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Závěsné květináče
zdobí Krásnou Lípu

Dalším zajímavým a atraktivním prvkem ozdobila naše radnice Masarykovu ulici. Šest nových, zcela unikátních
speciálních květináčů, které jsou zavěšeny na sloupech veřejného osvětlení přispívá k vylepšení vzhledu města. Tento
francouzský výrobek, určený ke zkrášlení
městských aglomerací byl osázen směsí balkónových květin, které až dorostou

a zesílí, vytvoří mohutné přepadávající květinové kaskády se zelenými závěsy. První
a jediné takovéto květináče v regionu si
město pořídilo proto, aby významně oživilo své centrum, kterým denně prochází
a projíždí stovky lidí. „Snažíme se neustále
o zkvalitnění života ve městě a rozšiřování
zeleně k tomu rozhodně patří,“ řekl tajemník MěÚ Jan Kolář. Dodal, že květináče
jsou vybaveny speciálně řešenou knotovou zálivkou a je v nich použit speciální
zahradnický substrát se zvýšenou absorpční
schopností, který umožňuje udržení vlhkosti,
proto je možné provádět zálivku pouze
jedenkrát týdně.
Krásnolipská
radnice
rozšíří
do
budoucna počet těchto květináčů minimálně o dalších 9, které ozdobí Křinické
náměstí a významně tak oživí přirozené
centrum města.
(jf)

Komunitní centrum bude
otevřeno i o letních prázdninách
Krátkodobé kurzy, internet a výpočetní technika, poradenství a pracovní
asistence bude v Komunitním centru
Českého Švýcarska poskytována i přes
dětské letní prázdniny. V červenci budou
zahájeny kurzy německého a anglického
jazyka, počítačové kurzy pro začátečníky i pro středně pokročilé. Všechny tyto
kurzy jsou zájemcům poskytovány bezplatně. Do jazykových kurzů je možné se

přihlásit do 4. 7. 2006.
Výpočetní technika a internet zdarma jsou k dispozici v pondělí a středu
od 14 do 17 hodin. Agentura Pondělí
poskytuje poradenství v pondělí od 9 do
17hodin a středu od 14 do 17hodin.
V případě zájmu o nabízené služby,
volejte 412 354 841 nebo pište na
email juda@krasnalipa.cz.
(Jakub Juda, vedoucí KCČŠ)

Krásná Lípa patřila
lidové muzice a tancům
Milovníci lidové muziky a tanců si již
potřetí dali dostaveníčko v Krásné Lípě.
V uplynulém víkendu jim tu své umění
předváděli účastníci třetího Mezinárodního folklórního festivalu. V třídenním programu se organizátoři snažili návštěvníkům festivalu představit soubory z Čech,
Moravy, Slovenska, Polska a Bulharska.
„Věřím, že i tentokrát se nám podařilo
nabídnout akci plnou pestrobarevných
krojů a líbivé muziky,“ řekl ředitel festivalu
Petr Semelka.
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Příklady
táhnou
Přemýšleli jste nad svými činy,
svým jednáním? Přemýšleli jste
nad tím, kdo vás sleduje? Kdo si
bere z vašich činů příklad? Dennodenně přecházíme přes blikající
přejezd. Sprostě si nadáváme, křičíme na sebe a pereme se. Opilí
se vracíme z hospod a halekáme. Pliveme na chodník a obal
od sušenek málokdy hodíme do
koše. V autě pak překračujeme
povolenou rychlost, telefonujeme
a zásadně neblikáme. Nepřecházíme na přechodu, v MHD
nepouštíme staré lidi sednout. Ve
frontě předbíháme a nepomáháme s taškou do schodů. Neumíme říci kouzelná slůvka: prosím
a děkuji.
Ale pozor, Ti, kteří sledují naše
počínání jsou děti. Děti naše,
děti sousedů i úplně cizí. Všechny nás sledují a z našeho chování
si berou příklad. Svým rozumem
ještě nedokáží posoudit, co je
špatné a co dobré. A tedy i ony
přebíhají silnici v nepřehledných
zatáčkách, snaží se plivat na zem
a mluví sprostě, i když neznají
význam vyřčených slov.
Děti teď domů přinesou vysvědčení. Až uvidíte dvojku z chování,
zamyslete se, proč zrovna vaše
dítě. Buďme pro své děti vzorem.
Slova poučují, příklady táhnou –
verba docent, exempla trahunt.
(Jakub Juda)

Příští číslo vyjde
v úterý 11. 7. 2006

V pátek organizátoři festivalu jeho návštěvníkům nabídli originální zpracování
staré krásnolipské masopustní hry Kovkopy v podání místních folklórních souborů Lužičan a Dykyta. Sobota pak patřila
jarmarečnímu ruchu za doprovodu festivalových pořadů a krojovaného průvodu městem. V neděli účastníci festivalu poznávali krásy Českého Švýcarsko
a odpoledne pak bylo taneční. Festival
zakončila filmotéka shrnující krásnolipské
folklórní akce.
(vik)
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Obrovský úspěch našich dětí
Jak jsme již psali, každým rokem seznamujeme děti v MŠ s tématem „HASIČI“ a při
této příležitosti nás vždy navštíví členové hasičského sboru. Probíhá také celostátní výtvarná
soutěž na toto téma, které se již pravidelně
několik let zůčastňují obě krásnolipské MŠ.
Tak jsme se letos opět v naší MŠ pustili
do kreslení, malování, stříhání a lepení a zdařilé práce jsme do této soutěže poslali. Vítězové byli vyhlášeni na závěr společné akce
„DEN S HASIČI“, (soutěživé dopoledne, které
pro děti z MŠ pravidelně hasiči připravují a při
které jde především o sladkou odměnu).

Výsledky soutěže byly nad naše očekávání
a udělaly nám i dětem obrovskou radost!!!
Okresní kolo:
M1 - mladší děti
1. místo: Klára Maixnerová (MŠ Smetanova)
2. místo: Tomáš Alfery (MŠ Smetanova)
3. místo: Klára Procházková (MŠ Smetanova)
M2 - starší děti
1. místo: Klára Řežábková (MŠ Masarykova)
2. místo: Simona Kryštofová (MŠ Masarykova)
3. místo: David Holubek (MŠ Smetanova)
Krajské kolo:
M1 - mladší děti
1. místo: Klára Maixnerová (MŠ Smetanova)
2.místo: Tomáš Alfery (MŠ Smetanova)
3.místo: Klára Řežábková (MŠ Masarykova)
Ceny dětem předával p. Heene a my jemu,
i celému hasičskému sboru, za pěkné dopoledne děkujeme.
(Za kolektiv MŠ M. Alferyová)

Malí sportovali
s velkými

Olympiáda
Tolštejnského
panství

Jak jsme již psali, každým rokem se už
tradičně před koncem školního roku potkávají děti z krásnolipských mateřských školek
s deváťáky ze základní školy při sportovní
olympiádě. Ne že by mezi sebou poměřovali síly, ale ti starší těm mladším pomáhají
zvládnout disciplíny, které pro ně připravily
jejich učitelky. Navíc se tu budoucí školáci
seznámí s těmi, kteří jim v krásnolipském kulturním domě při závěrečné akademii předávají školní štafetu.

Sportovní areál Českého Švýcarska hostil 20.června Sportovní olympiádu základních
škol Tolštejnského panství. Akce se zúčastnily
teamy pořádající Krásné Lípy, Rybniště, Horního Podluží, Dolního Podluží, Jiřetína pod
Jedlovou a Varnsdorfu. Šestičlenná smíšená
družstva soutěžila v nejrůznějších disciplínách,
hrál se minigolf, soutěžilo se v člunkovém
běhu nebo se shazovaly kuželky. Celou akci
jako vždy výborně moderoval pan Brábník,
občerstvení zdárně zajistili zaměstnanci školní
jídelny a sportovního areálu, velkou pomocí
byla také technická asistence žáků devátých tříd, organizaci, disciplíny a dva krás-

Svoz separovaného odpadu
Nejbližší svoz separovaného odpadu
proběhne v pondělí 3. 7. 2006 ve
Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek
6. 7. 2006 v Krásné Lípě.
Pytle na separovaný odpad si lze
zdarma vyzvednout na TSm Krásná
Lípa, Pletařská 22/3.

Letní turistický
sraz klepe na
dveře
Krásná Lípa bude od 5. do 12.srpna tohoto
roku hostit celostátní letní turistický sraz. Sraz se
uskuteční u příležitosti 25 let trvání organizované turistiky v Krásné Lípě. Na tisíc účastníků
bude v okolí našeho města podnikat mnoho
zajímavých akcí – pořadatelé připravují různé
turistické trasy pro pěší i cyklisty,veliký koncert
na náměstí a „finišuje“ také obnovení Koglerovy naučné stezky, první doložené naučné
stezky v ČR.
(jf)

nolipské teamy připravil a zajistil pan Karman
a o výsledkový servis se postaral pan Sieber.
Celou olympiádu vyhrál a putovní pohár získal
team Krásné Lípy 1 před druhým družstvem
z našeho města, třetí skončily děti z Varnsdorfu.
(jf)

Pozvání na TZ Buk nás potěšilo
Chtěli bychom touto formou poděkovat
všem členům ČSOP Tilia, zaměstnancům
Správy NP České Švýcarsko a OPS České Švýcarsko za celoroční spolupráci s MŠ Masarykova. Svými besedami o přírodě v každém ročním období, pestrým programem, soutěžemi
dětem nejen zpestřili každodenní pobyt ve
školce, ale předali i množství nových poznatků a zajímavostí z oblasti přírody kolem nás.
Velice nás potěšilo a rádi jsme přijali pozvání
na základnu v Krásném Buku, kde se děti
seznámily s prostředím, poznávaly volně žijící
a domácí zvířata, na paletu si nasbíraly vše
co v přírodě našly. K domácím zvířatům se
mohly volně přiblížit, nakrmit senem a suchým
chlebem a odvážlivci také pohladit.
Pan Bezek se svými čtyřnohými kamarády připravil pro děti dopoledne plné zážitků
v podobě polodenního výletu Kyjovským údolím. Nechybělo poučení o správném chování v chráněném území, plnění nejrůznějších
úkolů (včetně lukostřelby), soutěže, závody,
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všeobecné informace o přírodě a hledání
pokladu v loupežnické jeskyni.
Všechny akce byly pro děti velkým přínosem poznatků, vědomostí a zážitků. Těšíme
se a další spolupráci se všemi členy ČSOP
v nadcházejícím školním roce.
(Kolektiv MŠ Masarykova)
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USNESENÍ
z 83. zasedání Rady města Krásná
Lípa konaného dne 01.06.2006
I. Hlavní program
Příprava projektových dokumentací - Centrum ČŠ II - Usnesení RM
č. 83 - 01
RM projednala nabídky na zpracování jednotlivých projektových dokumentací připravovaného projektu Centrum Českého Švýcarska II a schvaluje výběr zpracovatelů projektů dle
předloženého návrhu.
RM schvaluje podpis příslušných smluv s tím, že zadání zpracování PD pro stavební povolení může být posunuto o tři
měsíce příp. pozastaveno v případě neschválení dotace na
zpracování přípravy projektu dle žádosti.
Centrum NP ČŠ I - Usnesení RM č. 83 - 02
RM schvaluje etapovou zprávu č. 2 Projektu Centrum NP
České Švýcarsko I, soupisku plateb a proplacení faktur.
RM schvaluje smlouvu o vystavení zajišťovací směnky od firmy Konstruktiva Konsit, a. s. Praha ve prospěch města Krásná
Lípa zajišťující plnění SOD, dle bodu 5.3.
II. Došlá pošta
Byty - Usnesení RM č. 83 - 03
RM schvaluje pronájem bytu č.1, Školní 558/10, Krásná
Lípa o velikosti 1+3 v obecním zájmu, Vladimíru Myslivcovi,
bytem Pražská 697/76, Krásná Lípa. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu určitou po dobu trvání zaměstnání v ZŠ
Krásná Lípa. Kauce ve výši 5 000 Kč. Veškeré opravy a úpravy si provede nájemník na vlastní náklady
III. Různé
Žádost o dotaci - Podpora aktivní politiky zaměstnanosti - Usnesení RM č. 83 - 04
RM schvaluje podání žádosti o dotaci na Podporu aktivní
politiky zaměstnanosti na Úřad práce v Mostě, dle předloženého návrhu.
III. Mezinárodní Folklorní Festival Tolštejnského panstvi - Usnesení RM č. 83 - 05
RM schvaluje konání III. MFFTP ve dnech 9.-11.06.2006
v prostoru Křinického náměstí a kulturního domu a technickou výpomoc.

USNESENÍ
z 84. zasedání Rady města Krásná
Lípa konaného dne 15.06.2006
I. Hlavní program
Zasedání 21. Zastupitelstva města Krásná Lípa - Usnesení RM
č. 84 - 01
RM bere na vědomí 21. zasedání Zastupitelstva města Krásná Lípa, které se uskuteční 21.06.2006 od 17:00 hodin
v zasedací místnosti.
Hlavní body programu:
a) Zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy, p. o.
Krásná Lípa
b) Zpráva o odpadovém hospodářství města
Expozice Českého Švýcarska - Usnesení RM č. 84 - 02
RM projednala výsledky výběrového řízení (veřejná soutěž
o architektonicko-výtvarný návrh) na zpracovatele Expozice
Českého Švýcarska v budoucím Infocentru ČŠ a na základě doporučení hodnotící komise a rozhodujícího partnera
Projektu schvaluje uzavření smlouvy s dodavatelem M PLUS,
s. r. o., Praha.
II. Došlá pošta
Prodej pozemků - Usnesení RM č. 84 - 03
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
p. p. č. 281/1; o výměře 401 m2; k. ú. Kyjov u Krásné Lípy
p. p. č. 294/2; o výměře 280 m2; k. ú. Kyjov u Krásné Lípy
p. p. č. 296; o výměře 3223 m2; k. ú. Kyjov u Krásné Lípy
p. p. č. 294/1; o výměře 271 m2; k. ú. Kyjov u Krásné Lípy
p. p. č. 554 část dle předloženého návrhu; k. ú. Kyjov u Krásné
Lípy
p. p. č. 553 část dle předloženého návrhu; k. ú. Kyjov u Krásné
Lípy
p. p. č. 403/1 část dle předloženého návrhu, k. ú. Krásná Lípa
p. p. č. 570; o výměře 463 m2; k. ú. Krásná Lípa
p. p. č. 97/7; o výměře 617 m2; k. ú. Krásná Lípa
p. p. č. 540/2 část dle předloženého návrhu, k. ú. Krásný Buk
p. p. č. 1050 část dle předloženého návrhu, k. ú. Krásný Buk.
Prodej pozemků - Usnesení RM č. 84 - 04
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 1129/2
o výměře 67 m2, části p. p. č. 345/1 o výměře 248 m2
a části p. p. č. 335/1 o výměře 225 m2, vše k. ú. Krásný
Buk (nově vzniklá p. p. č. 335/4 o výměře 540 m2, k. ú.
Krásný Buk) a p. p. č. 342/1 o výměře 29 m2, k. ú. Krásný
Buk, za účelem zřízení zahrady Světle Sedláčkové, bytem
Krásná Lípa, Krásný Buk 79, za cenu 11 380 Kč. Kupující
uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
Prodej pozemku - Usnesení RM č. 84 - 05
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 171 o výměře
1568 m2 a st. p. č. 22 o výměře 155 m2, vše k. ú. Zahrady,
za účelem zřízení zahrady Jaroslavu a Margit Kratochvílovým,
bytem Krásná Lípa, Zahrady 96, za cenu 72 190 Kč (do
základní výměry 18 820 Kč, nad základní výměru 27 370
Kč, porosty 26 000 Kč). Kupující uhradí veškeré náklady
s prodejem spojené.
Prodej pozemků - Usnesení RM č. 84 - 06
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 1216/5 o výměře
274 m2, k. ú. Krásná Lípa, za účelem zřízení zahrady Petře
Vondráčkové, bytem Krásná Lípa, Masarykova 41, za cenu
4 110 Kč, za podmínky odkoupení části p. p. č. 1216/6
o výměře 72 m2, k. ú. Krásná Lípa, za cenu 1 080 Kč.
Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
Prodej pozemků - Usnesení RM č. 84 - 07
RM projednala žádost Ladislava Hájka, bytem Krásná Lípa,
Vlčí Hora 160 v zastoupení Jana Hájka a Ladislava Hájka,
bytem Staré Křečany, Nové Křečany 126, o uzavření kupní
smlouvy na p. p. č. 580/1 a p. p. č. 580/2, vše k. ú. Kyjov
u Krásné Lípy a doporučuje ZM trvat na usnesení ZM č. 20-
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12/2006 ze dne 27. 4. 2006.
Prodej pozemku - Usnesení RM č. 84 - 08
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 1448/2
o výměře cca 50 m2, k. ú. Vlčí Hora, dle předloženého
návrhu, za účelem zřízení zahrady Kurtu Goldbergovi, bytem
Krásná Lípa, Havlíčkova 21 za cenu 35 Kč/m2, porosty 2300
Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
Prodej pozemku - Usnesení RM č. 84 - 09
RM doporučuje ZM prodat p. p. č. 1585, k. ú. Krásná
Lípa, za podmínky respektování a zachování hranice stávající
komunikace.
Prodej pozemku - Usnesení RM č. 84 - 10
RM doporučuje ZM neschválit prodej st. p. č. 1305 o výměře 6 m2, k. ú. Krásná Lípa, za účelem majetkoprávního
vypořádání stavby RD Jiřímu Kouteckému, bytem Krásná
Lípa, Frindova 28 a Janě Koutecké, bytem Horní Podluží 320
a vyzývá Jiřího Kouteckého k předložení návrhu majetkového
vypořádání
s majitelem sousedního pozemku, za účelem zachování
cesty.
Prodej pozemku - Usnesení RM č. 84 - 11
RM projednala žádost JUDr. Marie a Ing. JUDr. Stanislava
Zahradníčkových, bytem Praha 6, Kafkova 10 a doporučuje
ZM neschválit snížení kupní ceny o porosty na kupovaném
pozemku, z důvodu možnosti uplatnění nároku na vydržení
pozemku.
Prodej pozemku - Usnesení RM č. 84 - 12
RM projednala žádost Václava Koubka, bytem Krásná Lípa
Kovářská 16 o odkoupení p. p. č. 752/3, k. ú. Krásná Lípa
a ukládá Vladimíře Doškové projednat s Václavem Koubkem
směnu p. p. č. 752/3 o výměře 97 m2, k. ú. Krásná Lípa za
p. p. č. 751 o výměře 95 m2, k. ú. Krásná Lípa.
Prodej pozemku - Usnesení RM č. 84 - 13
RM doporučuje ZM neschválit prodej p. p. č. 385 o výměře
142 m2, k. ú. Krásný Buk Světle Sedláčkové, bytem Krásná Lípa, Krásný Buk 79, z důvodu zachování pozemku pro
potřeby města a vyzývá zájemce k uzavření nájemní smlouvy k užívanému pozemku.
Odkoupení pozemku - Usnesení RM č. 84 - 14
RM doporučuje ZM schválit odkoupení p. p. č. 1898/11
o výměře 1326 m2, k. ú. Krásná Lípa, za cenu 50 Kč/m2 od
Františka Procházky, bytem Rumburk, Vrchlického 34/6.
Odkoupení pozemku - Usnesení RM č. 84 - 15
RM doporučuje ZM schválit odkoupení st. p. č. 560 o výměře 221 m2 a st. p. č. 561 o výměře 19 m2, vše k. ú. Krásná
Lípa, od Antonína Tintěry, bytem Varnsdorf, Pohraniční stráže
2857, za cenu 20 Kč/m2. Převod bude realizován po zápisu
odstranění stavby na st. p. č. 560, k. ú. Krásná Lípa do KN
a odstranění odpadů z pozemků.
Pronájem pozemků - Usnesení RM č. 84 - 16
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout pozemky:
p. p. č. 240/4; o výměře 3122 m2; k. ú. Vlčí Hora
p. p. č. 239; o výměře 162 m2; k. ú. Vlčí Hora
p. p. č. 251/2; o výměře 1407 m2; k. ú. Vlčí Hora
p. p. č. 240/3; o výměře 3267 m2; k. ú. Vlčí Hora
p. p. č. 251/1; část o výměře 2261 m2; k. ú. Vlčí Hora
p. p. č. 1340; o výměře 900 m2; k. ú. Vlčí Hora.
Pronájem pozemku - Usnesení RM č. 84 - 17
RM schvaluje pronájem p. p. č. 1827/1 o výměře 2977
m2, k. ú. Krásná Lípa, za účelem podnikání - chov kapřího
plůdku, Vítězslavu Hejdukovi, bytem Krásná Lípa, Bendlova 9
za těchto podmínek:
- roční nájemné dle Postupu 1 500 Kč
- udržování pořádku a nepoškozování okolníhc porostů
- přístup bude zajištěn z Mánesovy ulice, po dohodě s majitelem sousedního pozemku.
Pronájem pozemku - Usnesení RM č. 84 - 18
RM schvaluje pronájem části p. p. č. 352/8 o výměře 283
m2, k. ú. Krásná Lípa, za účelem zřízení zahrady Haně Volfové, bytem Krásná Lípa, Pletařská 660/9.
Byty - Usnesení RM č. 84 - 19
RM schvaluje nájemní smlouvu uzavřenou mezi městem Krásná Lípa a SBDO Průkopník, Varnsdorf na byt č. 20, Nemocniční 1062/26, Krásná Lípa.
Byty - Usnesení RM č. 84 - 20
RM ruší usnesení RM č. 82-03 ze dne 25.05.2006, z důvodu
odmítnutí přiděleného bytu manžely Vavrochovými.
Oprava bytu - Usnesení RM č. 84 - 21
RM schvaluje Haně Volencové opravu bytu č. 23, Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa, dle předloženého seznamu a za
následujících podmínek:
1. nájemce si opravy provede na vlastní náklady
2. plovoucí podlahy a opravy koupelny se stanou nedílnou
součástí bytu.
III. Různé
Budoucí dům Infocentra ČŠ - Usnesení RM č. 84 - 22
RM vyhlašuje záměr města pronajmout budoucí dům Infocentra Českého Švýcarska na náměstí.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru - Usnesení RM č. 84 - 23
RM doporučuje ZM schválit návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě
o úvěru č. 348/05/LCD s Českou spořitelnou, a. s. Praha.
Havarijní pojištění - Usnesení RM č. 84 - 24
RM schvaluje dodatek č. 2 k pojistné smlouvě číslo
2450453025 - 560 901536 1 uzavřený se společností KOOPERATIVA pojišťovna, a.s.na havarijní pojištění vozidel města
Krásná Lípa.
Směrnice č. 3 - Usnesení RM č. 84 - 25
RM schvaluje změnu směrnice č. 3 k inventarizaci majetku
města s účinností od 1.7.2006 dle předloženého návrhu.
Povinné ručení - Usnesení RM č. 84 - 26
RM schvaluje pojistnou smlouvu č. 6215789210 o pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla traktor
Zetor Proxima 7441 se společností KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA,
a. s..
Byty - Usnesení RM č. 84 - 27
RM schvaluje vrácení kauce ve výši 5 000 Kč Tomáši Jaklovi
za vrácení bytu č. 35, Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa.
Byty - Usnesení RM č. 84 - 28
RM doporučuje ZM vyhlásit záměr prodat družstevní podíl
s právem k užívání bytu č. 5 a bytu č. 20 v Nemocniční
26, Krásná Lípa a ukládá Karlu Homolkovi připravit způsob
prodeje.
Nemovitosti - Usnesení RM č. 84 - 29
RM vyhlašuje záměr obce prodat objekt (kůlna) se st.p.č.
1039 o výměře 37 m2, k.ú. Krásná Lípa.

Prodej pozemků - Usnesení RM č. 84 - 30
RM se seznámila s vytyčením p. p. č. 1191/1, k. ú. Vlčí Hora
a schvaluje oddělení části uvedeného pozemku zabraného
místní komunikací, v linii živého plotu.
Odkoupení pozemku - Usnesení RM č. 84 - 31
RM doporučuje ZM schválit odkoupení části p. p. č. 2329/7,
k. ú. Krásná Lípa dle předloženého návrhu od Gerdy Salovové, bytem Krásná Lípa, Pražská 806/53.
Odkoupení pozemků - Usnesení RM č. 84 - 32
RM doporučuje ZM schválit odkoupení části p. p. č. 2329/6,
k. ú. Krásná Lípa dle předloženého návrhu od Jaroslava
Papouška, bytem Krásná Lípa, Pražská 62.
Odkoupení pozemku - Usnesení RM č. 84 - 33
RM doporučuje ZM schválit odkoupení části st. p. č. 112, k.
ú. Vlčí Hora dle předloženého návrhu z důvodu majetkoprávního vypořádání od Kurta Goldberga, bytem Krásná Lípa,
Havlíčkova 21 za cenu 35 Kč/m2. Kupující uhradí veškeré
náklady s prodejem spojené.
Směna pozemků - Usnesení RM č. 84 - 34
RM projednala žádost Jaroslavy Sabové, bytem Rumburk,
Dolní 87/13 a Ing. Ladislava Kousala, bytem Přerov, Palackého 28, o směnu části p. p. č. 691, k. ú. Krásná Lípa za
p. p. č. 3040/2 a části p. p. č. 696/1, vše k. ú. Krásná Lípa
a ukládá Vladimíře Doškové vyzvat žadatele k předložení orientačního vytyčení p. p. č. 3040/2 a p. p. č. 696/1, vše k.
ú. Krásná Lípa.
Příspěvek města Krásná Lípa na zřízení kanalizačních přípojek
- Usnesení RM č. 84 - 35
RM doporučuje ZM schválit pravidla pro přiznání příspěvků
občanům města Krásná Lípa na připojení ke kanalizační síti
dle předloženého návrhu.
Schválení darovací smlouvy - Usnesení RM č. 84 - 36
RM schvaluje darovací smlouvu mezi městem Krásná Lípa
a panem Alexandrem Procházkou, Krásná Lípa, Nemocniční
1156/16 ve výši 5 000 Kč. Sponzorský dar se použije výlučně na sociální účely (dovybavení domů s pečovatelskou
službou).
Rozloučení se žáky 9. ročníků ZŠ - Usnesení RM č. 84 - 37
RM schvaluje předání volných vstupenek na sportovní areál
a do kina žákům 9. tříd, kteří se dne 27.06.2006 zúčastní
závěrečného rozloučení se Základní školou.
KCČŠ - dohody na provedení rekvalifikace - Usnesení RM č. 84
- 38
RM schvaluje návrhy dohod o provedení rekvalifikace na
čtyři vzdělávací moduly mezi ÚP v Děčíně a městem Krásná
Lípa č. 2006/44/29Q – 242 (Pracovník v cestovním ruchu
a kultuře), 2006/44/29Q – 243 (Pracovník sociální péče),
2006/44/29Q – 244 (Pracovník pro provoz sportovních zařízení) a 2006/44/29Q – 245 (Lektor volnočasových aktivit), dle
předloženého návrhu.
Cestovní kniha - Usnesení RM č. 84 - 39
RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci na publikaci
Cestovní kniha s S & D, Nakladatelstvím a vydavatelstvím, s.
r. o., Bělohorská 237, 169 00 Praha 6.
Odměna ředitelce školy - Usnesení RM č. 84 - 40
RM schvaluje ředitelce Základní školy a Mateřské školy Krásná
Lípa, p. o. RNDr. Ivaně Preyové odměnu, dle předloženého
návrhu, za dobré výsledky a rozvoj škol.
Pozastavení ceníku T-klubu - Usnesení RM č. 84 - 41
RM schvaluje pozastavení platnosti ceníku T-klubu, po dobu
trvání rekvalifikačních kurzů volnočasové aktivity.
Soutěž ve sběru PET lahví - Usnesení RM č. 84 - 42
RM ocenění vítězů soutěže ve sběru PET lahví ve školním
roce 2005/2006 v ZŠ Krásná Lípa.
Třídy:
1. místo 2 000 Kč
2. místo 1 500 Kč
3. místo 1 000 Kč
Jednotlivci:
1. místo cena v hodnotě 500 Kč
2. místo cena v hodnotě 300 Kč
3. místo cena v hodnotě 200 Kč
4. - 25. místo ceny v celkové hodnotě 2 000 Kč rozdělených formou slosovatelných kuponů. Soutěž bude uzavřena
v červnu 2006.
Svatojánské slavnosti - Usnesení RM č. 84 - 43
RM bere na vědomí konání Svatojánských slavností Občanským sdružením Nobilis Tilia ve Vlčí Hoře 23.06 - 25.06.2006
dle předloženého oznámení, s tím, že budou splněny veškeré zákonné podmínky s akcí související.
Benefiční koncert Kyjov - Usnesení RM č. 84 - 44
RM bere na vědomí konání Benefičního koncertu v Kyjově
(tzv. Kyjovský festiválek) ve dnech 15.07.2006 od 12.00 hodin
do 16.07.2006 03.00 hodin. Pořadatelé jsou povinni dodržet
veškeré vyhlášky a zákony s akcí související, včetně řádného
úklidu celého okolí po akci.
Zápis do kroniky města - květen 2006 - Usnesení RM č. 84 - 45
RM schvaluje zápis včetně příloh do kroniky města za měsíc
květen 2006 předložený kronikářem Ivanem Jaklem.
IV. Informace
RM dále projednala tyto informace:
- řešení informačního systému při výstavbě Centra ČŠ
- kalkulace ceny WIFI síť - ovládání kotelen + internet
- kalkulace vybavení digitálního kina Xtreme Cinemas
- účty města Krásná Lípa k 31.05.2006
- KCČŠ - schválení technické monitorovací zprávy
- dopis od MŽP ČR - odprodej domu v Krásné Lípě
- dopis od Aleny Krauszové ve věci odvolání proti usnesení
ZM č. 20-13/2006
- návštěvnost knihovny a internetu
- přehled výsledků voleb v Krásné Lípě
- tisková zpráva o novém dopravci ČSAD Česká Lípa
- článek z Děčínského Deníku - úklid Křinice
- článek z Děčínského Deníku - Ústecký kraj se o stav svých
komunikací nestará
- přehled nezaměstnanosti
- dopis od Miroslava Vaníčka - odmítnutní zaplacení GP
- dopis od firmy DEMOS, s. r. o. - narovnání sporných
pozemků a urovnání
sousedských vztahů
- nabídka na vybudování letního kina
RM dále projednala zápisy z těchto výborů a komise:
- finančního výboru ze dne 12.06.2006
- kontrolního výboru ze dne
- KVŽP ze dne 06.06.2006
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www.ceskesvycarsko.cz

Správa Národního parku České Švýcarsko, České Švýcarsko o. p. s.
a ČSOP Tilia Krásná Lípa ve spolupráci s dalšími partnery vyhlašují
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKÝM
SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM
ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

7. ročník soutěže pro děti i dospělé

Náš Národní park České Švýcarsko
V letošním ročníku se můžete zapojit do těchto dílčích soutěží:
Soutěž

Pro koho?

Téma

1. cena

Kontaktní osoba

VÝTVARNÁ

Děti z MŠ
a 1. stupně ZŠ

JAK CHRÁNÍME PŘÍRODU,
VE KTERÉ ŽIJEME

Obrázková knížka
o přírodě

Šárka Pešková, tel.: 412 383 113
tzkrasnybuk@centrum.cz, www.volny.cz/tiliacz
adresa: Terénní základna Buk,
Kyjovská 15a, Krásná Lípa, 407 46

LITERÁRNÍ

Bez rozdílu věku

ČLOVĚK, PŘÍTEL
A NEPŘÍTEL PŘÍRODY

Výpravná knížka
o přírodě

Šárka Pešková, tel.: 412 383 113
tzkrasnybuk@centrum.cz, www.volny.cz/tiliacz
adresa: Terénní základna Buk,
Kyjovská 15a, Krásná Lípa, 407 46

FOTOGRAFICKÁ Amatérští fotografové
od 12 do 100 let

NA HRANICI DNE A NOCI
Digitální fotoaparát od Richard Nagel, tel.: 412 354 048
aneb Ranní a podvečerní firmy Canon CZ, s. r. o. r.nagel@npcs.cz, www.npcs.cz
nálady Českého Švýcarska
adresa: Správa NP ČŠ, Pražská 52,
Krásná Lípa, 407 46

VĚDOMOSTNÍ

Jednotlivci bez rozdílu
věku

PŘÍRODA SE VRACÍ aneb
Mizející a vyhynulé druhy
zvířat a rostlin opět
v Českém Švýcarsku

Volná vstupenka na
Pravčickou bránu,
knížka o NP České
Švýcarsko

Richard Nagel, tel.: 412 354 048
r.nagel@npcs.cz, www.npcs.cz
adresa: Správa NP ČŠ, Pražská 52,
Krásná Lípa, 407 46

POČÍTAČOVÁ

Týmy žáků ZŠ a nižších
ročníků víceletých
gymnázií, dětské
oddíly (jen Ústecký a
Liberecký kraj)

PRAKTICKÁ OCHRANA
PŘÍRODY aneb Jak
chráníme přírodu u nás

Počítač od firmy
UPTIME, s. r. o.

Kristina Petráčková, tel.: 412 383 246
kristina.petrackova@ceskesvycarsko.cz
www.ceskesvycarsko.cz
adresa: České Švýcarsko o. p. s.,
Masarykova 1094/4, Krásná Lípa, 407 46

Uzávěrka všech soutěží je 30. září 2006
Bližší informace naleznete na: www.npcs.cz, www.volny.cz/tiliacz, www.ceskesvycarsko.cz
Své soutěžní příspěvky nám zasílejte na adresy uvedené u kontaktních osob jednotlivých soutěží (fotografie, literární práce a odpovědi
do vědomostní soutěže lze zaslat také e-mailem). Další ceny obdrží 2. i 3. místa.
U každého příspěvku, prosím, uveďte:
Jméno a příjmení (u kolektivních prací název kolektivu), věk, přesnou poštovní adresu (povinně), elektronickou adresu (není povinné),
heslo (např. „VÝTVARNÁ SOUTĚŽ“ apod.)

Zapojte se do našich soutěží. Čekají na vás atraktivní odměny! Kdo soutěží, nezlobí.
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podací razítko

Ž Á D O S T
O zaĜazení mezi uchazeþe o pĜíspČvek mČsta Krásná Lípa
na zĜízení kanalizaþní pĜípojky pro splaškovou kanalizaci
Jméno a pĜíjmení majitele domu (v pĜípadČ více vlastníkĤ jméno jejich spoleþného zástupce
zmocnČného k pĜevzetí výplaty dotace).

Ulice :

þ.p. :
Skuteþná délka pĜípojky v bm
1.
2.
celkem

þ. or.:

termín realizace:
bm
bm

S podmínkami pro pĜiznání pĜíspČvku schválenými ZM dne 21.6. 2006 usnesením þ. 21-38/2006 souhlasím

___________________________
datum

____________________
____________________
____________________
____________________
jména a podpisy vlastníkĤ, pĜípadnČ jejicz zástupce

Dále vyplĖuje pouze komise

oznámená

dle PD

rozhodující

pĜiložena

nepĜiložena

Délka pĜípojky
dotace (500 Kþ/bm)
bonus (1500 Kþ)
Dotace celkem
kontrola SþVK (kopie úþtenky)
podmínky pro pĜiznání pĜíspČvku

byly

nebyly
splnČny

poznámky:

Podpisy þlenĤ komise:
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Různé
Nafukovací hala byla složena. Z provozních a technických důvodů byla v polovině
června složena nafukovací hala ve Sportovním areálu Českého Švýcarska. Jeho návštěvníci mají nyní v letní sezoně k dispozici již 5
kurtů, hřiště na minikopanou, beach volejbal
a v provozu je i minigolf. Finišují také úpravy
celého areálu, staví se desetimetrová lezecká stěna a v plném proudu je i rekonstrukce tělocvičny. Všechny investiční akce, které
ve sportovním areálu probíhají, jsou součástí projektu Centrum Českého Švýcarska. Na
tento projekt získalo vedení města prostředky
ze strukturálních fondů EU a státního rozpočtu
ČR.
Rallye Sachsen Classic 2006. 19.8.2006
bude v Krásné lípě k vidění téměř 400 historických automobilů všech světových značek.
Ke dvěma stům veteránů, kteří se zúčastní
tradiční Rallye Sachsen Classic přibude stejný
počet historických automobilů Veteran clubu
Škoda. Centrum města se tak jednu prázdninovou sobotu stane „hlavním městem veterá-

nů“. Zmiňované rallye se každoročně účastní
mnoho zajímavých osobností, letos u nás přivítáme například saského premiéra, předsedu
představenstva Škody auto nebo bavorského
prince. Po celý den bude na náměstí připraven bohatý doprovodný program s občerstvením, koncerty a stánkovým prodejem.
Nová kniha. Napsala ji Natálie Belisová
(Steinová) a jmenuje se “Skalní výklenky a kaple v Českém Švýcarsku”.Je to už její desátá
kniha, ve které zúročila své hluboké znalosti
a mnohaleté zkušenosti.Kniha stojí 195,- Kč
a k dostání je ve varnsdorfském muzeu.
Dopravu bude zajišťovat ČSAD Česká
Lípa. Výhercem výběrového řízení vyhlášeného Ústeckým krajem na zajištění dopravní
obslužnosti v Ústeckém kraji a tudíž i ve Šluknovském výběžku se stalo ČSAD Česká Lípa.
Jediným kritériem pro toto výběrové řízení
byla výše ceny za jeden ujetý kilometr a tento dopravce nabídl 27,57 Kč na kilometr.
Smlouva s novým dopravcem byla podepsána na jeden rok.

Novinky v informačním středisku
v Krásné Lípě
Nové knižní tituly a velkoformátové fotografie Českého Švýcarska, průvodcovské
a ekoporadenské služby, široký výběr informačních letáků o regionu a další novinky
připravilo Informačního středisko Národního
parku České Švýcarsko v Krásné Lípě pro
návštěvníky na začátek hlavní turistické sezóny
2006. „Naše všechna informační střediska
jsou otevřena již od dubna, ale největší návštěvnost očekáváme právě v letních měsících.
Proto jsme pro návštěvníky tohoto regionu
i místní připravili řadu novinek, které je blíže
seznámí s tímto regionem,“ vysvětlila Barbora
Laštůvková z obecně prospěšné společnosti
České Švýcarsko. Dodala, že v galerii jsou
nyní k vidění velkoformátové fotografie krajiny Českého Švýcarska autorů Zdeňka Patzelta
a Václava Sojky, jež jsou zásadně obmě-

něné oproti již konaným výstavám. Vystavené
fotografie je možno si zakoupit v podobě
obrazů a i v elektronickém zpracování za
příjemné ceny. V nabídce je i několik knižních novinek: naprostá novinka na trhu České Švýcarsko na nejstarších fotografiích. Nově
je vydaná i publika s fotografiemi Ludmily
Hájkové Ústecký kraj panoramatický. Toulavá
kamera II je pokračování úspěšné knihy se
stejným názvem, která vychází z oblíbeného
televizního pořadu. Druhé vydání je s vylepšenou přehlednější strukturou, mapkami a hlavně novými tipy na výlety po české republice. Kromě těchto novinek nabízí informační
středisko i řadu dalších tradičních turistických
map, průvodců a suvenýrů. Těšíme se na
Vaši návštěvu.
(Dana Štefánková,
České Švýcarsko,o.p.s.)

Pozvánky
Šachový turnaj. Turnaj v šachu „Open České
Švýcarsko“ se koná ve dnech 3.-9. 7. v kulturním domě v Krásné Lípě.
Výstava dřevořezeb.
Dřevořezby děčínského řezbáře pana Cejnara budou k shlédnutí ve dnech 3. - 9.
7. v obřadní síni Městského úřadu v Krásné
Lípě.. Více informací na tel.: 412 354 820.
Pěší výlet. Do okolí Krásné Lípy se 5. 7. vydají účastníci 15 km dlouhého výletu, který již
pátým rokem pořádají krásnolipští turisté. Více
informací na 412 383 129.
Kyjovský festivalek. Festivalem rockové hudby
se již tradičně chystá ve dnech 14.- 15. 7.
v Kyjově. Kontakt: navara@rbkfree.net.
Starokřečanské slavnosti. 8. 7. ve 13 hodin
začnou ve Starých Křečanech slavnosti, které zahájí prázdninové hry. Připraveny jsou hry
a soutěže pro nejmenší, ukázky historického
šermu a bojového umění, ukázky starých
řemesel a mnohé další. V 17.30 je na programu koncert chrámové hudby a ve 20
hodin taneční zábava.

ýeský svaz ochráncĤ pĜírody TILIA z Krásné Lípy

poĜádá
13. – 20. srpna 2006 v Severním u Lobendavy

• Tábor je urþen všem zájemcĤm o pĜírodu ve vČku od 15 do 100 let, kteĜí mají chuĢ
poznat pĜírodu Šluknovského výbČžku a zjistit jak se „dČlá“ ochrana
pĜírody.
• Tématem tábora je ochrana pĜírody a krajiny mimo velkoplošnČ chránČná území
(CHKO, NP).
• Odborný program zajistí odborníci z odboru ochrany pĜírody a krajiny z okolních mČst
a obcí, odborníci z neziskových i profesionálních organizací z okolí, kteĜí se zabývají
praktickou ochranou pĜírody a krajiny.
• Doprovodným programem tábora bude Egypt a jeho tajemství.
• Ubytováni budeme v podsadových stanech po dvou na táboĜišti Klondyk a stravu si
zajistíme vlastními silami. Na táboĜišti je k dispozici sprcha, polosrubová kuchyĖ
s kamny a jídelna se spoleþenskou místností, suchý záchod.
• Cena tábora je 1 200,- Kþ (v cenČ je zahrnuta strava, ubytování, cestovné bČhem
tábora).
Zaujala Vás nabídka Tábora ochráncĤ pĜírody? Napište si tedy
o pĜihlášku a podrobnČjší informace na e-mail
myotis@seznam.cz nebo zavolejte na tel. : 774 052 604.
Vedoucí tábora: Jakub Juda - ýSOP Tilia, mobil. : 774 052 604,
myotis@seznam.cz

Pravidla pro přiznání dotace (příspěvku) města Krásná Lípa
na připojení na veřejnou kanalizační síť pro rok 2006
Město Krásná Lípa v souladu s usnesením ZM č. 21
– 38/2006 ze dne 21.6. 2006 a usnesením RM č.
84 - 35 rozhodlo o poskytnutí přímé finanční podpory
na připojení k veřejné kanalizační síti. Účelem tohoto
opatření je podpora ekologického chování občanů, zefektivnění využití nové kanalizační sítě a ČOV
a zlepšení životního prostředí na území města.
Žadatel
Žadatelem o dotaci (dále jen „příspěvek“) na zřízení
kanalizační přípojky může být každý občan vlastnící
na území města Krásná Lípa objekt k trvalému či
rekreačnímu bydlení, případně objekt s nebytovými
prostorami v němž je alespoň 1 bytová jednotka
a který může být napojen na novou splaškovou
kanalizaci dle schváleného kolaudačního rozhodnutí
č.j.: 2675/21654/2005/235/Lat/2, projektové dokumentace přípojek a vydaného stavebního povolení
č. č.j.: SÚ/152/2004/3/Ra/St.
Příspěvek nebude vyplacen žadateli, vůči němuž
bude město Krásná Lípa evidovat ve lhůtě pro jeho
vyplacení (tj. po písemném oznámení o dokončení
akce) pohledávku k rozpočtovým příjmům.
Žádost
Žádost o příspěvek bude podána na formuláři (příloha č.1.), ke které bude přiložen výpis údajů z evidence katastru nemovitostí aktuální ke dni podání
žádosti příp. bude přiložen souhlas spoluvlastníků
nemovitosti.
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Formuláře žádosti jsou k dispozici na odboru výstavby, investic a životního prostředí MěÚ Krásná Lípa,
na podatelně MěÚ a v elektronické podobě na
internetových stránkách města. Neúplně vyplněné
žádosti nebudou přijímány.
Výše a výplata příspěvku
Výše příspěvku je vypočtena podle skutečně provedené délky soukromé části splaškové kanalizační
přípojky, nejvýše však do délky dle schválené projektové dokumentace přípojek zpracovaných městem.
Příspěvek se vztahuje na soukromou část kanalizační
přípojky v rozsahu od napojovacího bodu („šachtičky“) až po obvodové zdivo nemovitosti. Maximální
limit příspěvku není stanoven.
Příspěvek se skládá ze dvou částí. Bude poskytnut
formou paušální částky 500,- Kč/bm realizované
splaškové kanalizační přípojky a formou jednorázového bonusu
ve výši 2.000,- Kč za připojení
objektu k veřejné kanalizační síti. Bonus se vztahuje
k objektu.
V případě, že má objekt více kanalizačních přípojek, bude vyplacen bonus plus součet délek všech
přípojek, a to jednorázově.
Termíny
Žádost o příspěvek musí být podána k MěÚ Krásná
Lípa nejpozději do 30. 11. 2006.
Termín dokončení realizace napojení je stanoven
nejpozději do 15. 12. 2006.

Napojení na veřejnou kanalizační síť oznámí žadatel písemně MěÚ Krásná Lípa. Spolu s tím doloží
i doklad o kontrole napojení od správce a provozovatele kanalizační sítě (SčVK) a kopií smlouvy
o odvádění kanalizačních vod veřejnou kanalizací s
SčVK, to vše nejpozději do 31. 3. 2007.
Příspěvek bude vyplacen žadateli po splnění všech
podmínek do 1 měsíce od doby písemného oznámení o dokončení napojení. Uzávěrka pro výplatu
příspěvku je vždy k 10. dni v měsíci. O příspěvek lze
žádat zpětně i u přípojek již realizovaných a připojených k nové veřejné splaškové kanalizační síti.
Ostatní ustanovení
Na příspěvek není právní nárok. Pro přiznání příspěvku není nutné dokladovat skutečně vynaložené
náklady realizace.
Finanční prostředky budou přidělovány až do úplného vyčerpání limitu postupně tak, jak budou Městskému
úřadu v Krásné Lípě doručována oznámení
o dokončení napojení k veřejné kanalizační síti spolu s předložením dokladu o kontrole napojení od
SčVK a kopií smlouvy o odvádění kanalizačních vod
veřejnou kanalizací s SčVK.
O přiznání a vyplacení příspěvku ve sporných případech, popř. o výjimkách z těchto pravidel rozhoduje Rada města Krásná Lípa.
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Kino
- červenec 2006
pondČlí 10.7.
od 19.00 hod

PÝCHA A PěEDSUDEK

Vstupné 60,- Kþ

Anglie koncem 18.století v romantickém pĜíbČhu jednoho z nejoblíbenČjþích
bestsellerĤ.123 min. Mládeži pĜístupno.
stĜeda 12.7.
od 17.00 hod

DOBA LEDOVÁ 2

dospČlí 60,- Kþ
dČti 40,- Kþ

Manny, Sid a Diego vzdorují dalšímu ohrožení. 91 min.ýESKÁ VERZE.
Mládeži pĜístupno.
pátek 14.7.
od 19.00 hod

INDIÁN A SESTěIýKA

dospČlí 60,- Kþ
dČti 40,- Kþ

Nový þeský film je pĜíbČhem lásky bílého indiána Františka a rómské sestĜiþky
Marie. 91 min. Mládeži pĜístupno.
pondČlí 17.7.
od 19.00 hod

ÚýASTNÍCI ZÁJEZDU

Vstupné 60,- Kþ

Letní komedie podle bestselleru Michala Viewega o autobusu plném výletníkĤ a
jejich dovolené v Itálii.113 min. Mládeži pĜístupno.
stĜeda 19.7.
od 19.00 hod

MATCH POINT - HRA OSUDU

Vstupné 60,- Kþ

Woody Allen pĜekvapuje své pĜíznivce i odpĤrce svým novým filmem. 124 min.
Mládeži pĜístupno od 12ti let.
pátek 21.7.
od 19.00 hod

MISSION : IMPOSSIBLE III.

Vstupné 60,- Kþ

Supertajný a superschopný agent v podání Toma Cruise opČt v akci. Mládeži
pĜístupno od 12ti let.
pondČlí 24.7.
od 19.00 hod

GEJŠA

Vstupné 60,- Kþ

PĜíbČh z tajemného a exotického svČta, jenž si dodnes uchovává své kouzlo. 145
min. Mládeži pĜístupno od 12ti let.
stĜeda 26.7.
od 19.00 hod.

DċSNEJ DOJÁK

dospČlí 60,- Kþ
dČti 40,- Kþ

Scénáristé filmu Scary Movie tentokrát zmasakrovali romantické komedie. 83 min.
Mládeži pĜístupno od 12ti let.
pátek 28.7.
od 17.00hod.

DIVOýINA

dospČlí 60,- Kþ
dČti 40,- Kþ

ZvíĜátka ze ZOO þelí nástrahám pĜírody i velkomČsta. ýesky mluvený animovaný
snímek. 82 min. Mládeži pĜístupno.
pondČlí 31.7.
od 19.00 hod

X - MEN 3 POSLEDNÍ VZDOR

dospČlí 60,- Kþ
dČti 40,- Kþ

TĜetí a pravdČpodobnČ poslední mutantní souboj s lidmi. Mládeži pĜístupno.

Koupíme podstávkový, roubený dům
v Krásné Lípě k trvalému bydlení.
Prosím telefonujte na 777 819 184.

Rozhovor

Pestré barvy v ulicích města – Světový pohár
v cyklistice žen, aneb pár slov s Jiřím Víchem,
hlavním organizátorem a ředitelem významného cyklistického závodu, který hned tak
někde nemají.

- Už brzy se krásnolipské ulice probarví pestrými
barvami soutěžních dresů mladých závodnic
z celého světa. Z kolika zemí a v jakém počtu
nás letos závodnice navštíví?
„V předběžné startovní listině mezinárodního
cyklistického závodu žen je téměř sto třicet
jmen závodnic z celého světa. Již tradičně se
na start postaví cyklistky z Německa, Holandska, Polska a Švýcarska.
Po letech se vracejí Ukrajinky, Litevky
a Italky a nově tu budeme hostit
Američanky a Estonky. Ovšem v jednotlivých družstvech jsou zastoupeny
i reprezentantky Portugalska, Argentiny, Mexika či Kanady. A samozřejmě
chybět nebudou ani dva domácí
týmy.“
- Pro nás diváky je to příjemné zpestření, pro váš tým a Vás osobně je
to jistě organizačně velmi náročná
akce. Letos pořádáte již 19. ročník.
Co je nejtěžší, sehnat peníze, lidi, prokousat se administrativou?
„Peníze se opravdu shánějí velmi
těžko, především pak ti velcí sponzoři, kteří
přispívají většími než jen tisícovými částkami.
Proto si vážím ochoty menších firem a podnikatelů, či vedení radnic ze zdejšího okolí, kteří
náš závod tradičně podporují a sami vymýšlejí ceny a prémie pro závodnice. Samozřejmě si velmi cením i významné pomoci
města, bez níž by tu závody již dávno nebyly. A v neposlední náš závod drží při životě
i řada dobrovolníků, kteří si bez řečí v době
konání závodu vezmou dovolenou a pomáhají, k de se dá, ani bez nich by závod již
dávno nebyl.“

Světové cyklistky přijedou do
Krásné Lípy
Už za týden se na silnicích v okolí Krásné
Lípy bude opět bojovat o vítězství ve světovém
poháru Tour de Feminin. Ten už devatenáctým
rokem pořádá cyklistický klub v Krásné Lípě
a jeho první etapa odstartuje ve čtvrtek 6.
července. O vítězství se tradičně bude bojovat
v okolí Krásné Lípy, německého Löbau a pol-

ské Bogatynie až do neděle 10. července.
Na závodnice čeká téměř čtyři sta kilometrů
rozdělených do pěti etap. Proto také ředitel
závodu Jiří Vích, především řidiče upozorňuje
na to, aby v těchto dnech počítali s uzavírkami silnic, největší pak budou v pátek v okolí
Krásné Lípy, Rybniště a Chřibské.

UPOZORNĚNÍ
Cyklistický klub z Krásné Lípy ve spolupráci
13:30 hod.!!!
s městem pořádá ve dnech 6.-9. července
Úsek Doubice od restaurace p. Krále směrem
2006 XIX. ročník světového poháru - mezinána Vápenku do Krásné Lípy bude zjednorodní etapový cyklistický závod žen „TOUR de
směrněn od 10:30 hodin do 13:30 hodin!!!
Feminin - O cenu Českého Švýcarska“. Proto
Úsek Doubice - Dolní Chřibská (můstek) bude
se na Vás obracíme s prosbou o zvýšenou
uzavřen v obou směrech od 9:30 hodin do
pozornost při průjezdu Vaší obcí.
11:30 hodin!!!
6. července 2006 - čtvrtek
9.července 2006 - neděle
Úsek Dolní Chřibská (můstek) - Doubice - KrásÚsek Rybniště (Uniles) - Doubice bude uzavřen
ná Lípa bude uzavřen v obou
v obou směrech od 11:00 hodin do 11:30
směrech od 15:15 hodin do 16:30 hodin !!!
hodin!!!
7. července 2006 - pátek
Úsek Doubice - Dolní Chřibská bude uzavřen
Úsek Rybniště (Uniles) - Doubice bude zjednov obou směrech od 11:00 hodin do 11:30
směrněn ve směr závodu od 9:30 hod. do
hodin!!!

- Bude letošní ročník něčím mimořádný?
„V loňském roce jsme změnili trasu v Německu, několik let zajíždíme do Polska, a pokud
se nic nezmění na těchto stranách hranice
mi sami nic měnit nebudeme, podle nás
je spolupráce s Poláky a Němci jen ku prospěchu. Letošní ročník tak bude mimořádný
jen svou účastí, zatím tu tolik závodnic ještě nestartovalo a nás jen těší, že máme ve
světě dobré jméno. Bohužel pouze ve světě, Český svaz cyklistiky za těch devatenáct
let náš závod jaksi nezaregistroval. Letos ale
o náš závod projevila zájem i Česká televize,

takže se snad dočkáme i reportáží ze všech
etap.“
- Ve chvíli, kdy se rozdávají ceny za právě
proběhlý ročník, zpravidla už musíte myslet na
ročník další. Kde opakovaně berete tu spoustu
energie?
„Historicky první cyklistický závod se jel v roce
1988 a měl pouze tři etapy. Rozšíření závodu na čtyři etapy proběhlo v pátém ročníku
a na pět etap v sedmém. Realizací etapy
v SRN se stal závod v roce 1995 mezinárodním a od roku 2003 se jezdí divácky atraktivní
časovka v Polsku. Závodu se zúčastnily i sportovkyně z nejvzdálenějších zemí – z Japonska, Nového Zélandu a Austrálie. Cyklistický
závod Tour de Feminin prožil největší rozkvět
v předolympijském ročníku, kde se ho zúčastnilo 125 závodnic. A tam, je ta motivace,
k pořádání dalších ročníků nás nutí zájem
oddílů z celého světa.“
- Jaký zvuk má v cyklistické komunitě krásnolipská tour? Stačí závodnice vnímat i kulisu,
kterou závodu tvoří krásná krajina Českého
Švýcarska?
„Závodnice většinou ne, ty si bytostně uvědomují především to, že se tu jezdí stále
do kopce. Ale jejich doprovod je zdejší krajinou nadšený, některá družstva proto přijíždí
i s několikadenním předstihem.“
- Je známým faktem, že zahraniční etapy se
těší velké divácké odezvě. Čím to, že na našem
území je diváků přeci jen méně?
„Nevím, naši lidé se zřejmě neumí bavit, třeba v Německu si lidé vezmou židličky sednou si k silnici a závodem se baví půl obce
a hlavně závodnicím fandí, i těm posledním.
Bohužel u nás se fandí těm prvním a posledním posmívá. Ovšem krásnolipský divák je
jiný. Za ty roky se už fandit naučil a za to
mu díky.“
Děkuji za rozhovor SP
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