319

krásnolipský
půlměsíčník

Příští číslo Vikýře vyjde
v úterý 19. února
3,50 Kč
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První „evropské peníze“ míří opět k nám
Město Krásná Lípa opět uspělo v boji o první
„evropské peníze“ z nového plánovacího období.
Náš projekt na zateplení základní školy a úpravu
systému vytápění (Udržitelné využívání zdrojů
energie v Základní škole v Krásné Lípě snížením
energetických ztrát a využitím obnovitelných
zdrojů energie) uspěl v rámci 1. výzvy Operačního
programu Životní prostředí. Částka, která k nám
z evropských fondů doputuje je téměř 20 mil. Kč.
V rámci okresu Děčín jsme v opatření Realizace
úspor energie uspěli jako jediní.
Ve středu 23. ledna poprvé zasedal Řídící
výbor Operačního programu Životní prostředí,
který projednával žádosti o dotace podané v rámci
první výzvy OPŽP. Řídící výbor doporučil k podpoře
celkem 368 projektů. Celkové náklady na schválené
projekty činí téměř 10,3 miliardy Kč. Vybrané žádosti

doporučil ke schválení řídícímu orgánu, kterým
je Ministerstvo životního prostředí ČR. Státní fond
životního prostředí, který je pro tento program
zprostředkujícím subjektem, tak bude moci i díky
novému systému průběžného financování akcí
začít vyplácet žadatelům historicky první peníze
z evropských fondů určených pro ČR na období
2007 až 2013.
V první výzvě Operačního programu Životní
prostředí Státní fond životního prostředí obdržel
celkem 707 žádostí, ze kterých kritéria přijatelnosti
splnily, a tudíž byly akceptovány, 553 žádosti.
Výzva byla určena především pro žadatele z řad
nepodnikatelských subjektů jako jsou obce, města
a kraje, příspěvkové organizace, obecně prospěšné
organizace, občanská sdružení nebo církve.
(J. Kolář)

Připravuje se další dětské hřiště
A tentokrát oranžové. Město Krásná Lípa podalo
žádost o finanční podporu prostřednictvím Nadace
ČEZ na vybudování dětského hřiště.
Situováno bude do prostoru křižovatky
cyklostezky u rybníku Cimrák, naproti altánu.
Pokud v grantovém řízení uspějeme,
vybudujeme do konce letošního roku v těchto
místech moderní veřejně přístupné hřiště pro děti
ve věku od 3 let v celkové hodnotě téměř 2 mil. Kč.

Půjde o herní prvky výrazně odlišné od těch
zatím po městě instalovaných. Dominantou by měla
být šestimetrová lanová pyramida, doplněná dalším
atraktivním příslušenstvím. Samozřejmostí bude
i vhodné doplnění zelení a jednoduché oplocení.
Vše ve velmi kvalitním a odolném provedení.
Pokud vše dobře dopadne, přibude tak další
zajímavý fragment do stále se rozšiřující nabídky na
rekreační využití veřejného prostoru ve městě.
Navíc v těsné blízkosti centra, nedaleko
městského parku a na dohled od sportovního
areálu.
(J. Kolář)

Podány další žádosti o dotace
Komu se nelení, tomu se zelení. V minulosti
mnohokrát potvrzené pořekadlo. A to i v případě
financování rozvoje města. Dlouhé čekání
na možnost čerpání tzv. evropských peněz je
u konce. Příslušné centrální republikové instituce
postupně vyhlašují výzvy k podávání projektů.
Město Krásná Lípa připravuje dlouhodobě řadu
investičních akcí na jejichž financování pouze
z vlastních zdrojů by nikdy nemělo dostatek
prostředků. Proto je nezbytné veškeré dotační
možnosti pečlivě monitorovat a rychle na ně
reagovat.
V investičním plánu máme desítky záměrů
v různých stádiích připravenosti. V rámci
stanovených priorit rozvoje města jsou pro
nás v tuto chvíli zajímavé především podpůrné
programy směřované do oblasti životního
prostředí, regionální operační programy
Ministerstva pro místní rozvoj a dále prostředky
z Evropského sociálního fondu zprostředkovávané Ministerstvem práce a sociálních věcí.
Ve všech těchto oblastech projekty
připravujeme a některé jsme již podali
a s některými dokonce už uspěli (Základní škola
- viz. samostatná zpráva).
Aktuálně žádáme o podporu dvou dalších
projektů z Operačního programu životní prostředí
– obnova městské zeleně a revitalizace rybníka
Šiml v Kyjově.
Finišují práce na projektu rekonstrukce
Křinického náměstí a připravují se zároveň
i projekty řešící další fungování Komunitního
centra ČŠ.
Není samozřejmostí, že vždy a všude
uspějeme, ale bylo by chybou alespoň se
nepokusit.
(J. Kolář)

Občanské sdružení proti elektrárně
V Krásné Lípě má zájem kolínská firma
vybudovat elektrárnu. K tomu, jaký bude mít
vliv na životní prostředí, zdraví obyvatel, o kolik
budou navýšeny emise a doprava, o tom zda
místní penziony přijdou o své zákazníky a kdo
na elektrárně a kolik vydělá, bylo již napsáno
hodně. Pod petici NE ELEKTRÁRNĚ se podepsalo
1400 místních i přespolních. Přesto to ještě není
dost, aby se kolínský podnikatel vzdal svého
projektu.
Petiční výbor se proto rozhodl založit občanské
sdružení LÍPA PRO ZDRAVÍ. Občanské sdružení
si dalo za cíl účastnit se v následujících měsících
procesu EIA posuzující vliv výstavby elektrárny na

životní prostředí a dalších jednání o této v Krásné
Lípě nechtěné stavbě.
Pokud chcete také aktivně přispět, máte
možnost buď do občanského sdružení vstoupit, či se
stát jeho odborným poradcem. Vítáme samozřejmě
odborníky, kteří mají ke stavbě elektrárny co říci
a proces EIA mají tzv. v malíčku.
(Za petiční výbor Hana Volfová)
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SVOZ SEPAROVANÉHO
ODPADU
Nejbližší svoz separovaného odpadu proběhne
v pondělí 11. 2. 2008 ve Vlčí Hoře a v Zahradách
a ve čtvrtek 14. 2. 2008 v Krásné Lípě. Dále pak
v pondělí 25. 2. 2008 ve Vlčí Hoře a v Zahradách
a ve čtvrtek 14. 2. 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 a 14:00–17:00
Úterý
7:00–12:00 a 14:00–15:00
Středa 7:00–12:00 a 14:00–17:00
Čtvrtek 7:00–12:00 a 14:00–15:00
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.

AŽ 5000,- KČ MĚSÍČNĚ
BEZ PRÁCE!
Udělejte ze svého auta, domu,
či plotu reklamní plochu!
Tel.: 411 411 455
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RUBRIKA:
VAŠE OTÁZKY PRO EKOPORADNU
NÁPADITĚ LZE NAKUPOVAT I V EKOKOUTKU V DOMĚ ČŠ
Také jste si dali koncem roku předsevzetí, že Váš jídelníček bude zdravější nebo že se budete chovat
šetrněji k přírodě a životnímu prostředí? S tím Vám může snadno a rychle pomoci návštěva Ekokoutku
v Informačním středisku v Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě.
Spousta zdravých a lákavých receptů na Vás čeká v knize „Biokuchařka“, jak se vypořádat s tolik
diskutovanými „éčky“ Vám zase poradí kniha „Éčka v potravinách“. Pokud plánujete využívat alternativní
zdroje energie, jsou tu pro Vás publikace „Obnovitelné zdroje energie“, „Solární energie“, „Soběstačný
dům“, či „Tepelná energie“. Zahrádkáře zase potěší zdroj praktických informací a nápadů v knize „Zdravá
zahrada“. Chcete-li ochutnat potraviny bez jakýchkoliv přidaných chemických látek, vyberete si zde
z pestré nabídky biopotravin od bylinkových, černých i zelených čajů přes krekery, tyčinky či oplatky až
k jablečnému moštu nebo biovínu z úrodných Pálavských strání. Pokud jste milovníky čokolády nebo
kávy, koupí těchto dobrot v ekokoutku podpoříte i jejich drobné výrobce v zemích Latinské Ameriky,
Afriky či Asie. Tyto produkty jsou totiž součástí tzv. Fair Trade – spravedlivého obchodu, kdy malé
společnosti výrobců dostávají za svou práci odpovídající mzdu a je jim poskytnuta základní sociální
a zdravotní péče.
Pro blížící se jarní úklid naleznete v ekokoutku také řadu praktických pomocníků, kteří jsou navíc šetrní
k životnímu prostředí. Můžete si zde vybrat z pracích nebo čisticích prostředků, certifikovaných
ekoznačkou (např. výrobky Ecover nebo Qalt Excel), která dokládá jejich ohleduplnost k životnímu
prostředí i k našemu zdraví. Ani Vaše péče o pleť tady nepřijde zkrátka – bylinné koupele rodiny Abrlových
z Jižní Moravy nebo zdejší přírodní kosmetika Nobilis Tilia mají v ekokoutku také své zastoupení. Zbývá
tedy jediné – navštívit ekokoutek na Informačním středisku v Domě Českého Švýcarska a vybrat si to
pravé ze zdejší pestré nabídky.
(Eva Podhorská, České Švýcarsko o. p. s.)

RUBRIKA:
OBČANSKÁ PRÁVNÍ PORADNA KOMUNITNÍHO CENTRA - ZDARMA
Vaše dotazy můžete vznášet na občanskou poradnu písemně a 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 bohacova@krasnalipa.cz. Váš dotaz pak lze předat přímo paní
Boháčové v Komunitním centru nebo zaslat na email bohacova@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. 2. 2008 17–18 hod.
Pondělí 3. 3. 2008 17–18 hod.
Více informací o této nové občanské poradně získáte na telefonním čísle: 412 354 842.
Podnikatel má auto zahrnuté v majetku firmy. Může si podnikatel psát do knihy jízd cesty ze sídla
firmy /a současně i z domova/ do provozovny jako služební, když pak následně auto využívá
k rozvozu po celém kraji?
Podle ust. § 24 odst. 1 zákona o daních z příjmů se výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění
a udržení zdanitelných příjmů odečtou pro zjištění základu daně ve výši prokázané poplatníkem a ve
výši stanovené zákonem o daních z příjmů a zvláštními předpisy. K tomu pak ještě § 24 odst. 2 písmeno
k citovaného předpisu příkladmo uvádí, že výdaji podle odstavce 1 jsou také výdaje (náklady) na pracovní
cesty, a to maximálně ve výši podle zvláštních předpisů na dopravu silničním motorovým vozidlem
zahrnutým do obchodního majetku poplatníka v prokázané výši.
Pokud podnikatel použije svého vozidla zahrnutého do majetku firmy na dopravu ze sídla firmy do
provozovny, jedná se o pracovní či služební cestu. Na rozhodnutí podnikatele je, zda tyto cesty (z místa
sídla firmy do místa provozovny a zpět) vykoná autem nebo jiným způsobem. Zákon nenutí podnikatele,
aby své prostředky šetřil a volil nejlevnější způsob cesty – to je vždy jenom jeho rozhodnutí. Musí však
prokázat, že se jedná o cesty vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů. To podle mého názoru
je v popsaném případě nesporné, protože je potřebné pro chod provozovny se dostat z místa sídla firmy
do místa provozovny, aby podnikatel mohl práce rozvážet z provozovny.
Z dotazu vyplývá, že problémem tazatele je skutečnost, že na stejném místě jako sídlo provozovny má
i své bydliště. To však v daném případě nevadí – tazatel jde nejdříve na své vlastní náklady z místa bydliště
do sídla firmy, a teprve poté již ze sídla firmy jede do své provozovny.
V knize jízd se samozřejmě nemůže jako služební cesta objevit cesta z domova do provozovny jako cesta
služební – ve skutečnosti ale také tomu tak není. Ve skutečnosti tazatel jde nejdříve do sídla firmy, a pak
teprve do své provozovny. Takto je třeba též vyplňovat knihu jízd.

6. únor 2008
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RŮZNÉ
České Švýcarsko získalo další ocenění
Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko
z Krásné Lípy za uplynulé dva měsíce získala hned
tři významná ocenění. A to v oblasti cestovního
ruchu. První získala v prosinci loňského roku na
6. ročníku soutěže Náš kraj 2007 v Praze, kde
obdržela 1. místo za nejlepší turistický produkt
(turistický balíček) - Highlights národních parků
České a Saské Švýcarsko. Na stejné soutěži navíc
ještě získala 2. místo za nejlepší informační
středisko v České republice – IS Krásná Lípa – Dům
Českého Švýcarska. O měsíc později, v lednu 2008,
na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu GO
a Region Tour v Brně obdržela ocenění za turistický
balíček (turistickou nabídku) s názvem: Tramvají
do skal.
Uvedené turistické produkty, pobytové
programy v Českosaském Švýcarsku si lze

Pravidelná
půlhodina pro
podnikatele
v Českém Švýcarsku
Krásnolipské Poradenské centrum pro
podnikatele, které provozuje obecně prospěšná
společnost České Švýcarsko, pro Vás připravuje
cyklus krátkých seminářů k jednotlivým dotačním
programům, které jsou zaměřeny na rozvoj
podnikatelských aktivit. Na seminářích budete
v krátkosti seznámeni s aktuálním vývojem v oblasti
strukturálních fondů a budou Vám upřesněny
možnosti ucházet se o veřejné prostředky určené na
rozvoj podnikání v rozličných oblastech. Semináře
se konají každé první pondělí v měsíci od 17:00
do 17:30 hodin ve velké učebně Domu Českého
Švýcarska, Křinické nám. 1161/10, 407 46 Krásná
Lípa. Účast na seminářích je bezplatná.
Další seminář se uskuteční v pondělí 3. března
2008, a seznámíte se na něm s dotačními programy
INOVACE – Projekt na ochranu práv průmyslového
vlastnictví, POTENCIÁL a aktuálními dotačními
možnostmi pro podnikatele na základě vyhlášených
nebo připravovaných výzev.

Premiéra filmu
Ve čtvrtek 21. února se v Krásné Lípě uskuteční
premiéra české verze nového dokumentárního
filmu Pohádka z kamene: Českosaské
Švýcarsko,
jenž
zachycuje
jedinečné
přírodní a architektonické dědictví oblasti
mezi pískovcovými metropolemi Prahou
a Drážďanami. Tento film je dalším výsledkem
českoněmeckého úsilí o rozvoj cestovního ruchu
v turistickém regionu Českosaské Švýcarsko,
výsledkem přeshraniční spolupráce mezi
společností České Švýcarsko, o.p.s. a Turistickým
svazem Saské Švýcarsko. Českou premiéru
dokumentu posléze budou vysílat národní
německé, české, severoamerické, japonské
i australské televize pro téměř 150 milionů
diváků celého světa.

SPORTOVNÍ KARNEVAL.
Oddíl kopané TJ Krásná Lípa za podpory města
Krásná Lípa pořádá v pátek 22. února od 20:00
v krásnolipském kulturním domě Sportovní
karneval. K tanci a poslechu hraje U-Style z České
Kamenice. Vstupné: 100,- Kč a vstupenky jsou
k dostání u pí. Smolové na tel.: 721 006 386.
MAŠKARNÍ BÁL.
Svazek obcí Tolštejnského panství ve spolupráci
s hotelem Jef Doubice pořádají v sobotu 23. února
od 20:00 v doubickém hotelu Jef Maškarní bál
Tolštejnského panství. Vstupné je 100,- Kč, nejhezčí
maska bude odměněna. Vstupenky jsou k dostání
v IC v Jiřetíně pod Jedlovou – tel.: 412 379 336 nebo
v hotelu Jef – tel.: 412 381 429.

prohlédnout a současně objednat na této
internetové adrese:
http://www.ceskesvycarsko.cz/turisticke-balicky/
(Dana Štefánková, České Švýcarsko o. p. s.)

POZVÁNKY
VYPRÁVĚNÍ O PUTOVÁNÍ EXOTICKÝMI
ZEMĚMI
Zajímá Vás cestování, putování po exotických
zemích, život lidí za oceánem, poznávání
nových krajů, kultur a zvyklostí? Přijďte si
tedy do Komunitního centra v úterý 5. února
v 16:00 poslechnout vyprávění Jany Chvátalové
o Brazílii, Kubě a dalších zemích, které tato
neúnavná cestovatelka navštívila. Těšit
se můžete na krásné fotografie a ukázku
upomínkových předmětů, např. na pštrosí vejce
a další.

DROBNÉ PAMÁTKY V KRAJINĚ.
Jde o další z mnoha nenapodobitelných vyprávění
Nataši Belisové o místním krásném kraji, které se
uskuteční ve středu 6. února v 19:00 v Domečku Na
kopečku v Rumburku vedle evangelického kostelíka
v Krásnolipské ulici.
KOUZLO VODNÍ DÝMKY.
O historii a roli vodní dýmky v arabském světě
a jejím použití v čajovnách v Čechách si opět můžete
vyposlechnout v Domečku Na kopečku v Rumburku
vedle evangelického kostelíka v Krásnolipské ulici
a to ve středu 13. února od 19:00. Vyprávět bude
Michal Hromas, kuchař-arabista.
JAK LÉČÍME BYLINAMI NEMOCI DÝCHACÍCH
CEST.
Ve čtvrtek 14. 2. v 19:00 opět v Rumburku
v Domečku Na kopečku nahlédne na zimní bolesti
očima fytoterapie Mgr. Ireny Kubicová.

Island v Krásné Lípě
V galerii Továrna v Krásné Lípě je od 4. února až
do 7. března 2008 pro veřejnost otevřena nová
fotografická výstava Island – země okouzlujících
tvarů a barev autora Jiřího Stejskala z Jiřetína
pod Jedlovou. Jedná se o soubor dvou desítek
fotografií, na kterých autor během svého pobytu
na Islandu zachytil krásy krajinných scenérií plných
impozantních vodopádů, chladivých ledovců
a dalších zajímavostí tohoto jedinečného ostrova.
Výstavu připravila spolu s autorem obecně
prospěšná
společnost
České
Švýcarsko.
„Liduprázdné fjordy, vodopády, bizarní pohoří,
aktivní i vyhaslé sopky, horké prameny uprostřed
lávových či ledových pouští – to je fascinující
a jedinečná krása Islandu. Tento nádherný ostrov,
ležící těsně pod severním polárním kruhem, láká
jedinečnou přírodou, která je svými tvary a barvami
naprosto odlišná od toho, na co jsme zvyklí u nás,“
popsal tento zajímavý kout světa Jiří Stejskal, který
svůj první film naexponoval v 11 letech a od té doby
se věnuje fotografování. Dosud uspořádal čtrnáct
autorských výstav, z nichž tu nejvzdálenější měl
v roce 1991 v americkém státu Utah. Kromě
Lužických hor, které fotografuje již několik let,
ho zajímá právě severská krajina Skandinávie
a Islandu.
(Dana Štefánková, České Švýcarsko o. p. s.)

PLESOVÁ SEZÓNA
ROKU 2008
22. 2. 2008

Sportovní karneval v kulturním
domě Krásná Lípa

23. 2. 2008

Maškarní bál Tolštejnského
panství v hotelu Jef v Doubicích

08. 3. 2008

Ples Nobilis Tilia v kulturním
domě Krásná Lípa

15. 3. 2008

Společenský ples příznivců
kultury
na
Šluknovsku
v kulturním domě Staré Křečany

21. 3. 2008

Jarní květinový bál v kulturním
domě Krásná Lípa

15. 3. 2008

Dětský karneval - město

16. 3. 2008

Dětský karneval - Čačipen

Hlavní kulturní, sportovní a společenské akce v únoru roku 2008 v Krásné Lípě

Datum od–do

Název akce

Pořadatel

Popis

01. 02. 2008–29. 02. 2008

Brtnické ledopády

KČT

turistický výlet

podle sněhových podmínek

Sáňkyjáda

ČSOP Tilia

dětské soutěže

10. 02. 2008

Maškarní bál pro děti

Relax

Továrna

12. 02. 2008

Karneval v Berušce

MC Beruška

klubovna Beruška
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INFORMACE Z TOVÁRNY - DOMU VOLNÉHO ČASU
Bližší informace: Zuzana Fryčová, ředitelka Relax Krásná Lípa p. o., tel.: 777 332 215
e-mail: tovarna@krasnalipa.cz
www.krasnalipa.cz

„NĚKDO JE ZA DVEŘMI …“
Příjemné posezení s JOSEFEM KLÍMOU z pořadu Na vlastní oči
Kdy?
V úterý 12. 2. 2008 od 18ti hod.
Kde?
V prostoru Baru
Vstupné? 100 Kč/osoba
Rezervace možné na tel.: 777 332 215.
Prodej vstupenek u obsluhy v Baru Továrna.

6. únor 2008
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Nový počítačový kurz
- INTERNETOVÁ KOMUNIKACE
Otevírá ho Komunitní centrum Českého
Švýcarska a naučíte se v něm pracovat
s emailem, internetem, používat programy
Skype a ICQ, včetně ovládání mikrofonu, webové
kamery a dalších. Kurz je zdarma a uzávěrka
příjmu přihlášek je stanovena na 9. února 2008.
Samotný kurz začne v týdnu od 11. 2. 2008.

Rukodělný kurz
vyšívání
Proběhl kurz vyšívání, kterým nás provázela
a učila paní Marie Píšová. Celé dvě hodiny se
přítomným zdály krátké, ale velmi příjemné. Nejenže
jsme měli možnost vidět spousty krásných vyšitých
ubrusů, ale i velký vyšívaný adventní kalendář.
Tyto výrobky z domácí „dílny“ paní Marie ohromily
přítomné a připomínaly stránky praktických
časopisů pro ženy. Učilo se vyšívání základní,
ale i pro pokročilejší, popíjely se teplé nápoje
a uždibovalo sladké pečivo, povídalo se a tím se
vytvořila příjemná atmosféra. Ženy si pochvalovaly
zkrácení dlouhého zimního večera a především
samotnou paní Píšovou. I my se připojujeme
a děkujeme paní Marii a věříme, že naše spolupráce
nebyla tou poslední. Kurs vyšívání bychom rádi
zopakovali.
Tento rukodělný kurz byl součástí projektu
Nejaktivnější senioři budou v Krásné Lípě, který
podpořila Nadace České spořitelny a Nadace Open
Society Fund Praha.
(Irena Váchová, manažerka projektu)

Soutěžte s Komunitním
centrem.
Jak říká slavný belgický detektiv Hercule Poirot,
je potřeba aby ty malé šedé mozkové
buňky dostaly zase jednou pořádně zabrat.
Tak neváhejte a zapojte se již podruhé do
vědomostní
soutěže
o
Komunitním
centru. Ze zaslaných správných odpovědí
vylosujeme vítěze, který získá zajímavý balíček
z Komunitního centra.
Jaké je motto, které používá Komunitní
centrum?
- Kdo nic nedělá, nic nezkazí.
- Učení je cesta, učení je hra.
- Lež, máš krátké nohy.
Správné odpovědi můžete předat pracovníkům
v Komunitním centru a nebo je zaslat na email:
rebicek@krasnalipa.cz. Ke své odpovědi uveďte
jméno a kontakt. Odpovědi prosím doručte do
8. 2. 2008.

Nejaktivnĕjší

Projekt je podpoĥen
v rámci programu
Senioĥi vítáni
z prostĥedkĭ Nadace
ąeské spoĥitelny a
Nadace Open Society
Fund Praha

senioĥi

budou v Krásné Lípĕ

Komunitní centrum v Krásné Lípĕ a manželé Olga a Jiĥí
Richterovi Vás zvou na povídání o jejich cestĕ po USA.

„Od

Pacifiku po Atlantik,
aneb putování Amerikou“
Zajímá Vás co mĭžete vidĕt na pobĥeží Pacifiku a
Atlantiku? Jaká je pĥíroda cestou od pobĥeží k pobĥeží? Co
zajímavého se dá vidĕt v Severní Americe ve Spojených
státech?
Pak právĕ pro Vás je pĥipraveno poutavé povídání
v Komunitním centru. O svém putování do Ameriky a po
USA budou vyprávĕt Olga a Jiĥí Richterovi.

12. 2. 2008
9.v10.
2007
úterý
v úterý
od 16hodin
od 16 hodin

Od
Pacifiku
„Povídání
po
Atlantik
o bylinkách“
Olga
a Jiĥí
Soğa
RICHTEROVI
Brožová
V Komunitním
V obĥadní síni
centru v domĕ
Mĕstského úĥadu
služeb
v Krásné Lípĕ

Email:
juda@krasnalipa.cz
Tel.: 412 354 841
Mob.: 777 938 839
(Jakub Juda)

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky.
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Testy v devátých
třídách
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání
(CERMAT) připravilo pro školní rok 2007/2008
projekt „Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých
gymnázií 2008“. Projekt navazuje na projekty
uskutečněné v letech 2004–2007 a je řešen v rámci
systémového projektu KVALITA I, financovaného
z Evropského sociálního fondu (ESF). I naše základní
škola se do projektu přihlásila.
CERMAT připravil testy pro hodnocení
dovedností v českém jazyce, matematických
dovedností a obecných dovedností.
Testování proběhlo současně ve všech krajích
ČR (kromě Prahy) dne 29. ledna 2008 podle
jednotného testovacího schématu. Vyplněné testy
deváťáků jsme odeslali dle pokynů k zpracování
a vyhodnocení výsledků. Všichni jim teď můžeme
společně držet palce, aby výsledky byly příznivé
a získané osvědčení mělo kladné hodnoty. Na
mnoha středních školách při přijímacím řízení
přiřazují výsledkům těchto testů významnou roli.
(lh)

Les spí
„Les spí“ - to bylo téma česko-německého
setkání žáků naší školy a Mittelschule Neukirch
v Krásné Lípě ve dnech 25.–26. 1. 2008. Spí les
skutečně? Co se v této roční době v lese děje a ještě
k tomu bez sněhu? To byly časté dotazy.
Po oba dva dny jsme pracovali v jazykově
i věkově smíšených skupinách, kdy si každá skupina
vylosovala dva stromy a musela sbírat informace
o nich. Tyto údaje jsme získávali z výkladu, z obrazů
a během společné vycházky do lesa. Mysleli jsme,
že v této době skutečně nic v lese nenajdeme,
ale nakonec si každá skupina nesla zpátky v tašce
kousek větvičky, kůry, šišku nebo bukvice, ale
i nějaký ten starý mokrý list. Každý strom jsme
nakonec ztvárnili na čtvrtku. Z obyčejných větviček
jsme si vyrobili figurku myšky a slepovali sněhuláka.
Již klasické pracovní listy nám ale ukázaly, že
můžeme najít, poznávat a určovat ještě další věci
v lese, jako např. stopy a trus zvířat, komu patří
okousaná šiška, kdo si pochutnal na oříšku a nechal
tam jen skořápku, jak poznat podle pupenů druh
stromu. Ono toho skutečně bylo hodně a nám na
to ty dva dny ani nestačily. Vždyť jsme si i společně
uklízeli ve škole, chystali jídlo, vařili pudingové
poháry k svačině. Skutečným překvapením pro
nás bylo večerní pozorování hvězd se zajímavým
výkladem hvězdáře amatéra.
Toto setkání se uskutečnilo za finanční podpory
Česko-německého fondu budoucnosti.
(Michaela Hryzáková, Monika Schwarzová)

5. ples školy
Ples školy, který společně pořádaly
Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa
a občanské sdružení Rodiče pro školu Krásná
Lípa, se opět vydařil. Chybělo jen kousek
a málem jsme se z kulturního domu stěhovali do
nafukovací haly. Tanečníků bylo opravdu dost.
O krásné předtančení se nám postarali mladí
tanečníci a tanečnice z MŠ Smetanova. Tímto
však kulturní zážitky neskončily, pokračovalo
vystoupení již známých „Sester v akci“ a kluci
nám předvedli BREAK DANCE. Celý večer
nám k tanci i poslechu hrála hudební skupina
U-STYLE. Že se jednalo o jubilejní ples
dokazovala i bohatá tombola, kterou tvořilo
437 cen a neuvěřitelných 31 cen v hlavní
tombole. Celým večerem provázel moderátor

plesu Miroslav Brabník. Všem sponzorům
bychom chtěli velmi poděkovat za pěkné ceny
do tomboly.
(lh)

T-KLUB
Krásná Lípa
Teenager klub - zařízení pro děti a mládež
Nemocniční 40, 407 46 KRÁSNÁ LÍPA
tel.: 774 233 010, e-mail: tklub@krasnalipa.cz
T-KLUB Krásná Lípa je nízkoprahové zařízení, které umožňuje smysluplné trávení volného času dětí
a mládeže ve věku 6–18 let.
T-KLUB nabízí: stolní fotbal, stolní tenis, biliár, stolní hokej, dětskou lezeckou stěnu, televizi, rádio
s CD přehrávačem, nejrůznější stolní hry, posilovací lavici, rotoped, elektronické šipky. Součástí T-klubu
je venkovní areál se třemi hřišti a prostorem na bezpečné rozdělání táborových ohňů. T-klub také
organizuje poznávací výlety, exkurze, sportovní turnaje a soutěže a aktivně se zapojuje do akcí města
(pomáháme při organizaci dětských dnů apod.).
Kontakt: Antonie Svobodová, tel.: 774 233 010, e-mail: t.klub@krasnalipa.cz
NOVÁ PROVOZNÍ DOBA: PO
ÚT–PÁ
SO
NE

ZAVŘENO
12:00–18:00
10:00–18:00
ZAVŘENO

PLÁN NA MĚSÍC ÚNOR
ÚTERÝ
5. 2. 08 TURNAJ V KULEČNÍKU od 15:00
ČTVRTEK 7. 2. 08 TWISTER od 15:00
SOBOTA 9. 2. 08 BAZÉN RUMBURK odjezd 11:43 – návrat – 14:25
ÚTERÝ 12. 2. 08 HOROLEZECTVÍ od 15:00
ČTVRTEK 14. 2. 08 KOŠÍKOVÁ od 15:00
SOBOTA 16. 2. 08 VÝLET NA VLČÍ HORU od 14:00
ÚTERÝ 19. 2 .08 PANTOMIMA od 15:00
ČTVRTEK 21. 2. 08 HRA ODYSSEUS od 15:00
SOBOTA 23. 2. 08 FLORBAL od 15:00
T-KLUB PŘIPRAVUJE NA JARNÍ PRÁZDNINY
25. 2. - výlet na tvrz „Červený Dvůr“ v Markvarticích – sraz je u T-klubu v 8:00 – návrat - 13:50
27. 2. - výlet do ZOO v Děčíně sraz u T-klubu v 8:00 - návrat 17:50
28. 2. - sportovní den od 14:00
29. 2. - výlet do Liberce do centra Babylonu – Lunapark - sraz je u T-klubu 6:45 hod. - návrat 18:50
Žádám rodiče dětí, navštěvující T-klub, aby včas děti přihlásili na konkrétní výlet nejpozději do
10. 2. 2008 na kontaktní číslo: 774 233 010 nebo osobně v T-klubu, popřípadě poslali po dětech
závaznou přihlášku. Děkuji za pochopení a účast.
(Antonie Svobodová)

RUBRIKA:
LUŠTÍME SE ZÁKLADKOU
Osmisměrka: po vyškrtání nám zbude to, co máme rádi. (v němčině)
b

l

a

u

modrá

r

e

u

n

a

u

i

t

d

bratr

d

e

d

o

auto

e

s

ä

k

červená

r

o

t

s

sýr
nebo

Správné řešení vložte do schránky označené LUŠTÍME
SE ZÁKLADKOU, která bude umístěna v trafice Jana
na náměstí v Krásné Lípě nebo zašlete na e-mail:
sarkapeskova@centrum.cz. Výherce získá volnou vstupenku na vybrané představení v krásnolipském kině.
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TURISTÉ LETOS SLAVÍ 120. LET
ZALOŽENÍ KČT
Turisté nejen chodí,
ale i úspěšně píší
Rovných devadesát jedna členů - 3 junioři,
55 seniorů, 2 invalidní důchodci a 31 členů
předdůchodového věku - klub má 35 žen
a 56 mužů - má členská základna Klubu českých
turistů v Krásné Lípě. Řídí je sedmičlenný výbor.
Dále má 16 cvičitelů a vedoucích, šest členů se
věnuje turistickému značení, klub má i svého
kronikáře a 4 členy v oblastním výboru KČT a své
zástupce má i v komisích při Ústředním výboru
KČT. Navíc, při krásnolipském odboru pracuje pod
vedením Hany Volfové oddíl Tomíků. „V loňském
roce se navíc našimi členy stali starosta města
Ing. Zbyněk Linhart, Dr. Jan Eichler, který se zároveň
stal předsedou KČT oblasti Ústeckého kraje,
a dlouholetá cvičitelka a organizátorka mládeže
členka oblastního výboru KČT Ústeckého kraje
Mgr. Helena Landová,“ připomněl předseda klubu
Václav Hieke.
V loňském roce měli krásnolipští turisté
naplánováno bezmála 30 akcí a k nejvýznamnějším
pak tradičně patří Novoroční výstup na Vlčí horu,
Nejsevernějšího zimní táboření v ČR, či největší
akce - dálkové a turistické pochody Skalními hrádky
Labských pískovců. Turisté připravili 5 autobusových
zájezdů, kdy největší zájem byl o dvoudenní výlet
do Berchtesgadenu.
Loňský rok byl ovšem podle Václava Hiekeho
úspěšný i co se týká publikování. „Po téměř
dvouletém úsilí se nám podařilo vydat obrazovou
publikací Pohledy do minulosti očima turistů
a skládačku Důvody proč navštívit Krásnou
Lípu. Navíc jsme spoluvydavateli knihy Podzemí
Šluknovska a pouze nedostatek finančních
prostředků nám zabránil, že jsme nedokončili
mapu 1:25 000 Varnsdorfsko. Ta bude, společně
s mapou Šluknovska, kterou vydá MěÚ Šluknov,
s naší spoluprací, vydána tedy až v roce letošním,“
řekl Václav Hieke. Dodal, že také požádali o grant na
připravovanou knihu Vlastivěda Šluknovska.

Lidé a příroda
v Českém Švýcarsku
2006–2008
Nové průvodcovské trasy, komplexní pobytové
programy pro turisty, nové služby v informačních
střediscích, zajímavé akce pro veřejnost
v chráněných oblastech, certifikaci služeb
v cestovním ruchu, nové vzdělávací moduly a jiné
- to vše jsou výstupy dvouletého projektu, který
realizovala obecně prospěšná společnost České
Švýcarsko pro návštěvníky i místní obyvatele
regionu České Švýcarsko. Tento projekt s názvem
„Informačně - vzdělávací systém v chráněných
územích Českého Švýcarska“ uspěl před dvěma
lety v grantovém řízení MŽP v rámci Operačního
programu Rozvoj lidských zdrojů a získal dotace ve
výši 9,2 milionů Kč (75 % z prostředků Evropského
sociálního fondu a 25 % z prostředků Ministerstva
životního prostředí).
„Cílem projektu je zkvalitnit vzdělávání a zvýšit
informovanost v oblasti ochrany životního prostředí
a zároveň podpořit rozvoj služeb a podnikání
v regionu Českého Švýcarska, a to v souladu
s principy udržitelného rozvoje“, vysvětluje Radim
Burkoň, projektový manažer společnosti České
Švýcarsko a dodává: „V lednu 2008 tento projekt
končí a naší společnosti se po dvouleté intenzivní
práci podařilo do praxe zavést řadu konkrétních
výstupů. Jmenovitě se jedná a tyto aktivity a služby:
Informační střediska Českého Švýcarska, vzdělávací

moduly, ekominimum pro každého, zelená známka,
práce s veřejností, průvodcování v chráněných
územích, fundraising pro neziskové organizace,
středisko ekologické výchovy, akce v chráněných
územích. Jejich smyslem bylo prezentovat chráněné
území a přírodu jako místo přístupné člověku,
a to za předpokladu respektování zásad šetrného
chování vůči tomuto území. V rámci projektu se
uskutečnily akce jako Den Země, Den bez aut,
Slavnosti luk a Noc s netopýry s velkou účastí
veřejnosti. Uskutečnily se také 2 ročníky zcela nová
akce s názvem - Evropský den parků 2006 a 2007
s cílem upozornit na jedinečné přírodní hodnoty
tohoto regionu. Vydali jsme souhrnné brožury
s akcemi v chráněných územích Českého Švýcarska
pro rok 2006 i 2007 a Průvodcovské služby v sezóně
2007.
Celkem jsme v projektu přímo nebo nepřímo
podpořili či ovlivnili více než 150.000 osob.
Partnery projektu byli Správa Národního
parku České Švýcarsko, ZO ČSOP Tilia, Agentura
ochrany přírody a krajiny (CHKO Labské pískovce,
CHKO Lužické hory), Klub českých turistů, Občanské
sdružení přátel Lužických hor a Základní škola
Krásná Lípa.
Aktivity byly realizovány díky projektu
„Informačně - vzdělávací systém v chráněných
územích Českého Švýcarska“ a financované
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem
České republiky.
(Dana Štefáčková, České Švýcarsko o. p. s.)

MateĢské centrum B E R U Š K A Krásná Lípa
poĢádá v podkroví školní družiny pro své dĒtiĀky

K A R N E V A L
Zveme všechny dĒti v maskách s doprovodem
v úterý 19. 2. 2008 od 9.30 hod.
ÿekají vás dvĒ hodiny zábavy a pĢekvapení!
PĢípadné informace získáte na tel. 607 852 620
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USNESENÍ

z 26. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 17. 01. 2008
I. Hlavní program
Podání žádosti o dotace - investiční projekty
Usnesení RM č. 26 - 01
RM projednala přípravy podání žádostí o dotace
a v případě zvládnutí zajištění všech náležitostí
schvaluje podání žádostí na podporu:
a) Rekonstrukce rybníka Šiml v Dlouhém Dole SFŽP ČR,
b) Obnova městské zeleně města Krásná Lípa SFŽP ČR,
c) Dětské hřiště s hracími prvky (oranžové hřiště) Nadace ČEZ.
II. Došlá pošta
Prodej pozemků
Usnesení RM č. 26 - 02
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
p. p. č. 1902/3 o výměře 53 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 1962/10 o výměře 698 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 1962/9 o výměře 661 m2, k. ú. Krásná Lípa;
st. p. č. 1120/2 o výměře 13 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 527/1 o výměře 2220 m2, k. ú. Krásný Buk;
p. p. č. 1093/3 o výměře 1635 m2, k. ú. Krásná Lípa;
st. p. č. 1305 o výměře 6 m2, k. ú. Krásná Lípa.
Prodej pozemku
Usnesení RM č. 26 - 03
RM doporučuje ZM neschválit prodej části
p. p. č. 1937/10, k. ú. Krásná Lípa, za účelem
zřízení zahrady Jiřímu Pavlíkovi, Krásná Lípa,
Rooseveltova 565/8 z důvodu zachování pozemku
pro potřeby města.
Prodej pozemku
Usnesení RM č. 26 - 04
RM doporučuje ZM neschválit prodej p. p. č. 580/1
a p. p. č. 580/2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy, Heleně Holé,
Plzeň, U Českého dvora 21 z důvodu stávajícího
závazku k těmto pozemkům.
Pronájem pozemků
Usnesení RM č. 26 - 05
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout pozemky:
st. p. č. 677/15 o výměře 39 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 1915/1 o výměře 402 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 1291 o výměře 921 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 1292 o výměře 321 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 97 o výměře 860 m2, k. ú. Vlčí Hora;
p. p. č. 98 o výměře 1108 m2, k. ú. Vlčí Hora;
p. p. č. 355, část o výměře 350 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 356, část o výměře 640 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 1093/3 o výměře 1635 m2, k. ú. Krásná Lípa,
p. p. č. 94 o výměře 1349 m2, k. ú. Vlčí Hora.
Pronájem pozemků
Usnesení RM č. 26 - 06
RM schvaluje dodatek ke smlouvě o nájmu
pozemku č. 98/23/70/020, nájemce Lubomír Hryzák,
Rybniště 196, kterým se prodlužuje doba nájmu do
31. 12. 2012.
Pronájem pozemků
Usnesení RM č. 26 - 07
RM schvaluje dodatek ke smlouvě o nájmu pozemku
č. 2003/23/15-076, nájemce Naděžda Poláková,
Krásná Lípa, Pražská 3, kterým se prodlužuje doba
nájmu do 31. 12. 2012 za podmínky úhrady dluhů
vůči městu, v termínu do 20. 02. 2008.
Pronájem pozemků
Usnesení RM č. 26 - 08
RM
schvaluje
dodatek
ke
smlouvě
č. 2003/23/15-119, nájemce Jiří Jelínek, Krásná Lípa,
Malátova 2, kterým se prodlužuje doba nájmu do
31. 12. 2012 za podmínky úhrady dluhu vůči městu,
v termínu do 20. 02. 2008.
Pronájem pozemků
Usnesení RM č. 26 - 09
RM neschvaluje prodloužení platnosti smlouvy
o nájmu pozemku č. 97/23/70/089, nájemce
Jiří Oliva, Krásná Lípa, Kamenná Horka 54, z důvodu
vyhlášení pozemku k prodeji a schvaluje bezplatné
užívání do doby realizace prodeje.
Kauce
Usnesení RM č. 26 - 10
RM schvaluje vrácení kauce 2 000 Kč Františku
Pavlíkovi, Krásná Lípa, Kyjovská 63.

Byty
Usnesení RM č. 26 - 11
RM schvaluje pronájem bytu č. 3, Rumburská 977/5,
Krásná Lípa v tomto pořadí:
1. Jelínková Zdeňka, Studánecká 564/16, Krásná
Lípa,
2. Lhoták Pavel, Mánesova 982/20, Krásná Lípa.
Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na
vlastní náklady.
Byty
Usnesení RM č. 26 - 12
RM
schvaluje
pronájem
bytu
č.
33,
Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa v tomto pořadí:
1. Svobodová Jitka, Čapkova 1004/14, Krásná Lípa,
2. Lhoták Pavel, Mánesova 982/20, Krásná Lípa,
3. Moučková Hana, Komenského 410, Dolní
Poustevna.
Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na
vlastní náklady.
Zábor veřejného prostranství
Usnesení RM č. 26 - 13
RM schvaluje bezplatný pronájem veřejného
prostranství na p. p. č. 1307/1 v rozsahu cca 2 m
okolo panelového domu v Nemocniční ul.
č. 1062 a 1063 z důvodu stavby lešení. Zábor
veřejného prostranství z důvodu oprav panelových
domů bude prováděn v termínu od 01. 03. 2008 do
30. 11. 2008.
III. Různé
ZŠ a MŠ Krásná Lípa
Usnesení RM č. 26 - 14
RM bere na vědomí závazné ukazatele rozpočtu
NIV - upravený rozpočet k 05. 12. 2007 příspěvkové
organizace Základní škola a Mateřská škola Krásná
Lípa.
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o úvěru
Usnesení RM č. 26 - 15
RM doporučuje ZM schválit návrh dodatku č. 4 ke
Smlouvě o úvěru č. 348/05/LCD s Česká spořitelna, a. s.
Námět projektu
Usnesení RM č. 26 - 16
RM projednala námět projektu Naučný areál
umístěný v prostoru mezi Domem ČŠ a Továrnou
předložený České Švýcarsko, o. p. s. a žádá
o jeho dopracování za účasti zástupců města
s respektováním budoucí možné výstavby nového
domu na náměstí a připravovaných projektů.
Poskytování
informací
podle
zákona
č. 106/1999 Sb.
Usnesení RM č. 26 - 17
RM
bere
na
vědomí
výroční
zprávu
v oblasti poskytování informací podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů za
rok 2007. RM bere na vědomí přehled žádostí
o podání informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k infomacím za rok 2007.
Pravidla Czech Point
Usnesení RM č. 26 - 18
RM schvaluje pravidla pro vydávání výpisů ze
systému Czech Point, dle předloženého návrhu.
Komunitní centrum Českého Švýcarska proplacení FZ č. 8
Usnesení RM č. 26 - 19
RM bere na vědomí přijetí platby ve výši
2 456 141,76 Kč od řídícího orgánu EQUAL za
období 6 - 8/2007.
Podpora terénní práce 2008
Usnesení RM č. 26 - 20
RM doporučuje ZM schválit podání žádosti
o dotaci do programu A. Podpora terénní práce
2008 s názvem AMARI terénní práce. RM ukládá
Haně
Volfové
zajistit,
aby
nedocházelo
k souběžnému financování z různých projektů.
Komunitní centrum ČŠ - pronájem vozu
Usnesení RM č. 26 - 21
RM
schvaluje
dodatek
č.
1
smlouvy
2006/24/29Q-007 s FB Automobil s. r. o., Varnsdorf
na pronájem vozu.

Převod pozemků
Usnesení RM č. 26 - 22
RM vyhlašuje záměr obce převést pozemek:
st. p. č. 226 o výměře 46 m2, k. ú. Krásná Lípa.
Podnájem bytu
Usnesení RM č. 26 - 23
RM schvaluje Janě Gálové, bytem Krásná Lípa,
Nemocniční 1149/12a podnájem bytu č. 28,
Nemocniční 1149/12a Martině Fiegerové, bytem
Krásná Lípa, Kyjov 3.
Finanční výpomoc
Usnesení RM č. 26 - 24
RM schvaluje finanční výpomoc Alexandru
Steyskalovi, bytem Krásná Lípa, Nemocniční 952/18,
ve výši 5 000 Kč.
Žádost o příspěvek
Usnesení RM č. 26 - 25
RM schvaluje podání žádosti o příspěvek ve výši
97 tis. Kč z rozpočtu Ústeckého kraje na zlepšení
materiálně technického vybavení Výjezdové
jednotky SDH Krásná Lípa.
Smlouva o poskytnutí práv k užívání software
Usnesení RM č. 26 - 26
RM schvaluje Dodatek smlouvy č. 2696 o poskytnutí
práv k užívání software KEO Komplet, mezi městem
Krásná Lípa a ALIS, spol. s r. o., Mariánská 538, Česká
Lípa.
Proplácení obřadů
Usnesení RM č. 26 - 27
RM schvaluje za svatební obřad a obřad vítání
občánků provedený v roce 2008 vyplácet
oddávajícímu a matrikářce za jeden obřad každému
200 Kč.
RM schvaluje vyplácet v roce 2008 za úpravu
zevnějšku za jeden obřadní den pro oddávajícího
a matrikářku každému po předložení účtu
maximálně 160 Kč.
Kronika města
Usnesení RM č. 26 - 28
RM schvaluje zápis včetně příloh do kroniky města
za měsíc prosinec 2007 předložené kronikářem
Ivanem Jaklem.
Odvolání proti rozhodnutí
Usnesení RM č. 26 - 29
RM v souvislosti s provozem a legalizací stavu
v areálu bývalého Bonexu (kotelna, čistírna
odpadních vod) schvaluje odvolání proti:
a) prodloužení povolení k vypouštění odpadních
vod
b) kolaudačnímu
rozhodnutí
na
čistírnu
průmyslových odpadních vod Barvírny
IV. Informace
RM dále projednala tyto informace:
- sdělení od MŽP o převzetí procesu EIA posuzování
vlivů záměru Environ. rekonstrukce kotelny,
- článek o spalování a spoluspalování biomasy
v kondenzačních elektrárnách, včetně úvodního
e-mailu,
- tabulka - Evidovaní uchazeči (dosažitelní)
o zaměstnání podle měst a obcí v jednotlivých
spádových oblastech okresu Děčín,
- přehled návštěvnosti knihovny a internetu za rok
2007,
- dopis na město Krásná Lípa od pana Jindry
Františka,
- článek z německých novin o výstavbě elektrárny
v Krásné Lípě,
- výtisk z internetových stránek Českého Švýcarska
- doporučujeme hotely.
RM dále projednala zápisy z těchto komisí:
- kulturní ze dne 08. 01. 2008,
- SPOZ ze dne 07. 01. 2008.

Jiří Vích

Ing. Zbyněk Linhart

