327

krásnolipský
půlměsíčník

3,50 Kč
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Další šance pro nezaměstnané
Město Krásná Lípa vytvořilo k 15 .5. 2008 ve
spolupráci s Úřadem práce Děčín, pobočkou
Rumburk, 25 nových pracovních míst v rámci
programu veřejně prospěšných prací. Místa
jsou určena především osobám dlouhodobě
nezaměstnaným, mladším 25 let bez vzdělání

a osobám nad 50 let věku. Nezaměstnaní
najdou uplatnění především v Technických
službách při údržbě veřejných prostranství
a městské zeleně, při opravách komunikací
apod.

Příští číslo Vikýře vyjde ve
čtvrtek 12. června 2008

Krásná Lípa opět
uspěla v boji o
peníze
Další „evropské peníze“ míří do Krásné
Lípy. Řídící výbor Operačního programu
životní prostředí (OPŽP) doporučil celkem
397 projektů podaných ve druhé, a
434 projektů podaných ve třetí výzvě
OPŽP ke schválení. Schválené žádosti
včera stvrdil svým podpisem ministr
životního
prostředí
Martin
Bursík.
Krásná Lípa uspěla s projektem „Obnova
městské zeleně“, České Švýcarsko, o.p.s.
získala podporu projektu „Naučný areál“ a
s dalšími třemi projekty zabodovala Správa
Národního parku ČŠ. Nezbývá než věřit, že
cesta dotačních milionů na místo určení
nebude tak komplikovaná a problematická
jako doposud.

Odpady bude svážet nové vozidlo
Společnost EKO servis, a. s. ze skupiny
Marius Pedersen Group, která zajišťuje svoz
a likvidaci komunálního odpadu (nikoli
separovaných komodit) pro Krásnou Lípu,
testovala v minulých dnech přímo v terénu
nový typ vozidla. Jedná se o malotonážní
popelářské vozidlo s lepší prostupností
terénem především v okrajových částech
města a v našich osadách. Stávající
velká a těžká vozidla působí na místních
komunikacích komplikace a obtížně manévrují
v úzkých uličkách a kopcovitém terénu.
Malé vozidlo (tzv. košovka) na podvozku
Renault či FORD se po naplnění kapacity
propojí s klasickým svozovým vozidlem
a odpad do něj přeloží. Celá operace
je
otázkou
několika
málo
minut.
Při testu se nové vozidlo osvědčilo. Věřme, že
jej v rámci zkvalitňování služeb již brzy uvidíme
v krásnolipských ulicích v pravidelném
provozu.
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SVOZ SEPAROVANÉHO
ODPADU
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Nejbližší svoz separovaného odpadu
proběhne v pondělí 2.6. 2008 ve
Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek
5.6. 2008 v Krásné Lípě. Dále pak
v pondělí 16.6. 2008 ve Vlčí Hoře a v
Zahradách a ve čtvrtek 19. 6. 2008 v Krásné
Lípě.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma
vyzvednout na TSm Krásná Lípa, Pletařská
22/3.
Provozní doba TSm Krásná Lípa:
Pondělí 7:00–12:00 a14:00–17:00
Úterý 7:00–12:00 a14:00–15:00
Středa 7:00–12:00 a14:00–17:00
Čtvrtek 7:00–12:00 a14:00–15:00
Pátek 7:00–13:00
Sobota v sudém týdnu 8:00–11:00
Separují se tyto odpady: papír a nápojové
kartony, textil, plasty, polystyren, sklo,
kovy, baterie, bioodpad.

Veterinární ordinace
v Krásné Lípě
Od 24. 5. 2008 každou sobotu od 15 do
16 hodin v objektu Pražská 4 (dříve
Zverimex Hladík) začíná ordinovat veterinární lékař MVDr. Václav Žáček.

Do národního
parku na kole
Téměř šedesát sedm kilometrů cyklotras se nabízí
cykloturistům na území národního parku České
Švýcarsko. Tyto cyklotrasy dále navazují na trasy v
Národním parku Saské Švýcarsko a samozřejmě i
na trasy ležící mimo území parku. Cyklotrasy jsou
na českém území vyznačeny žlutými tabulkami
s černým nápisem a číslem trasy, v Německu jsou
tabulky zelené, se žlutým nápisem Radroute. “Jízda
po cyklostezkách v národním parku vyžaduje
zvýšenou opatrnost. Cyklisté také musí počítat s
tím, cyklostezky slouží současně jako stezky pro
pěší turisty, kteří mají přednost,“ zdůraznil mluvčí
parku Tomáš Salov. Cyklostezky v parku jsou
totiž převážně pouze zpevněnými cestami bez
asfaltového povrchu, v některých úsecích je povrch
štěrkový, na cestě může být naplavený písek, ve
svažitých úsecích se mohou nacházet svodnice pro
odvádění vody. „Proto v některých úsecích není
vhodné přeceňovat síly, vyplatí se s kola sesednout
a část trasy absolvovat pěšky,“ zdůraznil Tomáš
Salov. Upozornil, že takovým úsekem je v současné
době část cyklotrasy od Zadních Doubic směrem k
Hadímu pramenu a v opačném směru na Brtníky,
kde probíhá oprava cesty. „V průběhu června tyto
cesty dostanou nový povrch a budou opět plně
sloužit rekreační cyklistice,“ zdůraznil.
Pro jízdu na kole v národním parku jak na české,
tak i na straně německé, platí určitá pravidla.
Cyklisté mohou použít pouze vyznačené cyklotrasy,
jízda po jakýchkoli jiných cestách či dokonce mimo
cesty, je zakázána. Cyklisté, kteří se značené trasy
nedrží, musí počítat s tím, že budou zastaveni stráží
přírody.

RUBRIKA:
OBČANSKÁ PRÁVNÍ PORADNA KOMUNITNÍHO CENTRA - ZDARMA
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Vaše dotazy můžete vznášet na občanskou poradnu písemně nebo osobně, buď přímo v Komunitním
centru v Krásné Lípě, nebo emailem na předepsaném formuláři. Formulář si můžete vyzvednout osobně
v Komunitním centru nebo si jej stáhnout z webových stránek na adrese www.krasnalipa.cz/kccs.
Formulář získáte také na emailové adrese rebicek@krasnalipa.cz. Váš dotaz pak lze předat přímo panu
Řebíčkovi v Komunitním centru nebo zaslat na email rebicek@krasnalipa.cz.
Právní poradenství poskytuje JUDr. Zbyněk Pražák - specialista na obchodní právo včetně práva
obchodních společností, finanční právo, daňové právo, procesní právo, konkurz a vyrovnání, zákon o
vlastnictví bytů, tzv. neziskové organizace, sdružení bez právní subjektivity, autor řady publikací na tato
témata a také autor odborných textů v Poradci podnikatele.
Každé první a třetí pondělí v měsíci můžete přijít se svými dotazy do Komunitního centra (Masarykova
4, Krásná Lípa)
Bezplatné konzultace: Pondělí 19.5.2008 17-18 hod.
Pondělí 2.6.2008 17-18 hod.
Více informací o této nové občanské poradně získáte na telefonním čísle 412 354 849.
Jak je to s možností kontrolovat výši odpočítávané daňové ztráty u podnikatelů za minulé roky?
Daňová ztráta znamená, že výdaje (náklady) převyšují příjmy (výnosy). Daňová ztráta se, stejně jako daň,
vyměřuje (§ 38n zákona o daních z příjmů). Daňovou ztrátu nebo její část lze odečíst od základu daně
vyměřeného nejdéle v pěti zdaňovacích obdobích, následujících bezprostředně po období, za které se
daňová ztráta vyměřuje (§ 34 odst. 1 zákona o daních z příjmů). Hranice pěti zdaňovacích období platí
od 1. 1. 2004, čili nejdříve pro ztrátu vykázanou za rok 2004. Předtím platila hranice sedmi let.
Vykáže-li daňový subjekt ztrátu např. v roce 2005, může si tuto ztrátu či jakoukoliv její část odečíst
od daňového základu v letech 2006 až 2010, samozřejmě pokud vykáže základ daně (příjmy - výnosy
převyšují výdaje - náklady). Vykáže-li daňový subjekt ztrátu např. v roce 2003, může si tuto ztrátu či
jakoukoliv její část odečíst od daňového základu v letech 2004 až 2010, samozřejmě pokud vykáže
základ daně (příjmy - výnosy převyšují výdaje - náklady).
Podle ust. § 47 odst. 1 zákona o správě daní a poplatků (č. 337/1992 Sb. v platném znění) pak nelze daň
(tedy ale ani ztrátu!) vyměřit (tedy provést kontrolu) po uplynutí tří let od konce zdaňovacího období,
v němž vznikla povinnost podat daňové přiznání, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.
Právě takto jinak stanoví § 38r odst. 2 zákona o daních z příjmů: lhůta pro vyměření daně za období,
v němž daňová ztráta vznikla, a za období následující, končí současně se lhůtou pro vyměření daně za
poslední zdaňovací období, za které lze daňovou ztrátu nebo její část uplatnit. Takto se tedy „prodlužuje“
tříletá lhůta pro provedení kontroly.
Tato prodloužená lhůta k vyměření (kontrole) končí současně se lhůtou pro vyměření daně za to
období, v němž byla ztráta či její „poslední část“ zcela odepsána (již nezbyla žádná část ztráty pro odpis
v následujících letech).
Obecně platí, že kontrolu za rok 1998 bylo možné provést nejpozději do konce roku 2002 (Upozorňuji
ještě na ust. § 47 odst. 2, dle něhož se přeruší běh této lhůty, byl-li v ní učiněn úkon směřující k vyměření
daně - tříletá lhůta pak běží znovu od konce roku, v němž byl daňový subjekt o tomto úkonu zpraven).
Pokud je však daňová ztráta za rok 1998 (v dalších letech již nebyla vykázána ztráta) uplatněna až
v daňovém přiznání za rok 2005, může správce daně začít kontrolovat správnost stanovení daňové ztráty
za rok 1998 až v roce 2009. Pokud by daňová ztráta za rok 1998 (v dalších letech již nebyla vykázána
ztráta) byla uplatněna v letech 2004, může správce daně začít kontrolovat rok 1998 až do konce roku
2008.
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Dvě ankety Děčínského deníku v Krásné Lípě?
S nemalou radostí jsem si pročítal reakce
respondentů na anketní otázku „Jak se Vám
žije v Krásné Lípě?“. Veskrze pozitivní reakce
svědčící o tom, že Krásná Lípa se přes všechna
dílčí negativa stává příjemným a především
trvalým místem pro život pracovní i osobní.
Odpovědi svědčily o tom, jak atraktivním se
naše město a jeho jedinečné přírodní okolí
stává pro lidi z větších měst, ale také o tom, jak
dynamicky se v posledních letech (či dokonce
desetiletích) rozvíjí a kolik dotázaných si tuto
skutečnost uvědomuje a hodlá vše jedinečné
zachovat pro budoucnost.
Několik příkladů?
Petra Peroutková, Studánecká ulice
Do Krásné Lípy jsem se přestěhovala ze
středočeského kraje a líbí se mi tu. Za tu
dobu, co tu žiji, se ve městě udělalo hodně práce
a mnohé se změnilo. Co se mi tu ale opravdu

nelíbí, je vandalismus, který ničí vše pěkné, co se
tu vybudovalo.
Václav Čech, Rooseweltova ulice
Když je hezky, tak je tu moc krásně. Do
Krásné Lípy jsem se přestěhoval z Benešova
nad Ploučnicí a jsem tu rád, líbí se mi tu,
je tu klid, ale stejně jako všude i zde je stále co
zlepšovat. Některé lokality města totiž nejsou
hezké ani, ani když je hezky.
Dagmar Řebíčková, Křižíkova ulice
Mně se v Krásné Lípě vždycky líbilo a
líbí, proto jsem se sem také vrátila. A co se
mi nelíbí? To jsou většinou jen drobnosti.
Nejvíce mi ale asi vadí lhostejnost a nevšímavost
některých lidí ke všemu, co se ve městě děje. „
Příklady, které cituji, se však v tomto
znění běžnému čtenáři nedostaly, neboť
pocházejí z autentického přepisu odpovědí,
který mi byl jako zastupiteli poslán vedením

města. Bohužel – jako většina ostatních
krásnolipských obyvatel – jsem v tzv.
speciálním vydání Děčínského deníku našel
odpovědi zcela jiné. Zmíněné periodikum
zjevně pojalo tuto anketu investigativně a
nejmenovaný redaktor odpovědi „zkušeně“
zredigoval tak, že výsledný dojem je naprosto
jiný. Klíč zvolil zcela jednoduchý: vypustit
téměř vše pozitivní a ponechat téměř výhradně
odpovědi negativní, nespokojené a odsuzující
- pro ilustraci jsem to, co bylo redakcí Deníku
vypuštěno, vyznačil tučně. Zřejmě má toto
rádoby problémové vyznění zvýšit čtenost
tohoto listu a zájem o něj. Musím se přiznat, že
můj zájem o takto manipulující deník prudce
poklesl.
(Marek Mráz, člen zastupitelstva města)

Rada
dobrovolnických
center bude zasedat
v Krásné Lípě

Katka má nová
naslouchátka

Opět hořel bytový
dům

V červnu minulého roku zahájilo Komunitní
centrum Českého Švýcarska sbírku pro Katku.
Sbírka byla založena za účelem pořízení
naslouchátek pro Katku z Krásné Lípy, které
by nová naslouchátka umožnily lépe slyšet a
žít tak plnohodnotný život, jako její okolí.
Výtěžek sbírky byl v měsíci dubnu letošního
roku celkem 30.994,- a za tuto částku byla
Katce zakoupena nová a lepší naslouchátka.
Poděkování patří všem, kteří do sbírky pro
Katku přispěli. Především pak hudební skupině
Kryštof, která přispěla částkou 5 tisíc korun,
účastníkům rukodělných kurzů Komunitního
centra, kteří do sbírky věnovali své výrobky
a také Poštovní spořitelně, která pro sbírku
poskytla účet bez poplatků.
(Jakub Juda, vedoucí Komunitního centra)

V jednu hodinu po nedělní půlnoci byl
na linku tísňového volání nahlášen další
požár bytového domu v Krásné Lípě.
Tentokrát hořelo na Varnsdorfské ulici. U
požáru zasahovaly jednotky požární ochrany
z Rumburku, Varnsdorfu a Krásné Lípy.
Požár zachvátil především přízemní prostory, ve
kterých se nalézalo větší množství komunálního
odpadu. Požár byl poměrně rychle lokalizován.
Město Krásná Lípa poskytne postiženým
základní technickou výpomoc při likvidaci
následků požáru.

Ve čtvrtek 5. 6. 2008 bude dobrovolnické
centrum v Krásné Lípě hostit Radu
dobrovolnických center regionu severozápad
v Komunitním centru Českého Švýcarska.
Rady dobrovolnických center se zúčastní
zástupci z Ústí nad Labem, Mostu, Chomutova,
Kadaně a dalších. Jedním z cílů tohoto setkání
je představit krásnolipské dobrovolnické
centrum, jeho aktivity a plány do budoucna.
Rada dobrovolnických center je složena
z center v Ústeckém a Karlovarském kraji,
jejímž cílem je vytvořit vzájemně prospěšné
informační a vzdělávací prostředí v oblasti
rozvoje metod práce v dobrovolnických
programech a projektech.
(Lenka Hájková)

Rhododendrony
kvetly poprvé
Po třech letech preventivního odstraňování
květních pupenů (z obav před vandaly a
zloději) se letos poprvé odměnily vysázené
rhododendrony barevnou záplavou bohatých
květů. Prostranství na křižovatce u sokolovny
hraje v tento jarní čas mnoha barvami.

Šikovní podnikatelé
Příkladem, že i v Krásné Lípě se dá dobře
podnikat, je firma PARTNER – prodejna
stavebnin. Z bývalého zanedbaného kravína
ve Stradalově ulici se postupně stává velmi
pěkný obchod, kde Vám v nově upravených
prostorách ochotný personál nabídne kromě
širokého základního sortimentu i další různé
doplňky. Nezanedbatelnou výhodou je i
nabídka velmi levné dopravy zakoupeného
zboží.
(Milan Sudek)

Za přepážkou
se setkáte už i
s úsměvem
Chtěl bych touto formou poděkovat
pracovnicím naší pošty za ochotu, trpělivost a
vlídné jednání s námi, klienty pošty a poštovní
spořitelny. Nebylo tomu tak vždy, aby za nás
třeba ochotně vyplnily něco, co jsme měli
vyplnit předem my. Překážkou k tomu nejsou
ani občasné fronty, které se na poště vytvoří.
(Milan Sudek)
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Jako loni, předloni…
… přesně takto oznamoval jméno vítězky
oblastního kola soutěže „Mladý cyklista“,
velitel městské policie ve Varnsdorfu, Martin
Špička. V kategorii starších žáků se na první
místo mezi dívkami dostala žákyně naší
základní školy Jana Malypetrová i přesto, že
konkurence byla velmi nabitá. Ani chlapci se
ale nenechali zahanbit a na nejvyšší stupínek
se postavil žák sedmého ročníku zdejší školy
Fanda Prášek, který tak dokonal ovládnutí
stupňů vítězů v této kategorii výhradně
Krásnou Lípou.

To ale nebylo vše. I mladší kategorie měla
krásnolipskou hrdinku. Stala se jí Nikola
Jadrníčková, která si mohla také vychutnat
pocit vítězství a nechat se tak vyfotit s hrdě
drženým diplomem ve svých rukách.
Teď už jen zbývá „držet našemu týmu pěsti“,
aby se konečně podařilo prolomit zatím
nepokořenou hranici postupu do celostátního
kola, což vede pouze přes úspěch v krajském
kole, na které se už teď všichni moc těší.
(Jakub Melichar)

Souboj mezi čtvrťáky
Ve středu 14.5. za krásného slunného dne
zorganizovali učitelé třídy 4.A a 4.B souboj
ve floorballu. Třídy na sebe byly natěšené a
po velké přestávce nastala hodina H. Celému
zápasu předcházela krátká rozcvička, potom
se týmy rozdělily. Za 4.A bojoval tým říkající si
Bílí tygři, za 4.B bojovali Super áčka.
1. kolo probíhalo soubojem chlapců z obou
tříd. Nutno podotknout, že třída 4.A byla
sehranější, kluci měli více sil a tak s převahou
porazili 4.B.
2. kolo vzaly do svých rukou dívky. Pomáhali
jim jejich třídní učitelé. Děvčata bojovala jako o
život. Dlouho trvalo, než vůbec padl první gól,
ovšem potom padaly góly jeden za druhým.
Nakonec vyhrála děvčata ze třídy 4.B.
Takže nakonec byl stav nerozhodný 1 : 1.
Velkou pochvalu však zaslouží děti z obou
tříd za téměř bezkonfliktní chování během

celého zápasu. Další plánovanou akcí je
vybíjená. Doufejme, že nám bude počasí
ještě přát a opět se spolu budou moci čtvrťáci
utkat.
Takže: SPORTU ZDAR!!!!!!!!!
(Marie Alferyová)

RUBRIKA: LUŠTÍME SE ZÁKLADKOU

  




V rámci předmětu „péče o dítě“ se naše
deváťandy zajely podívat do rumburské
porodnice. A jak se jim tam líbilo? „Vrchní
sestra Ivana Adamová nám vyprávěla vše o
gynekologii a o porodech. Dozvěděly jsme
se mnoho o kojení, o správných polohách
maminek a kojenců při kojení, o možných
„úrazech“ - oděrkách, které vznikají při špatných
polohách miminek a o možnostech prevence
a ošetření. Vyprávěla nám o opruzeninách a
také o vhodných přípravcích pro maminky
i miminka, které pomáhají podobné potíže
léčit. Myslím si, že všem děvčatům se to moc
líbilo a paní Adamová byla velice příjemná.
Děkujeme za pěkný výklad a za ochotu.
(Lada Píšová, IX.A)

Malí umělci
vystavovali ve
škole
O tom, že děti v mateřské škole na papíry
nečmárají pouze klikyháky a nic neříkající
obrázky, se mohou přesvědčit všichni ti, kteří
navštívili dvoudenní výstavu v krásnolipské
mateřské škole. A opravdu bylo na co se dívat.
Školní třída, která se zorganizování výstavy
ujala, byla plná strašidel, zvířátek, sluníček,
postaviček, kytiček a jiných rozličných děl, které
vytvořily malé dětské ruce. A ti, kteří zaváhali a
na výstavu nestihli zajít, si mohou jen přát, že
to není poslední výtvarné představení dětí z
krásnolipských mateřinek.
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POHÁDKOVÝ LES A DEN DĚTÍ

OZNÁMENÍ

Město Krásná Lípa vás zve v sobotu 31. května na POHÁDKOVÝ LES a DEN DĚTÍ
* od 8:30 do 10:30 prezence pochodu před TOVÁRNOU u náměstí
- startovné 10,- Kč
* od 9:00 budou probíhat na travnaté ploše náměstí soutěže a hry
* od 10:00 na podiu u TOVÁRNY hraje skupina MALVAS
* od 14:00 předvede svá vystoupení Čačipen
- během celé akce zajištěn stánkový prodej a občerstvení

Muzeum Českého Švýcarska na Křinickém
náměstí v Krásné Lípě bude ve dnech 20.6
dopoledne a 26.6. po celý den uzavřeno.

Pravidelná půlhodina pro
podnikatele v Českém Švýcarsku
Krásnolipské Poradenské centrum pro
podnikatele, které provozuje obecně
prospěšná společnost České Švýcarsko,
pro Vás připravilo další pokračování cyklu
krátkých seminářů k jednotlivým dotačním
programům, které jsou zaměřeny na rozvoj
podnikatelských aktivit.
Pondělí 2. června 2008 od 17.00 tentokrát
na téma: OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ
ZDROJE A ZAMĚSTNANOST
OBLASTI PODPORY:
1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a
konkurenceschopnosti podniků



3.1 Podpora sociální integrace a sociálních
služeb
3.4 Rovné příležitosti žen a mužů na trhu
práce a sladění pracovního a rodinného
života
Seminář je určen především pro podniky se
zaměstnanci, kteří uvažují o rozvoji znalostí a
dovedností vlastních zaměstnanců.
Účast na seminářích je bezplatná.
KONTAKT: Filip Mágr, manažer podnikatelského centra 777 819 912, poradenske.centrum@ceskesvycarsko.cz
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Staré Bulharsko
v Krásné Lípě
V galerii Továrna v Krásné Lípě je od 26.
května až do 30. června 2008 pro veřejnost
otevřena nová fotografická výstava s názvem
Staré Bulharsko. Jde o soubor 44 klasických
dokumentárních fotografií brněnského fotografa a pedagoga Divadelní fakulty Janáčkovy
akademie múzických umění Petra Francána.
Snímky zachycují téměř zapomenutou realitu
a styl života v pro nás již kulturně odlišném
prostředí bulharského venkova. Autor jej zobrazuje v portrétech vesnických obyvatel jihozápadního Bulharska s velkou dávkou empatie. Fotografie z míst, kde se téměř zastavil
čas a kde vedle sebe ještě pokojně koexistují
muslimské a křesťanské náboženské tradice
nám tak můžou přiblížit místní a připomenout naše sociálně-kulturní hodnoty. Fotografie obecně prospěšné společnosti České
Švýcarsko zapůjčila cestovní kancelář Kudrna.
Lipovský jarmark
a řemeslné trhy.
V sobotu 31. května od 10:00 můžete zavítat
do Lipové, kde uvidíte ukázky starých řemesel, řemeslné trhy, prezentaci obcí mikroregionu SEVER včetně vystoupení, dobové tance,
šermířské vystoupení, balancování na laně,
dobovou hudbu, dvorské tance, divadelní
vystoupení, kladivo na čarodějnice apod.
O celodenní program se postará sdružení
EXHEREDIS. Po celou dobu trvání jarmarku
bude vystaveno malé ležení (dobové stany,
ukázky výroby luků a šipek do kuší, výroba
kuší). Bude zde vystavěna střelnice pro veřejnost (luk, kuše) - součástí bude i unikátní, v ČR
jedinečná sbírka replik šípů z celého světa. A
od 20:00 se můžete těšit na Country večer s
„OHŇOVOU SHOW“
Land Art etc. Ve středu 4. června od 19:00 se
v Domečku Na Kopečku v Rumburku můžete
dozvědět něco o soudobém výtvarném umění v prostoru krajiny a města. Přednáší Lukáš
Paderta – zahradní architekt.
Putování po Izraeli. Ve středu 11. června
od 19:00 v Domečku Na Kopečku v Rumburku
se můžete společně s pravoslavným knězem
o. Antonijem Drdou vydat do Izraele. Vyprávění bude provázeno i promítáním fotografií.
Amare čave vystoupí v Rumburku. Krásnolipská taneční skupina Amare čave romského o. s. Čačipen vystoupí na závěrečné lekci
kurzu společenského tance, který pořádá
Agentura Pondělí dne 2. června od 17:00 v
restauraci Hvězda.
TOLŠTEJNSKÉ SLAVNOSTI. Uskuteční
se ve dnech 6.-7.června na hradě Tolštejně.
V pátek 6. června začínají v 19:30 koncertem
Štěpána Raka v kapli na Křížové hoře. Odtud
se ve 20:30 vydá světluškový pochod na hrad
Tolštejn, kde bude k obveselení hrát skupina Malvas. Slavnosti pak budou pokračovat
v sobotu 7.června od 9:00 na Tolštejně, kde
je pro návštěvníky připraven bohatý program
s rytíři, zpěváky a jarmarkem.
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IV. Mezinárodní folklorní festival
Tolštejnského panství
v Krásné Lípě 13 – 15. června 2008
Již počtvrté se uskuteční Mezinárodní
folklorní festival Tolštejnského panství a
krásnolipský jarmark. Letošní festival se koná
ve dnech 13. – 15. června 2008 v Krásné Lípě
a okolních městech a obcích Šluknovského
výběžku. Nad tímto ročníkem převzali záštitu
ministr zemědělství Petr Gandalovič, senátor
Josef Zoser a hejtman Ústeckého kraje Jiří
Šulc.
Festival pořádá FS Lužičan s městem Krásná
Lípa a Folklorním Sdružením ČR v partnerství
se Svazkem obcí Tolštejn a Ústeckým krajem.
Finančně akci podpořilo Ministerstvo kultury
ČR a Ústecký kraj.
Sponzory jsou Sparkasse, Tisk Krásná
Lípa s.r.o., Diosna CS, ABX s.r.o., EuroTopoz,
Demos, Kámen a ztvárnění s.r.o., Plaston
ČR, Petobaking a Hotel Beseda Krásná Lípa.
Dalšími partnery o.p.s. České Švýcarsko, Dům
kultury Rumburk a OSA. Hlavním mediálním
partnerem Český rozhlas SEVER a dalšími
mediálními partnery rádio Crystal, Děčínský
deník, Mediatel – Zlaté Stránky, Radio Proglas
a Dětská tisková agentura.
Celý maratón vypukne v pátek dopoledne
v prostorách základních škol v Rumburku.
Zde se žákům představí soubor Trnafčan
(Slovensko) ve výchovných pořadech.
V podvečer pak v sále kina Dolního Podluží
od 18.00 hod potěší soubor Trnafčan diváky
v pořadu „Folklor Slovenska“. Od 19.30 hod
se v rumburském Domě kultury představí
soubor Vonica (Zlín) v pořadu „Horňácké
zpěvy“. Slavnostní zahájení festivalu proběhne
v kulturním domě Krásné Lípy od 19.30 hod.

Po něm přijde na řadu pořad k nedožitým
šedesátinám primáše Pavla Malíka z Bystřice
pod Hostýnem „Cos porobil Pavelenko Pavle“
se soubory Lužičan (Krásná Lípa) a Rusava
(Bystřice pod Hostýnem).
Zároveň bude vyhlášena fotografická
soutěž IV. MFF TP s tématy „Hudba a tanec
v obraze“ a „Jarmareční ruch“. Hlavní cenou
soutěže je vyhlídkový let nad Krásnou Lípou.
Soutěžící musí odevzdat fotografie v tiskové
kvalitě na CD (DVD) v Informačním centru ČŠ
Krásná Lípa na náměstí do 30. června 2008.
V sobotu začnou od rána pracovat ve
svých dílnách řemeslníci, jarmarečníci budou
nabízet své zboží a náměstí se zaplní stylovými
stánky. Po celý den bude probíhat tradiční
staročeský jarmark. Dále mohou návštěvníci
shlédnout novou expozici v Domě Českého
Švýcarska na náměstí. Dětský soubor Jizerka
(Liberec) potěší diváky v areálu Domova
důchodců v Krásné Lípě od 10.00 hod. Dále
pak dopolední program zpestří v 10.30 hod
na náměstí Krásné Lípy v bloku zahraničních
souborů Wudwor (Lužičtí srbové) a Trnafčan
(Slovensko). Ve 13.00 hod se uskuteční setkání
hostů festivalu a ve 13.30 hod „Krojovaný
průvod“, který začíná u krásnolipské základní
školy.

Ve 14.30 hod odstartuje první polovina
galaprogramu IV. MFF TP se soubory Vonica
(Zlín), Lipka (Pardubice), Wudwor (Německo),
a Rusava (Bystřice pod Hostýnem). Přestávku
vyplní vyhodnocení tradiční soutěže
krásnolipského jarmarku „Bábovka jarmarku“.
Její účastníci mohou své výtvory předat do
13.30 hod u stánku s označením soutěže.
V druhé polovině galaprogramu se představí,
Úsměv (Horní Bříza), Jizerka (Liberec), Vonica
(Zlín) a Trnafčan (Slovensko). Po krátké
pauze zpestří program od 19.00 hod koncert
Františka Nedvěda ml. Na večer už budou
připraveny souborové muziky v pořadu
„Nepůjdu domů až ráno“.
V sobotním odpoledni se ještě uskuteční
od 17.00 hod na náměstí v Chřibské pořad
„Chuť perníku
a slivovice“ se soubory
Lipka (Pardubice) a Rusava (Bystřice pod
Hostýnem).
Neděle bude patřit v krásnolipském
kulturním domě od 14.00 hod západočeskému
folkloru – souboru Úsměv (Horní Bříza)
v pořadu „Bul bych já to chlap“. Dále zahraje
k tanci a poslechu dechová hudba Peleton
(Šluknov) v pořadu „Vyhrávala kapela“. Tímto
pořadem se postupně s třídenním maratónem
lidových slavností rozloučíme.

Slovo ředitele
Vážení diváci, dovolte abych vás pozval na
IV. Mezinárodní folklorní festival Tolštejsnkého
panství do Krásné Lípy a okolí. Doufám že
také letošní nabídka tradiční lidové kultury
bude pro vás opět zajímavá. Představí se
soubory z Čech, Moravy, Slovenska a Lužice,
jarmarečníci a řemeslníci z celé republiky
a další hudební hosté. Tito všichni se vám
budou snažit nabídnout plno hezkých chvil,
zajímavých zážitků a příjemnou atmosféru
v jednotlivých programech tří festivalových
dnů.
Rád bych upozornil na již tradičně tématicky
zaměřený páteční pořad v krásnolipském
kulturním domě. Tentokrát se autoři rozhodli
uctít památku valašského muzikanta Pavla
Malíka z Bystřice pod Hostýnem, který
by tomto roce oslavil šedesáté narozeniny. Je
to právě ten bývalý primáš, který se výrazně

zasadil o vytvoření muziky Lužičanu. Též
po sobě zanechal mnoho kvalitních úprav
lidových písní, z nichž dodnes nejeden soubor
čerpá. V pořadu „Cos porobil Pavelenko, Pavle“
společně vystoupí domácí Lužičan a valašský
soubor písní a tanců Rusava z Bystřice pod
Hostýnem.
Věřím že i letos si z programové
nabídky vybere každý a stráví tak příjemné
chvíle s folklorem.
Je také mou milou povinností touto
cestou poděkovat a vyjádřit uznání všem, co
se podílí na pořádání této akce. Bez peněz
partnerů a sponzorů, obětavé práci a úsilí
mnoha dobrovolníků bychom dnes nejspíš
seděli doma. A proto dost řečí a směle do víru
tance, zpěvu a …
(Petr Semelka)
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IV.

Mezinárodní folklorní festival
TOLŠTEJNSKÉHO PANSTVÍ
a staročeský jarmark
Krásná Lípa 13. - 15. června 2008

Zášťitu převzali ministr zemědělství Petr Gandalovič, senátor SP ČR Josef Zoser a hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc

Pátek 13. 6.
RUMBURK

- Základní školy

* 9.00 hod

„Výchovné pořady“
/FS Trnafčan/

RUMBURK

- Dům kultury

*19.30 hod

KRÁSNÁ LÍPA

*13.00 hod
*13.30 hod
*14.30 hod

„Galaprogram IV. MFF TP“ I. část
/FS Vonica, FS Lipka, FS Wudwor, FS Rusava/

„Horňácké zpěvy“

*15.30 hod

WZUJTLM

/FS Vonica/

DOLNÍ PODLUŽÍ

- Kino Luž

*18.00 hod

„Folklor Slovenska“
/FS Trnafčan/

KRÁSNÁ LÍPA

*19.30 hod

- vyhodnocení „Bábovky jarmarku“

„Galaprogram IV. MFF TP“ II. část
/FS Úsměv, FS Jizerka, FS Vonica, FS Trnafčan/

*16.30 hod

*19.00 hod

koncert Františka NEDVĚDA ml.

*21.00 hod

„Nepůjdu domů až ráno“

- Kulturní dům

„Slavnostní zahájení IV. MFF TP“
„Cos porobil Pavelenko, Pavle“
/FS Rusava, FS Lužičan/

/pořad souborových muzik/

CHŘIBSKÁ

- náměstí

*17.00 hod

„Chuť perníku a slivovice“
/FS Lipka, FS Rusava/

Sobota 14. 6.
KRÁSNÁ LÍPA

Neděle 15. 6.

- areál Domova důchodců

*10.00 hod

„Dětské úsměvy“
/DFS Jizerka/

KRÁSNÁ LÍPA

* celý den
*10.30 hod

- hlavní scéna na náměstí

- setkání hostů festivalu (v „Továrně“)
- krojovaný průvod (začátek u ZŠ)

- náměstí

- krásnolipský staročeský jarmark
„Pořad zahraničních souborů“

KRÁSNÁ LÍPA

- Dům Českého Švýcarska

*10.00 hod

- prohlídka expozice

KRÁSNÁ LÍPA

- Kulturní dům

*14.00 hod

„Bul bych já to chlap“
/FS Úsměv/

„Vyhrávala kapela“

/FS Trnafčan, FS Wudwor/

/muzika Peleton/
Doprovodné akce: * soutěž „Bábovka jarmarku“- odevzdání bábovek do 13.30 hod do stánku s označením soutěže
* fotografická soutěž MFF TP - na téma „Hudba a tanec v obraze“ a „Jarmareční ruch“. Hlavní cena - vyhlídkový let nad
Krásnou Lípou. Odevzdání fotografií v tiskové kvalitě na CD (DVD) v Informačním centru ČŠ Krásná Lípa do 30. června 2008.

Tento projekt ﬁnančně podpořil Ústecký kraj a Ministerstvo kultury ČR.
Pořadatelé:

Hlavní mediální partner:

Partneři

Mediální partneři:



Kámen a ztvárnění s.r.o.
Hotel Beseda Krásná Lípa
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PROGRAM DOMU KULTURY V RUMBURKU NA ČERVEN 2008
www.dkrumburk.cz • e-mail:strelnice@volny.cz • tel.: 412 332 158
úterý 3.6. 14.30 VERNISÁŽ VÝSTAVY
Dovednosti žáků Speciální základní školy Rumburk v pracovní
a výtvarné výchově.Výstavní síň. Výstava potrvá do 19.6.2008.
Vstupné dobrovolné.
pátek 13.6. 19.30 SLOVÁCKÝ SOUBOR VONICA
Pořádá Dům kultury Rumburk ve spolupráci s městem Krásná
Lípa v rámci IV.ročníku Mezinárodního folklorního festivalu
Tolštejnského panství. V případě příznivého počasí se uskuteční
pořad v parku Domu kultury. Vstupné 50 Kč.
PROGRAM KINA „STŘELICE“ V RUMBURKU
neděle 1.6. 19.00 …A BUDE HŮŘ
Generační film o hledání životních jistot, o střetu s policií a
měšťáky. (drama)- ČR, 86 minut mládeži přístupno od 15 let,
vstupné 70,- Kč
čtvrtek 5.6. 16:00 a 19:00 VENKOVSKÝ UČITEL
Pavel Liška, Zuzana Bydžovská a Ladislav Šedivý v milostném
trojúhelníku, který má příliš ostré hrany. (drama)- ČR/Německo/
Francie, 117 minut, mládeži přístupno od 15let, vstupné 70,- Kč
neděle 8.6. 17:00 a 19:00 KRONIKA RODU SPIDERWICKŮ
Nejnovější přírůstek do série (nejen) dětských fantasty filmů.
(rodinný film)- USA, dabing, 96 minut, mládeži přístupno,
vstupné 65,- Kč
čtvrtek 12.6. 16:00 a 19:00 KARAMAZOVI
Příběh o morálce, povaze člověka, lidském svědomí, vině, trestu a
odpuštění. (drama)- ČR, 100 minut, mládeži přístupno,
vstupné 70,- Kč

Centrum REGENERACE
hledá nové spolupracovníky se zájmem o obor kondice a péče o
vzhled. HPČ i VPČ. Rekvalifikace zajištěna.
Volejte 775 375 065.

KOUPÍM
cenné starožitnosti, ale i jednoduché staré
předměty. Celé sbírky a pozůstalosti.
Přijedu – zaplatím – odvezu.
Tel.: 606 388 495, 607 662 178

HB Dřevoprodej nabízíme:
- podlahovky, palubky, lišty
- latě, OBS desky, GSB desky atd.
kontakt: 607 923 480, 607 660 291
adresa: Rooseveltova 14, Krásná Lípa
kde: za barem Bogota

Festiválek malého umění.
Uskuteční se od pátku do soboty 6.-7. června v areálu evangelického
kostela a Domečku Na Kopečku v Rumburku.
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KRÁSNOLIPŠTÍ SENIOŘI STÁLE AKTIVNÍ
Komunitní centrum vonělo mýdly
7. května od 17 hod se v Komunitním
centru v Krásné Lípě uskutečnila další z řady
aktivit v rámci projektu Nejaktivnější senioři
budou v Krásné Lípě. Projekt je v našem
městě realizován díky podpoře Nadace České
spořitelny a nadace Open Society Fund Praha
a je určen všem bez rozdílu věku.
Tentokrát jsme si pod taktovkou milé
seniorky, paní Selingerové, vyzkoušeli
výrobu originálních mýdel a Komunitní
centrum jsme provoněli směsí exotiky,
moře, bambusu i jahody. K dispozici bylo
mnoho forem na mýdla, vůní i zajímavých
předmětů, které se dají do mýdel vkládat.
A tak jsme si vyrobili mýdla zelená, červená,
modrá, s korálky, mušličkami, kávovými zrnky,
hvězdičkami apod. Pěkný tvar mýdla jsme
rovněž získali z formiček na vánoční cukroví
nebo z odříznutého dna menší PET lahve.
Fantazii jsme meze nekladli. Pestrost barev,

vůní a materiálu, který byl všem kreativcům
k dispozici, ocenila asi nejvíce nejmladší
účastnice kurzu, čtyřletá Ema Kaštánková.
Vybrané kousky z naší malé „umělecké dílny“
jsme na závěr ozdobně zabalili a připravili
jako milý dárek pro naše blízké.
(Lenka Hájková, manažerka projektu)

Komunitní centrum nabízí
novou službu
Komunitní centrum v Krásné Lípě nabízí
novou službu, která by měla pomoci zejména
při plnohodnotném trávení volného času
místních seniorů, dětí a mládeže. Tato nová
služba se nazývá dobrovolnictví a vykonávají
ji dobrovolníci.
Dobrovolníkem se může stát každý, kdo
chce ze své dobré vůle, ve svém volném čase
a bez nároku na finanční odměnu, vykonávat
činnost ve prospěch jiných lidí nebo
organizací. Místo finanční odměny získává
nedocenitelný pocit z pomoci ostatním,
zkušenosti
a
nezřídka
i
přátelství.
Dobrovolníkem se může stát v podstatě
kdokoliv, protože každý z nás umí něco, co

může poskytnout druhým.
„Možností uplatnění pro dobrovolníky
je mnoho, my se v první fázi chceme
zaměřit na pomoc při trávení volného
času dětí a mládeže, ale i seniorů v našem
regionu. Další možnou oblast uplatnění
dobrovolníků vidíme také v pomoci občanům
s tělesným a mentálním postižením v lepší
integraci do společnosti“ říká Jakub Juda,
vedoucí Komunitního centra a dodává, že
„dobrovolnické centrum v Krásné Lípě by
mělo sloužit jako zázemí a centrum pro
dobrovolníky všech věkových kategorií, kteří
se rozhodnou pomáhat ve Šluknovském
výběžku“.
(Lenka Hájková)
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Pampeliškový
med
Ve středu 14. května jsme se v rámci
projektu Nejaktivnější senioři budou
v Krásné Lípě sešli se známou krásnolipskou
bylinkářkou paní Brožovou nad tématem
Výroba pampeliškového medu. Díky tomuto
setkání jsme získali recept výroby medu
z květů rozkvetlých pampelišek, jehož
autorkou je světoznámá bylinkářka Marie
Treben. Každoroční sběr pampelišek a výroba
medu je rozšířenou jarní aktivitou. Pokud tedy
také každý rok vyrážíte do místních luk a hájů
pro pampelišky, můžete porovnat svůj recept
s naším - možná bude zdrojem nové inspirace.
Recept uvádíme rovněž pro všechny, kteří se
nemohli našeho setkání zúčastnit, ale přesto
by si rádi pampeliškový med třeba příští rok
vyrobili.
(Lenka Hájková, manažerka projektu)
Pampeliškový med
200 květů pampelišky, 1l studené vody, 1kg
cukru, 1/2 citronu bez kůry
Nejprve pomalu zahřát, nechat vzkypět,
odstavit a nechat přes noc. Druhý den přelít
přes síto a květy vymačkat. Do šťávy se přidá
1kg cukru a půlka citronu bez kůry. Hrnec
postavíme na plotnu a zahříváme slabě, aby
se tekutina odpařovala bez vaření. Sirup se
nechá dvakrát vychladnout, aby se zjistila
hustota. Nesmí být moc hustý – krystalizoval
by. Pokud by byl příliš řídký – snadno zkvasí.
Měl by být hustě se táhnoucí konzistence.
Výhodou tohoto medu je, že neobsahuje
kyseliny jako pravý med. Je proto vhodný i
pro nemocné s poruchami ledvin.

Výlet do
Jablonného
v Podještědí
Chodíte rádi na výlety a chcete zase o
kousek víc poznat krásy naší republiky?
Vydejte se tedy s Komunitním centrem
a Václavem Hiekem na vlastivědně
poznávací
výlet
do
Jablonného
v Podještědí a na odpolední exkurzi po
místních památkách.
Odjezd autobusem je v sobotu 21. června
v šest hodin ráno z náměstí v Krásné Lípě.
Návrat do Krásné Lípy je předpokládán do
18:00.
Celý zájezd je zdarma. Ve vaší režii bude
pouze strava a občerstvení. Pro více
informací a přihlášení se na tento zájezd
kontaktujte Jakuba Judu (777 938 839,
412 354 841).

Projekt Nejaktivnější senioři budou v Krásné Lípě je realizován díky podpoře Nadace České spořitelny a nadace Open Society Fund Praha.
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Mladí indiáni předvedli své
znalosti o přírodě
Les na Vápenném vrchu v Krásné Lípě zaplnily
dvě stovky mladých indiánů. Konalo se zde
totiž severočeské regionální kolo soutěže
zaměřené na ochranu přírody a památek,
přírodovědné znalosti a tábornické a turistické
dovednosti. Soutěžící na několikakilometrové
trati prokazovali znalosti ze zoologie, botaniky,
geologie, astronomie či ochrany přírody, ale
také prokazovali znalosti z topografických a
ochranářských značek, dovednosti v uzlování,
stavění stanu, ohniště, plížili se, házeli oštěpem
či stříleli z luku. „Touto soutěží chceme mezi
dětmi a mládeží podpořit zájem o přírodu, a
to nejen teorií, ale především dovednostmi,“
řekl organizátor soutěže Jaroslav Černý
ze Sdružení dětí a mládeže Tilia z Ústí nad
Labem. Dodal, že letos se soutěže zúčastnilo
rekordních sedmdesát devět dvoučlenných

hlídek z Ústeckého a Libereckého kraje a
vítězové jednotlivých kategorií postoupili
do národního finále, které se uskuteční v září
v jihomoravských Ždánicích .

Maminkám
k jejich svátku
zazpívaly
Písničkou a básničkou řekly děti z Mateřské
školy Smetanova v Krásné Lípě, že mají rády
své maminky. Se srdcem na dlani jim zazpívaly
a zarecitovaly, i když trochu opožděně, k jejich
svátku. V rolích zpěváků se předvedly nejen ty
větší děti, ale i ty úplně nejmenší a všechny
společně pak svým maminkám ještě předaly
vlastnoručně vyrobený dárek v podobě
velkého srdce.

Výprava Berušky do mateřské
školky
V úterý 13.5. byly v obou krásnolipských
školkách „otevřené dveře“ - využít možnosti
k návštěvě a prohlídce školky „U lva“ ve
Smetanově ulici se rozhodli rodiče s dětmi
z Mateřského centra Beruška.
Vyrazili jsme hned dopoledne, vybavení
jako na výlet – batůžky se svačinou, náhradní
oblečení… Počasí nám přálo, tak pěkně pěšky
od školní družiny přes hráz Cimráku a parkem
s kopečka ke školce.
Tam se naší party ujala milá paní učitelka
Drahuška, provedla nás všemi patry, seznámila
rodiče s režimem školky, povyprávěla o
nabízených zájmových kroužcích, stíhala
odpovídat na různé dotazy dospěláků i dětiček.
Děti si spokojeně osahaly spoustu hraček,
vyzkoušely vybavení různě zaměřených
koutků - kuchyňku, kosmetický salón, pro
malé výtvarníky např. pískovnici. Nejvíce času
jsme strávili v „tělocvičně“ na žebřinách a
klouzačce, stále obsazená byla i pružinová
houpačka. Prohlédli jsme si nebesky modrou
ložnici s množstvím úhledně ustlaných
postýlek jako z pohádky o trpaslících, dětičky
nadšeně vyzkoušely i malé záchůdky.
A pak už hurá na zahradu! Tam jsme se
seznámili s dalšími paními učitelkami a potkali

se s našimi staršími kamarády, kteří už opustili
Berušku a jsou praví školkaři. Vyřádili jsme se
společně na prolézačkách, houpačkách i na
pískovišti a tak se nám tam líbilo, že jsme ani
nechtěli jít domů k obědu. Den otevřených
dveří byl až do odpoledne, některé maminky
šly prozkoumat nabídku školky i v Masarykově
ulici, kde bylo také vše perfektně připraveno.
Děkujeme paním učitelkám za vstřícnost, už
se těšíme na zápis 20. a 27. 5. a hlavně v září
s některými broučky z Berušky nashledanou!
(Za Mateřské centrum Beruška Ivana
Kaštánková)

T-KLUB Krásná Lípa, zařízení pro děti a mládež
Tel.:774 233 010, e-mail: tklub@krasnalipa.cz

PLÁN AKCÍ NA ČERVEN 2008
Úterý 3.6.
15:00
Turnaj ve fotbálku
Čtvrtek 5.6.
15:00
Košíková
Pátek 6.6. a sobota 7.6. T-klub uzavřen - dovolená
Úterý 10. 6.
15:00
Fotbal
Čtvrtek 12.6.
15:00
Turnaj v šipkách
Sobota 14.6.
Bowling - Rumburk
Úterý 17.6.
15:00
Slovní hra - Město, jméno ....
Čtvrtek 19.6.
15:00
Florbal
Od pátku 20.6. do pondělí 30.6. T-klub uzavřen - dovolená

Amare čave
tančil ve
Varnsdorfu
Taneční soubor Amare čave vystoupil 17.5.08
ve Varnsdorfu v Lidové zahradě na akci
Odpoledne plné úsměvu , kterou organizovalo
DDM Varnsdorf. Taneční soubor předvedl dva
romské tance, které měly úspěch.
(Robert Ferenc, předseda O.S. Čačipen)

29. května 2008
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USNESENÍ

USNESENÍ USNESENÍ

z 32. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 28.04.2008
I. Hlavní program
Kanalizace a vodovody - 2. etapa
Usnesení RM č. 32 - 01
RM bere na vědomí informace o podmínkách SFŽP ČR v rámci operačního
programu ŽP ve věcech podpory výstavby kanalizací a vodovodů a přestože
podmínky jsou nejasné a pro příjemce těžko zvladatelné schvaluje podání
žádosti o poskytnutí dotace na kanalizaci, dle přiloženého rozpočtu.
Zpracování podkladů a žádosti o dotace
Usnesení RM č. 32 - 02
RM projednala přípravu projektů města a vyhlášených programů pro
podávání žádostí o podporu. RM schvaluje nabídku na zpracování podkladů
a žádostí na akce:
a) rekonstrukce (revitalizace) plochy Křinického náměstí,
b) rekonstrukce požární zbrojnice v Nemocniční ulici, a podání žádostí o
dotace do ROP v termínu do 20.06.2008.
Zateplení budovy ZŠ - komise
Usnesení RM č. 32 - 03
RM v souladu s § 75, odst. 4, zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění,
souhlasí s přítomností starosty města, organizačního zástupce zadavatele
Ing. Jiřího Cobla a zástupce SFŽP ČR při jednáních hodnotící komise pro
posouzení nabídek na akci Základní škola v Krásné Lípě - Stavební úpravy 1.
etapa - zateplení objektu a úspory energií.
II. Došlá pošta
Pronájem pozemku
Usnesení RM č. 32 - 04
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout pozemek: p. p. č. 1307/1, část o
výměře 44 m2, k. ú. Krásná Lípa.
Pronájem pozemku
Usnesení RM č. 32 - 05
RM schvaluje pronájem p. p. č. 313 o výměře 1079 m2, k. ú. Vlčí Hora
Vladimíru Pivoňkovi, Krásná Lípa, Vlčí Hora 142 za účelem chovu ryb za cenu
1 500 Kč ročně a za podmínky opravy výpustného zařízení.
Pronájem pozemku
Usnesení RM č. 32 - 06
RM neschvaluje pronájem p. p. č. 313 o výměře 1079 m2, k. ú. Vlčí Hora
Vlastislavu Hyblbauerovi, Krásná Lípa, Vlčí Hora 13 z důvodu pronájmu
jinému zájemci.
Pronájem pozemků
Usnesení RM č. 32 - 07
RM odkládá rozhodnutí pronájmu p. p. č. 236 o výměře 918 m2, p. p. č.
317/2 o výměře 212 m2, st. p. č. 1030 o výměře 46 m2, části st. p. č. 218 o
výměře 580 m2 a části p. p. č. 315/1 o výměře 200 m2, vše k. ú. Krásná Lípa
za účelem realizace naučného areálu, České Švýcarsko o. p. s. Krásná Lípa,
Křinické náměstí 1161/10 na dobu do 10.06.2008 z důvodu probíhajících
jednání s případným investorem.
Byty
Usnesení RM č. 32 - 08
RM schvaluje Vladimíře Kašparové, Lesní 855/2, Krásná Lípa podnájem
bytu č. 23, Nemocniční 1149/12A, Krásná Lípa pro Jiřinu Pokornou, El.
Krásnohorské 853/53, Krásná Lípa.
Energetický audit
Usnesení RM č. 32 - 09
RM bere na vědomí nabídky dodavatelů na provedení energetického auditu
budovy Masarykova 246/6, Krásná Lípa dle předloženého návrhu a rozhodnutí
z důvodů nepřiměřených nákladů odkladá zadání jeho zpracování.
Kauce
Usnesení RM č. 32 - 10
RM schvaluje vrácení kauce 2000 Kč Anně a Zdeňku Čechovým, Krásná Lípa,
Doubická 1104/27.
III. Různé
Nedostatky v řízení odboru TS
Usnesení RM č. 32 - 11
RM projednala informaci starosty města Zbyňka Linharta a tajemníka MěÚ
Jana Koláře k zjištěným závažným nedostatkům v řízení odboru technických
služeb MěÚ a schvaluje další postup ve zjednání nápravy.
Odvolání vedoucího odboru
Usnesení RM č. 32 - 12
RM odvolává ke dni 28.04.2008 z funkce vedoucího odboru technických
služeb MěÚ Krásná Lípa Pavla Bartoně, Karolíny Světlé 3020, Varnsdorf.
Pověření řízením odboru
Usnesení RM č. 32 - 13
RM pověřuje řízením odboru technických služeb MěÚ Krásná Lípa Jana
Koláře, tajemníka MěÚ s účinností od 29.04.2008.
Mimořádná inventarizace
Usnesení RM č. 32 - 14
RM nařizuje provedení inventarizace majetku města Krásná Lípa v technických
službách, veřejném osvětlení, PO Krásná Lípa a zásob v technických službách

a PO Krásná Lípa - ochranných pomůcek a schvaluje složení DIK (dílčí
inventarizační komise) v těchto inventarizacích, kde předsedou je Jan Kolář
a členy Jitka Peterková, Martina Fiegerová a Jiří Kluge a ukládá DIK v tomto
složení provést ke dni 29.04.2008 mimořádnou inventarizaci majetku a zásob
města Krásná Lípa.
Přezkoumání hospodaření města za rok 2007
Usnesení RM č. 32 - 15
RM bere na vědomí výsledek přezkoumání hospodaření města Krásná Lípa za
rok 2007 provedeného nezávislou auditorskou společností Audit & Consulting,
s. r. o. Příbram - při přezkoumání nebyly zjištěny významné nedostatky. RM
ukládá tajemníkovi MěÚ ocenit výsledky auditu města formou mimořádných
odměn odpovědným pracovníkům.
Závěrečný účet za rok 2007
Usnesení RM č. 32 - 16
RM doporučuje ZM schválit zprávu o hospodaření, závěrečný účet města
Krásná Lípa za rok 2007 /Zpráva/ v předloženém znění a ukládá vedoucí
finančního odboru MěÚ Krásná Lípa Zprávu zveřejnit v souladu s právními
předpisy.
Dodatek č. 3 k pojistné smlouvě
Usnesení RM č. 32 - 17
RM schvaluje dodatek č. 3 k pojistné smlouvě číslo 772 023728 0 společnosti
Kooperativa pojišťovna, a. s. v předloženém znění.
Dodatek č. 4 k pojistné smlouvě
Usnesení RM č. 32 - 18
RM schvaluje dodatek č. 4 k pojistné smlouvě číslo 772 023728 0 společnosti
Kooperativa pojišťovna, a. s. v předloženém znění.
Smlouva o spolupráci
Usnesení RM č. 32 - 19
RM schvaluje v souladu s usnesením ZM 7-39/2007 z 13.12.2007 smlouvu
o spolupráci při výstavbě větrných elektráren s firmou REN Power CZ, a. s.
Most.
Byt v domě s pečovatelskou službou
Usnesení RM č. 32 - 20
RM schvaluje pronájem bytu č. 7 v domě s pečovatelskou službou Nemocniční
1156/16, Krásná Lípa Ladislavu a Věře Šumovým, Pražská 278/4, Krásná
Lípa.
Uzavření železničního přejezdu
Usnesení RM č. 32 - 21
RM bere na vědomí oznámení ČD a. s., správa dopravní cesty, Železničářská
31, Ústí nad Labem o uzavření železničního přejezdu na příjezdové
komunikaci od Rybniště.
Smlouva s ČEZ Distribuce , a. s. o smlouvě budoucí
Usnesení RM č. 32 - 22
RM doporučuje ZM odsouhlasit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s
firmou ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín. Smlouva se
týká uložení zemního kabelu NN do pozemku města v ulici Studánecká dle
zákresu v katastrální mapě.
Dotčení pozemků města Krásná Lípa
Usnesení RM č. 32 - 23
RM souhlasí s dotčením pozemků v majetku města Krásná Lípa p. p. č. 2403/2
a 2405/5, k. ú. Krásná Lípa. Jedná se o uložení nového vodovodního potrubí v
rámci akce - Náhrada zdroje Jedlová pro Krásnou Lípu.
Vyhlášení soutěže Město plné květin
Usnesení RM č. 32 - 24
RM vyhlašuje soutěž Město plné květin pro rok 2008 a schvaluje její pravidla,
dle předloženého návrhu.
Příspěvky na střechy, ploty a fasády
Usnesení RM č. 32 - 25
RM schvaluje podmínky pro přiznání příspěvků města na opravu fasád, střech
a oplocení pro rok 2008, dle předloženého návrhu.
Předání pohledávek k vymáhání
Usnesení RM č. 32 - 26
RM schvaluje předání veškerých pohledávek města Krásná Lípa za manželi
Květou a Miroslavem Stankovičovými, oba bytem Elišky Krásnohorské
781/19, Krásná Lípa k vymožení společnosti PROFI-CZ, spol. s r. o., Plzeň,
dle předloženého návrhu.
Komunitní centrum Českého Švýcarska - proplacení FZ č. 9
Usnesení RM č. 32 - 27
RM bere na vědomí přijetí platby ve výši 2 999 329,07 Kč od řídícího orgánu
EQUAL za období 9-11/2007.
Dohoda Amari poradna
Usnesení RM č. 32 - 28
RM schvaluje vzorovou dohodu o poskytování služeb Amari poradny, dle
předloženého návrhu.
Smlouva o výpůjčce
Usnesení RM č. 32 - 29
RM schvaluje smlouvu o výpůjčce nebytových prostor s občanským sdružení

CEDR - komunitní centrum, dle předloženého návrhu.
Výjimka z počtu dětí
Usnesení RM č. 32 - 30
RM schvaluje výjimku z počtu žáků ve třídě ZŠ pro školní rok 2008-2009,
kterou stanovuje vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých
náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění.
Dohoda o podmínkách výkonu odborné stáže
Usnesení RM č. 32 - 31
RM schvaluje dohodu o podmínkách výkonu odborné stáže pro frekventanty
kvalifikačního kurzu Pracovník v sociálních službách mezi městem Krásná
Lípa a Střední zdravotnickou školou Děčín, dle předloženého návrhu.
Pódium
Usnesení RM č. 32 - 32
RM schvaluje nájemní smlouvu na pronájem pódia na Jarmark, konaný dne
14.06.2008 mezi městem Krásná Lípa a Svazkem obcí Tolštejn.
Změna ceníku provozního řádu sportovišť
Usnesení RM č. 32 - 33
RM schvaluje změnu ceníku provozního řádu sportovišť, dle předloženého
návrhu.
Skupina pro odstaňování sociálního vyloučení
Usnesení RM č. 32 - 34
RM jmenuje komisi pro odstraňování sociálního vyloučení a jmenuje tyto členy:
Janu Gálovou, Jana Koláře, Miroslava Brabníka, Marcelu Surmajovou, Hanu
Volfovou.
Nebytové prostory
Usnesení RM č. 32 - 35
RM schvaluje smlouvu o výpůjčce nebytových prostor č. 1, Pražská
278/4, Krásná Lípa s MVDr. Václavem Žáčkem, Seniorů 1209, Liberec dle
předloženého návrhu.
Bezplatná výpůjčka
Usnesení RM č. 32 - 36
RM schvaluje bezplatnou výpůjčku 3 ks velkoobjemového kontejneru,
Vítězslavu Hejdukovi, Bendlova 9, Krásná Lípa, za účelem odvozu zbytků po
pořáru nemovitosti.
Likvidační komise
Usnesení RM č. 32 - 37
RM schvaluje návrh na likvidaci a odprodej majetku města Krásná Lípa, dle
předloženého návrhu.
Dodatek ke smlouvě - městská knihovna
Usnesení RM č. 32 - 38
RM schvaluje opravu administrativní chyby v usnesení RM č. 29-53/2008,
s tím, že Město Krásná Lípa poskytne Městské knihovně Děčín 55 000 Kč ve
dvou splátkách.
Kronika města
Usnesení RM č. 32 - 39
RM schvaluje zápis včetně příloh do kroniky města za měsíc březen 2008
předložené kronikářem Ivanem Jaklem.
Plán akcí kulturního domu
Usnesení RM č. 32 - 40
RM schvaluje program kina, plány akcí v KD a ve městě na květen 2008, dle
předloženého návrhu.
IV. Informace
RM dále projednala tyto informace:
- anketa - Co se Vám nelíbí v Krásné Lípě,
- plakátek k pořádané akci T-klubu,
- zpráva o činnosti T-klubu za měsíc březen 2008,
- pohledávky k rozpočtovým příjmům města Krásná Lípa k 31.03.2008,
- reakce Petra Špůra a Květuše Chvátalové na dopis adresovaný panu
Václavu Hiekemu,
- rozvoz dřeva káceného technickými službami v období od října 2007 do
dubna 2008,
- zápis ze schůzky partnerů projektu KCČŠ č. 127,
- mapa,
- oznámení o provozu ZŠ v období 01.05. - 31.08.2008,
- zápis a usnesení ze zasedání SOT ze dne 04.04.2008,
- černé skládky města Krásná Lípa a jejich stav.
RM dále projednala tyto zápisy:
- kulturní komise ze dne 01.04.2008,
- zápis ze 14. schůzky finančního výboru ze dne 14.04.2008.

Jana Gálová

Ing. Zbyněk Linhart
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Generální sponzor

Město
Krásná Lípa

Miesto
Bogatynia

10. - 13.7.2008

XXI. ROČNÍK

Mezinárodního etapového
cyklistického závodu žen

TOUR DE FEMININ KR
Á
S

N

Á
A
LÍP

I. etapa - „OKOLO ŠLUKNOVSKÉHO VÝBĚŽKU“ - 112,5 km
10. července 2008 - start ve 13:00 hodin
Kilometry
0,0
3,5
4,0
5,7
8,2
9,0
11,7
12,6
12,8
13,3
14,3
15,3
19,3
21,7
22,3
23,3
25,0
25,0
25,7
26,2
27,5
30,5
32,0
35,7
38,3
39,4
40,9
42,6
43,6
46,0
48,5
49,4
51,8
54,6
55,6
58,8
59,4
59,9
60,4
63,0
67,0
68,8
71,7
74,2
77,5
78,6
82,3
84,9
86,2
86,8
96,2
93,4
96,9
97,4
98,2
98,7
101,0
103,2
107,1
107,5
109,7
112,5

112,5
109,5
108,5
106,8
104,3
103,5
100,8
99,9
99,7
99,2
98,2
97,2
93,2
90,8
90,2
89,2
87,5
87,5
86,8
86,3
85,0
82,0
80,5
76,8
74,2
73,1
71,6
69,9
68,9
66,5
64,0
63,1
60,7
57,9
56,9
53,7
53,1
52,6
52,1
49,5
45,5
43,7
40,8
38,3
35,0
33,9
30,2
27,6
26,3
25,7
19,9
19,1
15,6
15,1
14,3
13,8
11,5
9,3
5,4
5,0
2,8
0,0

Trať závodu
Krásná Lípa - START
Rybniště - želez. přejezd
Rybniště - vlevo Í
Horní Podluží - vlevo Í
Horní Podluží - vpravo Î
Jiřetín - MEJTO - vlevo Í
Dolní Podluží - želez. přejezd
Varnsdorf - želez. přejezd
Varnsdorf - JATKA - vlevo Í
Varnsdorf - želez. přejezd
Varnsdorf - želez. přejezd
Varnsdorf - náměstí - PREMIE
Studánka - vpravo Î
Rumburk - 1.kruhový objezd
Rumburk - 2.kruhový objezd - směr Krásná Lípa
Rumburk - spínačka - vpravo Î
Rumburk před Labutí - vpravo Î
Rumburk u Labutě - vlevo Í
Rumburk - Spořitelna - rovně
Rumburk - želez. přejezd
Rumburk - Benzina - rovně
Jiříkov - náměstí - vlevo Í
Jiříkov - PREMIE
Království
Šluknov - želez. přejezd
Šluknov - náměstí - PREMIE
Císařský - konzum
Císařský - lom
Velký Šenov - žel. přejezd - rovně
Lipová
Lipová - Anaberk
Lobendava
Horní Poustevna
Dolní Poustevna - most
Dolní Poustevna - PREMIE
Vilémov - Obecní úrad - vpravo Î
Vilémov - STAP
Mikulášovice - želez. přejezd
Mikulášovice
Mikulšovice - náměstí - PREMIE
Brtníky - vrchol stoupání - vlevo Í
Staré Hraběcí
Velký Šenov - vpravo Î
Císařský - lom
Šluknov - náměstí
Šluknov - želez. přejezd
Valdek - želez. přejezd
Rumburk - želez. přejezd
Rumburk - želez. přejezd
Rumburk - Měst.úřad - PREMIE
Krásná Lípa - želez. přejezd
Krásná Lípa - náměstí - vlevo Í
Rybniště - želez. přejezd
Rynniště - vpravo
Rybniště - UNILES - rovně
Rybniště - želez. přejezd
Chřibská - vpravo Î
Chřibská - můstek - vpravo Î
Doubice-Penzion Rezek - vpravo Î
Doubice - restaurace Král - rovně
Doubice - Vápenka - PREMIE
Krásná Lípa - CIL - ARRIVÉE - FINISCH

e

e
e
e
e
z

S
e
z
e

S
e
z

e
e
e
e
z
e
e
e

S

Průměrná rychlost
38 km/hod 34 km/hod
13:00
13:00
13:06
13:06
13:07
13:07
13:09
13:10
13:13
13:14
13:14
13:16
13:18
13:20
13:20
13:22
13:20
13:22
13:21
13:23
13:22
13:25
13:24
13:27
13:30
13:34
13:34
13:38
13:35
13:39
13:36
13:40
13:37
13:41
13:37
13:41
13:38
13:42
13:39
13:43
13:41
13:46
13:46
13:51
13:48
13:54
13:54
14:00
13:58
14:05
14:00
14:07
14:02
14:09
14:05
14:12
14:06
14:14
14:10
14:18
14:14
14:23
14:15
14:24
14:19
14:28
14:24
14:33
14:25
14:35
14:30
14:41
14:31
14:42
14:32
14:43
14:33
14:44
14:37
14:48
14:43
14:55
14:46
14:58
14:51
15:04
14:54
15:08
15:00
15:14
15:01
15:16
15:07
15:22
15:11
15:27
15:13
15:29
15:14
15:30
15:24
15:40
15:25
15:42
15:30
15:48
15:31
15:49
15:32
15:50
15:33
15:51
15:37
15:55
15:40
15:59
15:46
16:06
15:47
16:07
15:51
16:11
15:55
16:16

Nadmořská
výška
425
468
476
443
410
423
376
372
370
361
341
338
506
438
425
406
377
377
394
398
439
370
434
387
346
354
371
416
390
387
410
367
346
307
334
351
342
369
372
416
496
461
373
416
354
343
408
396
393
387
449
425
468
476
470
465
342
313
375
380
482
427

II . etapa - „KRÁSNOLIPSKÉ OKRUHY“ - 112, 8 km
11. července 2008 - start v10:00 hodin
Kilometry
0,0
3,5
4,0
5,1
9,2
13,5
15,8
17,9
18,4
22,3
24,7
27,4
30,9
31,4
32,5
36,6
40,9
43,2
45,3
45,8
49,7
52,1
54,8
58,3
58,8
59,9
64,0
66,4
69,1
72,6
73,1
74,2
78,3
80,7
83,4
86,9
87,4
88,5
92,6
95,0
97,5
98,3
101,3
103,0
103,0
103,7
104,1
105,4
107,7
111,6
112,0
112,3
112,8

112,8
109,3
108,8
107,7
103,6
99,3
97,0
94,9
94,4
90,5
88,1
85,4
81,9
81,4
80,3
76,2
71,9
69,6
67,5
63,0
63,1
60,7
58,0
54,5
54,0
52,9
48,8
46,4
43,7
40,2
39,7
38,6
34,5
32,1
29,1
25,9
25,4
24,3
20,2
17,8
15,3
14,5
11,5
9,8
9,8
9,1
8,7
7,4
5,1
1,2
0,8
0,5
0,0

Trať závodu
Krásná Lípa - START
Rybniště - želez. přejezd
Rybniětě - vpravo Î
Rybniště - UNILES - vpravo
Doubice - restaurace Král - vlevo Í
Dolní Chřibská - můstek - vlevo Í
Chřibská - vlevo Í
Rybniště - želez. přejezd
Rybniště - UNILES - vlevo Í
Doubice - restaurace Král - vpravo Î
Doubice - Vápenka - PREMIE
Krásná Lípa - 1.okruh-PREMIE
Rybniště - želez. přejezd
Rybniště - vpravo Î
Rybniště - UNILES - vpravo
Doubice - restaurace Král - vlevo Í
Dolní Chřibská - můstek - vlevo Í
Chřibská - vlevo Í
Rybniště - želez. přejezd
Rybniště - UNILES - vlevo Í
Doubice-restaurace Král - vpravo Î
Doubice - Vápenka - PREMIE
Krásná Lípa - 2.okruh
Rybniště - želez. přejezd
Rybniště - vpravo Î
Rybniště - UNILES - vpravo Î
Doubice - restaurace Král - vpravo Î
Doubice - Vápenka - PREMIE
Krásná Lípa - 3.okruh-PREMIE
Rybniště - želez. přejezd
Rybniště - vpravo Î
Rybniště - UNILES - vpravo Î
Doubice - restaurace Král - vpravo Î
Doubice - Vápenka - PREMIE
Krásná Lípa - 4.okruh
Rybniště - želez. přejezd
Rybniště - vpravo Î
Rybniště - UNILES - vpravo Î
Doubice-restaurace Král - vpravo Î
Doubice - Vápenka - PREMIE
Krásná Lípa - náměstí - rovně
Krásná Lípa - želez. přejezd
Rumburk - spínačka SČE - vlevo Í
Rumburk před Labutí - vpravo Î
Rumburk před Labutí - vlevo Í
Rumburk - Spořitelna - rovně
Rumburk - želez. přejezd
Rumburk - Benzina - vpravo Î
Filipov - hraniční přechod - vlevo Í
Jiříkov - Škola - vpravo Î
Jiříkov - lékárna
Jiříkov - JAWA - vlevo Í
Jiříkov - K I N O - C Í L - ARRIVÉE - FINISCH

Mediální
partneři

e

e

S
z
e

e

S
e

S
z
e

S
e

S
e

e

Průměrná rychlost
38 km/hod 34 km/hod
10:00
10:00
10:05
10:06
10:06
10:07
10:08
10:09
10:14
10:16
10:21
10:23
10:24
10:27
10:28
10:31
10:29
10:32
10:35
10:39
10:39
10:43
10:43
10:48
10:48
10:54
10:48
10:54
10:51
10:57
10:57
11:04
11:04
11:12
11:08
11:16
11:11
11:19
11:12
11:20
11:18
11:27
11:22
11:31
11:26
11:36
11:32
11:42
11:32
11:42
11:34
11:46
11:41
11:52
11:44
11:57
11:49
12:01
11:54
12:08
11:54
12:08
11:57
12:11
12:03
12:18
12:07
12:22
12:11
12:27
12:17
12:33
12:17
12:33
12:20
12:36
12:26
12:43
12:30
12:47
12:34
12:52
12:35
12:53
12:40
12:58
12:42
13:01
12:42
13:01
12:42
13:02
12:43
13:03
12:45
13:05
12:48
13:09
12:54
13:16
12:54
13:16
12:55
13:17
12:56
13:18

III. etapa – POLSKO - BOGATYNIE – časovka 21,2km
12. července 2008 – start v10.00 hodin
Nadmořská
výška
425
468
476
470
394
313
342
465
470
394
482
427
468
476
470
394
313
342
465
470
394
482
427
467
476
470
394
482
427
468
476
470
394
482
427
468
476
470
394
482
425
449
406
377
377
394
398
439
454
381
382
376
370

Kilometry
0,0
4,0
10,6
17,2
21,2

21,2
17,2
10,6
4,0
0,0

Průměrná rychlost
38 km/hod 34 km/hod
10:00
10:00
10:06
10:07
10:16
10:18
10:27
10:30
10:33
10:37

Trať závodu
Bogatynia
Opolno – Zdrój
Sieniawka – Wende – tankstelle
Opolno – Zdrój
Bogatynia

IV. etapa - RUMBURSKÉOKRUHY - 73,5km
12. července 2008 – start v16.00 hodin
Nadmořská
výška
208
237
186
237
208

Záštitu nad celým závodem přebírá:

PŘEMYSL SOBOTKA - Předseda Senátu PČR

Kilometry
0,0
0,3
2,2
2,9
5,2
5,8
11,1
11,3
13,0
14,8
16,1
19,0
21,0
22,5
22,8
26,7
27,5

73,5
73,2
71,3
70,6
68,3
67,7
62,4
62,2
60,5
58,7
57,4
54,5
52,5
51,0
50,7
46,8
46,0

28,3
30,2
30,9
33,2
33,8
39,1
39,3
40,8
42,6
43,9
47,0
40,0
50,5
50,8
54,7
55,5

45,2
43,3
42,6
40,3
39,7
34,4
34,2
32,7
30,9
29,6
26,5
24,5
23,0
22,7
18,8
18,0

56,3
58,2
58,9
61,2
61,8
67,1
70,8
72,5
72,5
73,2
73,5

17,2
15,3
14,6
12,3
11,7
6,4
2,7
1,0
1,0
0,3
0,0

a

JIŘÍ ŠULC - Hejtman Ústeckého kraje

sponzor

Nadmořská
Průměrná rychlost
38 km/hod. 34 km/hod.
výška

Trať závodu
I. okruh
Rumburk - náměstí - START
Rumburk - komerční banka - vlevo Í
Rumburk - I. kruhový objezd - směr Česká Lípa
Rumburk - II. kruhový objezd - směr Česká Lípa
Studánka - Benzina - rovně
Studánka - směr Krásná Lípa - vpravo Î
Krásná Lípa - Městský úřad - vlevo Í
Krásná Lípa - náměstí- rovně
Krásný Buk
Zahrady - vlevo Í
Vlčí Hora
Brtníky - křižovatka - vpravo Î
Panský
Staré Křečany - směr Rumburk - vpravo Î
Staré Křečany - směr Rumburk - vlevo Í
Rumburk - železniční přejezd - vpravo Î
Rumburk - železniční přejezd - rovně
II. okruh
Rumburk - komerční banka - vpravo Î
Rumburk - I. kruhový objezd - směr Česká Lípa
Rumburk - II. kruhový objezd - směr Česká Lípa
Studánka - Benzina - rovně
Studánka - směr Krásná Lípa - vpravo Î
Krásná Lípa - Městský úřad - vlevo Í
Krásná Lípa - náměstí - rovně
Krásný Buk
Zahrady - vlevo Í
Vlčí Hora
Brtníky - křižovatka - vpravo Î
Panský
Staré Křečany - směr Rumburk - vpravo Î
Staré Křečany - směr Rumburk - vlevo Í
Rumburk - železniční přejezd - vpravo Î
Rumburk - železniční přejezd - rovně
III. okruh
Rumburk - komerční banka - vpravo Î
Rumburk - I. kruhový objezd - směr Česká Lípa
Rumburk - II. kruhový objezd - směr Česká Lípa
Studánka - Benzina - rovně
Studánka - směr Krásná Lípa - vpravo Î
Krásná Lípa - Městský úřad - vpravo Î
Rumburk - Spínačka SČE - vlevo Í
Rumburk - Labuť - vpravo
Rumburk - Labuť - vlevo
Rumburk - komerční banka - vpravo Î
Rumburk - náměstí - C Í L

V. etapa – „LABSKÝMIPÍSKOVCI“ – 99,2km
Slavnostní start v9.55 hodin ve Varnsdorfu
13. července 2008 – start v10.05 hodin

e
e

16:00
16:00
16:03
16:04
16:08
16:09
16:18
16:18
16:21
16:24
16:26
16:31
16:34
16:36
16:36
16:42
16:43

16:00
16:00
16:03
16:04
16:09
16:10
16:19
16:19
16:22
16:25
16:28
16:33
16:37
16:40
16:40
16:47
16:48

387
387
425
387
499
506
425
425
420
436
450
410
435
410
410
390
387

e
e

16:45
16:48
16:49
16:53
16:54
17:03
17:03
17:05
17:08
17:10
17:15
17:18
17:21
17:21
17:27
17:28

16:49
16:53
16:54
16:59
17:00
17:10
17:10
17:13
17:16
17:19
17:24
17:28
17:31
17:31
17:38
17:40

387
425
387
499
506
425
425
420
436
450
410
435
410
410
390
387

17:29
17:32
17:33
17:37
17:38
17:47
17:53
17:56
17:56
17:59
17:57

17:41
17:44
17:45
17:49
17:50
18:00
18:06
18:09
18:09
18:10
18:11

387
425
387
499
506
425
406
377
376
387
387

e

HKC8KHIAxDEL?DO

Kilometry
0,0
4,0
6,4
7,0
8,3
13,4
14,1
17,6
18,1
19,8
22,3
23,1
24,7
25,9
28,1
28,8
32,9
33,3
37,3
40,7
43,1
44,1
45,2
47,3
51,2
54,7
55,9
57,5
61,7
68,5
70,8
74,7
75,1
79,0
81,9
83,9
84,1
84,7
85,7
87,8
91,4
92,0
93,3
98,3
99,2

99,2
95,2
92,8
92,2
90,9
85,8
85,1
81,6
81,1
79,4
76,9
76,1
75,5
73,3
71,1
70,4
66,3
65,9
61,9
58,5
56,1
55,1
54,0
51,9
48,0
44,5
43,3
41,7
37,5
30,7
28,4
24,5
24,1
20,2
17,3
15,3
15,1
14,5
13,5
11,4
7,8
7,2
5,9
0,9
0,0

Trať závodu
Varnsdorf - náměstí
Studánka - vpravo Î
Rumburk - 1. kruhový objezd
Rumburk - 2. kruhový objezd
Rumburk - Labuť - vlevo Í
Krásná Lípa - želez. přejezd
Krásná Lípa - náměstí - vlevo Í
Rybniště - želez. přejezd
Rybniště - vlevo Í
Horní Podluží - vlevo Í
Horní Podluží - vpravo Î
Jiřetín - MEJTO - vpravo Î
Jiřetín - náměstí
Horní Podluží - rovně
Rybniště - Obec. úřad - PREMIE
Rybniště - UNILES - vpravo Í
Doubice - restaurace Král - vlevo Í
Doubice - restaurace Rezek - vlevo Í
Dolní Chřibská - Můstek - vpravo Î
Rynartice - PREMIE
Jetřichovice - vlevo Í
Jetřichovice - PREMIE
Všemily
Srbská Kamenice
Jánská
Česká Kamenice
Česká Kamenice - nádraží - vlevo Í
Česká Kamenice - Benzina-rovně
Líska - PREMIE
Chřibská - vlevo Í
Dolní Chřibská - Můstek - vpravo Î
Doubice - rest. Rezek - vpravo Î
Doubice - rest. Král - vpravo Î
Rybniště - UNILES - vlevo Í
Horní Podluží - vpravo Î
Jiřetín - Havran - PREMIE
Jiřetín - náměstí
Jiřetín - MEJTO - vlevo Í
Dolní Podluží - želez. přejezd
Studánka - PREMIE
Rumburk - 1. kruhový objezd
Rumburk - 2. kruhový objezd
Rumburk - Labuť - vlevo Í
Krásná Lípa - želez. přejezd
Krásná Lípa - C Í L - ARRIVÉE - FINISCH

e
e

z

S
S

S

z
e

S

e

Průměrná rychlost
38 km/hod 34 km/hod
10:05
10:05
10:11
10:12
10:15
10:16
10:16
10:17
10:18
10:20
10:26
10:28
10:27
10:29
10:32
10:36
10:33
10:37
10:36
10:39
10:40
10:44
10:41
10:45
10:43
10:48
10:47
10:52
10:50
10:55
10:52
10:57
10:58
11:04
10:58
11:04
11:05
11:12
11:10
11:18
11:14
11:22
11:16
11:24
11:18
11:26
11:21
11:30
11:27
11:37
11:31
11:41
11:33
11:43
11:34
11:45
11:44
11:56
11:51
12:09
11:55
12:13
12:02
12:16
12:06
12:20
12:12
12:27
12:17
12:32
12:19
12:35
12:20
12:36
12:21
12:37
12:22
12:38
12:31
12:44
12:35
12:48
12:36
12:49
12:38
12:51
12:43
12:58
12:44
12:59

Nadmořská
výška
338
506
435
425
377
449
425
468
476
443
410
423
458
443
462
470
380
375
313
344
226
250
238
208
201
278
288
295
473
342
313
375
380
470
443
452
458
423
415
535
438
425
377
449
429

