333

krásnolipský
půlměsíčník

Příští číslo Vikýře vyjde ve
čtvrtek 4. září 2008
3,50 Kč
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ELEKTRÁRNA BY MOHLA BÝT, I BEZ POVOLENÍ
Kolínská firma Komaxo chce tepelnou
elektrárnu v centru Krásné Lípy postavit i bez
posouzení vlivu na životní prostředí, tedy bez
takzvaného procesu EIA. Vedení firmy totiž,
jak se zdá, přehodnotilo své záměry a podle
jednatele firmy Zdeňka Záboje chce stávající
výtopnu rozšířit o výrobu energie spalováním
uhlí. Jenže v současné době, je předmětný
areál zkolaudován jako výtopna a vybudování
byť malého zdroje energie by znamenalo
zajistit změnu užívání stavby v souladu se
stavebním zákonem. Na stavebním úřadě
ovšem o podobném záměru nic nevědí, což
neznamená nic jiného, než že opět nebylo
vydáno stavební ani jiné rozhodnutí, které by
rekolaudaci objektu umožňovalo.
To podle místních lidí i vedení radnice
jen potvrzuje to, že firma nadále připravuje
výstavbu elektrárny. „Jelikož jejich předchozí
záměr nevedl k úspěšnému konci,
pravděpodobně přehodnotili své záměry a
chtějí postupovat k podobnému cíly jinými
cestami,“ potvrdil krásnolipský starosta
Zbyněk Linhart. Své tvrzení dokládá tím, že

firmy položila tři vysokonapěťové kabely
vedoucí z jejich areálu přes pozemky města
k místu původně plánovaného připojení na
distribuční soustavu Českých energetických
závodů.
Ovšem to, že Komaxo s distribucí ČEZu jedná
o připojení nového zdroje elektrické energie
do distribuční sítě potvrdila mluvčí ČEZu
Soňa Hendrychová. „Ano, evidujeme žádost
o připojení malého zdroje do distribuční
soustavy. Lze předpokládat, že připojení
nového zdroje by bylo do sítě nízkého napětí,“
potvrdila. Dodala ale, že si jejich společnost
vyžádala doplnění podkladů k žádosti.
Pokud se ovšem ČEZ rozhodne nový zdroj
do své sítě připojit, budou veškeré protesty
města zřejmě marné a to i přesto, že zařízení
přípojných míst distribuční společnosti
jsou umístěna na pozemcích města. „Na
základě sdělení energetického regulačního
úřadu u tohoto požadovaného zdroje není
nutný souhlas obce a neřešíme ani rozpor
s územním plánem města, neboť to je věcí
příslušného stavebního úřadu,“ uvedla mluvčí

Rekonstrukce školy rychle
postupuje
Letošní prázdniny se budou zdát krátké
nejen žákům škol, kteří si je nyní naplno užívají,
ale i pracovníkům stavební firmy DEMOS
Krásná Lípa s. r. o., kteří právě během nich
musí stihnout větší část rekonstrukčních prací
na krásnolipské základní škole. Zásadní oprava
vnějšího pláště budovy rychle postupuje vpřed.
Souběžně probíhají práce na generální opravě
a zateplení střechy, výměna oken a zateplování

fasády polystyrénovými deskami o tloušťce
14 a 17 cm. Také se provádí hydroizolace
obvodových
zdí
chemickou
cestou.
Škola se každý den ráno mění doslova v
mraveniště řemeslníků. Pokud se nevyskytnou
nečekané zásadní komplikace, začátek
školního roku nebude ohrožen.
(r)

ČEZu. Dodala, že společnost nevyžaduje
ani souhlasy vlastníků, neboť i to je věcí
stavebního úřadu.
„Bohužel v podobných přídech jsme
zcela závislí na počínání státních úředníků a
bezbranní při případně formálně nepřesně
vedených kauzách,“ konstatoval krásnolipský
starosta. Zdůraznil, že jakákoliv snaha v dané
lokalitě zbudovat zdroj elektrické energie je
jen snahou o obcházení pravidel a zákona.
„Pravděpodobně chtějí salámovou metodou
zrealizovat své záměry,“ podotkl Linhart.
Zdůraznil, že záměr vybudovat v centru
krásné Lípy je v rozporu s územním plánem
města, město k němu nedalo souhlas a co by
majitel dotčených pozemků nesouhlasí ani
se zásahem do svých pozemků při jakékoliv
činnosti související s přípravou či postupnou
realizací elektrárny. „A byť je to bohužel
formálně nepodstatné, musím konstatovat,
že uvedený záměr je v tomto místě, v centru
města a v regionu Českého Švýcarska krajně
nevhodný,“ konstatoval krásnolipský starosta.
(vik)

Přijďte si
opravit dětské
hřiště
Komunitní centrum Krásná Lípa ve
spolupráci s Technickými službami města
přichystalo na neděli 24. 8. 2008 od 9:00 hodin
společnou brigádu na opravu „Pastelkového
hřiště“ pro nejmenší v horní části sídliště.
Pracovní pomůcky, nářadí, barvy a další
materiál atd. jsou připraveny.

KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ V KRÁSNÉ LÍPĚ

Do Krásné Lípy zavítá v rámci charitativní akce „Filmové léto 2008“ Kinematograf bratří Čadíků. Při putování Českou republikou v Krásné
Lípě „zakotví“ ve dnech 21. 8. – 24. 8. 2008. Prázdninové náměstí tak bude po čtyři dny oživeno atraktivním filmovým promítáním:
čt 21.8. Pelíšky - Filmovou přehlídku krátce před 20:00 zahájí náměstek hejtmana Ústeckého kraje Radek Vonka. Prvnímu filmovému představení
bude ve 20:00 předcházet recitál známé zpěvačky Petry Černocké. Promítat se bude – v připomínce 40. výročí invaze okupačních vojsk Varšavské
smlouvy do Československa - oblíbený český film Pelíšky.
pá 22.8. Pusinky
so 23.8. Václav
ne 24.8. Gympl
Začátek promítání filmů je vždy ve 21:30 hodin.
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SVOZ SEPAROVANÉHO
ODPADU
Nejbližší svoz separovaného odpadu
proběhne v pondělí 25.8. 2008 ve Vlčí Hoře a
v Zahradách a ve čtvrtek 28.8. 2008 v Krásné
Lípě. Dále pak v pondělí 8.9. 2008 ve Vlčí
Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 11.9. 2008
v Krásné Lípě.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma
vyzvednout na TSm Krásná Lípa, Pletařská
22/3.
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.

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

PRODÁM GARÁŽ

v Nemocniční ulici. Tel.: 732 549 641.
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Zaměří se na sociálně vyloučené
obyvatele
Ve Šluknovském výběžku vzniklo partnerství
organizací zaměřených na zlepšení stavu
sociálně vyloučených obyvatel. Odbor
pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR
uspořádal v prostorách Komunitního centra
Českého Švýcarska v Krásné Lípě ustavující
setkání Lokálního partnerství Šluknovsko. To
sdružuje obce a nevládní organizace, jejichž
práce je zaměřena na zmírňování sociálních
problémů obyvatel regionu. Partnerství
vzniklo jako součást působení Odboru pro
sociální začleňování Úřadu vlády ČR, jenž
v regionu pracuje od letošního jara a který je
také vedoucím subjektem partnerství. Členy
Lokálního partnerství Šluknovsko jsou obce
a organizace z Mikroregionu Tolštejn, České
Kamenice a Rumburku.
Členové partnerství se na svém prvním
zasedání shodli na vytvoření pracovních
skupin, které budou společně připravovat
aktivity v oblasti vzdělávání, zaměstnanosti,
bydlení a poradenství.
Partnerství bude pro své členy zajišťovat
také šíření informací o úspěšných aktivitách,

které byly v sociální oblasti realizované jinde,
definovat místní i regionální koncepce rozvoje
sociálně problematických obyvatel obcí a
regionu a v neposlední řadě i prostřednictvím
Odboru pro sociální začleňování podporovat
své členy při přípravě konkrétních projektů a
realizaci vybraných aktivit.
Odbor pro sociální začleňování v romských
lokalitách („Agentura“) Úřadu vlády ČR
vznikl na základě usnesení Vlády ČR ze
dne 23.1.2008. Cílem jeho práce celkem
ve 12 lokalitách a regionech v rámci České
republiky je podporovat koordinaci aktivit
v jednotlivých obcích a regionech a na úrovni
státní správy tak, aby byla pro jednotlivé
subjekty zajištěna dostatečná podpora pro
realizaci aktivit, zaměřených na zkvalitnění
života obyvatel konkrétních lokalit. Odbor pro
sociální začleňování poskytuje svoji podporu
Šluknovsku přímým působením svého
zaměstnance v regionu.
(Ondřej Poduška, Odbor pro sociální začleňování
v romských lokalitách Úřad vlády ČR)

RUBRIKA:
OBČANSKÁ PRÁVNÍ PORADNA KOMUNITNÍHO CENTRA - ZDARMA
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 18.8.2008 17-18 hod.
Pondělí 1.9. 2008 17-18 hod.
Více informací o této nové občanské poradně získáte na telefonním čísle 412 354 849.
Dcera dostala od svého otce darem dům. Dcera byla v době daru vdaná. Nyní, ještě za života,
sepsala závět a rovným dílem tento dům odkázala svým dvěma dcerám. Bude s dědictvím problém
v tom směru, že dům dostala darem za manželství a manžel občas přispěl určitou částkou na
opravu domu?
Budou se dcery o tento dům s manželem matky dělit nebo dokonce s manželovými dětmi z
předchozích manželství?
Jestliže dcera dostala od svého otce darem dům, je na základě takové darovací smlouvy jeho výlučným
vlastníkem, i když byla v té době vdaná. Darovaná věc se nestává součástí společného jmění manželů.
Je-li dcera výlučným vlastníkem takového majetku, může s ním volně nakládat, včetně jeho určování pro
případ její smrti – tedy v závěti jej odkázat.
Dcera tedy může ve své závěti odkázat svým dvěma dcerám, každé jednu ideální polovinu domu.
Takže dcery se o toto dědictví nebudou dělit ani s manželem, ani s jeho dětmi s předchozích
manželství.
Dědictví je způsob nabytí majetku. Z tohoto hlediska (tedy z hlediska nabytí domu dědictvím) nebude
problém, pokud manžel (v tu chvíli již ovdovělý, bývalý manžel) bude uplatňovat nárok na vydání toho,
čím na opravu domku přispěl. Dědicové se stejně stanou vlastníky domu. Ale s majetkem se dědí i dluhy
zůstavitele, a to do výše aktiv dědictví (ne zcela přesně, ale názorně řečeno: do výše toho, co by se za
takový majetek utržilo).
Ovdovělý manžel tedy může v dědickém řízení uplatnit dluhy, vzniklé zůstavitelce „na jejím majetku“
z titulu přispění na opravy. Ale to je dosti složitá otázka a pro její řešení je nutno vzít v úvahu řadu
okolností a vyřešit řadu otázek. Zda manžel přispěl na opravy ze svého, zda se na opravy přispělo ze
„společného jmění manželů“, zda se jednalo o opravu domu nebo o jeho udržování v rámci zajišťování
potřeb rodiny, a další. Nicméně, zcela jednoduše, je nutno upozornit na promlčení. Nárok manžela na
„vrácení“ takového „přispění“ se v občanském právu promlčuje za tři roky (asi nejde o bezdůvodné
obohacení, které by se promlčovalo za dva roky, příspěvek na opravu byl asi dohodnut) od přispění,
neprokáže-li manžel, že bylo dohodnuto něco jiného (to je ovšem relativně nepravděpodobné).

21. srpna 2008

strana 3

Budou sbírat
ošacení pro
potřebné
Již podruhé se Komunitní centrum Českého
Švýcarska zapojuje do humanitární sbírky
organizované Diakonií Broumov, o.s.. Pomoci
sociálně potřebným lidem a zapojit se do
humanitární sbírky budou moci všichni, kteří
přinesou letní a zimní oblečení, lůžkoviny,
prostěradla, ručníky, utěrky, přikrývky,
polštáře či funkční nádobí. Vše by mělo být
čisté, nejlépe vyprané.
Zapojením se do sbírky tak lidé pomohou
nejen sociálně slabým, kterým sebrané věci
významně ulehčí v jejich těžké životní situaci,
ale navíc poskytnou práci i lidem, kteří by
jinak žádnou práci nedostali. Veškerý vybraný
materiál totiž Diakonie Broumov dále třídí
a na jeho třídění se podílejí lidé z okraje
společnosti, propuštění z výkonu trestu či lidé
bez domova. Sbírka se v Krásné Lípě uskuteční
v srpnu a září vždy v úterý a to 19. 8., 26. 8. a
2.9. v tamním bývalém domě služeb.
(Miroslav Řebíček)
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HLEDÁME DOBROVOLNÍKY PRO
HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
Komunitní centrum a Dobrovolnické centrum v Krásné Lípě hledají
dobrovolníky
na zajištění humanitární sbírky.
Již podruhé se Komunitní centrum ve spolupráci s Diakonií Broumov
zapojuje
do humanitární sbírky ošacení.
Pro hladký průběh zajištění sbírky ošacení hledáme lidi ochotné zapojit se
do sběru oblečení.

Sbírka proběhne v následujících termínech.
19. 8. 2008
26. 8. 2008
2. 9. 2008
Pokud máte zájem o další informace nebo jste se rozhodli pomoci obraťte se na Miros
lava Řebíčka - tel. 412 354 849 ,na email rebicek@krasnalipa.cz nebo přijďte osobně do
Komunitního centra.

Ukradl čtyřicet
metrů kabelu
Při rekonstrukčních pracích budovy základní
školy ukradl neznámý zloděj asi čtyřicet metrů
měděného kabelu, který zřejmě zpeněží.
Majiteli tohoto materiálu způsobil škodu ve
výši třicet dva tisíc korun českých. Protože
byla způsobená škoda větší než dvacet pět
tisíc korun, bude moci viníkovi soud uložit až
tři roky za mřížemi.
(zdroj: Děčínský deník)

Nezaměstnanost
v Krásné Lípě
vzrostla
Nové údaje ze statistiky nezaměstnanosti
ukazují ve srovnání s minulým měsícem lehce
negativní vývoj. V Krásné Lípě došlo v červenci
k nárůstu nezaměstnanosti o 0,83 % na 14,11 %.
Okresní průměr je výrazně pozitivnější - 9,66 %.
K 31. 7. 2008 bylo ve městě evidováno 243
uchazečů o zaměstnání.

Výluka na trati
Krásná Lípa Rumburk
Ve dnech 25. 8. - 27. 8. 2008 vždy v čase
od 8.40 hodin do 13.40 hodin se z důvodu
stavebních prací Správy železniční dopravní
cesty, s.o. bude konat výluka traťové koleje
mezi železničními stanicemi Rumburk - Krásná
Lípa. Z tohoto důvodu nahradí ČD, a.s. vlaky č.
2604, 2637, 1108, 2606, 2639 a 1115 v úseku
Rumburk - Krásná Lípa a opačně autobusovou
dopravou.
Umístění zastávek náhradní autobusové
dopravy:
Rumburk - před staniční budovou
Krásná Lípa - před staniční budovou
Cestující budou informováni vývěskami
na zastávkách ČD, místa zastávek náhradní
autobusové dopravy budou označena
tabulemi.
Prosíme o informování Vašich občanů a za
případné zpoždění se omlouváme.
(Ing. Petr Hinterholzinger)

Oznámení
podnikatelům
Podnikatelé (osoby vlastnící živnostenské
oprávnění), kteří mění údaje na občanském
průkazu mají povinnost změny těchto
údajů oznámit na živnostenském úřadě ve
lhůtě do 15 dnů ode dne jejich vzniku (dle
ustanovení § 49 odst. 1 nebo dle ustanovení
§ 56 odst. 1 živnostenského zákona). Dnem
vzniku změny je den ohlášení této změny
na ohlašovně. Za neoznámení změny nebo
oznámení změny po lhůtě je ode dne
účinnosti novely živnostenského zákona
živnostenský úřad povinen uložit sankci.
Pro předcházení ukládání sankcí podnikatelům
byla zvolena tato forma upozornění.
(Ing. Jana Kusová, vedoucí obecního
živnostenského úřadu Rumburk, tel. 412 356 278
zivnost@rumburk.cz)

Tradiční hudební
festival Letnice
předčasně skončil,
zrušil ho déšť
V pátek kapely hrály zhruba do půlnoci, v
sobotu nezačaly vůbec. Organizátoři Letnic
obvolali ty, kteří měli přijet, včetně Bílé nebo
Brichty, aby na večer nejezdili, že hrát se
opravdu nedá.„Je to o život hudebníků, prší do
elektřiny, nemohli jsme pokračovat,“ řekl jeden
z organizátorů festivalu Rainer Marschner. O
budoucnost Letnic se ale neobává. „Já pevně
věřím, že to lidi pochopí, není to opravdu naše
vina a že napřesrok přijedou,“ řekl Marschner.
(r)
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Hasiči tábořili v Bílém Potoce
Do Bílého Potoka v Jizerských horách do
chaty Huberta se vydala skupina šestadvaceti
mladých hasičů a šesti dospělých ze Sborů
dobrovolných hasičů z Krásné Lípy a Horního
Podluží, aby tam strávila sedm prázdninových
dnů.
Kromě klasických táborových her, koupání
a sportovních soutěží byl pro mladé hasiče
připraven i zajímavý program, v němž
nechybělo tradiční opékání vuřtů. Navštívili
také spoustu tamních zajímavých míst. Mladí
hasiči si například nenechali ujít návštěvu
Lázní Libverda, kde ochutnali lázeňskou vodu,
nevynechali ani Obří sud a Nové město pod
Smrkem. Vydali se i na nejvyšší horu Jizerských
hor, Smrk, nevynechali ani návštěvu tamního
rašeliniště Jizerky, ujít si nenechali ani tradiční
anenskou sklářskou slavnost.
A samozřejmě na programu tábora
nemohla chybět ani návštěva profesionálních
hasičů v Raspenavě. A aby těch hasičských
překvapení nebylo málo, děti si užily i
nečekaného nočního požárního poplachu
nebo musely co nejrychleji opustit, opět
cvičně, ohroženou budovu.
(Walter Heene , ved. OORM OSH ČMS Děčín)

V Berušce čeká
po prázdninách
překvapení
Mateřské centrum Beruška Krásná Lípa bude
v srpnu odpočívat a nabírat síly, aby v úterý 9.
září v 9 hodin opět přivítala všechny dětičky
předškolkového věku s jejich dospěláky.
Přijďte se určitě podívat, protože na všechny
malé návštěvníky čeká překvapení v podobě
zbrusu nové minitrampolíny s držadly. Tu
mohla Beruška pořídit díky příspěvku města
Krásné Lípy, za který tímto velice děkujeme!
Po prázdninách můžete od 9. 9. Berušku
navštívit každé úterní a páteční dopoledne
v podkroví školní družiny.
(Za MC Beruška Lada Hrnečková, www.
mcberuskakl.wz.cz)

Vyráběli přání pro každou
příležitost
Žádná kupovaná, ale vlastní originální přání
se v úterním odpoledni vyráběli účastníci
dalšího z řady rukodělných kurzů, které pořádá
Komunitní centrum Českého Švýcarska
v Krásné Lípě. Účastníci kurzu se během
dvou hodin pod vedením zkušené lektorky
seznámili s různými způsoby výroby přání

a přáníček pro každou příležitost, pracovali
s mnoha druhy materiálů pro jejich výrobu.
Stejně jako ostatní kurzy byl i tento uspořádán
v rámci iniciativy společenství EQUAL, která je
financována Evropským sociálním fondem EU
a státním rozpočtem ČR.

Poutní mši
obohatila
barokní fraška
V barokním kostelíku na Sněžné nedaleko
krásné Lípy se v neděli hodinu před polednem
uskutečnila poutní mše svatá zasvěcená
Panně Marii. Součástí duchovní slavnosti
byla i barokní fraška Sopka žhnoucí aneb O
obrácení svaté Máří Magdalény, kterou si pro
příchozí připravili ochotníci z občanského
sdružení Středohoří sobě.
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ŠICÍ KURZY
V KOMUNITNÍM CENTRU.
CEDR - komunitní centrum o.s. provádí nábor účastníků pro šicí kurzy.
Přijďte se naučit obsluhovat šicí stroj, stříhat látky, ušít si zajímavé výrobky a naučit se spravovat oblečení. Přihlásit do kurzů se můžete na
emailové adrese os.cedr@seznam.cz ,na telefonu 412 354 849 nebo osobně v Komunitním centru.
Projekt šicí dílny byl podpořen ambasádou Holandského království a Radou vlády pro záležitosti romské komunity.

JEDINEČNÁ VÝSTAVA…
OHROMEN MIKROSVĚTEM
OPS České Švýcarsko na konec prázdnin a září
připravila jedinečnou výstavu přírodovědce
Doc. RNDr. Františka Wejdy, který se zabývá
výzkumem ultrastruktury živých buněk a tkání
a vývojem digitálních technik pro biologické
aplikace.
Nenechte si ujít jedinečnou výstavu

pětačtyřiceti počítačem barvených fotografií z
rastrovacího elektronového mikroskopu,
které
zobrazují
v
mnohonásobném
zvětšení struktury a detailních povrchy
převážně hmyzích těl. Výstava bude v Galerii
Továrna v Krásné Lípě k vidění od 18. srpna do
30. září.

T- KLUB
KRÁSNÁ LÍPA
zařízení pro děti a mládež
T-KLUB MÁ NOVÉ
WEBOVÉ STRÁNKY:
www.tklub.estranky.cz
Přes letní prázdniny má T-kub
otevřeno
od pondělí do pátku 12:00 - 18:00
Sobota a neděle zavřeno

PLÁN AKCÍ NA MĚSÍC
SRPEN

Slavnostní ukončení výstavy se uskuteční v září z účasti autora, nadšeného popularizátora vědy
s přednáškou a promítáním zajímavých snímků.

POZVÁNKY
Miss Roma 2008 klepe na dveře
Romské dívky ve věku 13 -18 let se utkají
o titul Miss Roma 2008 v krásnolipském
Kulturním domě. Klání se uskuteční v
sobotu 23. srpna 2008 od 14:00 hodin. Akci
pořádá romské sdružení Čačipen za podpory
města Krásná Lípa. Pro diváky je připraven
bohatý doplňkový kulturní program.
Lužické křivořezání. Všichni příznivci umění a
dobré pohody jsou zváni na 6. setkání malířů a
řezbářů v Horní Světlé. Uskuteční se o víkendu
23. – 24. srpna vedle parkoviště u chyty Luž
v Horní Světlé.
Chrámová hudba. V sobotu 23. srpna v 17:00
se v kostele sv. Kateřiny v Dolním Podluží
uskuteční koncert, jehož výtěžek má pomoci
zachránit tuto dominantu obce. Těšit se
můžete na Janu Kouckou – zpěv (sólistka sboru
a orchestru Colegium Strahoviense), Jana
Vernera – trubka (člen České filharmonie) a
Zdeňka Petráně – varhany (varhaník Královské
kanonie premonstrátů na Strahově)
Varhanní duchovní hudba.
Každou
prázdninovou neděli od 14:00 se ve Filipově
koná varhanní koncert. V neděli 24.8. se
uskuteční koncert Josefa Leciana a v neděli
31.8. koncert Aleše Bárty.
Výstava obrazů Českosaského Švýcarska.
Výstavu obrazů malířů nejen Českosaského

Úterý 26.8. výlet do Sloupu v Čechách,
koupání + výlet na hrad – odjezd 8:34,
návrat 19:40
Pátek 29.8. rozloučení s prázdninami
+ táborák

POZVÁNKY POZVÁNKY

Švýcarska lze až do 31. srpna shlédnout ve
výstavním sále U kostela v obci Růžová. Na
výstavě naleznete díla malířů, kteří mají za
sebou řadu výstav v ČR a v zahraničí (Zdeněk
Šmíd, Jiří Pinka, Dmitri Pljonkin, Monika
Marten, Josef Strnad, Václav Zajíc a výtvarníků
z obcí Růžová, Janov, Ludvíkovice a Děčín).
Otevřeno je vždy od čtvrtka do neděla od
14:00 do 17:00.
Mezinárodní hudební festival Srbská
Kamenice. Koncerty hudebního festivalu
stejně jako v minulosti až do 27. září hostí
zrekonstruovaný kostel sv. Václava v Srbské
Kamenici. Na čtvrtém koncertě, který se
uskuteční v sobotu 23.8 od 16:00 bude hrát
skladby J.S. Bachy, A. Scarlattiho a W.A.Mozarta
Barbara Kürstenová, Hana Jonášová a Lucie
Čistecká. V sobotu 30.8. opět v 16:00 se
představí absolventky japonské hudební
univerzity Kunitachi College Tokyo Reina Abe
a Reine Takano.
Evropská noc pro netopýry. První páteční
večer v září se uskuteční 12. Evropská noc
pro netopýry. Sraz účastníků je v pátek 5.9. ve
21:00 na úpatí Suchého vrchu u ústí Ledové
jeskyně Naděje. Návštěvníci budou mít
jedinečnou šanci setkat se s živými netopýry
a seznámit se s důvody a způsoby ochrany
netopýrů, uvidí některé metody výzkumu

netopýrů a budou si moci zakoupit tematické
propagační materiály. Jako nutné vybavení
je doporučena obuv do terénu a baterka
schopná svítit nejméně jednu hodinu.
Podrobnější informace naleznete na www.
luzicke-hory.cz.
Tour de Zeleňák 2008. V sobotu 6. září
v 10:00 odstartuje od restaurace Zelený
strom v Rumburku již 24. ročník silničního
závodu amatérů. Pro závodníky je připraveno
56 kilometrů v kopcovitém terénu
Šluknovského výběku. Prezentace je v místě
startu od 7:30 do 9:30, startovné činí 250,- Kč,
v den startu je startovné 350,- Kč, v ceně
startovného je i tradiční gulášek. Bližší
informace dostanete na adrese: www.
kolabrabec.com nebo www.tdz.bikebase.cz.
Po skončení závodu je připraven bohatý
kulturní program až do pozdních nočních
hodin.
ROZLOUČENÍ S LÉTEM. Přijďte s námi strávit
příjemné dny plné her, soutěží a vystoupení!!!
KDE? V Campu Valdek. KDY? 6.-7.9.2008.
CENA? 240,- Kč stravné a ubytování, 140,- Kč
stravné bez ubytování. Na organizaci se
podílí: Romské sdružení Čačipen, Agentura
Pondělí, Centrum sociálních služeb a ubytovna
Varnsdorf.
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PRÁZDNINOVÉ FOTOGRAFOVÁNÍ
9. ročník fotografické soutěže NÁŠ NÁRODNÍ PARK ČESKÉ ŠVÝCARSKO
Téma: Nejkrásnější výhledy na České Švýcarsko
Uzávěrka soutěže je 31. října 2008
Hlavní cena: výpravná fotografická publikace „Nejkrásnější výhledy na Českosaské Švýcarsko“
Soutěž je určena fotografům bez rozdílu věku (kategorie do 19 let, kategorie nad 19 let)
Soutěžní fotografie musí odpovídat tématu soutěže, kterým jsou geologické zajímavosti Českého Švýcarska.
Každý účastník může do soutěže zaslat maximálně 10 fotografií.
Více informací se dozvíte na www.npcs.cz, vaše případné otázky rádi zodpoví i na telefonních číslech: 412 354 048, 737 276 857, nebo e-mailem:
r.nagel@npcs.cz.

Prázdninová fotografická soutěž pro děti a mládež
Prožili jste prázdniny, na které nikdy nezapomenete? Navštívili jste místa, která Vás oslovila? Zažili jste báječná dobrodružství s báječnými
kamarády? A to všechno se Vám podařilo vyfotit? Chcete se se svými báječnými fotografiemi podělit a ještě za to získat báječné ceny?
Pak neváhejte a podělte se o své prázdninové zážitky s námi.
Soutěžní fotografie (popř. CD s fotografiemi) označené jménem, adresou, věkem autora a názvem snímku pošlete na adresu: 4. ZO CSOP TILIA,
Kyjovská 15a, 407 46 Krásná Lípa.
Obálku viditelně označte heslem „FOTOGRAFICKÁ SOUTEŽ“. Digitální fotografie lze poslat také e-mailem na adresu: tzkrasnybuk@centrum.cz (do
předmětu zprávy napište „Fotografická soutěž“). Uzávěrka soutěže je 15. září 2008. Soutěž je určena všem mladým fotografům do 17 let.
Bližší informace o pravidlech na www.csoptilia.unas.cz, tel.: 412 383 113, e-mail: tzkrasnybuk@centrum.cz.

PRÁZDNINOVÁ
KULIČKYJÁDA
V neděli 31. srpna si od 10:00 na TZ Buk budeme užívat prázdninového
cvrnkání kuliček. A rozhodně si nemyslíme, že kuličky jsou hra jen pro
děti. Naší kuličkyjády se mohou zúčastnit všichni mezi 3 – 99 lety.

  







   

       

Program kina Krásná Lípa na mČsíc SRPEN a ZÁěÍ 2008
pondČlí 25. 8.
od 18.oo hod

SMUTEK PANÍ ŠNAJDEROVÉ
SMUTEK PANÍ ŠNAJDEROVÉ

Vstupné 60,- Kþ

Anna Geislerová jako osudová žena albánského studenta v novém þeském
filmu. 110 min. Ml.pĜístupno.
stĜeda 27. 8.
od 18.oo hod

FRANTIŠEK JE DĚVKAŐ
FRANTIŠEK JE DĚVKAŐ

Vstupné 60,- Kþ

Být dČvkaĜem není radost, obvzlášĢ pokud se chcete stát napraveným dČvkaĜem jako Josef Polášek v nové þeské komedii.. 81 min. Ml.pĜístupno.
pondČlí 8. 9.
od 18.oo hod

BATHORY
BATHORY

Vstupné 70,- Kþ

Juraj Jakubisko rozehrává šachovou partii, v níž se pokouší ýachtickou paní
vysekat z pozice nejvČtší vražedkynČ všech dob. 139 min.
PĜístupno od 12ti let.
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stĜeda 10. 9.
od 18.oo hod

LETOPISY NARNIE Princ Kaspian
LETOPISY NARNIE Princ Kaspian

Vstupné 60,- Kþ

Vše co znali se navždy zmČnilo.ýtveĜice sourozencĤ je do Narnie pozvána
princem Kaspienem. 144 min. ýESKÁ VERZE. Ml. pĜístupno.
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PROGRAM DOMU KULTURY RUMBURK • ZÁŘÍ 2008
www.dkrumburk.cz • e-mail: strelnice@volny.cz • tel.: 412 332 158
úterý 2.9.16:00 VERNISÁŽ VÝSTAVY
Josef Louda: „EROTIČNO“. Fotovýstava známého pražského fotografa.
Výstavní síň. Výstava potrvá do 30.9.2008. Vstupné dobrovolné.
úterý 16.9.19:00 „TĚLO“
INTIMNÍ DIVADLO Praha. Hrají: D.Bláhová, J.Asterová, M.Sajlerová.
Divadelní sál DK.Vstupné 150/200 Kč. (Mimo předplatné 2008).

PROGRAM KINA „STŘELNICE“ RUMBURK • ZÁŘÍ 2008
pátek 5.9., 17:00 a 19:00 KUNG FU PANDA
Je tlustý, chlupatý, legrační a má být mistrem Kung-fu…Akční
animovaná komedie od tvůrců Shreka.- USA, dabing, 92 minut,
mládeži přístupno, vstupné 65,- Kč
sobota 6.9. 19:00 DOSTAŇTE AGENTA SMARTA
Je napadeno velitelství CIA a všichni jsou prozrazeni. (akční)- USA,
titulky, 110 minut, mládeži přístupno od 12 let, vstupné 70,- Kč
neděle 7.9. 19:00 PAŘÍŽ
Milovat Paříž znamená milovat život. Skvělý nový francouzský film!
(romantické drama)- Francie, titulky, 130 minut, mládeži přístupno od
12 let, vstupné 65,- Kč
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VETERÁNI PROJEDOU KRÁSNOU LÍPOU
Již po čtvrté projede Krásnou Lípou konvoj naleštěných autoveteránů na trase Rallye Sachsen Classic. Na vlastní oči budeme moci historická
vozidla vidět na krásnolipském náměstí 30. srpna 2008. Historické vozy pojedou z Německa přes Hřensko a malebnou krajinou Českého Švýcarska
přijedou do Krásné Lípy, odkud budou po krátké přestávce pokračovat zpět do SRN.

O týden později krásnolipské náměstí zaplní
motocykly Čechie – Böhmerland
První zářijovou sobotu, konkrétně 6. září 2008, ožije krásnolipské náměstí opět naleštěnými motocyklovými veterány značky Čechie – Böhmerland.
Odtud se pak nejdelší motocykly světa vydají na spanilou jízdu po Šluknovském výběžku. Na náměstí budou tito motocyklový krasavci k vidění
mezi devátou a jedenáctou hodinou, kde bude tradičně pro návštěvníky připravený i bohatý doprovodný program.

Sobota 6. 9. 2008

Itinerář srazu
(orientační časy)

8:30
9:00
11:00
11:30
12:30
13:30
14:00
14:30
16:00
17:00
18:00

Start I. etapy spanilé jízdy od hotelu JEF
Přejímka a výstava motocyklů v Krásné Lípě
Doprovodný program
Start II. etapy z Krásné Lípy do Jiřetína pod Jedlovou
Oběd a výstava strojů u hotelu Křížový vrch
Start III. etapy z Jiřetína pod Jedlovou do Varnsdorfu
Start IV. etapy z Varnsdorfu do Rumburka
Start V. etapy z Rumburka do Jiříkova
Start VI. etapy z Jiříkova do Šluknova
Start VII. etapy ze Šluknova do Kunratic
Start VIII. etapy z Kunratic do Doubice
Slavnostní zakončení s programem u hotelu JEF
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Skalními hrádky šli již po
šestadvacáté
Nápor turistů z celé republiky, ale i zahraničí
ve dnech 8. – 10. srpna zažívala Krásná
Lípa. Tamní klub českých turistů zde totiž
již po šestadvacáté pořádal mezinárodní
dálkový turistický pochod Skalními hrádky
Labských pískovců. Ten od pátku do neděle
přivítal kolem tří set turistů nejen z České
republiky, ale i Slovenska, Německa a Polska.
Nejvzdálenějším účastníkem pochodu byl
zřejmě turista z Holandska, který již třetím
rokem jezdí do Krásné Lípy proto, aby
Labskými pískovci a jeho sklaními hrádky ušel
rovných sto kilometrů, což je nejdelší trasa
pochodu. Ostatně účastníci této vyhledávané
akce měli možnost navštívit spoustu krásných
míst v Českém Švýcarsku a Lužických horách,
připraven byl i bohatý doprovodný program,
včetně oblíbeného nočního pochodu, nebo
plavání v Kyjovské přehradě. Na své si přišli i
cykloturisté, pro které bylo rovněž připraveno
několik zajímavých tras.

Krásná Lípa o
prázdninách
výrazně ožila
Období letních prázdnin plní Krásnou Lípu
nejen turisty, ale i skupinami dětí a mladých
lidí. Zvýšený pohyb organizovaných skupinek
je patrný především v Kyjově a ve Vlčí Hoře,
nástupních místech Köglerovy naučné stezky
Krásnolipskem, ale i na Křinickém náměstí,
kde láká k návštěvě infocentrum s expozicí
Českého Švýcarska. Dům Českého Švýcarska
na krásnolipském Křinickém náměstí, kde se
zmiňované infocentrum s expozicí nachází se
za poslední rok stal významným informačním,
návštěvnickým i vzdělávacím střediskem,
které poutavě představuje přírodu a krajinu
regionu. Dům Českého Švýcarska v minulém
roce navštívilo bezmála 35 000 návštěvníků.

Dobrovolníci se snaží zachránit mlýn, kde se
natáčela nejslavnější česká pohádka
Snad každý z nás zná nejslavnější českou
filmovou pohádku Pyšná princezna a také
scénu, ve které princ Miroslav zvítězí nad
strážemi v bitce ve mlýně a nakonec je ve
spolupráci s princeznou nastrká do pytlů.
Zatímco pohádka o princezně Krasomile žije
na televizních obrazovkách dodnes - Dolský
mlýn má již pár desítek let ke své podobě
na vrcholu slávy daleko; do roku 2005
dokonce balancoval na hranici zkázy a přežití.
Tradice obilného mlýna u řeky Kamenice
pod Kamenickou Strání na Děčínsku dosáhla
téměř půl tisíciletí. Již koncem 14. století
byl na tomto místě postaven dnes nejstarší
zachovaný vodní mlýn v Národním parku
České Švýcarsko se třemi vodními koly. První
písemná zmínka o objektu je ale až z roku
1515. Poslední mouka tu byla semleta v roce
1931, od té doby sloužil mlýn již pouze jako
hostinec. Po druhé světové válce byl objekt
zcela vybydlen a postupně devastován.
Nádherná lokalita přitahuje také filmaře a
kromě známé pohádky Pyšná princezna se
zde letos na jaře točily i záběry pro další Ztracený princ. V září letošního roku se chystá
další pohádkové natáčení a ruina u řeky se
promění na mlýn s vodním kolem, plným čertů
a dalších pohádkových bytostí, mezi kterými
nebude scházet ďábel, vodník ani princezna.
Kvůli záchraně Dolského mlýna, který od roku
1945 chátrá a hrozí mu zánik, bylo letos založeno
Občanské sdružení pro záchranu a konzervaci
kulturní památky Dolský mlýn - pořádají se
dobrovolnické brigády, které podporuje také
Správa národního parku. Náklady na záchranu
Dolského mlýna jsou ale vysoké, a tak se

sdružení rozhodlo založit veřejnou sbírku...
Přispět můžete i Vy - byl otevřen speciální
bankovní účet, určený ke shromáždění
příspěvků:
1002592200 / 2700
Získané zdroje budou využity v prvé řadě na
opravu vodního náhonu, který je v současné
době v havarijním stavu. Pro prodloužení
svého života potřebuje mlýn nutně obnovit
původní vodní režim, což lidově řečeno

znamená - zprovoznit opět starý náhon a
pustit tak kolem objektu vodu. Tomuto přání
však brání několik skutečností - havarijní stav
jezu, který byl v minulosti protržen povodněmi
a nezadržuje již potřebnou hladinu vody a
také zanesený náhon, který je nutné vyčistit a
zpevnit jeho stěny (k tomu navíc bude nutné
zaplatit i zhotovení stavidla a česel, aby se dal
regulovat průtok vody podél mlýna).
(Zdroj: Národní park České Švýcarsko)
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VÝLETY S CERTIFIKOVANÝMI PRŮVODCI
aneb poznejte Českosaské Švýcarsko pohledem místních znalců…

Tramvají do skal aneb Nejoblíbenější trasa roku 2007!
Popis: Můžete absolvovat zajištěnou stezku plnou adrenalinových překvapení (komíny, strže).
Po výstupu na skalní hřebeny přejdeme neznámými místy ve skalách s vynikajícími výhledy do
údolí Labe. Pojedeme vlakem, přívozem, tramvají po trati z r. 1898, zpět se vám nebude chtít!
Trasa: Saské Švýcarsko - Affenstein
Termín: 23. srpna (sobota)
Doba trvání: cca 9 hodin, pěší část - cca 15 km skalami Saského Švýcarska, některé úseky po
vysokohorských stezkách. Jen pro osoby netrpící závratí!
Start i cíl: Za nevšedními zážitky vyrážíme vlakem z Děčína, sraz: hlavní nádraží - ČD Centrum.
Vracíme se přes Schmilku/Hřensko do Děčína
Cena: 690,-/os. (v ceně: vlak 2x, přívoz 2x, tramvaj, průvodce)
S sebou: jídlo a pití na celý den, občanský průkaz, doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh pro cesty do zahraničí. Pořadatel si vyhrazuje
právo akci zrušit, pokud se přihlásí méně než 10 účastníků.
Na akci je nutné se předem přihlásit: informace@ceskesvycarsko.cz , 412 383 413

Dolský mlýn aneb po stopách minulosti i Pyšné princezny
Popis: Pojďte s námi objevit tajemno zříceniny bývalého mlýna (známého z filmové pohádky Bořivoje
Zemana Pyšná princezna) v srdci Národního parku České Švýcarsko, obklopeného okouzlující, křišťálově
čistou říčkou Kamenicí. Prohlédnete si romantickou ruinu, kam původně přiváželi obilí hospodáři nejen z
Vysoké Lípy, Kamenické Stráně, ale i z Růžové, a kde se také čepovalo pivo, vyráběla pálenka, a dokonce i
kolomaz.
V roce 1881 byla zahájena poznávací plavba na třech člunech mezi mlýnem a Srbskou Kamenicí
a Dolský mlýn se stal oblíbeným výletním turistickým cílem, kterým je právem dodnes.
Termín: 28. srpna
Doba trvání: 5 km
Sraz: Vysoká Lípa, hotel Lípa, 9:15 h (návaznost na autobusovou linku)
Cena: 90,- Kč/dospělý, 190,- Kč/rodina (2 dospělí a max. 2 děti do 15 let), v ceně průvodce.
Na akci je nutné se předem přihlásit 2 dny předem: informace@ceskesvycarsko.cz , 412 383 413.

Lužice aneb za tajemstvím podstávkových domů
a odkazem Českých bratří
Popis: Unikátní architektura českosaského pomezí, ojedinělá ve světě. Během akce zajištěné
renomovaným průvodcem shlédneme expozici v Domě Českého Svýcarska v Krásné Lípě,
navštívíme výjimečné podstávkové domy (Umgebinde) Alte Mangel v Ebersbachu a Faktorenhof
v Eibau, od větrného mlýna v Kottmarsdorfu uvidíme panorama Lužických hor a Ještědu,
v Ochranově (Hernhut) poodhalíme tajemství českých a moravských pobělohorských exulantů.
Termíny: 27. srpna (středa)
Doba trvání: celodenní výlet, návrat do Děčína: do 19:00
Sraz: odjezd z Děčína: v 8:00 (Další nástupní místa: Děčín, Česká Kamenice, Chřibská, Krásná Lípa (případně na trase dle domluvy)
Cena: 690 Kč. Cena zahrnuje autobus, průvodce a vstupné do objektů.
S sebou: jídlo a pití na celý den, občanský průkaz, doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh pro cesty do zahraničí.
Na akci je nutné se předem přihlásit 2 dny předem: informace@ceskesvycarsko.cz, 412 383 413.

strana 10

21. srpna 2008

Romové budou hrát fotbal
BAR - OBČERSTVENÍ
Pořádáme oslavy narozenin, svatby,
třídní srazy.
Rezervace na tel. 777 332 215
Po-Čt
Pá
So
Ne

11:00-21:00hod
11:00-23:00hod
12:00-23:00hod
13:00-20:00hod

VÝSTAVNÍ GALERIE
Otevírací doba dle baru do 18:00hod.
FITNESS CENTRUM
Po-Ne 14:00-22:00hod
10vstupů + 3zdarma!!!
Spinning na objednávku tel.
775592230

UBYTOVÁNÍ RECEPCE

Romské občanské sdružení Čačipen za
podpory města Krásná Lípa pořádá v sobotu
30. srpna 2008 již 6. ročník fotbalového





turnaje. Výkop prvního zápasu je v 9:00 hodin
na velkém fotbalovém hřišti v Krásné Lípě.
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Po-Ne 14-22hod na tel. 775 592 230
Pro dřevařský areál hledáme pracovníka nebo pracovnici do funkce:

Standardní pokoje již za 270,-Kč
Apartmány již za 440,-Kč

SAUNA
– suchá s přísadou éterických olejů
Po 18:00-22:00hod
Stř 18:00-22:00hod
Pá 18:00-22:00hod
V jakémkoliv jiném čase na
objednávku na tel. – 774 492 230

SOLÁRIUM
– turbo vertical, MASÁŽE
– rekondičně sportovní
s éterickými oleji, baňková
Na objednávku tel. 774 492 230

REFERENT PRODEJE A ADMINISTRATIVY STŘEDISKA CHŘIBSKÁ
Náplň pracovní činnosti
- komunikace a marketingová práce se zákazníky, a to i v NJ
- administrativa prodeje řeziva včetně vedení pokladny
- administrativa a řízení prodeje palivového dříví
Pracoviště
- kancelář v dřevařském areálu ležícím naproti nádraží ČD Chřibská
- pracovní dobu možno přizpůsobit možnostem dojíždění
Požadované znalosti a dovednosti
- vzdělání SŠ nebo SOÚ (obchodní zaměření školy a zkušeností z oblasti prodeje výhodou)
- dobrá znalost NJ slovem i písmem
- řidičský průkaz skupiny B
- trestní bezúhonnost, pečlivost, ochota a velmi dobré schopnosti jednat se
zákazníky, příjemné vystupování
- znalost práce na PC (Internet, MS Word a Excel)
Personální ředitelka Ing.Sladká, UNILES, a.s., Jiříkovská 832/16, 40801 Rumburk,
e-mail: sladka.ilona@uniles.cz, tel: +420 602 874 780.

Kuchyňské linky, vestavné
skříně, kancelářský nábytek,
podlahy, interiérové dveře
a vše co se interiéru a
truhlářské práce týče
2. Polské armády 186/54
408 01 Rumburk
mobil: 774 199 738
truhlarstvi.rbk@seznam.cz
www.truhlarstvi-zan.vyrobce.cz
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Na nadcházející
sezónu se
připravují
v Krásné Lípě
Mistr světa v thajském boxu Ondřej
„Spejbl“ Hutník se na nadcházející sezónu
připravuje v Krásné Lípě. A nejen on. Zázemí
krásnolipského sportovního areálu spolu s ním
využilo dalších dvacet borců, vyznávajících
toto bojové umění pro tvrdé chlapy. V Krásné
Lípě trénovali nejen techniku Muay Thai,
ale vylepšovali i všeobecnou kondičku
posilováním,
fotbálkem,
nohejbalem,
orientačním během či procházkami do přírody
Českého Švýcarska.
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4. ročník turnaje „O pohár GPJ“
Kdo by to byl řekl, že od posledního ročníku
plážového volejbalu uplynul zase celý rok…
A přece, po měsíci příprav, se uskutečnil
další, v pořadí již čtvrtý, ročník tohoto
oblíbeného leč vysilujícího sportu a opět
pod organizací a záštitou firmy GPJ Rybniště
– výroba reklam Tomášem Jaklem.
Všichni se moc těšili a neodradilo je ani
nepříznivé počasí v podobě zatažené oblohy,
které jako vsuvka mezi krásnými dny padlo
zrovna na sobotu 2.8. 2008.
To
zkušené
volejbalisty
rozhodně
nezaskočilo, ještě máme v živé paměti zápasy
v ponožkách, v ledovém písku, rtuť teploměru
hluboko pod letní normy. Tentokrát alespoň
zamračenou oblohu provázelo teplo i když
proběhla tu a tam i připomínka směrem
k organizátorovi o přípravě předem zahřátého
písku…
Sešlo se sedm dvojic a systém turnaje
umožňoval hru každého s každým a tak nás
čekal urputný boj o co nejlepší umístění a
zápis zlatým písmem na putovní pohár.
Sešla se družstva velice vyrovnaná, vedle
hráčů, kteří se navzájem dobře znají také úplní
nováčci turnaje, jež rozhodně svými výkony
nebyli v žádném případě v pozici zelenáčů.
Hrálo se ve sluníčkové pohodě (i když jsme
byli občas promočeni deštěm) a do poslední
chvíle nebylo rozhodnuto o vítězi.
K vidění byl velmi pěkný volejbal, který
oceňovali i diváci. Výkony, za které se nikdo
nemusel stydět střídaly mnohdy i chvilky
štěstíčka, které se rozhodovalo komu tu a tam
uštědří trochu své vrtkavé přízně v podobě
míče dopadnutého přímo na lajnu, či prasátka
přes síť. Na konci turnaje byl ještě stupínek
vítězů jeden velký otazník.
Miska vah právě toho tolik ceněného štěstí
se nakonec ustálila na straně páru Smolová Danč, kdy oba volejbalisté zvítězili velmi těsně
s rozdílem pouhých tří bodů na skóre. Nová
jména na putovním poháru tak budou znít:
Smolová – Danč. V těsném závěsu po velmi

pěkných výsledcích skončili druzí Podhorská
– Podhorský, bronzovou příčku udržela skoro
již tradičně dvojice Lešová –Krček. Ceny byly
díky organizátorovi a sponzorům originální a
pěkné a tak se sluší všem poděkovat.
Dík patří: Uniqa D. Palag, Veterinární
ošetřovna MVDr. Frýba – Žatec, Město Krásná
Lípa
Romana Uxová. Poděkování patří také
obsluze Sportbaru za dobrou péči o účastníky
turnaje a výborné jídlo, recepční areálu Martině
Zatloukalové a neméně tak organizátorovi
turnaje – T. Jaklovi za jeden pěkný sportem
nabitý letní den.
A za rok? U plážového volejbalu na písečném
kurtu zase ahoj!!!
(Za volejbalisty D. Lehoczká)

SAMAT tour - 30.8.2008
Vážení sportovní přátelé,
dovolujeme si Vás pozvat na sportovní akci pro malé i velké cyklisty - V. ročník cyklistických
závodů SAMAT TOUR 2008!
Přijďte si změřit síly a utužit fyzickou kondičku dne 30.8.2008 do sportovního areálu v Jiřetíně
pod Jedlovu.
START:
- v 09:30 hod - kategorie A/ děti do 8 let
- v 10:00 hod - kategorie B/ děti do 15 let ( malé v doprovodu rodičů)
- v 11:00 hod - kategorie C/ mládež a dospělí od 16 do 99 let
Zápis účastníků závodu vždy 30 minut před startem.
Vylosovaní účastníci závodu získají hodnotné ceny, které věnovali sponzoři akce, a pro malé
závodníky bude navíc připraveno občerstvení zdarma.
Hlavní cena: KOLO
Hlavním pořadatelem závodu je firma SAMAT, spol. s r.o., výrobce plastových oken a dveří, ve
spolupráci s Cyklosportem Bartys Varnsdorf a Rumburk
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PODĚKOVÁNÍ

Klub cyklistiky z Krásné Lípy, který ve dnech 10.-13. července 2008 pořádal cyklistický mezinárodní etapový závod světového poháru žen
Tour de Feminin děkuje zástupcům města Krásná Lípa, pracovníkům technických služeb, dobrovolným hasičům i všem ostatním organizátorům
a dobrovolníkům za bezchybnou organizaci a hladký průběh závodu.
Za organizační výbor Tour de Feminin Jiří Vích
Rozhovor s Radkem Vonkou,
1. náměstkem hejtmana Ústeckého kraje
Začátkem července v Krásné Lípě XXI. ročník
Mezinárodního etapového cyklistického závodu žen O cenu Českého Švýcarska. Mezi diváky
v cílové rovince jsme se mohli setkat s významnými osobnostmi společenského a politického
života, příznivci významného závodu. Ve společnosti předsedy Senátu ČR Přemysla Sobotky se
pohyboval i Radek Vonka, 1. náměstek hejtmana
Ústeckého kraje. Ten nám poskytl krátký rozhovor.
1. Pane náměstku, v poslední době máme
poměrně častou příležitost Vás při různých
příležitostech potkat v Krásné Lípě. Jednak
jako předsedu správní rady Obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko, jedna jako významného představitele Ústeckého kraje. A dnes se Vaše role malinko
prolínají, trochu host, trochu hostitel - je to tak?
Musím říct, že plnit obě tyto role najednou mi
žádný problém nečiní. Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko má mimo jiné za úkol
propagovat tuto lokalitu a napomoci rozvoji
cestovního ruchu zde. Jako náměstek hejtmana
kraje mám mimo jiné na starost právě cestovní
ruch a také tělovýchovu. Takže si neskromně
myslím, že pokud jsem teď v Českém Švýcarsku a navíc na finále cyklistického závodu, tak
jsem tu určitě správně. Ať už jako představitel
Ústeckého kraje nebo o.p.s. České Švýcarsko.
2. Na dresech vedoucích závodnic vidíme logo Ústeckého kraje. Kraj závod
podpořil významnou finanční částkou.
Můžeme znát motivaci této podpory?
Myslím, že je bezmála povinností kraje podpořit
takovou akci jako je Tour de Feminin. Jednak je
Tour závod s jednadvacetiletou tradicí a odpovídající prestiží a tedy už jen z tohoto titulu si
zaslouží od krajské samosprávy podporu. Vedle
toho je tento závod výbornou propagací našeho
regionu. Každoročně do Českého Švýcarska přiláká stovky lidí nejen od nás, ale i z ciziny. Vždyť na
startovní listině závodu byly cyklistky z celé Evropy – Francie, Belgie, Nizozemí, Německa, Polska

nebo Ukrajiny, zúčastnily se dokonce i závodnice
ze Spojených států. Doufám, že si všechny stačily
v tom závodním“ fofru“ všimnout, jak krásnou
krajinou projíždějí a že se sem někdy vrátí, nejen
závodit, ale že třeba přijedou na dovolenou.
Nebo alespoň někomu řeknou: „Tam jeď, tam je
ti tak krásně...“ Pokračování níže...
3. Malebná krajina Českého Švýcarska láká,
více než stopadesátičlenné startovní pole mladých žen a dívek v pestrobarevných dresech
inspiruje… Takže, jak to máte s cyklistikou Vy?
Musím se přiznat, že kvůli své práci nemohu
kolu věnovat tolik času, kolik bych chtěl. Ovšem
o co méně se věnuji cyklistice aktivní, o to více
se snažím podporovat její rozvoj. Právě předevčírem jsem spolu s kolegy z Libereckého kraje nedaleko odtud projížděl trasu cyklostezky
Ploučnice. Na závěr cesty jsme pak spolu se starosty třiceti obcí ležících u cyklostezky podepsali
Memorandum Zelená cyklomagistrála Ploučnice. Zavazujeme se v něm, že budeme dostavbu
cyklostezky maximálně podporovat. Je třeba
říct, že Ústecký kraj pro to už nyní udělal mnohé.
Na našem území bude 17 kilometrů trasy cyklostezky, z toho pět kilometrů už je hotovo, na
zbývajících dvanáct nechal kraj ze svých peněz
zpracovat studii do fáze územního rozhodnutí.
Ploučnice je totiž jednou ze čtyř páteřních cyklotras, u kterých se ze svých prostředků nechal
udělat studie. U jedné z nich, cyklostezky Labe,
na sebe kraj vzal úlohu investora, který se pokusí
zajistit financování z evropských zdrojů - z Regionálního operačního programu. Já osobně podporuji také projekt Cyklisté vítáni. Takže jak říkám:
sám si na kolo málokdy čas najdu, o to víc se ale
snažím, aby měli příležitost zajezdit si ostatní.

carsku nejlépe zvládla Švýcarka. (smích) To
samozřejmě myslím jako nadsázku. Nejlepší
by pochopitelně bylo, kdyby ji nejlépe zajela Češka, pokud možno z Českého Švýcarska.
5. V současnosti se velmi aktivně rozeběhla
široká diskuse k zápisu Českosaského Švýcarska na seznam světového přírodního
dědictví UNESCO? Jak vnímáte tyto snahy?
O mně je, myslím, celkem známo, že já snahy o
zápis Českosaského Švýcarska na seznam UNESCO plně podporuji. O tom, že příroda je tu
skutečně jedinečná a to i ve světovém měřítku,
asi není nutné dlouze povídat. Její výjimečnost
ale rozhodně neodpovídá pozornosti, které se
jí dostává. Přes veškerou krásu je tento kraj stále tak trochu – zvláště tedy na té české straně zapomenutý. Zápis do UNESCa by ho mohl udělat známějším, mohl by zvýšit kvalitu cestovního
ruchu a s tím i života v okolních obcích. Zároveň
ale ochrannou známku UNESCO vnímám i jako
cestu ke kvalitativně vyšší ochraně přírody.
Rozhovor proběhl na neformálním setkání
s organizátory závodu, zástupci regionu a s
podnikateli v oblasti cestovního ruchu. Setkání bylo ukončeno prohlídkou nově rekonstruovaného penzionu Kyjovská terasa v Kyjově.
Děkuji za rozhovor, Jan Kolář

4. V početném závodním poli najdeme letos bohužel jen dvě české závodnice.
To
zamrzí,
není
to
škoda?
Rozhodně je a veliká. Na druhou stranu si ale
musíme říkat, že je fajn, že i přesto je účast
tak hojná a že jsou tu závodnice z různých
zemí. Pro mě je rozhodně malou náplastí na
neúčast Češek fakt, že etapu v Českém Švý-
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