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Mûsto dostalo dotaci v ﬁádu
statisícÛ
Mûstu Krásná Lípa byla 13. 1. 2004 pﬁiznána dotace ze Státního fondu Ïivotního
prostﬁedí, která v následujících dvou letech
umoÏní realizovat projekt regenerace zelenû na mûstském hﬁbitovû. Na základû odborného posudku bylo zji‰tûno, Ïe kromû jediné v˘jimky se v‰echny lípy na mûstském
hﬁbitovû nacházejí ve ‰patném zdravotním
stavu. „Aãkoli to na první pohled mÛÏe vypadat jinak, kmeny stromÛ jsou vykotlané
a napadené ‰kÛdci. Na jejich stavu se podepsaly roky neodborné péãe,“ prohlásil

tajemník Mûstského úﬁadu v Krásné Lípû
Jan Koláﬁ.
„Projekt v celkové v˘‰i 740 000 Kã zahrne
vykácení devadesáti lip a vysázení více neÏ
stovky stromÛ a tisícovky okrasn˘ch dﬁevin.
80% ãástky (tj. 580 000,- Kã) poskytne SFÎP
âR, zbyl˘ch 20 % se zaplatí z prostﬁedkÛ
mûsta,“ dodal J. Koláﬁ. V nejbliÏ‰í dobû se
rozhodne o harmonogramu dal‰ích prací.
„ZváÏit se musí rozsah jednorázového kácení dﬁevin a posloupnost následné náhradní v˘sadby,“ doplnil Jan Koláﬁ.
(mrk)

Peníze z Union banky budou letos
v Krásné Lípû chybût
LoÀsk˘ krach Union banky ovlivní leto‰ní
rozpoãet Krásné Lípy. Mûsto, které mûlo
v bance uloÏeno ãást sv˘ch prostﬁedkÛ, pﬁi‰lo o tﬁi miliony korun, které letos budou
chybût. „Mohli jsme se rozhodnout, zda
omezíme provozní náklady mûsta na leto‰ní
rok, nebo omezíme investice,“ vysvûtluje
starosta Krásné Lípy Zbynûk Linhart. Omezení provozní ãásti rozpoãtu by v‰ak znamenalo i omezení ãinnosti kulturního domu,
a to povaÏovali krásnolip‰tí za nepﬁijatelné.
Proto se rozhodli ztrátu vykr˘t z penûz na investice. „Jednak je moÏnost na nûkteré investiãní akce získat dotace, jednak je
moÏné nûkteré z nich buì odloÏit, nebo rozprostﬁít na del‰í období,“ vysvûtlil Z. Linhart.
U Union banky mûlo mûsto uloÏeno 4,8 milionu korun. âeská národní banka sice zastavila mezibankovní platby, ale do vyhlá‰ení konkurzu pﬁi‰lo na úãet mûsta dal‰ích

osm set tisíc korun. Celkem tedy mûlo
mûsto u banky pohledávku pﬁes pût a pÛl
milionu korun. „SnaÏili jsme se intervenovat
na v‰ech moÏn˘ch místech, ale dostávali
jsme jedinou odpovûì - v‰e je v souladu se
zákonem,“ popisuje tehdej‰í situaci Z. Linhart. „Jediné, co jsme dostali, bylo devadesát procent z pojistného limitu, tj. osm set tisíc
korun,“
dodal.
Nakonec
se
krásnolipsk˘m podaﬁilo prodat pohledávky
ve v˘‰i tﬁí milionÛ korun firmám, které naopak mûly u banky dluh a pohledávku vyuÏily k jeho pokrytí. „Ty tﬁi miliony jsme ov‰em
prodali za pouh˘ch 1,7 milionu korun. Zbytek pohledávky ve v˘‰i 2 mil. jsme pﬁihlásili
do konkurzního vyrovnání. Kdy v‰ak peníze
dostaneme a kolik jich doopravdy bude,
zatím nikdo neví,“ uzavﬁel Zbynûk Linhart.

Lidé nemyslí jen
na sebe

movní svobody mu hrozí aÏ tﬁi roky odnûtí
svobody.
Bûhem tﬁí dnÛ se krásnolip‰tí policisté doãkali dal‰í bleskurychlé reakce v‰ímav˘ch
spoluobãanÛ. Díky poskytnutému popisu
podezﬁelého muÏe zadrÏeli krátce po vloupání do rekreaãního objektu nûkolikrát trestaného muÏe z Chebu. Na svûdomí mûl
vloupání do chat v Krásné Lípû, v Záti‰í
a v Chﬁibské. ZadrÏenému muÏi hrozí stejn˘
postih jako v pﬁedchozím pﬁípadû.
„Lidé v obou pﬁípadech dokázali pﬁekonat své obavy a vytoãit telefonní ãíslo Police âR. Za to jim patﬁí na‰e podûkování,“
uvedl vedoucí Obvodního oddûlení PâR
v Krásné Lípû mjr. Franti‰ek ·vejda. „Svou
v‰ímavostí zkrátili vy‰etﬁování na minimum
a poopravili v‰eobecnû roz‰íﬁenou pﬁedstavu o zahledûnosti obãanÛ jen na vlastní
osobu.“
(mrk)

Krásnolip‰tí policisté se setkali s nev‰ední
v‰ímavostí obãanÛ, díky níÏ urychlenû dopadli pachatele trestné ãinnosti. První pﬁípad se odehrál pﬁímo v Krásné Lípû. Nad
ránem 13. 1. 2004 upozornil vlakvedoucí
z projíÏdûjícího vlaku policisty z Obvodního
oddûlení PâR v Krásné Lípû na podezﬁelého
muÏe, kter˘ s neobvykl˘m zavazadlem kráãí
podél trati. NeÏ muÏ doputoval do zastávky
âD Krásná Lípa mûsto, ãekali na nûj stráÏci
zákona. Ukázalo se, Ïe podezﬁení bylo
oprávnûné. Na místû byl zadrÏen nûkolikrát
trestan˘ muÏ, kter˘ pob˘vá v Krásné Lípû.
Právû se vloupal do rekreaãního objektu
a s sebou si odná‰el do deky zabalenou
elektroniku, nádobí a potraviny. Za trestn˘
ãin krádeÏe, vloupání a poru‰ování do-

Vladimír ·tindl

Editorial
Myslíte si, Ïe je tûÏké b˘t takov˘m ministrem zahraniãních vûcí? Na první pohled to tak vypadá. To ale neplatí pro
malého Julu Lakato‰e z Dûtského domova v Krásné Lípû. S ministrem zahraniãních vûcí se seznámil v krásnolipském kinû. Cyril Svoboda zde jako ãlen
správní rady Mostu nadûje–nadaãního
fondu nadûloval vánoãní dárky. Mal˘
Jula dostal baÈoh a taky auto, které si
moc pﬁál. A protoÏe nebyl ost˘chav˘,
hned se s ministrem seznámil. Slovo
dalo slovo, a tak následovalo oficiální
pozvání na ministerstvo zahraniãí.
Den nato uÏ Jula nemohl dospat. Nedoãkavû pﬁe‰lapoval u autobusu, kter˘
odváÏel asi dvacet dûtí z krásnolipského dûtského domova na náv‰tûvu
âernínského paláce do Prahy. Vût‰ina
dûtí ani nevûﬁila, Ïe by se dovnitﬁ mohla podívat. Ale Jula nelhal. Tak jak
bylo domluveno, pﬁed vchodem do
sídla ministerstva, ãekal na dûti povûﬁen˘ tajemník, kter˘ je provedl po celém âernínském paláci. A tak mohly vidût byt b˘valého ministra zahraniãí
Jana Masaryka, dozvûdûly se nûco
z historie paláce a nezÛstaly ani
o hladu. Takové ministerské poho‰tûní,
to opravdu stojí za to.
A Jula? Ten se vÛbec nestydûl. Pﬁi setkání s Cyrilem Svobodou v jeho ministerské pracovnû si prohlíÏel pﬁedmûty
na pracovním stole, aÏ se mu zalíbilo
tûÏítko v podobû globusu, které si pan
ministr pﬁivezl jako památku na cestu
do Francie. Jula dostal dárek a zároveÀ opravdu cenn˘ suven˘r. KdyÏ se ho
zeptáte, ãím by chtûl b˘t aÏ bude
velk˘, nezaváhá ani chvilku. „Budu ministrem,“ odpoví hbitû„ a nejradûj zahraniãí.“
MoÏná se Vám to zdá jako utopie, ale
jeden nikdy neví, co bude za pár let.
Tﬁeba si v‰ichni na malého Julu z krásnolipského dûtského domova je‰tû
vzpomeneme.
(Petr Beran)

Mal˘ Jula Lakato‰ s ministrem zahraniãí Cyrilem Svobodou v krásnolipském
kulturním domû.
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Oznámení
Dal‰í svoz separovaného odpadu probûhne ve ãtvrtek 12. 2. 2004 v Krásné
Lípû a v pondûlí 9. 2. 2004 na Vlãí Hoﬁe
a v Zahradách.
Pﬁíspûvky mûsta Krásná Lípa pro místní
zájmové organizace v roce 2004
Kdo mÛÏe o pﬁíspûvek poÏádat?
KaÏdá zájmová organizace z Krásné
Lípy, která má Iâ a bankovní úãet.
Na co mÛÏe organizace pﬁíspûvek získat?
Mûsto poskytuje dva druhy pﬁíspûvkÛ.
Prvním je pﬁíspûvek na jednotlivé akce,
druh˘m pﬁíspûvek na ãinnost.
ZáleÏí u pﬁíspûvku na ãinnost na poãtu
ãlenÛ?
Pﬁíspûvek na ãinnost je urãen na podporu celoroãní ãinnosti. Je rozdûlen
rovn˘m dílem mezi organizace, které
v Krásné Lípû pracují a poÏádaly o nûj.
MÛÏe b˘t pﬁihlédnuto i k poãtu ãlenÛ
a poãtu dûtí a mládeÏe v organizaci,
ale není to nejdÛleÏitûj‰í kritérium. Novû
vzniklé organizace mohou Ïádat
o tento pﬁíspûvek aÏ po roce své ãinnosti.
Jak je to s pﬁíspûvkem na akce?
Jsou dva druhy akcí - v˘znamné akce
pro veﬁejnost, které jsou uvedeny v kalendáﬁi akcí (vy‰el ve Vik˘ﬁi ã. 221) a ty
ostatní. Na akce uvedené v kalendáﬁi
akcí lze získat pﬁíspûvek aÏ 50% nákladÛ
(v˘dajÛ) na akci, u ostatních aÏ 33%
nákladÛ. To znamená, Ïe je potﬁeba
sestavit rozpoãet akce a získat prostﬁedky i z jin˘ch zdrojÛ (od ãlenÛ, sponzorÛ, z dotací nebo vstupného).
MÛÏeme si ukázat na pﬁíkladu. Uspoﬁádáme odpoledne pro rodiãe s dûtmi.
Budeme potﬁebovat 1000,- Kã na ceny
do soutûÏí, 4000,- Kã zaplatíme za divadlo, 1000,- Kã na materiál pro pﬁípravu
soutûÏí a 3000,- pro hudbu k veãernímu
táboráku. Celkem tedy 9000,- Kã. Po-

kud by byla akce ve zmiÀovaném kalendáﬁi, pﬁíspûvek by byl aÏ 4500,- Kã,
ale jde o akci men‰í, v kalendáﬁi není,
a tak je pﬁíspûvek mûsta max. 3000,- Kã
(tedy 33 % nákladÛ). Zb˘vá nám zajistit
6000,- Kã. To se také podaﬁí. Pokud
akce probûhne podle tohoto plánu,
tak je v‰e v poﬁádku. MÛÏe se v‰ak stát,
Ïe nám napﬁ. hudba odﬁekne a rodiãe
dûtí si pﬁinesou k táboráku kytary. Neutratíme cel˘ch 9000,- Kã, jak jsme pÛvodnû poãítali. Náklady na celou akci
jsou men‰í, a to 6000,- Kã. V tom pﬁípadû ale musíme poãítat s tím, Ïe pﬁíspûvek mÛÏeme ãerpat pouze do v˘‰e
33 % nákladÛ akce, tedy do v˘‰e 2000,Kã.
Kdy si musíme poÏádat o pﬁíspûvek
a jak?
Formuláﬁe jsou rozesílány organizacím, pﬁípadnû je lze vyzvednout na
MûÚ. Vyplnûn˘ formuláﬁ je tﬁeba doruãit na MûÚ do 15. 2. 2004.
Kdy se dozvíme, zda jsme nûjak˘ pﬁíspûvek dostali?
O rozdûlení pﬁíspûvkÛ je rozhodnuto
do 15. 4. 2004 a pak dostanete písemné vyrozumûní.
Kdo o rozdûlování pﬁíspûvkÛ rozhoduje?
Nejdﬁíve Ïádosti posoudí nezávislá komise, která doporuãí radû mûsta, komu
a v jaké v˘‰i pﬁíspûvky pﬁidûlit. O pﬁidûlení pﬁíspûvkÛ rozhoduje rada mûsta.
MÛÏeme získat pﬁíspûvek pﬁed akcí?
Ano, pokud prokáÏete, Ïe máte na
úãtu organizace zaji‰tûny finance ve
v˘‰i 50 % nákladÛ akce, napﬁ. pﬁedloÏením kopie v˘pisu.
Kdy mám pﬁíspûvky vyúãtovat?
U pﬁíspûvku na akci je to do dvou mûsícÛ po uskuteãnûní akce, nejpozdûji
do 30. 11. 2004. Pﬁíspûvek na ãinnost
musí b˘t vyúãtován do 30. 11. 2004.
(hv)

T-KLUB v Krásné Lípû znovu
v provozu
Klub pro -náctileté v Krásné Lípû má
od ledna leto‰ního roku nového vedoucího. ProtoÏe T-klub v poslední
dobû získal nepﬁíli‰ lichotivou povûst,
jeho nov˘ vedoucí chce tuto nálepku
co nejdﬁíve zmûnit.
„Z T-klubu chci opût udûlat zaﬁízení,
kter˘m bylo na samém poãátku své
existence. Stane se místem, ve kterém
dûti a mládeÏ tráví svÛj voln˘ ãas hraním rÛzn˘ch her, soutûÏí, turnajÛ atd.,“
uvedl vedoucí T-KLUBU Jan Fiala. A jak
toho chce dosáhnout? „V celém areálu T-KLUBU budu nekompromisnû tr-

vat na dodrÏování pﬁísného zákazu
poÏívání v‰ech omamn˘ch látek jako
jsou cigarety, alkohol a drogy. Svou
neustálou pﬁítomností v klubu bûhem
provozní doby mohu rodiãÛm krásnolipsk˘ch dûtí zaruãit jejich bezpeãí
a ochranu pﬁed neÏádoucími vlivy
ulice,“ ujistil J. Fiala.
Pokud se chcete pﬁesvûdãit, Ïe
T-klub opût funguje tak, jak má, nav‰tivte jej od stﬁedy do pátku od 14.00
hod, v sobotu a v nedûli od 10.00
hod.
(mrk)

Program
T-KLUBU
v únoru 2004
1. 2. 2004, nedûle 10.00 hod – v˘let
k brtnick˘m ledopádÛm (prezentace
úãastníkÛ do 31. 1. 2004)
6. 2. 2004, pátek 14.00 hod – uãíme se
lézt po lezecké stûnû, stûna je po cel˘
den zdarma
7. 2. 2004, sobota 13.00 hod – turnaj
dvojic ve stolním fotbalu, prezentace
do 6. 2., startovné 10 Kã za t˘m
8. 2. 2004, nedûle 10.00 hod – soutûÏ
o nejhezãí stavbu ze snûhu, na hﬁi‰ti
u T-klubu
14. 2. 2004, sobota 10.00 hod – valent˘nské krmení zvíﬁátek, doplÀování krmelcÛ v okolí Krásné Lípy, prezentace
úãastníkÛ do 13. 2.
15. 2. 2004, nedûle 13.00 hod – turnaj
ve hﬁe „âlovûãe, nezlob se!“, prezentace hráãÛ do 14. 2., startovné 5 Kã

Holky a kluci!
Pokud jste Ïáky základní ‰koly a nemáte ve svém volném ãase co dûlat a s k˘m b˘t, tak pﬁijìte mezi nás
do
opût
otevﬁeného
T-klubu nad panelové domy
v Krásné Lípû.
Budeme trochu sportovat, trochu si
hrát, trochu se bavit a trochu pracovat. Ale POZOR – nebudeme
kouﬁit, ochutnávat alkohol ani
Ïádné drogy!!!
Co zde mÛÏete dûlat:
celoroãnû – lézt po horolezecké
stûnû, hrát stolní fotbal, ‰ipky, stolní
tenis, spousty stolních her, chodit
na v˘lety, nebo si jen povídat, ãi
sledovat televizi
v létû – venku na hﬁi‰ti hrát fotbal,
odbíjenou, lín˘ tenis, petangue,
nohejbal, pﬁehazovanou, vybíjenou, ringo, ko‰íkovou, pozemní hokej, v˘lety na kole a mnoho dal‰ích
her a ãinností
Pﬁipravujeme: nákup kuleãníku,
dal‰ích spoleãensk˘ch her, náv‰tûvy sportovních areálÛ v Krásné
Lípû, poﬁádání rÛzn˘ch turnajÛ
a klání o zajímavé ceny a mnoho
dal‰ího
V T-klubu se scházíme:
ST¤EDA
14.00 - 19.00
âTVRTEK
14.00 - 19.00
PÁTEK
14.00 - 20.00
SOBOTA
10.00 - 20.00
NEDùLE
10.00 - 19.00
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Zkrátka
Ve ãtvrtek 19. 2. 2004 se koná
9. veﬁejné zasedání Zastupitelstva
mûsta Krásná Lípa. Jednání zastupitelÛ zaãne v 17.00 hod v zasedací
místnosti na MûÚ.
Novou akci vymysleli ãlenové folklorního souboru LuÏiãan. Namísto klasického masopustního prÛvodu uspoﬁádají v sobotu 14. 2. 2004 od 10.00
hod na dvoﬁe krásnolipského hostince U Kuruce „Masopustní zabijaãku“. Pokud se oslava masopustu
vydaﬁí, hodlají ãlenové LuÏiãanu
v nové tradici pokraãovat i v dal‰ích
letech.

Svazek obcí
Tol‰tejn v roce
2003
Na jednání starostÛ obcí mikroregionu Tol‰tejn byla projednána spolupráce obcí pﬁi velk˘ch projektech,
které se t˘kají celého regionu. Jde
napﬁ. o opravy místních komunikací,
kdy má svazek obcí vût‰í ‰anci získat
dotaci na ucelen˘ projekt, neÏ kdyÏ
budou Ïádat obce samostatnû. Starostové se také vûnovali zaji‰tûní turistické hry „Vandrování po Tol‰tejnském panství“. Tato hra pﬁe‰la od 1.
1. 2004 plnû pod kﬁídla novû vzniklé
obecnû prospû‰né spoleãnosti Agentura rozvoje Tol‰tejnského panství.
Díky dobré spolupráci se v roce
2003 podaﬁilo realizovat ﬁadu projektÛ z oblasti rozvoje cestovního ruchu a propagace na‰eho regionu.
Maskot Tol‰tejnského panství, dobrotiv˘ loupeÏník Vilda, pﬁivítal loni náv‰tûvníky na Tol‰tejnsk˘ch slavnostech, Hrách legrace a smíchu, na
mariá‰ovém turnaji, pﬁi lyÏování na
Kopeckého kopci atd. Pro turisty byla
pﬁipravena nová pﬁehledná mapa
Tol‰tejnského panství s vyznaãením
míst, kde lze získat místní platidlo
nebo razítko do pasu. Navázána
byla nová pﬁátelství napﬁ. s Vala‰sk˘m
královstvím nebo zemí Dûda Pradûda.
Tol‰tejnské panství se od loÀského
roku rozkládá na území od âeské
Lípy k Budy‰ínu a od Dûãína k Îitavû.
Letos bude Svazek obcí Tol‰tejn usilovat o umístûní informaãních panelÛ
o Tol‰tejnském panství v obcích, obnovu informaãních systémÛ obcí
a zpracování povûstí z kraje pod Tol‰tejnem.
(vik)
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KINO Krásná Lípa - únor 2004
pondûlí 2. 2. 2004

ÎIVOT DAVIDA GALEA

od 18.00 hod.

Kevin Spacey jako vraÏdící profesor filozofie se chystá na smrt. Kate Winsletová coby novináﬁka naslouchá jeho pﬁíbûhu. 130 min. MládeÏi pﬁístupno. Vstupné 50 Kã.

stﬁeda 4. 2. 2004

PRAVIDLA VÁ·Nù

od 18.00 hod.

Láska nemá Ïádná pravidla. Sex v‰echna poru‰uje. âerná komedie od spoluautora Pulp
Fiction – historek z podsvûtí. 110 min. MládeÏi nepﬁístupno. Vstupné 50 Kã.

pondûlí 9. 2. 2004

GOOD BY LENIN

od 18.00 hod.

ReÏisér W. Becker se pokusil dÛstojnû pohﬁbít NDR tragikomick˘m pﬁíbûhem matky, která
prospala sjednocení Nûmecka, a syna, jenÏ se snaÏí pﬁed ní realitu za kaÏdou cenu zatajit. 118 min. MládeÏi pﬁístupno. Vstupné 50 Kã.

stﬁeda 11. 2. 2004

TAJEMNÁ ¤EKA

od 18.00 hod.

Vyprávûní v reÏii Clinta Eastwooda je neseno na vlnách melancholie. Tﬁi kamarády z dûtství po letech spojí pﬁípad brutální vraÏdy dcery jednoho z nich. 138 min. MládeÏi pﬁístupno. Vstupné 50 Kã.

Krásnolipské kino v roce 2003
Rekonstruované kino v Krásné Lípû
vstoupí v únoru roku 2004 do druhého roku provozu v novû upraven˘ch prostorech multifunkãního kulturního
domu.
V
ãíslech
si
pﬁipomeneme jeho uplynulou sezónu.
Od února aÏ do prosince roku 2003
se v kinû promítlo celkem 110 filmÛ,
které zhlédlo 3216 fanou‰kÛ stﬁíbrného plátna. Na jedno filmové promítání pﬁi‰li v prÛmûru 23 diváci, kteﬁí
za vstupenku zaplatili kolem 45 korun. Musíme dodat - velmi vstﬁícn˘ch,
protoÏe mûstem dotovan˘ch.
Z pﬁehledu nejúspû‰nûj‰ích titulÛ
odehran˘ch v roce 2003 vypl˘vá potû‰itelná informace. „Z deseti nejnav‰tûvovanûj‰ích filmÛ je pût ãeského pÛvodu. Diváky nejvíce
pﬁitáhla Hﬁebejkova komedie Pupendo, následovaná rodinn˘m filmem Harry Potter a tajemná komnata,“ uvedla vedoucí kina Naìa

V˘stava Ná‰ národní
park âeské ·v˘carsko
Putovní v˘tvarná a fotografická v˘stava Ná‰ národní park âeské ·v˘carsko
je aÏ do 15. 2. 2004 k vidûní v budovû
Správy Chránûné krajinné oblasti Labské
pískovce na Teplické ulici v Dûãínû.
âtvrtého roãníku v˘tvarné soutûÏe se
zúãastnili autoﬁi nejen z Ústeckého kraje
ale i z jin˘ch koutÛ republiky. Celkem zaslali více neÏ ‰est set prací. Ve v˘tvarné
ãásti se snaÏili vypoﬁádat s tématem „Zvíﬁata a jejich mláìata“ a v ãásti fotografické zachytit Pravãickou bránu.
JiÏ nyní je ideální ãas na fotografické
úlovky do 5. roãníku soutûÏe, tématem je
„âeské ·v˘carsko v promûnách roãních
období“. V˘tvarníci mají za úkol ztvárnit
„Îivot kolem vody“. V˘tvarnou a fotografickou soutûÏ poﬁádá Národní park
âeské ·v˘carsko, o. p. s. âeské ·v˘carsko a âSOP Tilia Krásná Lípa.
(vik)

Semelková. „Potû‰ující byl i zájem
720 dûtí ‰kolou povinn˘ch, jimÏ bylo
urãeno ‰est pﬁedstavení uspoﬁádan˘ch pro Ïáky Z· a M·,“ doplÀuje N.
Semelková a dodává: „VáÏím si
pﬁíznû náv‰tûvníkÛ kina, dûkuji jim za
hojnou úãast a doufám, Ïe kinu zÛstanou naklonûni i v leto‰ním roce.
Do roku 2004 pﬁeji hodnû ‰tûstí
a zdraví.“
(vik)
Pﬁehled nejúspû‰nûj‰ích titulÛ roku
2004
1. Pupendo
259 divákÛ
2. Harry Potter a tajemná komnata,
137 div.
3. KameÀák
97 div.
4. Matrix Reloaded
96 div.
5. Holky to chtûj taky 86 div.
6. Îelary
83 div.
7. Jedna ruka netleská 79 div.
8. Kruh
74 div.
9. Fimfárum
66 div.
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Kokosy na snûhu po ãesku
aneb 1. ročník krásnolipské sáňkyjády už má své vítěze
„Kokosy na snûhu“, jméno americké komedie o jamajsk˘ch sportovcích, kteﬁí se rozhodli
zkusit své ‰tûstí v bobování, tedy disciplínû ponûkud neobvyklé v teplém prostﬁedí Jamajky,
si vypÛjãili pro své „sáÀkovadlo“ Martina a Libor Hercikovi – úãastníci 1. roãníku sáÀkyjády,
která probûhla v sobotu 17. ledna 2004
v Krásné Lípû.
Díky sáÀkyjádû se na témûﬁ dvû hodiny promûnil krásnolipsk˘ kopec Pavlák v olympijské
závodi‰tû, kde 43 „profesionálních“ závodníkÛ
mûﬁilo své síly v sjíÏdûní na sáních, bobech,
umûlohmotn˘ch talíﬁích a lopatách, ale i na
netradiãních vozítkách, jako byla napﬁ. nafukovací pﬁí‰era, satelit nebo jiÏ zmiÀované „Kokosy na snûhu“ – surfovací prkno, které si na
závod odskoãilo z vln tropick˘ch moﬁí .
SoutûÏ, kterou uspoﬁádala âSOP Tilia Krásná
Lípa a oddíly Ranger, Permoníci (z Krásné Lípy)
a Brontosaurus (z Ústí nad Labem), se skládala
z 5 disciplín: rychlostního sjezdu na saních, na
bobech, na „v‰em moÏném“, rychlostního
sjezdu druÏstev a koneãnû promenády nejnápaditûj‰ích a nejneuvûﬁitelnûj‰ích vozítek.
Putovní pohár oddílÛ Permoníci, Ranger
a Brontosaurus, o kter˘ se hlavnû bojovalo,
v‰ak mohl získat pouze vítûz sjezdu na sáních.
PﬁestoÏe konkurence v této královské disciplínû
nebyla tak velká (16 startujících) jako u bobistÛ (26 startujících), dosáhnout na zlatou
pﬁíãku a tedy i pohár nebylo zdaleka tak jednoduché. Povûtrnostní podmínky nebyly soutûÏi pﬁíli‰ naklonûny, obleva s de‰tûm udûlala
se závodní dráhou své. Sánû se boﬁily do nekvalitní snûhu víc neÏ boby a „umûlé dosnûÏování“ se technicky nepodaﬁilo zajistit. Pﬁesto se
nakonec na‰el houÏevnat˘ závodník Filip
Fúzík, kter˘ si za mohutného potlesku odná‰el
putovní pohár za rekordní ãas 0:26:62. Pﬁekvapen sv˘m vítûzstvím se zmohl jen na slova: „PodrÏ mi sánû“. Mezi bobisty byl nejlep‰í Ruda
Jony, na „v‰em moÏném“ Honza Ruszo. Ruda
Jony obsadil i první místo v závodû druÏstev

Inzerce

Stﬁíhání a trimování psÛ
tel. 412 333 365, 604 854 748,
Rumburk
Mûsto Krásná Lípa prodá obytn˘ dÛm
s nebytov˘m prostorem na adrese
PraÏská 257/3, Krásná Lípa.
Charakteristika: sklep, 2 nadzemní
podlaÏí, 1. NP jsou nebytové prostory
cca 135 m2 (volné), 2. NP 2 bytové
jednotky 1+2, 1+3, II. kat. (byt 1+3
neobsazen˘). Informace na tel.:
412 354 835 - Homolka Karel

spolu s Pavlem Zvûﬁinou. Îe bychom v Krásné
Lípû mûli budoucího olympijského vítûze? Nechme se pﬁekvapit. Nejoriginálnûj‰ím vozítkem
byly sánû pﬁevleãené jako indiánská kanoe.
Po odmaskování jsme zjistili, Ïe ﬁidiãkami a zároveÀ autorkami v˘tvarného díla jsou Danãa
Goldbergová a Bára Preyová. „Jak dlouho jste
svÛj vÛz i sebe zdobily?“ ptá se organizátor
soutûÏe Jakub Juda. „Asi tak pût hodin, teda
i s pﬁestávkami,“ zní odpovûì. Tak takové nasazení si právem zaslouÏí zlatou oplatkovou
medaili.
Vítûzové si tedy odná‰eli diplomy, medaile
a drobné dáreãky, ale s prázdnou neodcházeli ani ostatní. V‰ichni se mohli zahﬁát bylinkov˘m ãajem a doplnit energii, ztracenou bûhem závodûní, oplatkou nebo bonbony.
Nezb˘vá neÏ podûkovat v‰em zúãastnûn˘m
za skvûlé sportovní v˘kony a pozvat je jiÏ nyní
na 2. roãník sáÀkyjády, kde bude drÏitel putovního poháru obhajovat svou pozici.
Dûkujeme také v‰em, kdo s organizací soutûÏe pomohli a kdo pﬁi‰li fandit a povzbudit
své favority. Nejvût‰í dík ov‰em patﬁí vozítku
„Kokosy na snûhu“ , které pomohlo s pﬁípravou
závodních drah. Pﬁejeme mu (a trochu i závidíme) ‰Èastn˘ návrat do tepl˘ch krajin.TakÏe
zase za rok na Pavláku!
Jarmila Vrtílková

Foto: Jiﬁík Charvát

Pod Vlãí Horou si
dali dostaveníãko
„snûhomilci“
Ani dé‰È se snûhem nezkazil náladu úãastníkÛ dvaadvacátého roãníku Nejsevernûj‰ího zimního táboﬁení, které probûhlo ve
dnech 9. - 11. ledna pod Vlãí horou. Nûkteﬁí
z nich pﬁijeli ze znaãné dálky jako Willibald
Hudeãek z Karviné, Václav Forchtner z Bobnice u Nymburka zase strávil jednu noc „pod
snûhem“ navzdory tomu, Ïe letos oslaví své
ãtyﬁiasedmdesáté narozeniny.
„Táboﬁení v zimû má své kouzlo. âlovûk si
mÛÏe ovûﬁit, Ïe nûco dokáÏe. Navíc se tu
kaÏdoroãnû schází prima parta,“ ﬁíká Oldﬁich
Zahradníãek ze SnûÏné, kter˘ nevynechal
ani jeden z dvaadvaceti roãníkÛ táboﬁení.
Staﬁí harcovníci na vysvûtlenou uvádí. „Postavit stan jen tak na snûhu není moÏné.
KaÏd˘ ãlovûk hﬁeje a v noci mÛÏe teplota ve
stanu stoupnout natolik, Ïe se „protaví“ aÏ
na zem. V nejlep‰ím pﬁípadû stan spadne.
Ale kdyÏ je opravdu hodnû snûhu, mÛÏe to
stan zavalit a ãlovûk se udusí.“
Diskuse se toãila i kolem nejvhodnûj‰ího
zimního vybavení táborníka. Za ta léta, co
krásnolip‰tí jezdí táboﬁit na snûhu, se vybavení znaãnû zmûnilo. „Je‰tû pﬁed dvaceti
lety byly oficiálnû doporuãovány teplé rukavice, ponoÏky, ãepice a svíãka. Ne Ïe bychom dnes spali ve stanech nûjak nalehko,
ale díky moderním materiálÛm je v‰echno
daleko lehãí. Spacáky i podloÏky jsou men‰í
a mají daleko vût‰í izolaãní schopnosti. Ale
jedno pﬁece jen zÛstává. NejdÛleÏitûj‰í je mít
v zimû co nejvíce „nastláno“ pod sebou.
A k tomu poslouÏí stejnû dobﬁe dnes, jako
pﬁed dvaceti lety, vlnit˘ papír. Tedy kdyÏ není
po ruce „karimatka“ nebo moderní nafukovaãka,“ dodává pﬁedseda poﬁádajícího turistického klubu v Krásné Lípû Václav Hieke.
Se zimním táboﬁením zaãal v ãesk˘ch zemích pod Klíãem pﬁed dvaaãtyﬁiceti lety
Gerhard Streubel z Nového Boru. Dnes se
v republice poﬁádá kaÏdoroãnû od pÛli listopadu do poloviny bﬁezna dvaasedmdesát
akcí.
Vladimír ·tindl

Inzerce

Úãetnictví pro podnikatele,
s. r. o.,
mzdy, DPH, daÀová pﬁiznání
tel. 412 334 967
mobil 728 033 047
e-mail:
Homolkova.Marie@tiscali.cz
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USNESENÍ

ze 27. zasedání Rady mûsta
Krásná Lípa konanáho dne
8. ledna 2004
I. HLAVNÍ PROGRAM
1. Plán práce ZM na rok 2004
Usnesení RM ã. 27 - 01
RM schvaluje návrh plánu práce Zastupitelstva mûsta na rok 2004 a doporuãuje
jej ZM ke schválení.
2. V˘roãní zpráva v oblasti poskytování
informací podle zákona 106/1999 Sb.
v platném znûní za rok 2003
Usnesení RM ã. 27 - 02
RM bere na vûdomí V˘roãní zprávu
v oblasti poskytování informací
podle zákona 106/1999 Sb.v platném
znûní za rok 2003 dle pﬁedloÏeného návrhu.
3. Veﬁejnû prospû‰né práce v roce 2004
Usnesení RM ã. 27 - 03
RM schvaluje vytvoﬁení pracovních míst
pro rok 2004 v rámci programu Veﬁejnû
prospû‰n˘ch prací a spoleãensky úãelov˘ch míst ve spolupráci s Úﬁadem práce
Dûãín, v poãtu a termínech dle pﬁedloÏeného návrhu a schvaluje uzavﬁení pﬁíslu‰n˘ch smluv a dohod.
II. DO·LÁ PO·TA
1. Prodej pozemku
Usnesení RM ã. 27 - 04
RM nedoporuãuje ZM schválit odkoupení ãásti p.p.ã. 1786 (cca 2700 m2), k.ú.
Krásná Lípa, od firmy OCELOT International s. r. o. Kyjov 36 za cenu 130 000,- Kã.
RM ukládá tajemníkovi MûÚ provést návrh zmûny projektové dokumentace rekonstrukce mûstského parku na p.p.ã.
1786 k.ú. Krásná Lípa a projednat tuto
moÏnost se SFÎP âR.
Usnesení RM ã. 27 - 05
RM vyhla‰uje zámûr obce prodat nebo
pronajmout pozemky:
p.p.ã. 186/1 1352 m2
k.ú. Vlãí Hora
p.p.ã. 186/2
370 m2
k.ú. Vlãí Hora
2. Dodatek ã. 3 smlouvy o odstranûní
odpadu – ceník pro rok 2004
Usnesení RM ã. 27 - 06
RM schvaluje dodatek ã. 3 smlouvy
o odstranûní odpadu ã. 2002/14/19 - 070
mezi Mûstem Krásná Lípa a spoleãností
ESOMO, s. r. o., Modlany s ceníkem platn˘m od 1. 1. 2004.
3. Dodatek Mandátních smluv
Usnesení RM ã. 27 - 07
RM schvaluje dodatek ã. 1 k Mandátní
smlouvû ã. 92/2003 uzavﬁené mezi Mûstem Krásná Lípa a âeskou po‰tou, s. p.,
Ol‰anská 38/9, Praha 3. RM schvaluje do-
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datek ã.1 k Mandátní smlouvû ã.91/2003
uzavﬁené mezi Mûstem Krásná Lípa
a âeskou po‰tou, s. p., Ol‰anská 38/9,
Praha 3.
4. Kupní smlouva o dodávkách kovov˘ch odpadÛ
Usnesení RM ã. 27 - 08
RM schvaluje kupní smlouvu s firmou
KOVO·ROT Dûãín, a. s. o dodávkách kovov˘ch odpadÛ.
5. Komunikaãní zaﬁízení bytového domu
Usnesení RM ã. 27 - 09
RM schvaluje realizaci rekonstrukce komunikaãního zaﬁízení (el. vrátn˘, zvonkové tablo, domácí telefony) v objektu
Nemocniãní 1062/26, Krásná Lípa, dle
pﬁedloÏené nabídky firmy Elektro MARËA
Varnsdorf, za podmínky souhlasu nájemníkÛ. Nájemníci dle zákona uhradí pﬁípadnou v˘mûnu vadn˘ch telefonních
pﬁístrojÛ.
III. RÒZNÉ
1. Pﬁevod vozidel
Usnesení RM ã. 27 - 10
RM bere na vûdomí pﬁevod motorov˘ch
vozidel organizaãních sloÏek mûsta
Krásná Lípa – z org. 0380 – Bytové hospodáﬁství na org. 0383 – Technické sluÏby
vozidlo ·KODA – PICK UP, SPZ DCA 71- 43
a z org. 0383 – Technické sluÏby na org.
0380 – Bytové hospodáﬁství vozidlo
MULTICAR 25, SPZ 1U1 51-79.
2. Dopravní obsluÏnost
Usnesení RM ã. 27 - 11
RM schvaluje smlouvu o plnûní závazku
veﬁejné sluÏby - zabezpeãení dopravní
obsluÏnosti územního obvodu mûsta
Krásná Lípa pro rok 2004 s âSAD BUS Ústí
nad Labem, a.s.
3. Kulturní dÛm
Usnesení RM ã. 27 - 12
RM schvaluje smlouvu o zaji‰tûní ãinnosti
s Josefem Galbav˘m, Nemocniãní 1731,
Varnsdorf.
4. Kronika mûsta
Usnesení RM ã. 27 - 13
RM schvaluje zápis do kroniky mûsta
vãetnû pﬁíloh za mûsíc prosinec 2003
pﬁedloÏen˘ kronikáﬁem mûsta Ivanem
Jaklem.
IV. INFORMACE
RM dále projednala tyto informace:
- knihovna – pﬁehled náv‰tûvníkÛ a v˘pÛjãek, soutûÏ pro dûti
- zpráva z kontroly hospodaﬁení mûsta
- dopis od JUDr. ZdeÀka Laviãky – návrh
pﬁevodu sociálního zaﬁízení na mûsto
- ãlánek z Dûãínského deníku – místní hasiãi
- úãty mûsta ke dni 31. 12. 2003

- nepravidelné akce uskuteãnûné v KD
Krásné Lípy
RM dále projednala zápis z jednání
tûchto komisí:
- kulturní ze dne 2. 12. 2003
- SPOZ ze dne 1. 12. 2003
- SPOZ ze dne 5. 1. 2004
- kontrolního v˘boru ze dne 17. 12. 2003

USNESENÍ

ze 28. zasedání Rady mûsta
Krásná Lípa kananáho dne
21. ledna 2004
I. HLAVNÍ PROGRAM
1. Rozpoãet mûsta na rok 2004
Usnesení RM ã. 28 - 01
RM doporuãuje ZM schválit návrh rozpoãtu mûsta Krásná Lípa na rok 2004
v provozní i investiãní ãásti v celkové
v˘‰i 119 403 tis. Kã v ãlenûní dle tabulek 1-3.
2. 9. zasedání Zastupitelstva mûsta
Usnesení RM ã. 28 - 02
RM bere na vûdomí konání 9. zasedání
ZM dne 19. února 2004 od 17.00 hodin
v zasedací místnosti na MûÚ.
Hlavní body programu:
Rozpoãet mûsta na rok 2004
Hodnocení Programového prohlá‰ení
RM
3. Rekonstrukce zelenû mûstského
hﬁbitova – poskytnutí dotace ze SFÎP
âR
Usnesení RM ã. 28 - 03
RM bere na vûdomí poskytnutí dotace
ve v˘‰i 588 256,- Kã ze SFÎP âR na rekonstrukci zelenû mûstského hﬁbitova
v Krásné Lípû a ukládá Janu Koláﬁovi,
tajemníkovi MûÚ, pﬁípravu v˘bûrového
ﬁízení na dodavatele díla.
4. V˘bûrové ﬁízení na dodavatele akce
– Regenerace mûstského parku
v Krásné Lípû
Usnesení RM ã. 28 - 04
RM na návrh komise pro posouzení
a hodnocení nabídek schvaluje zhotovitelem díla „REGENERACE MùSTSKÉHO
PARKU V KRÁSNÉ LÍPù“ firmu HIT FLORA
– sadovnické úpravy, Zahradnictví Kﬁe‰ice 31, 407 11 Dûãín. Cena díla 7 450
086,- Kã s DPH, záruka 36 mûsícÛ.
II. DO·LÁ PO·TA
1. Prodej pozemkÛ
Usnesení RM ã. 28 - 05
RM vyhla‰uje zámûr obce prodat pozemky:
p.p.ã. 370
874 m2
k.ú. Krásn˘ Buk
p.p.ã. 496/2 144 m2
k.ú. Krásn˘ Buk
p.p.ã. 498/4 936 m2
k.ú. Krásn˘ Buk
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st.p.ã. 74/1 544 m2
p.p.ã. 57/8 2419 m2
p.p.ã. 57/11 952 m2
p.p.ã. 619/2 572 m2
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k.ú. Krásn˘ Buk
k.ú. Krásná Lípa
k.ú. Krásná Lípa
k.ú.Krásná Lípa

Usnesení RM ã. 28 - 06
RM nedoporuãuje ZM schválit prodej
ãásti p.p.ã. 688/1 o v˘mûﬁe 1811 m2, k.
ú. Kyjov Waltraud a Vladimíru âern˘m,
bytem Krásná Lípa, Varnsdor fská 38
z dÛvodu nesouladu s územním plánem a Postupem ve vûci prodeje
a uÏívání nemovitostí ve vlastnictví
mûsta Krásná Lípa.
2. Pronájem pozemkÛ
Usnesení RM ã. 28 - 07
RM schvaluje ukonãení nájemní
smlouvy ã. 97/23/70/043 na pronájem
st.p.ã. 574, k.ú. Krásná Lípa ke dni 31. 1.
2004.
Usnesení RM ã. 28 - 08
RM vyhla‰uje zámûr obce pronajmout
pozemky:
ãást p.p.ã. 1819/1
cca 16 000 m2
k.ú. Krásná Lípa
Usnesení RM ã. 28 - 09
RM schvaluje dodatek k nájemní
smlouvû ã. 99/23/17-027Janu Hnutovi,
Polní 4, Krásná Lípa na pronájem p.p.ã.
743/1, p.p.ã. 743/2 a p.p.ã 749/3, v‰e
k.ú. Krásná Lípa, kter˘m se prodluÏuje
doba nájmu do 31. 12. 2008 za podmínky splnûní závazkÛ vÛãi mûstu v termínu do 31. 1. 2004.
Usnesení RM ã. 28 - 10
RM schvaluje pronájem p.p.ã. 2031/1
o v˘mûﬁe 332 m2 a ãásti p.p.ã. 1675/4
o v˘mûﬁe 100 m 2, v‰e k.ú. Krásná Lípa
za úãelem zﬁízení zahrady a zaji‰tûní
pﬁístupu Bohumile Maturové, bytem
Praha 4 - Braník, Ke Krãi 23/1046.
Usnesení RM ã. 28 - 11
RM schvaluje pronájem ãásti p.p.ã.
1675/4 o v˘mûﬁe 252 m2 a p.p.ã. 3124
o v˘mûﬁe 65 m2, v‰e k.ú. Krásná Lípa za
úãelem zﬁízení zahrady Vladimíru Pospí‰ilovi, bytem Mlékojedy, OkruÏní 169
s tím, Ïe z pronájmu je vyãlenûna ãást
pozemku o v˘mûﬁe 25 m 2, na kterém
se nachází studna.
Usnesení RM ã. 28 - 12
RM schvaluje ukonãení nájemní
smlouvy s Helenou Kuãerovou, Vlãí
Hora 5, ã. 1715N01 na pronájem p.p.ã.
186/1 a p.p.ã. 186/2, k.ú. Vlãí Hora dohodou ke dni 31. 1. 2004.
3. Pﬁiãlenûní honebních pozemkÛ
Usnesení RM ã. 28 - 13
RM schvaluje dohodu ã. 241013/10
s Lesy âR, s. p., Hradec Králové, Pﬁemy-

slova 1106 o pﬁiãlenûní honebních pozemkÛ do honitby Lesy âR, s. p. Rumburk za úplatu 63,- Kã/rok.
4. Nebytové prostory
Usnesení RM ã. 28 - 14
RM schvaluje pﬁechod práv a závazkÛ
vypl˘vajících ze smlouvy ã. 2003/42/17166 o v˘pÛjãce nebytov˘ch prostor
v objektu PraÏská 506/6 z romského
sdruÏení Kamiben na novû zaloÏené
romské sdruÏení âaãipen.
5. Byty
Usnesení RM ã. 28 - 15
RM schvaluje pﬁevod nájmu bytu ã.6,
Studánecká 564/16, Krásná Lípa po
zemﬁelé Janû Nûmcové na syna Petra
Nûmce bytem Studánecká 564/16,
Krásná Lípa.
6. Souhlas k trvalému pobytu
Usnesení RM ã. 28 - 16
RM udûluje souhlas Pavlínû Poncerové,
trvale bytem Varnsdorf, Truhláﬁská 823
k pﬁihlá‰ení trvalého pobytu pro Jana
Rosu, trvale bytem Litomûﬁice, Raisova
1 na adresu Krásná Lípa, Nemocniãní
1137/6.
7. Kupní smlouva
Usnesení RM ã. 28 - 17
RM schvaluje uzavﬁení kupní smlouvy ã.
2004/34/19-66 mezi firmou Kamenolom
Císaﬁsk˘ a.s. Brno a Mûstem Krásná
Lípa na odbûr drceného kameniva.
Smlouva je uzavírána na dobu urãitou
do 31. 12. 2004.
8. PouÏití mûstského znaku
Usnesení RM ã. 28 - 18
RM schvaluje pouÏití mûstského znaku
Krásné Lípy v hlaviãce Rumbursk˘ch
novin od ledna 2004.
III. RÒZNÉ
1. Smlouva o smlouvû budoucí
Usnesení RM ã. 28 - 19
RM schvaluje smlouvu o smlouvû budoucí s Ludmilou Votavovou – Noema
Rumburk o poskytování sociálních sluÏeb v pﬁípadnû v˘stavby chránûn˘ch
bytÛ.
2. Nebytové prostory
Usnesení RM ã. 28 - 20
RM vyhla‰uje zámûr obce od 1. 5. 2004
pronajmout nebytové prostory v objektu Kﬁinické námûstí 6/11, Krásná Lípa
o rozloze cca 120 m2.
3. ZapÛjãení travnatého hﬁi‰tû
Usnesení RM ã. 28 - 21
RM schvaluje bezplatn˘ pronájem
travnatého hﬁi‰tû místní organizaci
âeského kynologického klubu na akci
„Závod o putovní pohár starosty mûsta

Krásná Lípa“ ve dnech 2. – 4. 7. 2004
s tím, Ïe zapÛjãení kabin, kuchyÀky
a WC je nutné dojednat s TJ Krásná
Lípa.
4. Kulturní dÛm
Usnesení RM ã. 28 - 22
RM schvaluje provozní ﬁád a ceník za
pronájem kulturního domu.
Usnesení RM ã. 28 - 23
RM schvaluje vzorovou smlouvu o nájmu nebytov˘ch prostor v kulturním
domû.
5. Mûstská knihovna
Usnesení RM ã. 28 - 24
RM schvaluje dodatek smlouvy o nákupu, zpracování a distribuci kniÏního
fondu Knihovny Krásná Lípa v roce
2004 dle pﬁedloÏeného návrhu.
IV. INFORMACE
RM dále projednala tyto informace:
- rozhodnutí o poskytnutí finanãních
prostﬁedkÛ ze SFÎP âR - Rekonstrukce
zelenû mûstského hﬁbitova
- Evropsk˘ komisaﬁ – Milo‰ KuÏvart –
kandidát âSSD
- dopis od RNDr. Ivany Preyové
ohlednû provozování hostinské ãinnosti
v kulturním domû
- dopis od Daniely ·indláﬁové ohlednû
odstoupení od koupi pozemku
- reklamace sdruÏeného objektu Cimráku
- informace o lékárnû
- odpovûdi k otázkám z diskuse 27. RM
- v˘bûrové ﬁízení na vedoucího odboru
SMM
- nákladová kalkulace provozu turistické autobusové linky
RM dále projednala zápis z jednání
tûchto komisí:
- zdravotnû sociální ze dne 6.11.2003
- kulturní ze dne 6.1.2004

Hotel a restaurace
JEF – akce v únoru
2004
Sobota 7. 2. 2004 od 20.00 hod, hotel JEF
v Doubici – „Druhá pyÏamová párty“, vstup
opravdu v noãním úboru! Bavit nás bude
Kapela pana Kubáta.
Nedûle 8. 2. 2004 „BûÏeck˘ závod o cenu
hotelu JEF v Doubici“ v rámci soutûÏe Povltavského bûÏeckého poháru. Pﬁihlá‰ky
v den závodu od 9.30 - 10.30 hod.
Starty:
11.00 hod. bûh dûtí do 10 let
11.15 hod. Ïáci, dorostenci, muÏi 19-39 let,
40-59 let, muÏi nad 60 let, Ïeny nad 15 let

