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Rumun‰tí státní úﬁedníci sbírají
zku‰enosti v Krásné Lípû
V uplynulém mûsíci se v rámci studijní cesty
rumunsk˘ch státních úﬁedníkÛ, kteﬁí se po
vstupu Rumunska do EU budou podílet na implementaci programÛ strukturálních fondÛ,
uskuteãnila v Krásné Lípû prezentace jednoho z pilotních projektÛ Spoleãného regionálního operaãního programu „Centrum
âeské ·v˘carsko“. S podrobn˘mi informacemi o uskuteãÀovaném projektovém zámûru seznámil hosty starosta Zbynûk Linhart,
kter˘ jim pﬁiblíÏil i ty ãásti projektu, jejichÏ realizace se teprve uskuteãní v dal‰ích etapách.
„Nejãastûj‰í dotazy se pﬁitom t˘kaly problémÛ,

které se vyskytly v prÛbûhu pﬁípravy projektu
a aktuálnû pﬁi koordinaci jeho realizace,“ ﬁekl
Zbynûk Linhart. Dodal, Ïe rumun‰tí hosté se
dotazovali i na souãinnost mûsta se Správou
Národního parku âeské ·v˘carsko.
S krásnolipsk˘m projektem se ov‰em neseznamovali pouze rumun‰tí úﬁedníci. Projekt
„Centrum âeské ·v˘carsko“ byl jako jeden ze
dvou pﬁíkladÛ úspû‰ného ãerpání finanãních
prostﬁedkÛ strukturálních fondÛ v Ústeckém
kraji prezentován v rámci mezinárodního
workshopu projektu ReRegions, kter˘ se uskuteãnil ve ‰panûlském Objedu.
(vik)

V národním parku u Jetﬁichovic hoﬁelo
PoÏár vypukl v sobotu 22. 7. okolo 17. hodiny
nad b˘valou ozdravovnou v Jetﬁichovicích.
Bûhem tﬁí hodin se rozrostl na plochu 10 hektarÛ smûrem na Falken‰tejn, Krkavãí kámen
a následující den aÏ pod Mariinu vyhlídku. PoÏár hasilo 28 hasiãsk˘ch jednotek z celého Ústeckého kraje i Nûmecka, 64 hasiãsk˘ch aut
a 190 hasiãÛ i dobrovolníkÛ z vodní záchranné
sluÏby. Pﬁi akci zasahovaly i dva policejní vrtulníky s vaky na vodu a jedno letadlo.

PoÏárem nakonec byla zasaÏena plocha
25 hektarÛ. Vzhledem ke skuteãnosti, Ïe se
jednalo o jiÏ pát˘ poÏár na území národního
parku, a k dlouho trvajícímu extrémnímu
suchu platí od pondûlí 24.7. aÏ do odvolání
na území NP â· ZÁKAZ VSTUPU DO LESA.
To znamená, Ïe pohyb turistÛ je moÏn˘
pouze po znaãen˘ch turistick˘ch stezkách
a cyklostezkách!!!

Obnova zastaralé techniky
technick˘ch sluÏeb pokraãuje
Zaãátkem ãervence byla zakoupena nová,
pouÏitá, vysokozdviÏná plo‰ina znaãky Avia.
Jedná se o modernûj‰í typ, po generální
opravû, s dosahem aÏ 16 m. VysokozdviÏná
plo‰ina je nezbytn˘m pomocníkem pﬁedev‰ím pﬁi údrÏbû veﬁejného osvûtlení, kterou si
provádíme svépomocí. Uplatnûní v‰ak nachází i pﬁi údrÏbû zelenû, pﬁi kácení vzrostl˘ch
stromÛ, pﬁi opravách mûstsk˘ch budov, pﬁi
odstraÀování rampouchÛ a námraz ze
stﬁech, k dispozici je v pﬁípadû potﬁeby i hasiãÛm atd.
Dal‰í novinkou ve v˘bavû mûsta je nov˘, letos jiÏ druh˘, traktor. Jedná se tentokrát o silnûj‰í a v˘konnûj‰í stroj znaãky ZETOR, typové
ﬁady Forterra. Své uplatnûní najde pﬁedev‰ím
pﬁi nároãné zimní údrÏbû komunikací, hlavnû
v okrajov˘ch ãástech mûsta, kde se mnoÏství
snûhu ãasto jen velmi obtíÏnû zvládá.
Pﬁipravuje se obmûna zastaralého nosiãe
velkoobjemov˘ch kontejnerÛ, zakoupena

byla malá snûhová fréza, na cestû je jiÏ
i vût‰í, pﬁed mal˘ traktor.
Vzhledem ke stále rostoucímu rozsahu aktivit a spolupráci pﬁi investiãních akcích mûsta
jsou investice do nové techniky nezbytné.
V koneãném dÛsledku se jistû vyplatí a opakovanû se potvrzuje, i ze zku‰eností z okolních
mûst, Ïe rozhodnutí ponechat technické
sluÏby v majetku mûsta bylo správné. âistota,
upravenost a rozvoj mûsta je náv‰tûvníky
mûsta pozitivnû vnímána.
Jan Koláﬁ

Pﬁí‰tí ãíslo Vik˘ﬁe vyjde
v úter˘ 22. srpna

Evropa se uãí
Od jednoho ãeského starosty „opisují“
v celé Evropû. Ve ·panûlsku probíhají
pﬁedná‰ky o jednom velkém projektu,
díky kterému se do jednoho malého
ãeského mûsteãka investuje mnoho evropsk˘ch penûz. Posluchaãi ze v‰ech
moÏn˘ch evropsk˘ch zemí uznale pokyvují hlavou nad prezentací projektu,
jenÏ obsahuje stavby náv‰tûvnického
centra, centra sluÏeb pro obyvatele
i náv‰tûvníky mûsta, stavbu sportovního
areálu nebo vybudování cyklostezek
napﬁíã mûstem. Zatímco ve ·panûlsku
se je‰tû stále diví, do zmiÀovaného mûsteãka pﬁijíÏdí rumunská delegace, aby
naãerpala inspiraci. Chodí po mûstû,
prohlíÏí v˘sledky mnohaleté práce vedení mûsta a neskr˘vá nad‰ení. Pokud
je pr˘ v té EU v‰echno jako zde, tak tam
chtûjí okamÏitû také a pr˘ by také
chtûli tak ‰ikovné starosty.
VÏdyÈ to vypadá tak jednodu‰e, dostanu peníze od hodn˘ch str˘ãkÛ z Bruselu a hurá, jde se na to! Málokdo vidí
za nov˘mi stavbami tisíce a tisíce hodin
prosezen˘ch nad pﬁípravou projektÛ,
nespoãet nocí a víkendÛ stráven˘ch
v papírech a kanceláﬁích. MoÏná miliony minut protelefonovan˘ch se zástupci úplnû v‰ech moÏn˘ch i nemoÏn˘ch institucí, desetitisíce kilometrÛ
projeÏdûn˘ch pﬁi hledání podpory pro
projekt nebo stovky nûkdy „pﬁeúnavn˘ch“ jednání a setkání s „vlivn˘mi.“
MÛÏeme b˘t oprávnûnû hrdí na to, Ïe
zmiÀované mûsteãko je Krásná Lípa,
zmiÀovan˘ projekt „Centrum âeského
·v˘carska“ a zmiÀovan˘ starosta Zbynûk Linhart.
Jan Fiala

POZOR!
Z dÛvodu nebezpeãí
lesních poÏárÛ je pohyb
mimo turisticky znaãené
cesty v Národním parku
âeské ·v˘carsko
P¤ÍSNù ZAKÁZÁN!

Krásná Lípa - centrum âeského ·v˘carska
Czech Coal - ná‰ partner

vikyr282

31.7.2006

21:33

Stránka 2

strana 2

Svoz separovaného
odpadu
NejbliÏ‰í svoz separovaného odpadu probûhne v pondûlí 14. 8. 2006 ve Vlãí Hoﬁe
a v Zahradách a ve ãtvrtek 17. 8. 2006
v Krásné Lípû.
Pytle na separovan˘ odpad si lze zdarma
vyzvednout na TSm Krásná Lípa, Pletaﬁská
22/3.

Vlãíhorské Veronice
je dvû stû dvacet let
Rovn˘ch dvû stû dvacet let uÏ osvûÏuje
náv‰tûvníky rozhledny na Vlãí hoﬁe studánka Veronika. V leto‰ním roce, kdy slaví
kulaté jubileum, se navíc doãkala nejvût‰í
rekonstrukce za poslední roky. „Studánka
byla nûkolikrát zniãena, ale vÏdy se ji podaﬁilo opravit. Nyní se na ni pamatovalo
pﬁi budování Köglerovy nauãné stezky,“
ﬁekl pﬁedseda Klubu turistÛ z Krásné Lípy
Václav Hieke.
Právû krásnolip‰tí turisté studánku kompletnû rozebrali, Ïelezné potrubí nahradili
plastov˘m, doplnili o nové kameny a opûtovnû vyskládali podle dobov˘ch fotografií a ãást pramene ozelenili. Navíc areál
studánky dotvoﬁili zastﬁe‰en˘m sezením, turistick˘m rozcestníkem a informaãním panelem. „Od roku 1886, kdy byla Veronika
na svahu Vlãí hory postavena, dává v˘teãnou pitnou vodu, které se pﬁipisovaly
léãivé úãinky a pro kterou si pﬁicházeli lidé
ze ‰irokého okolí,“ pﬁipomnûl Václav Hieke.
Dodal, Ïe rekonstruovaná Veronika se
bude slavnostnû otevírat bûhem Letního
turistického srazu spoleãnû se znovuotevﬁením Köglerovy nauãné stezky.
(vik)
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Deset let tﬁídûní se mûstu vyplatilo
Více neÏ desetileté úsilí o zv˘‰ení separace
odpadÛ pﬁineslo Krásné Lípû hmatatelné v˘sledky. Mûsto se totiÏ zaﬁadilo mezi deset nejlep‰ích obcí v Ústeckém kraji, kdyÏ se stalo finalistou soutûÏe „O sklenûnou popelnici“. „Pro
ﬁadu lidí mûsta se stalo tﬁídûní odpadÛ bûÏnou
a samozﬁejmou kaÏdodenní záleÏitostí. Je to
malé pﬁispûní kaÏdého z nás k ochranû Ïivotního prostﬁedí,“ ﬁekl tajemník krásnolipského
mûstského úﬁadu Jan Koláﬁ. Dodal, Ïe k tomuto v˘sledku ov‰em nepﬁispûlo pouze to, Ïe
mûsto do separace druhotn˘ch surovin úspû‰nû zapojilo místní obyvatele. K úspûchu jim
pomohlo i to, Ïe mají promy‰len˘ systém separace vãetnû fungujícího sbûrného dvora,
sbûrn˘ch boxÛ ãi pytlÛ na tﬁídûn˘ odpad,
které lidi od mûsta dostanou zadarmo, nebo
to, Ïe tu mají smysluplnou ekologickou osvûtu.
„V neposlední ﬁadû svou roli sehrálo i to, Ïe
jsme do tﬁídûní odpadÛ rÛzn˘mi soutûÏemi úspû‰nû vtáhli i základní a mateﬁské ‰koly, které

bûhem roku dokázaly vytﬁídit tuny plastÛ a papíru,“ podotkl Jan Koláﬁ.
Navíc se v Krásné Lípû v nejbliÏ‰í dobû chystají podnítit místní lidi vedle tﬁídûní plastÛ, skla
a papíru i k separaci takzvaného biologického
odpadu. A to tím, Ïe by jim zpﬁístupnili mûstsk˘
kompost. Pﬁitom jiÏ nyní jim tam rádi odvezou
shrabané listí ãi posekanou trávu.
(vik)

Köglerova nauãná stezka Krásnolipskem
Pát˘m projektem Centra âeského ·v˘carska je obnova jedné z prvních nauãn˘ch stezek na území dne‰ní âeské republiky. Köglerova nauãná stezka bude slavnostnû
otevﬁena v nedûli 13. 8. v rámci celostátního
Letního turistického srazu. Trasu stezky pﬁed
‰esti desítkami let navrhl a za pomoci pﬁátel
vybudoval krásnolipsk˘ rodák Rudolf Kögler
(1899 – 1949), sledovala geologickou poruchu – luÏick˘ zlom a náv‰tûvníky nenásilnou
formou seznamovala s geologick˘mi, botanick˘mi, zoologick˘mi a vlastivûdn˘mi zajímavostmi. Rudolf Kögler na trasu kaÏdoroãnû
rozmisÈoval pﬁes sedmdesát informaãních tabulí a ukazatelÛ. Náv‰tûvník si také mohl prohlédnout unikátní plastickou geologickou
mapu okolí Vlãí hory a pokochat se krásou alpinia u jeho domu v Zahradách.
Obnovená stezka byla pﬁi rekonstrukci prodlouÏena, a vytvoﬁí tak atraktivní a nenároãn˘

dvacetikilometrov˘ okruh z Krásné Lípy pﬁes
Vápenku, Kyjov, Vlãí horu, Zahrady, Krásn˘ Buk
zpût do Krásné Lípy. PÛvodní trasa vûnovaná
zejména geologii byla doplnûna o zajímavou
botanickou ãást procházející mûstsk˘m parkem a inspirativní úsek ze Zahrad do Krásné
Lípy vûnovan˘ historii a architektonick˘m zajímavostem. Na trase nauãné stezky je umístûno pﬁes ãtyﬁicet dvojjazyãn˘ch informaãních
panelÛ, opraveny jsou cesty, vybudovány
schÛdky k Vinnému sklepu a na hrad Krásn˘
Buk, postaveny mostky a studánky i zastﬁe‰ená
sezení. Pamatováno bylo samozﬁejmû i na
opravu technické památky, pÛvodní plastické
geologické mapy v Zahradách.
Rekonstrukce nauãné stezky je souãástí nejvût‰ího investiãního projektu krásnolipské radnice, projektu „Centrum âeského ·v˘carska,“
na kter˘ mûsto získalo prostﬁedky ze strukturálních fondÛ EU i státního rozpoãtu âR.
(jf)

70 osob se v Komunitním centru
uãí cizí jazyk zdarma
Druh˘ t˘den v ãervenci otevﬁelo Komunitní
centrum âeského ·v˘carska 8 jazykov˘ch
kurzÛ pro veﬁejnost zdarma, které v souãasné dobû nav‰tûvuje 70 osob. Jedná se
o ãtyﬁi kurzy nûmeckého a ãtyﬁi anglického
Inzerce

Samostatnû stojící ãásteãnû podsklepen˘ rodinn˘ dÛm nacházející
se v obci Kyjov u Krásné Lípy,
v krajinû âeského ·v˘carska. DÛm
s obytn˘m podkrovím ze smí‰eného
zdiva (pískovec, cihla) s kolnou
a zahradou o v˘mûﬁe 2130 m 2.
Objekt po opravû stﬁechy a fasády.
Vytápûní ÚT na pevná paliva,
ohﬁev vody el. boilerem.
Cena 1.210 000,- Kã
Eurovia Liberec tel.: 606 611 599

jazyka, které jsou rozdûleny dle stupnû znalostí jednotliv˘ch úãastníkÛ na zaãáteãníky,
mírnû pokroãilé a stﬁednû pokroãilé. Lidé,
kteﬁí nav‰tûvují jazykové kurzy, si pod dohledem zku‰en˘ch lektorÛ zv˘‰í své jazykové
schopnosti, které Komunitní centrum âeského ·v˘carska povaÏuje za jeden z dÛleÏit˘ch prvkÛ, kter˘ pomÛÏe úãastníkÛm zv˘‰it
‰ance pro získání ãi udrÏení si pracovního
místa.
Jazykové pûtimûsíãní kurzy jsou tvoﬁeny 20
v˘ukov˘mi hodinami. Tyto kurzy jsou pﬁipravovány ve spolupráci s Mateﬁsk˘m centrem
tak, aby bylo zaji‰tûno hlídání dûtí v dobû
kurzu, a jsou financovány Evropsk˘m sociálním fondem EU a státním rozpoãtem âR
v rámci iniciativy spoleãenství EQUAL.
Více informací o moÏnostech úãasti v jazykov˘ch kurzech získáte na telefonním ãísle
412 354 841, 777 938 839, emailu juda@krasnalipa.cz nebo pﬁímo v Komunitním centru
âeského ·v˘carska v Krásné Lípû.
(Jakub Juda)
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Aktuální fotografie z mûsta

Infocentrum na námûstí bude mít do mûsíce i stﬁechu.

Horská lanovka pro dûti uÏ bude brzy v provozu, stejnû tak desetimetrová horolezecká
stûna (ta ãeká na kolaudaci)

Ve sportovním areálu je hotov i altán, krb,
pítka, chodníky.

Altán uÏ je také v mûstském parku a doplÀuje jeho obnovu

Rallye Sachsen Classic 2006
JiÏ za dva t˘dny, v sobotu 19. 8. 2006, se klikaté silnice âeského ·v˘carska stanou tratí
slavné a v sousedním Nûmecku velmi oblíbené Rallye Sachsen Classic.
Na‰ím mûstem bude tento den projíÏdût
pﬁes 200 dokonal˘ch technick˘ch „zázrakÛ“
své doby a okolo poledne se v‰ichni úãastníci rallye vystﬁídají na Kﬁinickém námûstí,

kde pro nû bude pﬁipraven obûd a obãerstvení. ZároveÀ zde bude vystaveno také
cca 200 nale‰tûn˘ch veteránÛ z produkce
mladoboleslavské ·kodovky, kteﬁí se sem pﬁijedou „pochlubit“ mimo vlastní soutûÏ.
Závodníci, mezi nimiÏ nebude chybût napﬁ.
bavorsk˘ a sask˘ princ, pﬁedseda saské
vlády nebo pﬁedseda pﬁedstavenstva ·kody
Auto a mnoho dal‰ích v˘znamn˘ch osobností veﬁejného Ïivota, se po obûdû opût vydají na trasu rallye, ale na na‰em námûstí je
pﬁipraven bohat˘ doprovodn˘ program aÏ
do veãerních hodin. JiÏ zmiÀovaná pﬁehlídka
vystaven˘ch automobilÛ znaãky ·koda, vystoupení populárních folkov˘ch skupin, bohat˘ stánkov˘ prodej a mnoho dal‰ích
atrakcí se jistû postará o vynikající atmosféru
a tak, jak je jiÏ v Krásné Lípû dobr˘m zvykem
– mûsto bude opût „Ïít.“
Vedení krásnolipské radnice ve spolupráci
s dal‰ími poﬁadateli pﬁipravilo pro obyvatele
a náv‰tûvníky svého mûsta letos rekordní po-

Nav‰tivte v˘stavu Lidové památky
âeského ·v˘carska
Podstávkové domy, hospodáﬁské a technické stavby, skalní rytiny, památky lidové
zboÏnosti – to v‰e si lze prohlédnout a dokonce i zasoutûÏit si o hodnotnou publikaci
a obrazov˘ kalendáﬁ na v˘stavû Lidové památky âeského ·v˘carska v Krásné Lípû na
námûstí v galerii âeského ·v˘carska od 15.7.
aÏ do 30.9. „V˘stava Lidové památky âeského ·v˘carska má na rozdíl od pﬁedchozích

v˘stav, které se vûnovaly pﬁeváÏnû pﬁírodním
hodnotám, upozornit na kulturní bohatství
na‰eho regionu. Chtûli jsme zejména pﬁipoutat pozornost k jedineãné architektuﬁe, jeÏ
jako by srostla s krajinou âeského ·v˘carska
a dotváﬁí jeho romantickou scenérii,“ ﬁekl ﬁeditel OPS âeské ·v˘carsko Marek Mráz. Dodal, Ïe v˘stava je urãena nejen náv‰tûvníkÛm, ale i místním lidem a chalupáﬁÛm.

LuÏiãan byl
pozván do
Horky
LuÏiãan byl pozván na oslavy k LuÏick˘m SrbÛm. 21. - 23. 7. 2006 slavil luÏickosrbsk˘ folklorní soubor WUDWOR 25. v˘roãí svého
vzniku. Hlavní galaprogram se konal v obci
Horka nedaleko Budy‰ína a vedle jin˘ch na
nûj byli pozváni i zástupci folklorního souboru
LuÏiãan. To také znamená, Ïe se na tento luÏickosrbsk˘ soubor s nejvût‰í pravdûpodobností budeme moci tû‰it i v Krásné Lípû na
pﬁí‰tím folklorním festivalu, kter˘ se tu bude
konat za dva roky.
Naìa Semelková

ãet kulturních a spoleãensk˘ch akcí. Po úspû‰n˘ch pûveck˘ch a folklorních festivalech, po koncertech Tomá‰e Linky nebo
·árky VaÀkové, po mezinárodních cyklistick˘ch závodech a oblíbeném staroãeském
jarmarku se nyní mûsto stane nejprve centrem turistÛ, kdyÏ bude hostit jejich celostátní
sraz ve dnech 5.-13.8.2006. Souãástí tohoto
srazu bude také vystoupení Franti‰ka Nedvûda, Jo Jo Bandu nebo Fe‰ákÛ. JiÏ t˘den
poté probûhne v˘‰e zmínûná Rallye Sachsen Classic a v záﬁí se nejprve první sobotu
pﬁedvedou tradiãní „superdlouhé“ motocykly âechie Böhmerland a jiÏ t˘den poté
8.9. vystoupí na krásnolipském námûstí hudební skupina No Name v rámci akce Svût
pﬁírody a lidí – Dny âeského ·v˘carska.
V‰echny tyto akce, spolu s velkorys˘mi investiãními projekty, budování infocenter,
sportovních areálÛ, stﬁedisek sluÏeb, cyklostezek, nauãn˘ch stezek, obnovou parkÛ nebo
silnic a chodníkÛ, pﬁispívají k tomu, Ïe se
Krásná Lípa mûní v pﬁirozené centrum regionu âeského ·v˘carska.
(jf)
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PRAVIDLA PRO P¤IZNÁNÍ DOTACE MùSTA KRÁSNÁ LÍPA

NA PŘIPOJENÍ NA VEŘEJNOU KANALIZAČNÍ SÍŤ PRO ROK 2006
Mûsto Krásná Lípa v souladu s usnesením ZM ã. 21 – 38/2006 ze dne 21.6. 2006 a usnesením RM ã. 84 - 35 rozhodlo o poskytnutí pﬁímé finanãní podpory na pﬁipojení k veﬁejné kanalizaãní síti. Úãelem tohoto opatﬁení je
podpora ekologického chování obãanÛ, zefektivnûní vyuÏití nové kanalizaãní sítû a âOV a zlep‰ení Ïivotního
prostﬁedí na území mûsta.
1. Îadatel
Îadatelem o dotaci na zﬁízení kanalizaãní pﬁípojky mÛÏe b˘t kaÏd˘ obãan vlastnící na území mûsta Krásná
Lípa objekt k trvalému ãi rekreaãnímu bydlení, pﬁípadnû objekt s nebytov˘mi prostory, v nûmÏ je alespoÀ 1 bytová jednotka a kter˘ mÛÏe b˘t napojen na novou spla‰kovou kanalizaci dle schváleného kolaudaãního rozhodnutí ã.j.: 2675/21654/2005/235/Lat/2, projektové dokumentace pﬁípojek a vydaného stavebního povolení
ã. ã.j.: SÚ/152/2004/3/Ra/St.
Dotace nebude vyplacena Ïadateli, vÛãi nûmuÏ bude mûsto Krásná Lípa evidovat ve lhÛtû pro jeho vyplacení (tj. po písemném oznámení o dokonãení akce) pohledávku k rozpoãtov˘m pﬁíjmÛm.
2. Îádost
Îádost o dotaci bude podána na formuláﬁi (pﬁíloha ã.1.), ke které bude pﬁiloÏen v˘pis údajÛ z evidence katastru nemovitostí aktuální ke dni podání Ïádosti, pﬁíp. bude pﬁiloÏen souhlas spoluvlastníkÛ nemovitosti.
Formuláﬁe Ïádosti jsou k dispozici na odboru v˘stavby, investic a Ïivotního prostﬁedí MûÚ Krásná Lípa, na podatelnû MûÚ a v elektronické podobû na internetov˘ch stránkách mûsta. Neúplnû vyplnûné Ïádosti nebudou pﬁijímány.
3. V˘‰e a v˘plata pﬁíspûvku
V˘‰e dotace je vypoãtena podle skuteãnû provedené délky soukromé ãásti spla‰kové kanalizaãní
pﬁípojky, nejv˘‰e v‰ak do délky dle schválené projektové dokumentace pﬁípojek zpracovan˘ch mûstem. Dotace se vztahuje na soukromou ãást kanalizaãní pﬁípojky v rozsahu od napojovacího bodu („‰achtiãky“) aÏ po
obvodové zdivo nemovitosti. Maximální limit dotace není stanoven.
Dotace se skládá ze dvou ãástí. Bude poskytnuta formou pau‰ální ãástky 500,- Kã/bm realizované spla‰kové
kanalizaãní pﬁípojky a formou jednorázového bonusu ve v˘‰i 2.000,- Kã za pﬁipojení objektu k veﬁejné kanalizaãní síti. Bonus se vztahuje k objektu.
V pﬁípadû, Ïe má objekt více kanalizaãních pﬁípojek, bude vyplacen bonus plus souãet délek v‰ech pﬁípojek,
a to jednorázovû.
4. Termíny
Îádost o dotaci musí b˘t podána k MûÚ Krásná Lípa nejpozdûji do 30. 11. 2006.
Termín dokonãení realizace napojení je stanoven nejpozdûji do 15. 12. 2006.
Napojení na veﬁejnou kanalizaãní síÈ oznámí Ïadatel písemnû MûÚ Krásná Lípa. Spolu s tím doloÏí i doklad
o kontrole napojení od správce a provozovatele kanalizaãní sítû (SãVK) a kopií smlouvy o odvádûní kanalizaãních vod veﬁejnou kanalizací s SãVK, to v‰e nejpozdûji do 31. 3. 2007.
Dotace bude vyplacena Ïadateli po splnûní v‰ech podmínek do 1 mûsíce od doby písemného oznámení
o dokonãení napojení. Uzávûrka pro v˘platu pﬁíspûvku je vÏdy k 10. dni v mûsíci. O dotaci lze Ïádat zpûtnû
i u pﬁípojek jiÏ realizovan˘ch a pﬁipojen˘ch k nové veﬁejné spla‰kové kanalizaãní síti.
5. Ostatní ustanovení
Na dotaci není právní nárok. Pro pﬁiznání dotace není nutné dokladovat skuteãnû vynaloÏené náklady realizace.
Finanãní prostﬁedky budou pﬁidûlovány aÏ do úplného vyãerpání limitu postupnû tak, jak budou Mûstskému
úﬁadu v Krásné Lípû doruãována oznámení o dokonãení napojení k veﬁejné kanalizaãní síti spolu s pﬁedloÏením dokladu o kontrole napojení od SãVK a kopií smlouvy o odvádûní kanalizaãních vod veﬁejnou kanalizací
s SãVK.
O pﬁiznání a vyplacení dotace ve sporn˘ch pﬁípadech, popﬁ. o v˘jimkách z tûchto pravidel rozhoduje
Rada mûsta Krásná Lípa.
V Krásné Lípû dne 21.6. 2006
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LETNÍ TURISTICK¯ SRAZ 2006
Letní turistick˘ sraz je v˘znamná akce Klubu
ãesk˘ch turistÛ, která se v roce 2006 uskuteãní v Krásné Lípû – Centru âeského ·v˘carska. Akce je urãena nejen ãlenÛm
Klubu ãesk˘ch turistÛ, ale i ‰iroké turistické
veﬁejnosti a zahraniãním náv‰tûvníkÛm,
proto pﬁijmûte prosím pozvání na tuto akci
a nav‰tivte tak Krásnou Lípu, která je branou do na‰eho nejmlad‰ího Národního
parku âeské ·v˘carsko.

tick˘ch oddílÛ mládeÏe v areálu Sportcentra 8. 8. od 17 h s vystoupením Juliána
Záhorovského se skupinou Alibi, uvádí Lubo‰ Xaver Vesel˘

• autobusové zájezdy s prÛvodcem za
poznáním Dûãína, Saska a LuÏice (6. 8.
a 12. 8., odjezdy v 8:30 z námûstí V Krásné
Lípû)

• pû‰í i cyklistické v˘lety v rámci dnÛ Dolní
Poustevny (6. 8. , start v 10 h u turistické
chaty za hﬁi‰tûm v D. Poustevnû), Rumburku (7. 8. , start v 10 h na námûstí Dobrovského v Rumburku), Varnsdorfu (8. 8. ,
start v 10 h na nám. E. Bene‰e ve Varsndorfu), Dûãína (9. 8. , start v 10 h u nádraÏí
âD Dûãín - v˘chod), ·luknova (10. 8. , start
v 10 h v zámeckém parku ve ·luknovû), Mikulá‰ovic (11. 8. , start v 10 h na nám. v Mikulá‰ovicích), Krásné Lípy (12. 8. , start od 7
do 10 h v Krásné Lípû na námûstí)

Slavnostní otevﬁení obnovené KÖGLEROVY
NAUâNÉ STEZKY, nejstar‰í nauãné stezky –
start pochodÛ 13. 8. od 8 do 10 hodin.

Letní turistick˘ sraz je protkán bohatou nabídkou programÛ, z které alespoÀ krátce
uvádíme ty nejzajímavûj‰í:

• veãerní pochod z Krásné Lípy na Dymník
(12km) 11. 8. se startem v 19 h na námûstí
v Krásné Lípû

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ LETNÍHO TURISTICKÉHO SRAZU 2006 v areálu fotbalového
hﬁi‰tû s vystoupením folkového písniãkáﬁe
Franti‰ka Nedvûda se skupinou Druhé podání (ãtvrtek - 10. 8. od 18 h)

• semináﬁ pro veﬁejnost na téma Ochrana
pﬁírody 11. 8. od 10 h v kinû v Krásné Lípû

• slavnostní zahájení 25. Letního srazu turis-

• posezení a autogramiáda s RNDr. Miroslavem Nevrl˘m, autorem knihy Chvála
Zadní zemû, vûnované tomuto kraji, 11. 8.
od 18 h v kinû v Krásné Lípû

SLAVNOSTNÍ ZAKONâENÍ TURISTICK¯CH
SRAZÒ
• setkání u lípy se Zlatopramenem od
16 h na námûstí v Krásné Lípû. V rámci slavnostního zakonãení turistick˘ch srazÛ postupnû vystoupí skupiny Roxel Music, Fe‰áci
a YO YO Band. Celé uvádí baviã Josef
Alois Náhlovsk˘.
• na námûstí v Krásné Lípû budou od
9 h vystupovat folklórní soubory, skupiny
rÛzn˘ch hudebních stylÛ, k vidûní budou
prodejní stánky lidov˘ch ﬁemesel, ale
i stánky s obãerstvením, turistick˘mi suven˘ry této akce, Zlatopramenem.
Více informací o v˘‰e uveden˘ch a dal‰ích
akcích z programu Letního turistického
srazu 2006, ale i informace o parkování,
ubytování a cenách, naleznete na
http://dnyceskehosvycarska.cz/lts2006/
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a úpravy si nájemník provede na vlastní náklady.

ze 86. zasedání Rady
mûsta Krásná Lípa
konaného dne
20. 7. 2006

Byty
Usnesení RM ã. 86 - 10
RM schvaluje Alenû ·rámkové podnájem bytu
ã. 22, Nemocniãní 1149/12a, Krásná Lípa pro
AlÏbûtu Kruli‰ovou, bytem Valentova 1731/21,
Praha 4.

I. Hlavní program
Centrum NP âeské ·v˘carsko I
Usnesení RM ã. 86 - 01
RM projednala prÛbûh realizace projektu Centrum NP âeské ·v˘carsko I, soupis provádûn˘ch
prací na stavbû, pﬁípravu expozice â· a zápisy
z kontrolních dnÛ stavby a schvaluje postup
manaÏera a dal‰ích odpovûdn˘ch pracovníkÛ
Projektu.

Nebytové prostory
Usnesení RM ã. 86 - 11
RM schvaluje ukonãení nájemní smlouvy ã.
2006/22/27-92 uzavﬁené s Marcelou Kouﬁilovou,
bytem Îelezná 1683, Varnsdor f na nebytové
prostory v objektu Masarykova 1094/4, Krásná
Lípa k 31. 7. 2006.

Návrh logotypu mûsta Krásná Lípa
Usnesení RM ã. 86 - 02
RM schvaluje základní grafick˘ návrh logotypu
mûsta Krásná Lípa, dle pﬁedloÏeného návrhu.
II. Do‰lá po‰ta
Pronájem pozemku
Usnesení RM ã. 86 - 03
RM schvaluje pronájem p. p. ã. 251/2 o v˘mûﬁe
1407 m2 a p. p. ã. 240/3 o v˘mûﬁe 3267 m2, v‰e k.
ú. Vlãí Hora za úãelem pastvy Martinu Barto‰ovi,
bytem Krásná Lípa, Vlãí Hora 158.
Pronájem pozemku
Usnesení RM ã. 86 - 04
RM schvaluje pronájem p. p. ã. 1340 o v˘mûﬁe
900 m2, k. ú. Vlãí Hora, za úãelem zﬁízení zahrady
Michalu Benátskému, bytem Praha 9, Ostravská
627.
Pronájem pozemku
Usnesení RM ã. 86 - 05
RM schvaluje pronájem p. p. ã. 240/4 o v˘mûﬁe
3122 m2 a p. p. ã. 239 o v˘mûﬁe 162 m2, v‰e k. ú.
Vlãí Hora za úãelem pastvy Bc. Janu Provazníkovi, bytem Krásná Lípa, Vlãí Hora 26 za podmínky pronájmu ãásti p. p. ã. 251/1 o v˘mûﬁe
2261 m2, k. ú. Vlãí Hora a nezneãi‰Èování vodoteãe.
Pronájem pozemku
Usnesení RM ã. 86 - 06
RM schvaluje ukonãení smlouvy ã. 97/23/70/050
o nájmu pozemku, nájemce BoÏena Mácová,
Dûãín, Zámecká 1067/6, dohodou ke dni 31. 7.
2006.
Souhlas s dotãením pozemkÛ - II. etapa kanalizace
Usnesení RM ã. 86 - 07
RM schvaluje vedení trasy kanalizaãních pﬁípojek pﬁes pozemky mûsta Krásná Lípa, dle pﬁedloÏeného návrhu.
Byty
Usnesení RM ã. 86 - 08
RM schvaluje pronájem bytu ã. 4, Masarykova
993/2, Krásná Lípa v tomto poﬁadí :
1) Petra Friese, Komenského 568/4, Krásná Lípa,
2) Josef Nastoupil, Nemocniãní 1091/2, Krásná
Lípa,
3) Ludmila ·vorcová, KﬁiÏíkova 617/16, Krásná
Lípa.
Kauce 5 000 Kã. Ve‰keré opravy a úpravy si nájemce provede na vlastní náklady.
Byty
Usnesení RM ã. 86 - 09
RM schvaluje pronájem bytu ã. 1, Kﬁinické námûstí 255/5, Krásná Lípa o velikosti 1 + 1 v obecním zájmu, Romanu Dvoﬁákovi, bytem Legií
2564, Varnsdorf. Nájemní smlouva bude uzavﬁena na dobu urãitou po dobu zamûstnání
u Policie âR s pÛsobností OOP Krásná Lípa.
Kauce ve v˘‰i 5 000 Kã. Ve‰keré opravy

Nebytové prostory
Usnesení RM ã. 86 - 12
RM schvaluje MUDr. Gabriele Rezkové, Karoliny
Svûtlé 270/3, Rumburk zapoãtení investic proti
nájmu na rekonstrukci nebytového prostoru Masarykova 993/2 do maximální v˘‰e 100 000 Kã za
tûchto podmínek:
1. nájemce pﬁedloÏí pﬁed zapoãetím prací PD
a v˘kaz provádûn˘ch prací
2. nájemce provede rekolaudaci nebytového
prostoru
3. skuteãné provedení investic zkontroluje vedoucí OMCS Karel Homolka
Byt DPS I.
Usnesení RM ã. 86 - 13
RM schvaluje pronájem bytu ã. 19 v domû s peãovatelskou sluÏbou Nemocniãní 1148/12:
1. Komberec Karel, Kombercová Emilie, PraÏská
732/61, Krásná Lípa,
2. Navraãiãová Eli‰ka, Papou‰ek Zdenûk, Varnsdorfská 82/45, Krásná Lípa,
3. Vojtová Andûla, Vojta Vlastimil, Nemocniãní
1137/6, Krásná Lípa.
III. RÛzné
Pﬁevod infoboxu
Usnesení RM ã. 86 - 14
RM schvaluje smlouvu o pﬁevodu movitého majetku /infoboxu/ mezi Regionálním sdruÏením Euroregionu NISA, Liberec 1 a mûstem Krásná
Lípa.
Odbûr obûdÛ z Domova dÛchodcÛ a ÚSP
Kr.Lípa
Usnesení RM ã. 86 - 15
RM schvaluje dodatek ã. 1 ke smlouvû o poskytování stravování mezi mûstem Krásná Lípa
a Domovem dÛchodcÛ a ÚSP Krásná Lípa.
Byty
Usnesení RM ã. 86 - 16
RM schvaluje pﬁechod nájmu bytu ã. 5, Frindova 979/4, Krásná Lípa z Oldﬁicha Tománka na
Vlastu Tománkovou.
Nebytové prostory
Usnesení RM ã. 86 - 17
RM vyhla‰uje zámûr obce pronajmout nebyzové prostory v objektu Masarykova 1094/4
o celkové rozloze cca 55 m 2. Ve‰keré opravy
a úpravy si nájemce provede na vlastní náklady.
Pronájem objektu
Usnesení RM ã. 86 - 18
RM vyhla‰uje zámûr obce pronajmout objekt na
st. p. ã. 263, k. ú. Vlãí Hora a pozemek st. p. ã.
263 o v˘mûﬁe 403 m2, k. ú. Vlãí Hora.
Telefony
Usnesení RM ã. 86 - 19
RM schvaluje uzavﬁení dodatku ke smlouvû
o poskytování veﬁejnû dostupné sluÏby elektronick˘ch komunikací s firmou GTS Novera Contact, s. r. o., Vinohradská 174, Praha 3, dle pﬁedloÏeného návrhu.

Kanalizaãní pﬁípojky
Usnesení RM ã. 86 - 20
RM schvaluje smlouvu o dílo na zhotovení kanalizaãních pﬁípojek mûstsk˘ch objektÛ s firmou
Ing. Petr Hanek - Ventos, Tovární 205, Rumburk
dle pﬁedloÏeného návrhu.
Provádûní vût‰ích oprav objektÛ
Usnesení RM ã. 86 - 21
RM schvaluje zmûnu v provádûní vût‰ích oprav
objektÛ mûsta, dle pﬁedloÏeného návrhu
a schvaluje uzavﬁení pﬁíslu‰n˘ch smluv o dílo.
Dotace mûsta Krásná Lípa na zﬁízení kanalizaãní pﬁípojky pro spla‰kovou kanalizaci
Usnesení RM ã. 86 - 22
RM schvaluje vyplacení dotací mûsta Krásná
Lípa na zﬁízení kanalizaãní pﬁípojky pro spla‰kovou kanalizaci dle pﬁedloÏeného návrhu.
Zmûna provozního ﬁádu sportovi‰È
Usnesení RM ã. 86 - 23
RM schvaluje zmûnu provozního ﬁádu sportovi‰È
dle pﬁedloÏeného návrhu.
Schválení úhrad za peãovatelské sluÏby
Usnesení RM ã. 86 - 24
RM schvaluje úhrady za úkony peãovatelské
sluÏby, dle pﬁedloÏeného návrhu.
Schválení doplnûní provozního ﬁádu domu s peãovateskou sluÏbou
Usnesení RM ã. 86 - 25
RM schvaluje doplnûní provozního ﬁádu domu
s peãovatelskou sluÏbou (bod ã. 16, ã. 17, ã.
22).
Dohoda o provedení rekvalifikace
Usnesení RM ã. 86 - 26
Rada mûsta schvaluje Dohodu o provedení rekvalifikace mezi Úﬁadem práce v Dûãínû a mûstem Krásná Lípa na pracovní ãinnost: pracovník
pro údrÏbu zelenû pro pana Josefa Valu, bydli‰tûm v Rybni‰ti dle pﬁedloÏeného návrhu.
Kronika mûsta
Usnesení RM ã. 86 - 27
RM schvaluje zápis do kroniky mûsta za mûsíc
ãerven 2006, vãetnû pﬁíloh pﬁedloÏen˘ch kronikáﬁem mûsta Ivanem Jaklem.
IV. Informace
RM dále projednala tyto informace:
- informace o Letním turistickém srazu 2006
- pﬁehled pohledávek k rozpoãtov˘m pﬁíjmÛm
mûsta k 30.06.2006
- pﬁehled náv‰tûvnosti knihovny a internetu
- dopis ohlednû udûlení licence na provozování
veﬁejné linkové osobní vnitrostátní dopravy
- Ekobusem z LuÏick˘ch hor do âeského ·v˘carska
- Nejsevernûj‰í express aneb historick˘m vlakem
za rozhlednami a vyhlídkami âeského ·v˘carska
- dopis od starosty mûsta ·luknov ohlednû vydávání licencí dopravcÛm
- rozpoãet na dopravní obsluÏnost pro rok 2006
- ukázka informaãního letáku o. p. s. âeské ·v˘carsko - Krásná Lípa centrum âeského ·v˘carska
- pﬁehled stavu podílov˘ch listÛ uloÏen˘ch v IKS
KB ke dni 10. 7. 2006
- dopis Mgr. Bohumíﬁe Cveklové o ﬁe‰ení situace
chovu holubÛ v RD SnûÏná, ã. p. 28
- pozvánka na slavnostní vyhlá‰ení v˘sledkÛ
hodnocení mûst a obcí Ústeckého kraje v separaci VSKO - Sklenûná popelnice 2005
- daÀové plnûní za leden aÏ ãerven 2006
- v˘roãní zpráva o. p. s. âeské ‰v˘carsko 2005
- leták âechie Böhmerland
- návrh na infopanel Rozhledny
RM dále projednala zápisy z komise:
- zdravotnû sociální ze dne 20. 6. 2006 a ze dne
11. 7. 2006
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Tour de Feminin 2006 je minulostí
Dal‰í, v poﬁadí jiÏ devatenáct˘ roãník mezinárodního cyklistického etapového závodu
Ïen „O cenu âeského ·v˘carska - Tour de
Feminin 2006“ je od nedûle 9. 7. 2006 minulostí. Závodu, zaﬁazeného do svûtového poháru Ïenské cyklistiky, se letos zúãastnilo 117
závodnic z 20 zemí svûta. JiÏ tradiãnû mezi
nimi nechybûly reprezentantky Nûmecka,
Holandska, Polska ãi Norska, po letech se
do Krásné Lípy vrátily Ukrajinky, Litevky
a Italky a vÛbec poprvé se tu objevily závodnice z USA, ·védska a Estonska. Ov‰em
v jednotliv˘ch t˘mech byly zastoupeny i reprezentantky z Argentiny, Kanady, Mexika,
Kostariky, Kolumbie ãi Brazílie.

druÏstvo NUX Nurnberger – mix pﬁed nûmeckou reprezentací a teamem TOX Toyota
–mix opût z Nûmecka.

Stejnû jako v minul˘ch letech i na regulérnost leto‰ního roãníku dohlíÏel profesionální
rozhodãí, tentokrát z Polska a nutno dodat,
Ïe letos se opravdu ãinil. Rozdal rekordní poãet pokut v celkové v˘‰i 950 ‰v˘carsk˘ch
frankÛ a dvû neukáznûné závodnice dokonce vylouãil ze závodu. „Litevské cyklistce
opravoval její team defekt tak, Ïe i s ní ve
voze dojel hlavní peloton a druhá vylouãená dívka projela Ïelezniãní pﬁejezd na
ãervenou,“ vysvûtlil ﬁeditel závodu Jiﬁí Vích.
Dal‰í tresty padaly i za pomûrnû velké mnoÏství závodnic, které pﬁijímaly obãerstvení
mimo vyhrazen˘ prostor, i tento prohﬁe‰ek
proti regulím závodu trestal hlavní arbitr vysok˘mi pokutami. Ov‰em o nejvût‰í „pozdviÏení“ leto‰ního tour se postarali pol‰tí a nûmeãtí celníci, kteﬁí startovní pole zmen‰ili
o kompletní ukrajinské druÏstvo, které ne-

Do cíle v Krásné Lípû nakonec dorazilo 68
Ïen a dívek, celkové prvenství vybojovala
Theresa Senff z Nûmecka pﬁed domácí Ladou Kozlíkovou a tﬁetí skonãila opût nûmecká závodnice Hanka Kupfernagel. Také
mezi t˘my kralovaly nûmecké závodnice, vítûzství si z Krásné Lípy odvezlo nûmecké

mûlo víza pro vstup do Nûmecka a dal‰í
dvû závodnice dokonce skonãily v nûmecké policejní cele s obvinûním za nelegální pﬁechod hranic. „Uzbekistánka a Kolumbijka, které závodily v barvách italského
profesionálního teamu, nemûly v poﬁádku
víza a ani skuteãnost, Ïe se na polském
území nehodlají zdrÏet déle neÏ pár hodin,
nezabránila jejich zatãení, následnému v˘slechu, pobytu ve vûzeÀské cele a koneãnému vyho‰tûní ze zemû,“ vysvûtlil Jiﬁí Vích.
Celkovû se v‰ak leto‰ní devatenáct˘ roãník Tour de Feminin vydaﬁil a opût byl ve
znamení perfektní organizace, na které se

podílelo mnoho sponzorÛ, partnerÛ a dobrovolníkÛ. Jak samotné závodnice, tak i jejich doprovod se o cyklistickém závodu
uprostﬁed âeského ·v˘carska kaÏdoroãnû
vyjadﬁují v superlativech a nejinak tomu bylo
i letos. Napﬁíklad ‰éf amerického T-mobile
teamu, kter˘ patﬁí mezi extratﬁídu svûtové
Ïenské cyklistiky, vyzdvihl zdej‰í technickou
traÈ plnou zatáãek, úzk˘ch silniãek, sjezdÛ
a stoupání. „Navíc aÏ na kratiãkou kroupovou pﬁeháÀku v závûreãn˘ den závodu provázelo závodnice po celou dobu trvání
„tour“ nádherné sluneãné poãasí, coÏ byla
po nûkter˘ch pﬁedchozích „propr‰en˘ch“
roãnících vítaná zmûna. I tato skuteãnost se
zcela jistû podepsala na pﬁíjemné bilanci
malého mnoÏství nehod, které se na‰tûstí
obe‰ly bez váÏnûj‰ích poranûní, a tak o jedin˘ pﬁevoz do nemocnice se nechtûnû postarala ‰védská závodnice se silnou alergickou reakcí na bodnutí hmyzem,“ podotkl Jiﬁí
Vích.
(jf, sp)
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SOUTùÎ!

Klub ãesk˘ch turistÛ v Krásné Lípû spoleãnû s redakcí Vik˘ﬁe vyhla‰uje soutûÏ
o jméno loga Letního turistického srazu
v âeském ·v˘carsku 2006. Zúãastnit se
mohou v‰ichni ti, kteﬁí postaviãku uprostﬁed kruhu pojmenují a do 11. srpna její
nové jméno po‰lou na adresu redakce
Vik˘ﬁe - sarkapeskova@centrum.cz. Na
vítûze ãeká zajímavá odmûna, která mu
bude pﬁedána na slavnostním zakonãení Letního turistického srazu v sobotu
12. 8. na námûstí v Krásné Lípû.

11. – 13. 8. 24. roãník pochodu
Skalní hrátky Labsk˘ch pískovcÛ

LETNÍ TURISTICK¯
SRAZ V âESKÉM
·V¯CARSKU 2006
Letní turistick˘ sraz je v˘znamná akce
Klubu ãesk˘ch turistÛ, která se v roce
2006 uskuteãní v Krásné Lípû – Centru
âeského ·v˘carska. Akce je urãena nejen ãlenÛm Klubu ãesk˘ch turistÛ, ale i ‰iroké turistické veﬁejnosti a zahraniãním
náv‰tûvníkÛm, proto pﬁijmûte prosím pozvání na tuto akci a nav‰tivte tak Krásnou Lípu, která je branou do na‰eho nejmlad‰ího Národního parku âeské
·v˘carsko. O v‰em, co srazu pﬁedcházelo, jsme si povídali s pﬁedsedou Letního
turistického srazu Václavem Hiekem.
V leto‰ním roce, 11. listopadu oslaví krásnolipská turistika 25 let svého trvání.
U pﬁíleÏitosti této v˘znamné události byl
vá‰ klub povûﬁen organizací Letního turistického srazu. Kde vÛbec vznikl nápad
Letní sraz uspoﬁádat a proã právû
v Krásné Lípû?
„No vlastnû prvopoãátek v‰eho vznikl
na semináﬁi zimních akcí, kde se mluvilo
o zimních srazech na Slovensku. Díky nim
se po mnoha letech uskuteãnil zimní sraz
ãesk˘ch turistÛ v Kru‰n˘ch horách. Tam
také poprvé zaznûla my‰lenka, proã neobnovit i letní turistické srazy, které v novodobé historii Klubu ãesk˘ch turistÛ neexistují, pravidelnû se v létû setkávají
pouze Tomíci, tedy ná‰ dorost. No a kdyÏ
pﬁedseda oblasti Ústeckého kraje Josef
Rychnovsk˘ vidûl skály v Kyjovském údolí,
ﬁekl, Ïe letní sraz jinde neÏ v Krásné Lípû
ani b˘t nemÛÏe. Samozﬁejmû, Ïe bychom
novodobou tradici chtûli zachovat, pﬁí‰tí
rok by letní turistick˘ sraz mûl b˘t v Královehradeckém kraji.“
Po letech jde tedy o první letní turistick˘
sraz. Tu‰ili jste na zaãátku, do jak obﬁích
rozmûrÛ se akce rozroste?
„Samozﬁejmû se mi nápad obnovit tra-

dici letních turistick˘ch srazÛ velmi líbila,
ale je pravda, Ïe jsem pÛl roku rozjímal
nad tím, neÏ jsme o akci zaãali veﬁejnû
hovoﬁit. Podstatnou roli totiÏ hrály peníze,
ale kdyÏ se podaﬁilo získat prostﬁedky
z fondÛ Evropské unie a kdyÏ pomoc slíbili i dal‰í turistické kluby a mûsto, nebylo
o ãem pﬁem˘‰let, prostû jsme do toho ‰li.
Ale Ïe pÛjde o akci ak rozsáhlou jsem vÛbec nepﬁedpokládal. Akce má tﬁi pﬁístupové cesty, z Loun pÛjdou pû‰áci, z Litvínova pﬁijedou cykloturisté a z Chomutova
a Îatce motoristé s karavany. Pﬁitom jiÏ
nyní máme pﬁihlá‰eno asi tisíc turistÛ,
z toho dvû stovky ze zahraniãí, od ruského Jekatûrinburku, Belgie aÏ po francouzsk˘ Veneux – Les Sablos. Stejné, ne-li
vût‰í mnoÏství turistÛ ov‰em ãekáme aÏ
v dobû konání srazu.“
Co je pro úãastníky srazu pﬁipraveno?
„Turisté z Loun, Litvínova a Chomutova
pﬁipravili Pû‰í putování âesk˘m Stﬁedohoﬁím, Motoristickou jízdu Ústeck˘m krajem
ãi akci Na kole Kru‰nohoﬁím a v‰echny
tyto pﬁístupové trasy dorazí do Krásné Lípy
ve ãtvrtek 10. srpna. Pro ty, kteﬁí budou
chtít zÛstat po celou dobu v centru srazu,
jsou pﬁipraveny denní programy v rámci
Vandrování Tol‰tejnsk˘m panstvím. Na
kaÏd˘ den pﬁipravují turisté místních odborÛ KâT z Dolní Poustevny, Rumburku,
Mikulá‰ovic, Dûãína, ·luknova, Varnsdorfu, Jiﬁetína pod Jedlovou a Krásné
Lípy rÛzné pû‰í a cyklotrasy, které náv‰tûvníkÛm pﬁedstaví nejzajímavûj‰í místa
tohoto regionu. Mezi v˘jimeãné programy budou patﬁit vycházky do nejzajímavûj‰ích partií Národního parku s prÛvodcem-stráÏcem, nebo Za skalními
hrádky Labsk˘ch pískovcÛ. Aby vzdálenûj‰í náv‰tûvníci srazu mûli moÏnost poznat dal‰í zajímavosti v okolí Krásné Lípy,
jsou rovnûÏ pro kaÏd˘ den pﬁipraveny
dva autobusové zájezdy do Saska, LuÏice
a Dûãína. Dal‰í dopravu bude bûhem konání srazu vedle veﬁejné dopravy zaji‰Èovat i soukromá muzeální Ïeleznice ze
Zubrnic. Závûreãn˘ den, v nedûli 13.
srpna, pak bude slavnostnû zpﬁístupnûna
novû obnovená nejstar‰í doloÏená nauãná stezka v âechách vedoucí okolím
Krásné Lípy, pojmenovaná po svém zakladateli Köglerovi. Souãástí srazu bude
i 25. letní sraz turistick˘ch oddílÛ mládeÏe
v Jiﬁetínû pod Jedlovou – centru Tol‰tejnského panství.“
Vedle programu turistického je pﬁipraven
i program kulturní? Na koho se mÛÏeme
tû‰it?
„V úter˘ 8. srpna srazu turistick˘ch oddílÛ mládeÏe vystoupí na námûstí v Jiﬁetínû pod Jedlovou superstar Julian Záhorovsk˘. Kulturní program je pﬁipraven i na
ãtvrteãní, 10. srpna, slavnostní zahájení
letního turistického srazu, na kterém by
mûl vystoupit folkov˘ zpûvák Franti‰ek
Nedvûd. Na pátek 11. srpna je naplánována taneãní zábava s mottem Kilometry v rytmu. V sobotu 12. srpna se setkají turisté se ‰irokou veﬁejností na akci
s názvem Setkání u lípy se Zlatopramenem, kdy na Kﬁinickém námûstí v Krásné
Lípû budou po cel˘ den vystupovat folk-

V nedûli 13. 8. bude slavnostnû otevﬁena
obnovená nejstar‰í nauãná stezka - Köglerova nauãná stezka. Pro úãastníky jsou
pﬁipraveny pû‰í trasy v délce 4, 12 a 23
km a cyklotrasy v délce 16 a 23 km. Start
je mezi 8. a 10. hodinou na Kﬁinickém námûstí v Krásné Lípû.
lorní soubory a skupiny rÛzn˘ch hudebních stylÛ, pﬁipraveny jsou i netradiãní hry
a soutûÏe o ceny, chybût nebudou ani
prodejní stánky rÛzn˘ch ﬁemesel. Veãerní
kulturní program by mûl uvádût populární baviã Josef Alois Náhlovsk˘ a postupnû vystoupí skupiny Roxel Music,
YoYo Band a Fe‰áci.“
O programu srazu se ví pomûrnû dost,
ale je nûco, co se na veﬁejnost je‰tû nedostalo?
„Zatím o tom pﬁíli‰ nemluvím, ale doufám, Ïe se pﬁi slavnostním zakonãení
srazu podaﬁí pokﬁtít knihu Staré pohledy,
kterou jsem pﬁipravoval dva roky. Zcela jistû ale vyjdou dvû broÏury o historii nûmecké a ãeské turistiky v Krásné Lípû. Pﬁipraven je i zajímav˘ plakát propagující
pﬁírodu âeského ·v˘carska, Labsk˘ch pískovcÛ a LuÏick˘ch hor. Tento plakát dostanou v‰ichni registrovaní úãastníci letního srazu, broÏura bude v prodeji. Na
své si pﬁijdou i sbûratelé odznakÛ. KaÏd˘,
kdo se zúãastní speciálního Vandrování
po Tol‰tejnském panství se Zlatopramenem, získá oblastní turistick˘ odznak Labsk˘ch pískovcÛ. V osmi barvách máme
i oblastní turistick˘ odznak s portrétem zakladatele Köglerovy nauãné stezky Rudolfem Köglerem, kter˘ získá kaÏd˘, kdo
znovuobnovenou stezku projde.“
A na závûr, kdo v‰echno se mÛÏe srazu
zúãastnit?
„V prvé ﬁadû bych chtûl zdÛraznit, Ïe
akce není jen pro pﬁespolní turisty. Rádi
bychom uvítali i místní lidi, kteﬁí mají jedineãnou ‰anci je‰tû lépe poznat vlastní
okolí.“
Dûkuji za rozhovor
(vik)
Dal‰í informace na:
www.dnyceskehosvycarska.cz/lts2006
nebo na www.klub.turistu.cz

vikyr282

31.7.2006

21:34

Stránka 11

1. srpna 2006

POZVÁNKY

Skalními hrádky Labsk˘ch pískovcÛ. Klub
ãesk˘ch turistÛ z Krásné Lípy pﬁipravil na
11. aÏ 13. srpna XXIV. roãník mezinárodního
dálkového turistického pochodu Skalními
hrádky Labsk˘ch pískovcÛ. Pro úãastníky jsou
pﬁipraveny trasy od 12 do 100 kilometrÛ, na
své si pﬁijdou i cykloturisté a pﬁipraveno je
plavání na pﬁehradû Kyjov. Startuje se od
restaurace Pod Kostelem v Krásné Lípû
a v‰em turistÛm bude úãast na pochodu pﬁipomínat pamûtní list.
V Chﬁibské bude boj o leti‰tû. O leti‰tû se
5. srpna bude bojovat v Chﬁibské. PÛjde
o historickou akci, která se uskuteãní pﬁímo
v prostoru leti‰tû Chﬁibská. Je‰tû dopoledne
t˘Ï den si budou moci v‰ichni prohlédnout
ukázku bojové techniky a uniforem. Akci pro
veﬁejnost poﬁádá Spolek vojenské historie
a slibuje, Ïe se zábava uskuteãní za kaÏdého
poãasí.
âtverec. 4. – 5. srpna uÏ podvacáté oÏiví
Dolní Poustevnu hudební festival âtverec.
A i tentokrát se jeho náv‰tûvníci mohou tû‰it
na pestrou nabídku kapel vyznávající rozmanité hudební styly. Vedle ãesk˘ch kapel tu
vystoupí i kapely z Nûmecka, Polska, Holandska ãi Irska, chybût nebudou ani hudebníci
z Kanady. Náv‰tûvníci âtverce se mohou tû‰it i na bohat˘ doprovodn˘ program.
LETNICE 2006. Ve dnech 11. – 13. 8. se ve Vlãí
Hoﬁe uskuteãní jiÏ tﬁetí roãník hudebního festivalu Letnice. Zaãíná se v pátek ve 13:00 a
jako první zahraje skupina Tohard. Náv‰tûvníci se ale mohou tû‰it i taková jména a skupiny jako Vilém âok, David Kraus, Ivan Mládek, ·kwor, Motorband ãi MnoÏiny. V sobotu
od 10.00 si na své pﬁijdou i dûti, pro které je
pﬁipraven dûtsk˘ den se spoustou atrakcí.
Vstupenky na Letnice je moÏné zakoupit prostﬁednictvím spoleãnosti Ticketstream. Cena
vstupenky na oba dva dny je 330,- Kã. Dal‰í
moÏnosti: na telefonním ãísle 607 905 973
(rovnûÏ 330,- Kã plus po‰tovné) nebo na
místû: oba dny 370,- Kã, jeden den 250,- Kã.

T-klub Krásná Lípa
zaﬁízení pro dûti a mládeÏ
tel. 774 930 300, e-mail: fiala@krasnalipa.cz
âtvrtek 3. 8.
Pátek 4. 8.

SoutûÏ o „Superstar“ T-klubu
Divadlo v T-klubu aneb vym˘‰líme pohádku
5. 8. – 13. 8.
Letní turistick˘ sraz (Provoz
T-klubu omezen)
Stﬁeda 15. 8. Vybíjená a hod míãem na terã
Pátek 18. 8.
Den pln˘ legrace: chÛze na
chÛdách,skákání pﬁes ‰vihadlo
Sobota 19. 8. Volejbal + skákání v pytlích
Nedûle 20. 8. Den pln˘ sportu: bûh na 100
metrÛ, skok do dálky a skákání
pﬁes ‰vihadlo
Nedûle 27. 8. Stopovaná : 1 skupina dûtí
stopuje druhou
Sobota 2. 9.
Turnaj v kuleãníku
Nedûle 3. 9. V˘let do bazénu

PROVOZNÍ DOBA T-KLUBU:
PONDùLÍ – NEDùLE 8.00 – 18.00

strana 11

RÒZNÉ
Internet zdarma
Komunitní centrum âeského ·v˘carska nabízí
veﬁejnosti pﬁístup na internet zdarma v rámci
projektu Komunitní centrum âeského ·v˘carska, kter˘ je spolufinancován evropsk˘m sociálním fondem EU a státním rozpoãtem âR. Internet zdarma je Vám pﬁístupn˘ kaÏdé
pondûlí a stﬁedu od 14 do 17 hodin. Pﬁístup
na internet je moÏné si mimo uvedené hodiny domluvit na telefonním ãísle 412 354 841,
777 938 839 nebo pﬁímo v Komunitním
centru. Komunitní centrum se nachází v suterénu Mûstského úﬁadu v Krásné Lípû (vchod
ze zadní strany budovy).
Dotace mûsta Krásná Lípa na pﬁipojení na
veﬁejnou kanalizaãní síÈ
Îadatelem o dotaci se mÛÏe stát kaÏd˘ obãan vlastnící na území mûsta Krásná Lípa ob-

jekt k trvalému ãi rekreaãnímu bydlení, pﬁípadnû objekt s nebytov˘mi prostory, v nûmÏ
je alespoÀ 1 bytová jednotka a kter˘ mÛÏe
b˘t napojen na novou spla‰kovou kanalizaci.
Zájemce o dotaci si mÛÏe vyzvednout Ïádost
na odboru v˘stavby, investic a Ïivotního prostﬁedí nebo v elektronické podobû na internetov˘ch stránkách mûsta.
Îádost o dotaci musí b˘t podána nejpozdûji
do 30. 11. 2006.
Termín dokonãení realizace napojení nejpozdûji do 15. 12. 2006.
Termín dokonãení realizace napojení Ïadatel
písemnû oznámí na MûÚ Krásná Lípa. Spolu
s tímto oznámením doloÏí i doklad o kontrole
napojení od správce a provozovatele kanalizaãní sítû (SãVK), kopií smlouvy o odvádûní
kanalizaãních vod veﬁejnou kanalizací uzavﬁenou se SãVK.

Sportovní areál
âeského ·v˘carska
Dal‰ím
v˘znamn˘m
podprojektem
fázi, mimo zmiÀovaného sportovního areálu
„Centra âeského ·v˘carska“ je dostavba
se fini‰uje také s rekonstrukcí b˘valé továrny
sportovnû rekreaãního areálu na PraÏské
v centru mûsta, horeãnû se staví také na
ulici. Tﬁetí etapa v˘stavby sportovního arenámûstí, kde roste náv‰tûvnické centrum,
álu navazuje na souãasn˘ stav areálu, dopo mûstû vznikají nové altány a budují se
plÀuje jej a roz‰iﬁuje. Nejvût‰í stavbou je
také cyklostezky vãetnû komunikaãního
komplexní rekonstrukce stávající tûlocviãny.
kﬁíÏe u rybníka Cimrák. Tûsnû pﬁed dokonJejí stav byl témûﬁ katastrofální, pﬁitom buãením je i Köglerova nauãná stezka Krásnodova patﬁí mezi nejvíce vyuÏívaná zaﬁízení.
lipskem.
Pﬁestavbou nyní procházejí suterénní proPodle na‰eho starosty ZbyÀka Linharta je
story, které byly dﬁíve podmáãené a nevyucel˘ projekt zamûﬁen na rozvoj regionu. „TuÏívané, je poloÏena nová dlaÏba, budují se
ristick˘ ruch je do budoucna obrovskou
nové toalety, sprchy, ‰atny a klubovny. Ho‰ancí pro celou Krásnou Lípu i na‰e obtovo je i nové schodi‰tû, které jiÏ nezasaãany. Celé na‰e dvanáctileté úsilí a práce
huje do hrací plochy a konãí v poschodí
smûﬁuje k jednomu cíli – chceme udûlat
pod nov˘m balkonem. Nová okna jsou jiÏ
z Krásné Lípy lep‰í místo pro Ïivot a investaké nainstalována, kompletní zateplení,
tiãní projekty, které realizujeme, k tomuto
vnûj‰í fasáda, obklady, a pﬁedev‰ím úplnû
cíli rozhodnû smûﬁují,“ ﬁíká Zbynûk Linhart.(jf)
nová hrací plocha se právû buduje. Za tûlocviãnou jiÏ roste pﬁístavba, kde bude záHledáme na sportovní areál instruktora
zemí pro cel˘ vnûj‰í sportovní areál (‰atny,
pro lezení na nové lezecké stûnû WC, sprchy, o‰etﬁovna, kanceláﬁ a byt
podatelna@krasnalipa.cz
správce).
V prostoru za dne‰ním „bufetem“ vyrostla
vedle víceúãelového hﬁi‰tû desetimetrová
lezecká stûna a pod ní se nyní pﬁipravuje
piknikov˘ prostor s altánem, posezením
a zahradním grilem. Cel˘ prostor bude je‰tû
ozelenûn, je doplnûn „Ïlut˘mi“ chodníky,
veﬁejn˘m osvûtlením a dal‰ími drobnostmi.
Areál bude mít také dûtské zábavné
prvky, (malé hﬁi‰tû, dûtsk˘ hrad, trampolína,
horská lanovka, skluzavka, dûtská lezecká
stûna, atd.) jeÏ se v tûchto dnech právû instalují.
V‰e nové, co se nyní ve Sportovním areálu
âeského ·v˘carska buduje, bude v zásadû
Primátor Ústí nad Labem Jan Kubata na
pﬁístupné i pro imobilní a bude samozﬁejmû
sportovním areálu. V pozadí je vidût dokonslouÏit jak náv‰tûvníkÛm Krásné Lípy, celého
ãovaná fasáda na tûlocviãnû, hrubá
regionu âeského ·v˘carska, tak i krásnolipstavba pﬁístavby a dûtsk˘ hrad.
sk˘m obãanÛm.
Inzerce
Cel˘ projekt „Centrum
âeského ·v˘carska“ je
Centrum péãe o ãlovûka hledá do t˘mu muÏe i Ïeny pro pov souãasné dobû ve své
radny zlep‰ování kondice a tvarování postavy. Rekvalifikace
„nejaktivnûj‰í“ stavební
zaji‰tûna. HPâ i VPâ. Pro více informací volejte 775 375 065.
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·achisté jiÏ
po osmé
Prakticky soubûÏnû s cyklistick˘m závodem
probûhl v kulturním domû 8. roãník ‰achového
turnaje „OPEN âeské ·v˘carsko 2006“, kterého
se zúãastnilo 47 muÏÛ a jedna Ïena. Pﬁijeli
k nám i ‰achisté z Prahy, Písku nebo tﬁeba od
Plznû. Turnaj byl souãasnû i krajsk˘m pﬁeborem
Libereckého kraje. Po sedmidenním zápolení
zvítûzil Jan Balhar z Líní, na dal‰ích místech
skonãili Petr Kuãera z Nového Boru a Petr FojtÛ
z ¤íãan. Nejstar‰ím úãastníkem byl pan Jiﬁí
Varta z Dûãína ( 1926), nejmlad‰ím pak Jakub
âern˘ (1991) ze stejného mûsta. Za tradiãnû
bezchybnou organizaci celého turnaje patﬁí
dík ãlenÛm na‰eho oddílu, pánÛm Jiﬁímu PrÛdkovi a Bohuslavu Fúzikovi.
(vik)

SAMAT TOUR. Dne 26. 8. 2006 se koná
III. roãník cyklistick˘ch závodÛ SAMAT
TOUR ve sportovním areálu v Jiﬁetínû
pod Jedlovou. Zápis úãastníkÛ zaãíná
v 9:00 hod. Zveme v‰echny cyklisty
v‰ech vûkov˘ch kategorií. Je pﬁipravena
spousta hodnotn˘ch cen, hlavní cenou
je kolo AUTHOR. Na Va‰i úãast se tû‰í
hlavní poﬁadatel akce SAMAT, s.r.o., v˘robce plastov˘ch oken a dveﬁí.

Pronajmu restauraci v centru
Národního Parku České Švýcarsko,
blízko od německých hranic. Bez
ubytování. Sezónně či celoročně.
Kontakt: pension@tokan.cz,
775 06 75 15.

Informace ke zmûnám ve vydávání
cestovních pasÛ
1)Stávající typ cestovního pasu se strojovû
ãiteln˘mi údaji (tj. bez biometrick˘ch údajÛ):
Îádost o vydání stávajícího typu strojovû ãitelného cestovního pasu (tj. bez biometrick˘ch údajÛ) lze podávat
• nejpozdûji do 18. 8. 2006 na pﬁíslu‰n˘ch
obecních úﬁadech obcí s roz‰íﬁenou pÛsobností nebo na matriãních úﬁadech,
• nejpozdûji do 21. 8. 2006 na pﬁíslu‰n˘ch
obecních úﬁadech obcí s roz‰íﬁenou pÛsobností podle místa trvalého pobytu obãana.
2)Cestovní pas se strojovû ãiteln˘mi údaji
a s nosiãem dat s biometrick˘mi údaji:
Îádost o vydání cestovního pasu se strojovû ãiteln˘mi údaji a s nosiãem dat s biometrick˘mi údaji lze podávat pouze na pﬁíslu‰n˘ch obecních úﬁadech obcí s roz‰íﬁenou
pÛsobností podle místa trvalého pobytu obãana, a to nejdﬁíve od 1. 9. 2006.
V dobû od 22. 8. 2006 do 31. 8. 2006 nebude moÏné podávat Ïádosti o vydání cestovního pasu se strojovû ãiteln˘mi údaji.
V tomto období bude moÏné podat pouze
Ïádost o vydání cestovního pasu bez stro-

jovû ãiteln˘ch údajÛ s dobou platnosti na jeden rok a za správní poplatek ve v˘‰i 600 Kã.
Od 1. 9. 2006 dochází také k tûmto zmûnám:
• nebude moÏné zapsat dítû do cestovního
pasu rodiãe,
• nebude moÏné provádût zmûny údajÛ
o dítûti zapsaném v cestovním pasu rodiãe,
• uzavﬁe-li obãan manÏelství a v této souvislosti dojde ke zmûnû jeho pﬁíjmení, cestovní
pas tohoto obãana bude platn˘ po dobu
3 mûsícÛ ode dne uzavﬁení manÏelství,
poté ze zákona skonãí jeho platnost,
• obãan se nebude moci nechat zastupovat
pﬁi vyﬁizování cestovního pasu, bude nutná
osobní úãast obãana,
• v pﬁípadû, Ïe zákonn˘ zástupce Ïádá o vydání cestovního pasu pro dítû ve vûku od 5
do 15 let, musí pﬁi podání Ïádosti pﬁivést
dítû s sebou (obãanovi mlad‰ímu 5 let se
vydá cestovní pas bez strojovû ãiteln˘ch
údajÛ a bez nosiãe dat s biometrick˘mi
údaji s dobou platnosti 1 rok).

KINO Krásná Lípa

Mûsto Krásná Lípa
zastoupené tajemníkem Mûstského úﬁadu
Krásná Lípa v souladu se zákonem ã. 312/2002
Sb. vyhla‰uje
VE¤EJNOU V¯ZVU
na obsazení pracovní pozice – úﬁedník odboru
v˘stavby, investic a Ïivotního prostﬁedí
Tato funkce bude zaﬁazena do 6. platové tﬁídy
v souladu se znûním zákona ã. 143/1992 Sb. ve
znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ. Nástup do pracovního pomûru k 1. 11. 2006.
PoÏadavky:
• splnûní pﬁedpokladÛ podle §4 zákona ã.
312/2002 Sb., o úﬁednících územních samosprávn˘ch celkÛ, v platném znûní
• ukonãené, minimálnû úplné stﬁedo‰kolské
vzdûlání – nejlépe technické ãi stavební zamûﬁení
• praxe v oblasti investiãní ãinnosti a v˘stavby,
základy administrativních ãinností
• zvlá‰tní odborná zpÛsobilost pro správní ãinnost na úseku stavebního ﬁádu v˘hodou
• dobré komunikativní a organizaãní schopnosti
• schopnost samostatného rozhodování
• velmi dobrá znalost práce na PC (uÏivatelské programy Word, Excel)
Uchazeã podá písemnou pﬁihlá‰ku, která musí
obsahovat tyto náleÏitosti:
• jméno, pﬁíjmení a titul uchazeãe
• datum a místo narození uchazeãe
• státní pﬁíslu‰nost uchazeãe
• místo trvalého pobytu uchazeãe
• ãíslo obãanského prÛkazu (ãíslo dokladu
o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního
pﬁíslu‰níka)
• datum a podpis uchazeãe
Uchazeã pﬁipojí tyto doklady:
• Ïivotopis, ve kterém uvede údaje o dosavadních zamûstnáních a odborn˘ch znalostech a dovednostech
• v˘pis z evidence Rejstﬁíku trestÛ ne star‰í 3
mûsíce (cizí státní pﬁíslu‰ník doloÏí obdobn˘
doklad vydan˘ domovsk˘m státem)
• ovûﬁenou kopii dokladu o dosaÏeném vzdûlání
Uchazeã podá písemnou pﬁihlá‰ku v uzavﬁené
obálce s oznaãením : „V˘bûrové ﬁízení - úﬁedník odboru v˘stavby, investic a Ïivotního prostﬁedí – neotvírat“ do 30. 9. 2006 osobnû do
podatelny MûÚ Krásná Lípa nebo doporuãenû po‰tou na adresu:
Mûsto Krásná Lípa , k rukám tajemníka MûÚ,
Masarykova 6, 407 46 KRÁSNÁ LÍPA .
V Krásné Lípû 17. 7. 2006
Jan Koláﬁ – tajemník MûÚ
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