329

krásnolipský
půlměsíčník

Příští číslo Vikýře vyjde ve
čtvrtek 10. července
3,50 Kč
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Stavba začala - bez povolení
O výstavbě elektrárny v Krásné Lípě ještě
není rozhodnuto, přesto se již začalo stavět.
A překážkou pro společnost Komaxo není
ani to, že se stále ještě zpracovává odborný
posudek o vlivu na životní prostředí, takzvaná
EIA. Přesto firma dne 10. 6 zahájila práce na
tomto projektu a to pokládkou tří nových
vysokonapěťových kabelů pro napojení
elektrárny na rozvodnou síť ČEZ. A to vše bez
jakýchkoliv povolení, respektive informování
dotčených osob, minimálně však nesplnila
požadavky § 152 stavebního zákona.
„Máme podezření, že prováděné práce
nejsou prováděny v souladu se zákony. Podle
sdělení krásnolipského městského úřadu se
město neúčastnilo žádného řízení, přestože
je stavba prováděna také na jeho pozemcích.
Pokud se prokáže, že stavba není prováděna
v souladu s příslušnými zákony, chceme, aby
stavební úřad zasáhl, stavba byla odstraněna a
vše bylo uvedeno do původního stavu,“ řekla
místopředsedkyně občanského sdružení Lípa
pro zdraví Hana Volfová. Podle nich totiž touto
činností může být mimo jiné narušeno řízení

EIA a dotčen zájem ochrany přírody a krajiny.
To ale důrazně popřel vedoucího kotelny Milan
Pešír, podle kterého se pouze opravují stávající
kabely a k tomu žádná povolení ani ohlášení
nepotřebují. „O žádné přípravné práce nejde,
pouze vyměňujeme třicet let staré kabely. Víc
k tomu nemám co říci,“ sdělil. „Ovšem i v tom
případě, kdybychom měli přistoupit na tuto
hru, kterou se obejde podstata zákona, musí
stavebník zajistit řádnou přípravu a provádění
stavby - například vytýčením inženýrských sítí
- a v dostatečném předstihu informovat osoby
těmito pracemi dotčené, tedy i vlastníky. A
ani to se nestalo,“odpověděl starosta města
Zbyněk Linhart.
Tři nové vysokonapěťové kabely jsou
viditelně dimenzovány pro připravovanou
elektrárnu, respektive na přenos jejího
plánovaného výkonu, navíc nejdou ani ve
stávajících trasách. Z celého postupu je patrná
snaha firmy Komaxo vyhnout se řádnému
územnímu a stavebnímu řízení a obejít tak
povinnost plynoucí ze stavebního zákona.
Kromě toho, opět bez povolení, byly při

výkopových pracích pokáceny dřeviny a došlo
k dalším nepovoleným zásahům do místní
komunikace.
Proto město okamžitě podalo oznámení
Policii ČR pro porušení zákona spočívajícího
v porušení několika zákonů mimo jiné v
poškozování vlastnictví a v neoprávněném
zásahu do vlastnictví města. „Podle našeho
zjištění došlo bez vydání příslušných povolení
a bez souhlasu města k zásahu do místní
komunikace a to provedením výkopových
prací, protlaku a položením elektrických
kabelů,” zdůraznil krásnolipský starosta
Zbyněk Linhart. Firma nejenže poškozuje
místní komunikaci a osadila i nepovolené
dopravní značení, ale výkopové práce
probíhaly v blízkosti stávajících inženýrských
sítí bez jejich vytýčení. Starosta s dalšími
pracovníky městského úřadu na místě
opakovaně vyzývali provádějící firmy i
zástupce stavebníka k ukončení prací a k
předložení nutných dokumentů - vytýčení sítí
- a dočkali se odpovědi, že k těmto pracím nic
nemají a nic nepotřebují.

Město zareagovalo a kabely vykopalo
Že v centru svého města elektrárnu
nechtějí, myslí Krásnolípáci naprosto vážně.
A to dokonce tak, že přinutili krásnolipské
zastupitele
k
razantnímu
jednání.
A tak se v Krásné Lípě v posledních dnech kope
více než bývá zvykem. Poprvé začala kopat
společnost Komaxo, která začala s přípravnými
pracemi a položila tři vysokonapěťové
kabely. Podruhé kopalo město, které tyto
kabely ze svých pozemků odstranilo.
To, že město přistoupilo k takto razantnímu
kroku, si vynutili obyvatelé Mánesovy ulice,
spolu s členy občanského sdružení Lípa pro
zdraví, kteří na posledním zastupitelstvu
požadovali rázné a efektivní jednání
města ve věci nezákonného postupu
společnosti
Komaxo.
Zastupitelstvo
požadavek lidí podpořilo a jednohlasně
starostovi města Zbyňku Linhartovi uložilo,
aby podnikl nezbytné kroky vedoucí
k vyjmutí neoprávněně instalovaných
kabelů a všemi dostupnými a účinnými

prostředky zajistilo obhájení ústavního práva
Krásné Lípy na ochranu svého majetku.
To se také stalo a hned druhý den po
zastupitelstvu a třetí den poté co Komaxo
kabely položilo, je město zase vykopalo.„Jedná
se o tři vysokonapěťové kabely s ohromnou
kapacitou přenosu, asi snad náhodou
postačujících přenosu výkonu zamýšlené
elektrárny “ upřesnil krásnolipský starosta.
Dodal, že město vyňalo pouze kabely, které
ležely na jeho pozemcích. Kromě toho
město podalo i trestní oznámení Policii ČR a
oznámení o porušení několika zákonů poslalo
i rumburskému stavebnímu úřadu. „Došlo
k několika porušením zákonů spočívajících
mimo jiné v provádění prací bez nutných
dokladů, zásahu do místní komunikace,
kácení dřevin a zejména k nepovolenému
zásahu do cizího majetku, což považujeme
za protizákonný postup,“ vyjmenovala Hana
Volfová.
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SVOZ SEPAROVANÉHO
ODPADU
Nejbližší svoz separovaného odpadu
proběhne v pondělí 30.6. 2008 ve Vlčí
Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 3.7. 2008
v Krásné Lípě. Dále pak v pondělí 14.7.
2008 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve
čtvrtek 17.7. 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.

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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Novinky ve třídění odpadů
Krásná Lípa dlouhodobě dosahuje
velmi dobrých výsledků ve třídění dále
upotřebitelných složek komunálního odpadu.
V Ústeckém kraji jsme na devátém místě
mezi městy v celkové výtěžnosti na jednoho
občana. Systém likvidace tříděného odpadu
je tvořen kombinací pytlového svozu (svozem
speciálních pytlů s jednotlivými druhy
odpadů), dále tříděním do velkoobjemových
nádob a také prostřednictvím sběrného dvora
v areálu Technických služeb. Zde je potřeba
uvést, že všechny tyto způsoby likvidace jsou
pro občana bezplatné.
Přesto výsledky provedených analýz
komunálního odpadu, které jsme v minulém
období provedli a vyhodnotili, ukázaly na
trvající podíl dále upotřebitelných složek
v krásnolipských popelnicích.
Ve spolupráci s firmou Pro EKO Varnsdorf

město připravilo tento rok další rozšíření
separačních míst pro oddělený sběr odpadů.
Ke stávajícím deseti lokalitám (na mapce
čísla 1 - 10) přibude postupně deset dalších
(číslovány 11-20). Většina míst bude osazena
standardně nádobami na třídění papíru,
plastu, skla bílého a skla barevného. Sníží
se tak výrazně donášková vzdálenost pro
podstatnou část obyvatel. První nové nádoby
již byly instalovány v horní části sídliště, na
Rumburské ulici na křižovatce s Lidickou a
v Krásném Buku na křižovatce do Kyjova.
V systému samozřejmě nadále souběžně
funguje i pytlový způsob třídění. Pytle obdržíte
zdarma v kanceláři Ts u p. Kamberské.
Děkujeme všem co třídí - šetří přírodu i
vlastní kapsu.
(J. Kolář)

Rozmístění velkoobjemových separačních
nádob na odpady v Krásné Lípě
Pivovarská ulice

Sídliště – horní část

Sídliště střed

Sídliště – dolní část

TIP sport bar

Varnsdorfská – U Houfka

Varnsdorfská u potravin

Rumburská – u přejezdu

U Slávie

Kyjovská – MIX konzum

U Medvěda

Krásný Buk – u Svazarmu

Křižíkova ulice - Bogota

Sněžná – autobusová zastávka

Zahrady Pharming

Doubická x Smetanova

Kyjov

Frindova x Fričova

Vlčí Hora - Nobilis

Kamenná Horka – u trafa

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 7.7.2008 17-18 hod.
Pondělí 21.7. 2008 17-18 hod.
Více informací o této nové občanské poradně získáte na telefonním čísle 412 354 849.
Dotaz: Prosím o informaci, zda i v případě poskytnutí daru církvi je nutno doložit účel, na jaký byl
dar poskytnut.
Tazatel má asi na mysli následek poskytnutí daru podle ust. § 15 odst. 1, resp. § 20 odst. 8 zákona o
daních z příjmů, tedy možnost odčitatelnosti takového daru od základu daně.
Pokud by tomu tak bylo, potom platí, že takový dar je položkou, kterou lze odečíst od základu daně
jenom za předpokladu, že je doloženo, že se jedná o dar církvi na činnost církve. To lze doložit nejlépe
smlouvou, v níž se příslušná složka církve zaváže, že konkrétní dar použije na svou činnost, a v případě,
že tomu tak nebude, že dar vrátí. Není třeba však uvádět, co konkrétně bude za dar pořízeno (budou-li
darem peníze).
Jiným způsobem doložení toho, že se jedná o dar církvi na činnost církve, by mohlo být i konkrétní
doložení, k čemu byl dar použit (či co za peněžitý dar bylo zakoupeno, opraveno a podobně).
Takže i u daru poskytnutého církvi, stejně jako je tomu u jiných darů, je nutno doložit, že dar je
poskytován na činnost obdarovaného – tedy této církve – není však nezbytné dokládat konkrétněji, na
jakou konkrétní činnost dar byl či bude použit. Pro účely posouzení nároku na odpočet od základu daně
z příjmů požadujte smlouvu s církví nebo doklad od církve, kde bude uvedeno, že církev dar obdržela a
použije na svou činnost.
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RŮZNÉ RŮZNÉ RŮZNÉ RŮZNÉ RŮZNÉ RŮZNÉ RŮZNÉ
Škola se opravuje za evropské peníze
Stavbou lešení začala zřejmě největší
investiční akce letošního roku v Krásné Lípě –
„Udržitelné využívání zdrojů energie v Základní
škole v Krásné Lípě snížením energetických
ztrát a využitím obnovitelných zdrojů energie“.
Jedná se o rekonstrukci základní školy a dvacet
milionů, z celkových pětadvaceti, které si tato
rekonstrukce vyžádá, se městu podařilo získat
z Operačního programu životního prostředí a
ze státního rozpočtu ČR. Získané prostředky
z evropských fondů využijí na zateplení školy,
výměnu oken a instalaci tepelného čerpadla.
„Celá akce je nastavena termínově tak, aby
došlo k minimálnímu narušení školního
provozu. Výměna všech oken, zateplení
fasády, kompletní rekonstrukce střechy včetně
jejího zateplení, instalace tepelného čerpadla
a z větší části i kompletní oprava a zateplení
fasády, se musí uskutečnit v průběhu dvou

prázdninových měsíců,“ řekl krásnolipský
tajemník Jan Kolář. Školáky tak už v novém
školním roce bude vítat škola v novém
kabátě. Veřejnou zakázku v celkovém objemu
25,3 mil. Kč získala v otevřeném výběrovém
řízení firma DEMOS s. r. o. z Krásné Lípy.

Město Krásná Lípa
prodá družstevní byt

Odsouzení pracují
pro město

Město Krásná Lípa prodá družstevní byt č.
17, který se nachází na malém sídlišti v ulici
Nemocniční, č. p. 1065/32, Krásná Lípa. Jedná
se o byt 3 + 1 o rozloze 72 m2.
Bližší informace podá Soňa Tůmová na tel.
č. 412354839 nebo tumova@krasnalipa .cz

Město Krásná Lípa již téměř 6 let umožňuje
svým občanům, kterým byl soudem za přečin
či trestný čin uložen alternativní trest – tzv.
obecně prospěšné práce, aby si tento trest v jeho
prospěch odpracovali. A to zpravidla v rámci
činnosti našich Technických služeb. Odsouzení
udržují veřejná prostranství a městskou zeleň.
Výjimečně provádějí i kvalifikovanější činnosti.
Do dnešních dnů tak bylo odpracováno
již 75 trestů, což představuje téměř 20 tis.
pracovních hodin. To je samozřejmě i zajímavý
ekonomický přínos. Na straně druhé je pak
potřeba zmínit nevhodný a lajdácký přístup
až nezájem některých odsouzených – v tom
případě pak vstřícnost končí a je podáván
návrh na přeměnu trestu na trest odnětí
svobody.

Pravidla pro převod členských práv na byt
č. 17, I. kategorie v objektu Nemocniční
1065/32, Krásná Lípa
1. Zájemce podá písemnou žádost v zalepené
obálce, která musí obsahovat:
a. jméno, příjmení žadatele
b. adresu trvalého pobytu žadatele
c. datum a místo narození žadatele
d. číslo bytu, o který má zájem
e. konečnou kupní cenu, za kterou chce
žadatel koupit členské právo na byt
uvedenou číslicí a slovním vyjádřením
f. státní příslušnost žadatele
g. datum a podpis žadatele
2. Zájemce při podání žádosti uhradí
v pokladně MěÚ Krásná Lípa kauci ve výši
3.000,- Kč.
3. Zájemce bere výslovně na vědomí tyto
podmínky:
a. závazek uhradit poplatek za převod
členských práv
b. kupující se stane členem družstva SBDO
Průkopník
c. minimální kupní cena je 2.000,- Kč/m2
d. navržená kupní cena je splatná při
podpisu dohody o převodu členských práv
a povinností
4. Zájemce podá písemnou žádost v uzavřené,
neprůhledné obálce označené
“BYT Č. 17, NEMOCNIČNÍ 1065/32 - NEOTVÍRAT
nejpozději do 29.08.2008 10:00 osobně na
podatelně MěÚ Krásná Lípa.
5. Žádosti, které nebudou obsahovat údaje
dle bodu 1. budou automaticky řazené.
6. Pořadí nejvýhodnějších nabídek doporučí
komise pro výběrová řízení RM.
7. RM doporučí ke schválení nejvýhodnější
nabídku ZM.
8. ZM rozhodne o nejvýhodnější nabídce v
tajném hlasování.

CZECHPOINT
nabídne víc
K 1. červenci 2008 se rozšíří nabídka
Czech POINT o možnost podat žádost o
založení živnosti přes kontaktní místa.
Město Krásná Lípa se od 1. ledna zapojilo do
projektu Ministerstva vnitra Czech POINT, který
umožňuje občanům získat na Městském úřadu
v Krásné Lípě ověřené výstupy z Obchodního
rejstříku, Živnostenského rejstříku a z Katastru
nemovitostí. Odpadá tedy dojíždění pro
výpisy za úřady do Rumburku či případná
poštovní korespondence s příslušnými úřady.
S žádostmi či s dotazy se můžete obracet na
Matriční úřad – p. Božena Koubská. Ověřené
výstupy z uvedených registrů budou vydávány
pouze v úřední hodiny, tedy v pondělí, ve
středu a v pátek. Podrobnosti získáte pod
logem CZECHPOINT na webových stránkách
města Krásná Lípa.

Vandalové poškodili
kapličku na Sněžné
V noci ze čtvrtka na pátek 20. června 2008
poškodil zatím neznámý pachatel kapličku
na Sněžné. Případ šetří Policie ČR. Škoda není
velká, zamrzí však zbytečnost a bezohlednost
tohoto počínání. A to o to více, že kaplička je
vzorně udržována a opečovávána obyvateli
Sněžné.

V Nemocniční ulici se
opravuje chodník
Skupina pracovníků Technických služeb,
zaměstnaných v rámci projektu veřejně
prospěšných prací, upravuje chodník a plochu
v okolí altánu v Nemocniční ulici. Upravuje se
původní kamenná dlažba a nově se dláždí
část chodníku až k odbočce do sídliště.
Pokud vše půjde podle plánu, bude se
pokračovat pokládkou zámkové dlažby dále
po pravé straně komunikace.

Nová čísla o
nezaměstnanosti v
regionu
Statistika nezaměstnanosti děčínského
úřadu práce hovoří o trochu jiných číslech,
než jaká slyšíme z médií. Celostátní
průměry (dnes 5 %) vypadají výrazně
optimističtěji, než ta, která vypovídají o
nezaměstnanosti ve šluknovském výběžku.
V Krásné Lípě máme tedy ke konci května
239 evidovaných uchazečů, tedy 13,8%
nezaměstnanost. Potvrzuje se tak každoroční
trend poklesu počtu nezaměstnaných v
důsledku nástupu sezónních prací.
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Krásná Lípa žila lidovou muzikou, tanci a
jarmarkem
Milovníci tradiční lidové kultury si opět po
dvou letech dali dostaveníčko v Krásné Lípě,
kde se konal již čtvrtý Mezinárodní folklorní
festival Tolštejnského panství a Staročeský
jarmark. Po tři festivalové dny tu své umění
předváděli členové folklorních souborů z
Čech, Moravy, Slovenska a Lužice. V pátek, kdy
festival začal, se jeho organizátoři rozhodli
uctít památku valašského muzikanta Pavla
Malíka z Bystřice pod Hostýnem, který se
výrazně zasadil o vytvoření muziky Lužičanu,
jenž stál u zrodu festivalu a bez něhož by
festivalová tradice v Krásné Lípě vůbec

Romské ženy se
učí šít
Obsluhovat šicí stroj, šít drobné výrobky
či opravovat oblečení, se učí šest romských
žen z Krásné Lípy. Šicí kurz pro ně připravilo
CEDR - komunitní centrum o.s. Krásná Lípa ve
spolupráci s Občanským romským sdružením
Čačipen a městem Krásná Lípa. Součástí
kurzu je i výuka základům práce na počítači
a účastnice mají možnosti navštěvovat i na
pracovní trh zaměřený na Job klub. „Kurz je
velmi zajímavý a moc se mi líbí, že se naučím
pracovat na stroji a i si něco sama ušiji,“ řekla
jedna z účastnic kurzu Naďa Surmajová.
V závěru kurzu totiž jeho účastnice budou
šít maškarní kostým. První z řady kurzů
začal ve středu 4.6.2008 pod odborným
dohledem Jany Volfové. Šicí kurzy pro romské
ženy podpořila Ambasáda Nizozemského
království a Rady vlády ČR pro záležitosti
Romské komunity.
(Robert Ferenc, předseda sdružení)

nevznikla. Sobota pak patřila jarmarečnímu
ruchu s řemeslníky, jarmarečníky, stylovými
stánky a to vše za doprovodu festivalových
pořadů a krojovaného průvodu městem. Pro
sobotní den je typická i soutěž o bábovku
jarmarku. Letos se jich sešlo rekordních
deset a tu nejlepší upekla Adéla Matovičová.
Festival měl letos navíc i tajenkovou soutěž,
jejíž vítězkou se stala Pavlína Apeltová, která
si vyluštila koš plný jarmarečních výrobků.
Třídenní maratón lidových slavností pak v
neděli ukončil soubor úsměv z Horní Břízy,
který návštěvníkům přiblížil západočeský

folklor. Příjemné chvíle s folklorem ovšem
netrávili pouze Krásnolípáci, ale zajímavé
zážitky a příjemnou atmosféru si mohli
vychutnat i diváci v Rumburku, Chřibské či
Dolním Podluží.
Letos poprvé organizátoři také vyhlásili
fotografickou soutěž MFF Tolštejnského
panství na téma „Hudba a tanec v obraze“
a „Jarmareční ruch“, kdy vítěz této soutěže
vyhraje vyhlídkový let nad Krásnou Lípou.
Fotografie můžete odevzdávat až do 30. června
v tiskové kvalitě na CD (DVD) v Informačním
centru ČŠ na náměstí v Krásné Lípě.

Mariášový král je z Rumburku
Na tolštejnských slavnostech, které se
za krásného počasí a rekordního počtu
návštěvníků konaly v sobotu 7. června na
hradě Tolštejn u Jiřetína pod Jedlovou, byli
opět vyhlášeni i nejlepší mariášníci. Turnajů
v Krásné Lípě, Rumburku, Varnsdorfu a
Cvikově se zúčastnilo celkem 78 hráčů.
Titul „Mariášový král tolštejnského panství“
získal tentokráte rumburský občan pan Karel

Srbecký, druhé místo a titul „Mariášový filek
tolštejnského panství“ patří panu Vladimíru
Štanclovi z Liberce a titulem „Mariášový
spodek tolštejnského panství“ byl odměněn
pan Petr Véle z Varnsdorfu. Za nepřítomného
pana Štancla převzal odměnu pan Karel
Horký, známý majitel motocyklu Čechie
– Böhmerland.
(Milan Sudek)

Foto: Jiří Stejskal
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USNESENÍ Z 11. ZASEDÁNÍ ZATUPITELSTVA MĚSTA
KRÁSNÁ LÍPA
- ZM bylo seznámeno s okolnostmi provádění
prací při výstavbě Elektrárny stavebníkem
firmou Komaxo, s.r.o., Kolín v Mánesově ulici,
v Krásné Lípě spočívající v pokládce nových
vysokonapěťových kabelů.
- ZM bere na vědomí oznámení Policii ČR a
Stavebnímu úřadu Městského úřadu Rumburk
o porušení několika zákonů ČR.
- ZM konstatuje, že práce byly zahájeny bez
příslušných povolení, řádného informování,
přípravy a vedení stavby a především
před ukončením řízení v procesu tzv.EIA a
v rozporu se stavebním zákonem a došlo
k několika porušením zákonů spočívajících
mj. v provádění prací bez nutných dokladů,
zásahu do místní komunikace, kácení dřevin
a zejména k nepovolenému zásahu do cizího
majetku.
- ZM konstatuje, že tímto došlo k zásahům

do majetku města bez oznámení i souhlasu
vlastníka a považuje tento postup
za
protizákonný.
- ZM ukládá starostovi města, radě města
a pracovníkům města zamezit nezákonnému
postupu při výstavbě elektrárny, zajistit všemi
dostupnými a účinnými prostředky obhájení
ústavního práva Města Krásná Lípa na ochranu
jeho majetku a zajistit okamžité vymístění
kabelů z pozemků města a to případně i
opakovaně.
- ZM ukládá starostovi města informovat
o tomto postupu stavebníka, Ministerstvo
životního prostředí ČR, Českou inspekci
životního prostředí a společnost ČEZ.
ZM opakovaně konstatuje, že záměr
výstavby Elektrárny v Mánesově ulici je
v rozporu s územním plánem města Krásná

Elektrárna na biomasu nebo uhlí?
Elektrárnu, která se prezentuje jako
elektrárna spalující biomasu s přídavkem
uhlí, má v Krásné Lípě vybudovat kolínský
podnikatel Zdeněk Záboj. Proti její výstavbě se
ale krásnolipští obyvatelé bouří a řekli ji důrazné
ne. Elektrárna by totiž stála v centru města,
které je součástí dvou chráněných krajinných
oblastí, ptačí oblasti a národního parku. Nelíbí
se ani to, že elektrárna, prezentovaná jako

ekologická několikanásobně zhorší životní
prostředí. Šance na zajištění 75 tisíc tun dřevní
štěpky v rozumné dopravní vzdálenosti je
poměrně nízká, což znamená, že v reálu se
v kotelně bude spalovat spíše než biomasa
hnědé uhlí. Biomasa je totiž v našem regionu
spíše nedostatkovým zbožím. Výrazně vyšší
budou i emise z kotelny.

Znečišťující látka

Průměr roku 2005
(t/rok)

Max. po rekonstrukci (t/rok)

Zvýšení až

Tuhé znečišťující
látky

4,48

127,604

2848%

Oxid siřičitý

35,06

2 126,63

6066%

Oxid dusíku

10,21

552,93

5416%

Oxid uhelnatý

10,00

340,15

3402%

Organické látky

1,31

38,39

2931%

I dopravní zátěž bude vyšší, než se uvádí v
oznámení záměru. Podle oznámení záměru
se zvýší množství spalovaných paliv, namísto
současných 6.590 tun hnědého uhlí ročně
bude kotelna spalovat 19.790 tun hnědého
uhlí a 75.000 tun biomasy. To je více než
čtrnáctinásobné zvýšení množství materiálů,
které je nutné do objektu kotelny
dopravovat. Přitom biomasa má nižší
objemovou hmotnost, což znamená, že pro její

dopravu je nutné mít větší přepravní kapacitu
než pro hnědé uhlí. Jednoduše řečeno,
zatímco v současnosti se ročně do kotelny
vozí 9.217 m3 paliva, tak po rekonstrukci to
bude 258.448 m3, což je dvacetosmkrát více.
V oznámení investora není možné také
nalézt informace o předpokládaných
koncentracích imisí u rodinných domků
sousedících s kotelnou, z nichž nejbližší leží
zhruba 30 metrů od budovy kotelny.

Lípa schváleným na 28. zasedání ZM dne
22.10.1998, usnesením č. 28-23 a OZV č.
3/1998 o závazných částech územního plánu
a to mimo jiné a především proto, že :
a)zamýšlené místo je určeno jako rezerva
pro rozšíření výrobního areálu,
b)doposud je nevyužito zón pro průmysl (B)
dle Územního plánu města.
c)ve výkrese č. 7, na který se OZV odvolává
je vymezeno místo zamýšlené Elektrárny
jako zóna D – zóna sportovní a rekreační.
d)textová části Územního plánu definuje
mj. omezení provozu kotelny Bonex,
decentralizaci zdrojů tepla , atp. a dále rušení
parovodů.

Lidé řekli
elektrárně
důrazné NE
V Krásné Lípě žije zhruba tři tisíce sedm
set obyvatel a více než čtrnáct set z nich se
podepsalo pod petici proti výstavbě elektrárny.
Jen pro srovnání, posledních komunálních
voleb se v Krásné Lípě zúčastnilo tisíc sto
osmdesát šest voličů. Zelenou výstavbě
elektrárny nedali ani krásnolipští zastupitelé,
kteří konstatovali, že projekt výstavby
elektrárny v centru města je v rozporu s
územním plánem a s požadavky vymístění
průmyslových
provozů
poškozujících
životní prostředí z centra města. Krásnolipští
zastupitelé navíc nedali souhlas ani s pracemi
na svých pozemcích a ukládáním sítí a dalších
zařízení, souvisejících s výstavbou elektrárny
Komaxo. Město s výstavbou nesouhlasí i
proto, že původně vypracované dokumenty o
vlivu na životní prostředí obsahovaly mnohé
nepřesnosti. „Elektrárna by také měla vyrábět
obrovské množství tepla - 31 MW - které
nebude kam dodávat. Bude se muset chladit
a to může způsobit problémy s místním
klimatem,“ uvedl starosta. Pokud by totiž
platily údaje z odborného posudku, jednalo
by se až o šedesáti násobné navýšení emisí,
například u oxidu siřičitého, kterého by za rok
bylo vypouštěno více než dva tisíce tun. „Celý
tento případ, ale i předchozí kroky, ukazují na
metody postupu a v našich očích zpochybňuje
celé předchozí i další řízení včetně procesu
EIA a také přístup k zákonům této země, kdy
se budou hledat nejrůznější skulinky a různé
výklady předpisů,“ zdůraznil Zbyněk Linhart.
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POZVÁNKY
Velkolepý průvod již na tuto neděli
připravují v sousedním Eibau. Vyvrcholí
tak již po šestnácté tradiční pivní slavnosti.
Průvod vyjde 29. června v 10:30 z osady
Waldorf a skončí zhruba po dvou hodinách
u lidového domu Volkshaus, kde je připraven
bohatý kulturní program a stánkový prodej.
Podrobnosti, desítky fotografií z minulého
ročníku a ukázku z DVD filmu si můžete
prohlédnout na „ www.eibauer-bierzug.de“
Jubilejní 10. ročník šachového turnaje OPEN
České Švýcarsko připravují organizátoři na
týden od 29. června do 6. července. Zhruba
stovka našich i zahraničních účastníků poměří
svoje síly v našem kulturním domě.
Rumburk v historických fotografiích.
Ve středu 2. července se do Domečku Na
Kopečku můžete přijít seznámit se zbrusu
novu knihou autorů Z. Kříčky, J. Hockého a
M. Brože Rumburk v historických fotografiích.
Antikvariátní večer. Ve středu 9. července
můžete do Domečku Na Kopečku
v Krásnolipské ulici v Rumburku přinést
nemilované či překážející knihy s tím, že si
je možná zamiluje někdo jiný. Antikvariátní
večer je benefičním večerem ve prospěch

POZVÁNKY POZVÁNKY

čajovny. Cenu knihy určí kupující, neprodané
kousky zůstanou v knihovničce čajovny.
Ekokrámek. Ve středu 16. červnce bude
mít v Domečku Na Kopečku svůj ekokrámek
Dagmar Řebíčková z Krásné Lípy, která v něm
představí ekologické výrobky hlavně pro děti
Zámecké slavnosti ve Šluknově. Poslední
červnový víkend 27. a 28. června se
v zámeckém parku u šluknovského zámku
uskuteční další Zámecké slavnosti. Slavnosti
v pátek 27.6. od 21:00 zahájí historický průvod
městem s loučemi, kterého se zúčastní i rytíři,
korouhevníci a bubeníci a na jehož konci
vás čeká překvapení. Pokračovat pak budou
v sobotu 28. 6. od 9.00, kdy se můžete těšit na
dobovou hudbu a tance, šermířské souboje,
loutkové divadlo pro děti, seznámíte se
s fakírským řemeslem, katovským řemeslem,
chybět nebude dělostřelecká i ohnivá show.
Po celou dobu slavností bude v zámeckém
parku historický trh, dětské dobové soutěže,
jízda na koních a další bohatý doprovodný
program. Celodenní vstupné 40,- Kč.
Starokřečanské slavnosti. V sobotu
12. července od 13:00 začnou ve Starých
Křečanech Prázdninové hry, které zahájí

Historická hudba SoliDea
rozezní park
Opět po roce, v pátek 4. července ve 20:00,
se v altánu v krásnolipském městském parku
uskuteční koncert instrumentálně – vokálního
souboru SoliDeo. A stejně jako v minulosti se
můžete těšit na setkání s hudbou minulosti,
která bude znít z dřevných zobcových fléten
a to jak lidových, tak i kostěných, jednoruček,
cornamusů, krumhornů, gemshornů, ze
vzdušnicové šalmaje či strunných nástrojů
jako je trumšajt, středověký cimbál, kobza
nebo niněra.

Program kina Krásná Lípa na mČsíc ýERVENEC 2008
pondČlí 7. 7.
od 19.oo hod

KARAMAZOVI

Vstupné 60,- Kþ

Ivan Trojan v Dostojevského klasice v podání Petra Zelenky a jeho pĜátel.
106 min. Ml.pĜístupno.
stĜeda 9. 7.
od 18.oo hod

HORTON
CLONA

Vstupné 60,- Kþ

Americký remake hororové bajky o vraždících fotoaparátech. 85 min.
Titulky. Ml.nepĜístupno.
pondČlí 14. 7.
od 19.oo hod

ÿINGISCHÁN

„POSEZENÍ U CIMBÁLU“
Přijďte si k nám posedět, poslechnout a
zazpívat s cimbálovou muzikou folklórního
souboru DYKYTA.
Kdy?
v sobotu 19.07. 2008 od 19:00 do 22:00
Kde?
v prostoru Baru Továrny v Krásné Lípě
Vstupné?
110,- v ceně je zahrnuto občerstvení
Rezervace jsou možné na tel. 777 332242.
Do 30.6.2008 je však podmínkou
vyzvednutí a zaplacení vstupenky, jinak
rezervace propadá. Počet míst je omezen.

Fotografování
s Václavem
Sojkou 2008

DospČlí 60,- Kþ
Mládež 40,- Kþ

Animovaný film o dobráckém slonovi Hortonovi a mČsteþku, ležícím ve
smítku prachu. 87 min. ýeská verze. Ml. pĜístupno.
pátek 11. 7.
od 19.oo hod

tanec páru koní na hudbu – PADEDÉ. Po něm
budou pokračovat hry a soutěže pro nejmenší
se sladkou odměnou. Chybět nebudou ani
ukázky starých řemesel, kovář, hrnčíř, řezbář,
tkaní, historický šerm, výcvik psů, vystoupení
tanečních souborů, návštěvníci se budou
moci svézt na koních i v kočáře, mlsné jazýčky
potěší bohatý stánkový prodej a děti se mohou
těšit na kolotoče, autodrom,...Starokřečanské
slavnosti pak budou pokračovat v 17:30
KONCERT CHRÁMOVÉ HUDBY v kostele sv.
Jana Nepomuckého ve Starých Křečanech,
kdy zazní instrumentální skladby baroka a
klasicismu (Bach, Heidn, Mozart, Beethoven) v
podání flétny, hoboje, lesního rohu a fagotu.
Na 20:00 je připravena TANEČNÍ ZÁBAVA v
Kulturním domě ve Starých Křečanech, kdy
bude hrát oblíbená kapela U- STYLE.
Varhanní duchovní hudba.
Každou
prázdninovou neděli od 14:00 se ve Filipově
uskuteční varhanní koncert. První je
naplánován na neděli 6. července a hrát bude
Jiřina Pokorná. V neděli 13. července je na
programu koncert Jany Vokaté.

Vstupné 60,- Kþ

Oscarovou nominací ocenČný historický velkofilm vypráví o mládí
slavného mongola. 126 min. Titulky. Ml. nepĜístupno.

TÉMA: Krajina Českého Švýcarska – LÉTO
TERMÍN: 18.7. – 20.7.
Účastníci workshopu budou mít příležitost
se zapojit do: losování o publikace Českého
Švýcarska o.p.s., prezentace výsledků
workshopu a své práce na www.ceskesvycarsko.
cz/ops/fotoworkshop, 9.ročníku fotografické
soutěže Správy národního parku ČŠ, téma
Nejkrásnější výhledy ČŠ a výstavy fotografií
v Domě ČŠ nebo v Galerii Továrna.
Účastníci: maximálně 10 osob
Kontaktní osoba: Radka Soukalová, tel.
412 383 000, 412 333 775, fax 412 383 230,
vzdelavani@ceskesvycarsko.cz, více informací
a přihlášky: www.ceskesvycarsko.cz
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Tour de Feminin letos po jedenadvacáté
Klub cyklistiky Krásná Lípa, ve spolupráci
s městem Krásná Lípa a dlouhou řadou
sponzorů a partnerů, pořádá ve dnech
10.- 13. července již XXI. ročník Mezinárodního
etapového cyklistického závodu žen. Závod se
jede v rámci Světového poháru pod názvem
O cenu Českého Švýcarska. Nově jsou letos do
závodu zařazeny „Rumburské okruhy“, naopak
ale chybí etapy v sousedním Německu. Stejně,
jako v loňském roce, záštitu nad závodem
převzali předseda Senátu PČR Přemysl
Sobotka a hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc.
K tomuto dni je přihlášeno celkem
118 závodnic z 14 týmů z celého světa a i
přesto, že se v letošním roce konají olympijské
hry, bude mít letošní Tour de feminin hvězdné
obsazení. Vedle závodnic z Holandska, Belgie,
Německa, Polska, Ukrajiny, Litvy, Velké Británie

či Itálie se na předběžné startovní listině
objevilo i jméno olympijské vítězky z Austrálie
Kathy Watt či národní družstvo z USA.

Vážení spoluobčané

Cyklistický klub z Krásné Lípy ve spolupráci s městem
Krásná Lípa pořádá ve dnech
10. – 13. července 2008
XXI. ročník světového poháru – mezinárodní etapový
cyklistický závod žen

„TOUR de Feminin –O cenu Českého Švýcarska“
Proto se na Vás obracíme s prosbou o zvýšenou pozornost při průjezdu Vaší obcí.
10. července 2008 – čtvrtek
Úsek: Dolní Chřibská (můstek) – Doubice – Krásná Lípa bude uzavřen v obou směrech od
15:15 hodin do 16:30 hodin !!!
11. července 2008 – pátek
Úsek: Rybniště (Uniles) – Doubice (restaurace pana Krále) bude zjednosměrněn ve směru
závodu od 9:30 hodin do 13:30 hodin !!!
Úsek: Doubice od restaurace pana Krále směrem na Vápenku do Krásné Lípy bude
zjednosměrněn ve směru závodu od 10:30 hodin do 13:30 hodin !!!
Úsek: Doubice (Stará hospoda) – Dolní Chřibská (můsek) bude uzavřen v obou směrech od
9:30 hodin do 11:3O hodin !!!
13. července 2008 – neděle
Úsek: Rybniště (Uniles) – Doubice (restaurace pana Krále) bude uzavřen v obou směrech od
11:00 hodin do 11:30 hodin !!!
Úsek: Doubice (Stará hospoda) – Dolní Chřibská (můstek) bude uzavřen v obou směrech od
11:00 hodin do 13:00 hodin !!!

Romové ze Šluknovska hráli
fotbal
XXL, štíhlí, nejstarší i ti nejmladší se v sobotu
dopoledne sešli na fotbalovém plácku u
nízkoprahového zařízení v Krásné Lípě, aby
mezi sebou sehráli přátelské fotbalové utkání.
Fotbalový sranda mač u T- klubu pořádalo
Občanské romské sdružení Čačipen a zakopat
si přišli nejen krásnolipští Romové, do Krásné
Lípy si přijeli zasportovat Romové z celého
Šluknovského výběžku. Utkala se Žebírka XXL,
Kostry, Maníci, Stará garda a za mládež si to

mezi sebou rozdali Borci a Banáni.
Výsledky:
1. místo Stará garda
2. místo Žebírka XXL
3. místo Maníci .
4. místo Kostry.
Mezi mládeží zvítězili Borci, druzí skončili
Banáni.
Více na stránkách www.cacipen.cz
(Robert Ferenc, předseda sdružení)

1. etapa: 10. července Okolo Šluknovského
výběžku – 112,5 km
Start ve 13:00 hod - Krásná Lípa
Cíl cca 15:45 hod - Krásná Lípa
2. etapa: 11. července Krásnolipské okruhy
– 112,8 km
Start v 10:00 hod - Krásná Lípa
Cíl cca 13:00 hod - Jiříkov
3. etapa: 12. července POLSKO – Bogatynie
– 21,2 km
Start v 10:00 hod - Bogatynie
(v jednominutových intervalech)
4. etapa: 12. července Rumburské okruhy
– 73,5 km
Start v 16:00 hod - Rumburk
Cíl cca 18:00 hod - Rumburk
5. etapa: 13. července Labskými pískovci
– 99,2 km
Start v 10:05 hod - Varnsdorf
Cíl cca 12:30 hod - Krásná Lípa

Na koloběžkách
závodili velcí i
malí
V profesionální závodní okruh se opět
po roce proměnila zahrada mateřské školy
Smetanova v Krásné Lípě. A nezaplnily ji děti,
ale profesionální závodníci, řidiči koloběžek.
Tradicí konce školního roku se totiž pomalu
ale jistě začíná stávat koloběžkyjáda
rodinných týmů, kterou již podruhé
uspořádaly krásnolipské mateřinky. Jezdilo
se na malých i velkých strojích, na trati plné
zákrut a překážek, líté boje mezi sebou sváděli
malí i velcí, ale všichni dohromady se skvěle
bavili nad neobyčejným řidičským uměním.
To nejlepší a nejrychlejší nakonec předvedli
malý a velký Vlasta Šmalclové a Míša Štěrba
s maminkou, za což jim také po zásluze patřil
velký závodnický věnec pro vítěze.
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Zážitky v Českosaském Švýcarsku
aneb kam na výlety s certifikovanými průvodci
Obecně prospěšná společnost České
Švýcarsko připravila pro sezonu 2008 pestrou
nabídku průvodcovských služeb. Většina
průvodcovských okruhů je vypsána na určité
termíny (víkendy i všední dny v červenci
- září), ale je možné si pro skupiny 10 lidí
a více domluvit individuální termín na

informačním středisku v Domě Českého
Švýcarska v Krásné Lípě: informace@
ceskesvycarsko.cz, 412 383 413 a podrobný
seznam všech aktuálních okruhů na červenec
až září najdete také na www.ceskesvycarsko.
cz/pruvodcovske-sluzby/.

T- KLUB KRÁSNÁ LÍPA
- PLÁN AKCÍ NA MĚSÍC
ČERVENEC
Úterý 1.7.
Čtvrtek 3.7.
Pondělí 7.7.
Pátek 11.7.

13:00 Hra Twister
13:00 Obutá židle
13:00 Fotbal
Bazén Děčín – odjezd 10:34,
návrat 18:50
Pondělí 14.7. 13:00 soutěž Banán

Tramvají do skal
aneb Nejoblíbenější trasa roku 2007!
Popis: Nejen v Alpách, ale i v Českosaském
Švýcarsku 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
Termíny: 3. července (čtvrtek),12. července
(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
Děčín
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 přihlásit 2 dny předem:
informace@ceskesvycarsko.cz , 412 383 413.
Pro skupiny od 10-ti osob: termín podle
vašeho přání.

LiteraTúra v Jetřichovických
skalách / Jetřichovické skály
aneb po stopách nejstaršího průvodce po
Českém Švýcarsku z roku 1864
Popis: Výdobytky a stres dnešních dnů
zanecháme na půldne samu sobě, vydáme se
na výlet do Jetřichovických skal po stopách
prvních objevitelů z poloviny 19. století.
Cestou literární ukázky z nejstaršího průvodce
po Českém Švýcarsku, dobové fotografie.
Termíny: 10. července 2008 (čtvrtek)

Doba trvání: 4 hod., 10 km
Sraz: Jetřichovice – parkoviště u hotelu
Praha
Cena: 290 Kč/os., v ceně průvodce, literární
ukázky, dobové fotografie
Na akci je nutné se přihlásit 2 dny předem:
informace@ceskesvycarsko.cz , 412 383 413.

Výlety s cetrtifikovanými
průvodci
aneb poznejte Českosaské Švýcarsko
pohledem místních znalců...
Datum Název okruhu

ýas Sraz

DospČlí Rodina Délka PrĤvodce
trasy

26.6.
3.7.
10.7.

8:30

DČþín ýĆ centrum

490 Kþ

17 km

Rak JiĜí

8:30

DČþín ýĆ centrum

690 Kþ

15 km

Pastva David, Rak JiĜí

9:15

JetĜichovice IS, bus

290 Kþ

8 km

Rak JiĜí

8:30

DČþín ýĆ centrum

690 Kþ

15 km

Pastva David, Rak JiĜí

8:30

DČþín ýĆ centrum

490 Kþ

17 km

Rak JiĜí

9:15

JetĜichovice IS, bus

90 Kþ

190 Kþ

8 km

BaĖka Václav

9:15

JetĜichovice IS, bus

90 Kþ

190 Kþ

8 km

BaĖka Václav

12.7.
17.7.
19.7.
26.7.

Mystérium labského kaĖonu
Tramvají do skal
LiteraTúra
v JetĜichovických skalách
Tramvají do skal
Mystérium labského kaĖonu
JetĜichovické skály
JetĜichovické skály

690 Kþ

PROGRAM DOMU KULTURY V RUMBURKU
NA ČERVENEC 2008
II. ročník Rumburského hudebního léta
www.dkrumburk.cz • e-mail:strelnice@volny.cz • tel.: 412
332 158
Sobota 19.7. od 20:00
KATAPULT – turné na rozloučenou (předprodej 200,- Kč;
v den koncertu 250,- Kč)
Neděle 20.7. od 20:00
OLYMPIC (předprodej 250,- Kč; v den koncertu 300,- Kč)
Pátek 25.7. od 20:00
MICHAL HRŮZA s hudební skupinou (předprodej 200,Kč; v den koncertu 250,- Kč)
Sobota 26.7. od 20:00
DALIBOR JANDA - solový recitál (předprodej 200,- Kč;
v den koncertu 250,- Kč)
Předplatné na koncertní blok: „HUDEBNÍ NÁŘEZ STARŠÍCH
PÁNŮ“: 600,- Kč

PROGRAM KINA „STŘELNICE“ RUMBURK •
ČERVENEC 2008
pátek 4.7. 19:00 WINX CLUB - Výprava do ztraceného
království
Vyrůstala v lidské rodině, ve skutečnosti je vílou! Má
zachránit rodiče i svět. (animovaný)- Itálie, 89 minut,
dabing, mládeži přístupno, vstupné 65,- Kč.
sobota 5.7. 19:00 TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA
Celovečerní film, který vznikl na motivy jednoho z
nejúspěšnějších českých seriálů a knihy Fan Vavřincové.
(komedie)- ČR, 90 minut, mládeži přístupno, vstupné
70,- Kč.
neděle 6.7. 19:00 LETOPISY NARNIE: PRINC KASPIAN
Všechno, co jste dosud znali, se navždy změnilo.
(dobrodružný)- VB/USA, 144 minut, dabing, mládeži
přístupno, vstupné 70,- Kč.
pátek 11.7. 19:00 SEX VE MĚSTĚ
Čtyři ženy na Manhattanu si užívají peněz, sexu, života a
hodně o tom mluví. (komedie)- USA, 140 minut, titulky,
mládeži přístupno od 12 let, vstupné 70,- Kč.
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ŠKOLNÍ VÝLETY ODSTARTOVALY...
Viděli jsme Prahu
V pátek 6. června jsme se 4..A a 4.B vyrazili
na školní výlet, možná lépe řečeno (psáno)
exkurzi, do Prahy, protože náplní učiva 4.
třídy je, mimo jiné, naše hlavní město Praha
a král Karel IV. Při projíždění Prahou jsme
viděli Pražský hrad, chrám sv. Víta, řeku
Vltavu, několik mostů a spoustu jiných
zajímavostí. Poté, co nás pan řidič vysadil na
Strahově, jsme se vydali na Petřín. Prošli jsme
nádhernou rozkvetlou zahradou směrem
k petřínské rozhledně a zrcadlovému bludišti.
Tam jsme si připomněli scénku z animované
pohádky „Jen počkej zajíci“ a všichni jsme
se vzájemně smáli jeden druhému, jak nám
to v zrcadlech ohromně sluší. Nakonec si
děti vyrazily památeční minci s Petřínem a

pokračovali jsme dál. Sešli jsme na nedaleký
Nebozízek. Kdo chtěl, sjel dolů lanovkou a kdo
chtěl, šel pěšky a těšili se na další dobývání
velkoměsta.
Prošli jsme Malou stranou, přes Kampu
až na Karlův most. Orloj a ukázku Apoštolů
nikdo nezmeškal. Následoval výšlap na
Staroměstskou radnici. Nikdo se nebál si
shora prohlédnout tu naši krásnou Prahu.
A protože byly děti už trošičku unavené,
nasměrovali jsme cestu na Václavské náměstí
do vyhlášeného MEKÁČE. Domů jsme přijeli
přesně podle časového plánu všichni zdraví a
šťastní. A proto: Sláva, nazdar výletu, nezmokli
jsem, už jsme tu!!!!!!!
(M. Alferyová)

Náš školní výlet do Děčína
Vůbec se nám nejdříve nechtělo jenom do
Děčína a tak brzo ráno vlakem. Ale bylo nám
dobře právě protože jsme vyjeli tak brzo.V
klidu jsme si prohlédli zoologickou zahradu,
kde se nám v plné kráse ukázali medvědi,
navštívili jsme Rajské ostrovy a hlavně se
vyřádili v plaveckém areálu. Čas byl i na
utrácení peněz. Protože do odjezdu vlakem
zbyl ještě čas, šli jsme se podívat do muzea.
Mají tam zajímavosti o lodní dopravě na Labi.
Upocení, unaveni, nacpaní nejrůznějšími
dobrotami tak jak se na výlet sluší a patří jsme
se spokojeni vrátili v odpoledních hodinách
domů. A kdo nejel s námi – jeho chyba - nám
bylo dobře.
(Třída 6.B)

Náš školní výlet a spaní ve škole
– III.A
Letošní školní rok jsme zakončili nocováním.
Na tuto akci nám přispělo i sdružení RPŠ
částkou 500 Kč. Tímto bych chtěla poděkovat
nejenom sdružení, ale zároveň i paní ředitelce,
která nám toto umožnila a také našemu
úžasnému týmu kuchařek, které se nám
postaraly o výbornou večeři a sladké ráno.
A jak to probíhalo se dočtete v příspěvku od
Matěje Pavlíčka a Terezy Langové.
(Jana Sieberová)
Začalo to tím, že paní učitelka řekla, že se
spaní odkládá. Já jsem si kvůli tomu utrhl
držátko na batohu. Ale neměl jsem důvod,
byla to legrace. Šli jsme do třídy, kde jsme
se dozvěděli, co bude dál. Protože začalo
pršet, rozhodla paní učitelka, že se nejdříve
navečeříme. A co bylo k večeři? No opečené
kuřátko od našich skvělých kuchařek. Mňam!
Netrvalo dlouho a šli jsme na minigolf. Hrálo
se ve družstvech na trestné body. Po návratu
z areálu nás čekal ve škole raut, v noci jsme
se prošli neosvětleným parkem, hrozně jsem

se bál, ale nikdo nás naštěstí nestrašil. Při
zpáteční cestě jsme našli ježka a paní učitelka
ho odnesla do prostoru školy, dál od silnice,
aby ho nesrazilo žádné auto. Po stezce odvahy
jsme se převlékli do pyžama, a aby se nám
lépe usínalo, tak nám paní učitelka zahrála
ukolébavku. Po probuzení a snídani byla
soutěž o nejlepší vlaštovku. Byl jsem druhý.
Ještě na nás čekala vybíjená a fotbal a tím jsme
zakončili. A pak přišli rodiče a hurá domů. Moc
se mi to líbilo.
(Matěj Pavlíček)

Zámek v
Ploskovicích
V 6.45 hod. všichni přišli ke škole a v 7.00
hod pro nás přijel autobus. V autobuse jsme
si zpívali, ale paní učitelky řekly, že si máme
odpočinout. Když jsme vystoupili, hned jsme
viděli zámek a pávy. Museli jsme počkat, než
se otevře zámek, tak jsme si sedli na lavičky
a svačili jsme. Všichni pávi chodili okolo nás.
Pak nás zavolali, že můžeme jít do zámku.
Jako první nás přivítali pohádkou O pyšné
princezně. Když skončila pohádka, šli jsme do
zámecké zahrady. Po prohlídce jsme se vrátili
do autobusu a odjeli jsme tam, kam jsme se
nejvíc těšili. Do bazénu. Pořádně jsme si to
užili, nejčastěji jsme chodili na tobogány a do
vířivky. Po třech hodinách jsme se vraceli zpět
domů. Tak skončil náš výlet! Byl super!!!
(Tereza Langová 3.A)

Výlet 9.B do
Rovenska pod
Troskami
Dne 6.6.2008 naše třída 9.B odjela na výlet
do Rovenska pod Troskami. Cesta byla dlouhá,
ale zato zábavná. Z nádraží v Rovensku jsme šli
asi 1,5 km do našeho Městského rekreačního
střediska Palda. Tam jsme se rozdělili do
chatek a zabydleli se.
Druhý den nás čekal výlet do Hrubé Skály,
kde jsme navštívili tamní zámek. V té době
tam byli středověcí muzikanti, kteří nám hráli
středověké písně. A jelikož bylo teplo dál jsme
své kroky směrovaly do Sedmihorek vykoupat
se v přírodním koupališti. Večer jsme si
rozdělali oheň a upekli vuřty. Atmosféru nám
zpříjemnili kluci, kteří začali repovat. Užili jsme
si spoustu legrace. Byl to náš nejlepší výlet.
Škoda, že uplynul tak rychle. Klidně bych si ho
zopakovala ještě jednou.
(Nela Hlavová, 9.B)
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Jak jsem si užila
závody

Přátelství bez hranic 3
Během celého školního roku jsme vás
informovali, jak pěkně pokračovala naše
spolupráce s dětmi z německé Žitavy. Školní
rok je pomalu u konce a i náš společný
projekt pod názvem „Přátelství bez hranic 3“
se také chýlí ke konci. Na závěr roku jsme ještě
zrealizovali 2 společné akce a v září snad opět
„Hallo!“
Projekt realizován za finanční podpory
Česko-německého fondu budoucnosti.
(lh)

Výlet na zámek Humprecht
10. června jsme navštívili s kamarády
z Německa krásný zámek Humprecht.
Pod zámek nás dopravil autobus a ten kousek k
zámku už jsme museli dojít sami. Protože naše
prohlídka zámku začínala až později, tak jsme
si zatím zkusili před zámkem náš Voiceband.
Když konečně zavolali naši skupinu, aby šla na
prohlídku, zaujala nás kniha do které zapisovali
svá jména lidé, kteří navštívili Humprecht.
Samozřejmě jsme neváhali a podepsali jsme
se také. Procházeli jsme zámkem a pozorně
poslouchali výklad paní průvodkyně. Když

Naše českoněmecké
vystoupení
Vystupovali jsme s naší česko-německou
skupinou jménem „Voiceband Mirnix Dirnix“.
Naše vystoupení bylo v Žitavě na „festivalu
vzdělaní v Trojzemí“, kde jsme vystupovali na
jednom z náměstí. Naše vystoupení trvalo
zhruba pět minut, ale tréma snad věčnost.
Před naším odjezdem jsme měli příležitost
se kouknout ještě po městě- kde se co děje.
A k vidění toho tu bylo opravdu dost. Nejvíce
mě zaujalo hraní plážového volleyballu přímo
na náměstí.Všude byly stánky s koženými
výrobky, sladkostmi jakéhokoliv druhu a také
s mnoha květinami a hračkami. Po vystoupení
si Jirka koupil palačinku se skořicí a jablky
(my jsme mu ji s chutí ujídali) a šli jsme se
kouknout ještě s paní učitelkou Hankovou a
panem učitelem Hořeňovským na náměstí,
kde jsme dostali za odměnu zmrzlinu, která
byla vynikající. Z našeho vystoupení mám
zážitek na celý život.Výlet s vystoupením se
moc povedl.
(Markéta Lachmannová VIII.B)

jsme se přemístili do velké síně, která byla
vysoká 16 metrů, tak nám pan učitel řekl,
že si náš Voiceband zkusíme i tady. Byl to
krásný poslech, protože naše hlasy se ozývaly
ještě dlouho potom, co jsme dorecitovali.
Když jsme dokončili prohlídku zámku a
koupili si suvenýry, tak jsme šli do města na
oběd. Po obědě jsme došli k autobusu, nasedli
jsme a jeli se vykoupat do Žitavy k jezeru.
Myslím si, že tenhle výlet se všem moc, moc,
moc líbil.
(Kristýna Remešová, VIII.A)

Po vítězství v okresním kole soutěže
„Mladý cyklista“ jsme s radostí postoupili do
krajského kola v Mostě. Cesta byla zdlouhavá,
ale my jsme se prospali a načerpali síly. Hned
po ubytování v chatkách v autocampu Osek
a po výborném obědě na nás čekaly hned
dvě disciplíny: jízda po dopravním hřišti a
pravidla silničního provozu (testy). Obojí bylo
velmi náročné a my jsme se vydali zpátky do
campu. Až do večeře jsme měli volný čas,
který jsme strávili přemýšlením o tom, jak
bychom náš výsledek mohli zlepšit. Když jsme
ráno měli odejít na další dvě disciplíny, mysleli
jsme si, že omdlíme. Pan učitel Melichar si
v klídku spal, zatímco my jsme se stresovali na
překážkách. Nakonec vše dobře dopadlo, pan
učitel přišel a my jsme mohli jít na překážky
a na zdravovědu. Když policie sečetla všechny
trestné body, nastala ta chvíle. Fanda Prášek a
já, Jana Malypetrová, jsme se umístili ve skvělé
desítce. Další z týmu, Eva Malinová a Matěj
Koubský, se neumístili zrovna nejlépe, ale za
snahu a pevné nervy si zaslouží obrovskou
pochvalu. Po vyhlášení jsme se naobědvali
a jeli rychle domů. Věřte, že kdybych mohla,
jela bych aspoň ještě jednou, ale bohužel
nemůžu.
No a mně už teď zbývá jenom jedno. Popřát
cyklistům hodně štěstí a úspěchu do dalšího
roku a hlavně všichni pamatujte na naše heslo:
„NENÍ DŮLEŽITÉ ZŮČASTNIT SE, ALE VYHRÁT.“
(Jana Malypetrová)
Jako vedoucí kroužku cyklistů bych rád
poděkoval nejenom účastníkům soutěže, ale
všem, kteří pravidelně navštěvovali společné
hodiny a věnovali část svého volného času
něčemu pro ně velmi užitečnému.
(Jakub Melichar)

RUBRIKA: LUŠTÍME SE ZÁKLADKOU
anglická kĳížovka:
lízátko

x
jezero
dĔvĂe
kniha
noha

x
kĿĩ
chlapec
zvonek
mléko
pes
šunka
rok
nedĔle
Barbora Hlavatá - učitelka AJ
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, nebo lu.hankova@seznam.cz. Výherce získá volnou vstupenku na vybrané představení
v krásnolipském kině.
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z 34. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 05.06. a 12.06.2008
I. Hlavní program
Zahájení výstavby elektrárny
Usnesení RM č. 34 - 01
RM bere na vědomí práce a pokládku
vysokonapěťových kabelů pro napojení
zamýšlené elektrárny v Mánesově ulici,
prováděné stavebníkem firmou KOMAXO, s. r. o.,
Kolín IV. RM bere na vědomí oznámení Policie
ČR o zahájení stavby elektrárny a porušení
zákonů ČR. RM vyslovuje důvodné podezření,
že firma KOMAXO, s. r. o., Jateční 854, Kolín IV
se tímto postupem snaží vyhnout územnímu
a stavebnímu řízení při výstavbě elektrárny,
za porušení několika zákonů a bez souhlasu
i informování stavbou a pracemi dotčených
osob.
11. zasedání zastupitelstva města
Usnesení RM č. 34 - 02
RM bere na vědomí konání 11. ZZM, které se
uskuteční 19.06.2008 od 17:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ. Hlavní body programu:
a) Zpráva o hospodaření města za rok 2007,
závěrečný účet
b) Zpráva o činnosti Relax Krásná Lípa, p. o.
Základní škola - zahájení projektu
Usnesení RM č. 34 - 03
RM projednala zahájení stavby projektu
Udržitelné využívání zdrojů energie v Základní škole v Krásné Lípě snížením energetických ztrát a využitím obnovitelných
zdrojů energie a náměty drobných změn
a úprav projektu. RM schvaluje objednávky na technický a autorský dozor stavby.
RM jmenuje ing. Jiřího Rouse vedoucím projektu z hlediska provádění stavby ze strany
stavebníka a zmocňuje jej rozhodovat o
provádění stavby vč. případného řešení více
a méně prací předkládaných k řešení do RM
příp. ZM.
Přijetí dotace ze SFŽP ČR – obnova zeleně
Usnesení RM č. 34 - 04
RM bere na vědomí seznam akceptovaných
žádostí o podporu v rámci Operačního programu životní prostředí a doporučuje ZM
přijetí dotace ze SFŽP ČR (operační program
ŽP, 2. výzva) na akci Posílení biodiverzity v
sídelních biotopech města Krásná Lípa (CZ.1.0
2/6.5.00/08.01690, akceptační číslo 8016636)
v souladu se žádostí resp. rozhodnutím o
poskytnutí podpory. RM ukládá Janu Kolářovi,
tajemníkovi MěÚ připravit podklady pro zadání výběrového řízení akce.
II. Došlá pošta
Prodej pozemků
Usnesení RM č. 34 - 05
RM vyhlašuje záměr města prodat pozemky:
p. p. č. 644 o výměře 2621 m2, k. ú. Kyjov u
Krásné Lípy;
p. p. č. 643 o výměře 1017 m2, k. ú. Kyjov u
Krásné Lípy;
p. p. č. 651 o výměře 320 m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy;
p. p. č. 642 o výměře 1025 m2, k. ú. Kyjov u
Krásné Lípy;
p. p. č. 653 o výměře 103 m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy;
p. p. č. 2385/11 část o výměře cca 50 m2, k. ú.
Krásná Lípa.
Prodej pozemku
Usnesení RM č. 34 - 06
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č.
527/1 o výměře 2220 m2, k. ú. Krásný Buk za
účelem výstavby rodinného domu Ing. Haně
Juklíkové, Kladno, Švýcarská 2430 za cenu
63 800 Kč (do základní výměry 24 000 Kč, nad
základní výměru 30 600 Kč, porosty 9 200 Kč).
Prodej bude realizován podle § 2 odst. 9 Postupu ve věci prodeje a užívání nemovitostí ve
vlastnictví města Krásná Lípa. Kupující uhradí
veškeré náklady s prodejem spojené.
Prodej pozemků

Usnesení RM č. 34 - 07
RM doporučuje ZM neschválit prodej st. p.
č. 969/1 o výměře 1465 m2 a p. p. č. 1168/1 o
výměře 4360 m2, vše k. ú. Krásná Lípa Blance
a Pavlu Dvořákovým, Krásná Lípa, Studánecká
64/2 a doporučuje ZM řešit prodej současně s
prodejem objeku č. p. 977, Krásná Lípa.
Prodej pozemku
Usnesení RM č. 34 - 08
RM doporučuje ZM neschválit prodej p. p.
č. 400/1 o výměře 2107 m2, k. ú. Krásná Lípa
firmě Kámen a ztvárnění, Krásná Lípa, Pražská
264 z důvodu zachování pozemku pro potřeby
města.
Prodej pozemků
Usnesení RM č. 34 - 09
RM projednala dopis Jana a Ladislava Hájkových ve věci prodeje p. p. č. 580/1 a p. p.
č. 580/2, vše k. ú. Kyjov u Krásné Lípy a změny
územního plánu u uvedených pozemků a
doporučuje ZM trvat na dosavadních usneseních v této záležitosti.
Pronájem pozemků
Usnesení RM č. 34 - 10
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout pozemky:
p. p. č. 1297 část o výměře 400 m2, k. ú. Krásná Lípa,
p. p. č. 133/3 část o výměře 70 m2, k. ú. Krásná
Lípa.
Pronájem pozemku
Usnesení RM č. 34 - 11
RM schvaluje pronájem části p. p. č. 1307/1
o výměře 44 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem
zřízení zahrady Veronice Stachové, Krásná
Lípa, Nemocniční 32.
Pronájem pozemku
Usnesení RM č. 34 - 12
RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu
pozemku č. 2004/23/15-133, nájemce Pavlína
Appeltová, Krásná Lípa, Masarykova 1, dohodou ke dni 14. 5. 2008.
Směna pozemků
Usnesení RM č. 34 - 13
RM vyhlašuje záměr obce směnit (převést)
část p. p. č. 652/13, k. ú. Krásná Lípa za část st.
p. č. 790, k. ú. Krásná Lípa dle předloženého
návrhu.
Czech POINT
Usnesení RM č. 34 - 14
RM schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování služeb certifikační autority se státním
podnikem Česká pošta, Olšanská 38/9, Praha
dle předloženého návrhu.
III. Různé
ZŠ a MŠ Krásná Lípa
Usnesení RM č. 34 - 15
RM bere na vědomí závazné ukazatele
rozpočtu NIV - upravený rozpočet k 5. 5.
2008 příspěvkové organizace Základní škola
a Mateřská škola Krásná Lípa v předloženém
znění.
Hypoteční zástavní listy ČS, a. s.
Usnesení RM č. 34 - 16
RM doporučuje ZM schválit prodej
hypotečních zástavních listů ČS, a. s. /HZL ČS,
a. s./ ke dni splatnosti 21. 8. 2008 v souladu
se smlouvou o úplatném převodu cenných
papírů č. 19902 a použití těchto dlouhodobě
uložených finančních prostředků města
k financování projektů města v souladu s
rozpočtem města na rok 2008.
Nabídka pojištění elektronických zařízení
města Krásná Lípa
Usnesení RM č. 34 - 17
RM schvaluje nabídku pojištění elektronických zařízení města Krásná Lípa od Kooperativa pojišťovny, a. s. v předloženém znění a

ukládá vedoucí finančního odboru zajistit v
souladu s touto nabídkou uzavření dodatku k
již uzavřené pojistné smlouvě.
Změna územního plánu
Usnesení RM č. 34 - 18
Rada města po projednání doporučuje ZM:
a) rozhodnout o pořízení změny č. 1 ÚPNSÚ
Krásná Lípa v souladu s § 6 odst. 5 a odst. 6 a
§ 44 a 46 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu v platném znění
b) schválit zpracování návrhu zadání změny č.
1 ÚPNSÚ Krásná Lípa
c) schválit dle § 45 stavebního zákona
úhradu nákladů na pořízení změny č. 1
ÚPNSÚ Krásná Lípa na návrh žadatele
Tomáše Ticháčka, Podjavorinská 1605,
149 00 Praha 4, žádost ze dne 5. 5. 2008
d) schválit dle §47 odst. 1 stavebního zákona,
určeného zastupitele města, Janu Gálovou
pro spolupráci s pořizovatelem, Úřadem
územního plánování - MěÚ Rumburk, odbor
regionálního rozvoje a investic za podmínky
uhrazení zálohy žadatelem ve výši nákladů s
touto změnou spojených.
Prodej státní půdy
Usnesení RM č. 34 - 19
RM ukládá Vladimíře Doškové v souvislosti s
převody pozemků Pozemkového fondu ČR:
a) nedávat k podpisu vyjádření pro PF ČR
uvolňující volný prodej pozemků státu bez
schválení RM (vyslovení zájmu města o převod)
b) vypracovat přehled základních požadavků
na odkoupení pozemků od PF ČR ve prospěch
města Krásná Lípa a to ke schválení do jednání
ZM den 19.06.2008 (případné doplnění do
konce srpna 2008)
Koupě dodávkového vozidla
Usnesení RM č. 34 - 20
RM doporučuje ZM schválit dohodu mezi
městem Krásná Lípa, FB automobil s. r. o., Karlínská 1839, Varnsdorf a ŠkoFIN s. r. o., Pekařská
6, Praha o postoupení práv a povinností vyplývajících z leasingové smlouvy č. 569113 na
nákup dodávkového vozidla VW Transporter
TS valník, v předloženém znění.
Smlouva s ČEZ Distribuce, a.s. o smlouvě
budoucí
Usnesení RM č. 34 - 21
RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí na zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405
02 Děčín. Smlouva se týká uložení zemního
kabelu NN do pozemků města v rámci akce
zateplení základní školy.
Nová autobusová linka
Usnesení RM č. 34 - 22
RM souhlasí s prodloužením autobusové linky
na trase Rumburk - Krásná Lípa - Rybniště Jiřetín pod Jedlovou firmou ČSAD, Semily, a. s.,
Na Rovinkách 211, Semily.
Byty
Usnesení RM č. 34 - 23
RM vyhlašuje záměr obce prodat členská
práva k bytu č. 17, byt I. kategorie o rozloze
72 m2, Nemocniční 1065/32, Krásná Lípa, dle
schválených pravidel.
Byty
Usnesení RM č. 34 - 24
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt
č. 9, Nemocniční 1149/12A, Krásná Lípa a jeho
budoucí prodej. Byt je I. kategorie o velikosti
1 + 1 (cca 32m2). Před podpisem nájemní a
budoucí kupní smlouvy žadatel uhradí kauci
ve výši 23 000 Kč. Veškeré opravy a úpravy si
provede nájemce na vlastní náklady.
Byty
Usnesení RM č. 34 - 25
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byty
č. 25 a 44, Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa.
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z 34. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 05.06. a 12.06.2008
Byty I. kategorie o velikosti 1 + 1 (cca 30 m2).
Kauce 5 000 Kč. Veškeré opravy a úpravy si
provede nájemce na vlastní náklady.
Byty
Usnesení RM č. 34 - 26
RM schvaluje uzavřít nájemní smlouvu na
byt č. 1, Varnsdorfská 160/72, Krásná Lípa
s Natašou Hučkovou, Varnsdorfská 160/72,
Krásná Lípa, na dobu 3 měsíců.
Byty
Usnesení RM č. 34 - 27
RM schvaluje pronájem bytu č. 8, Bezručova
359/15, Krásná Lípa Antonii Mirkové,
Nemocniční 1149/12A, Krásná Lípa v obecním
zájmu. Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu určitou 3 měsíce.

OZV č. 1/2008
Usnesení RM č. 34 - 38
RM doporučuje ZM schválit OZV č. 1/2008 o
zvýšení koeficientů u daně z nemovitosti.
Zpracování žádostí o dotace
Usnesení RM č. 34 - 39
RM schvaluje smlouvu s RRA Ústeckého
kraje, a. s. o zpracování žádostí o dotace dle
předloženého návrhu.
Komunitní centrum Českého Švýcarska
Usnesení RM č. 34 - 40
RM schvaluje neuznatelné výdaje projektu
Komunitní centrum Českého Švýcarska za
období 15. 8. 2005 - 29. 2. 2008 ve výši 211
151,32 Kč.

Byty
Usnesení RM č. 34 - 28
RM schvaluje vrácení kauce za byt č. 21,
Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa ve výši 2 501
Kč Olze Bartákové, Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa.

Komunitní centrum Českého Švýcarska registrace sociálních služeb
Usnesení RM č. 34 - 41
M schvaluje registraci dvou sociálních
služeb - terénní práce a Amari poradna
a pověřuje Miroslava Řebíčka provedením
registrací.

Oranžové hřiště
Usnesení RM č. 34 - 29
RM schvaluje smlouvu o poskytnutí nadačního
příspěvku č. OH 58/08 na vybudování
dětského hřiště (dále jen Oranžové hřiště)
mezi městem Krásná Lípa a Nadací ČEZ, Praha,
dle předloženého návrhu.

Komunitní centrum Českého Švýcarska digitální životopis
Usnesení RM č. 34 - 42
RM schvaluje uzavření dohody o provedení
práce s panem Ondřejem Peřinou na natočení
8 digitálních životopisů.

Oranžové hřiště
Usnesení RM č. 34 - 30
RM schvaluje rámcovou nabídku firmy Prolemax, s. r. o., Plzeň na vybudování Oranžového
hřiště. RM ukládá Janě Gálové dopracovat rozsah projektu, smlouvu o dílo a podrobnější
podmínky projektu do 26.06.2008.
Smlouva zasílatelská
Usnesení RM č. 34 - 31
RM schvaluje smlouvu zasílatelskou mezi
městem a PPL CZ, s. r. o., Praha 10, dle
předloženého návrhu.
Křinické náměstí 4
Usnesení RM č. 34 - 32
RM schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o
nájmu nebytových prostor v objektu Křinické
náměstí 4 (muzeum) mezi městem Krásná Lípa
a Ivanem Černým a Mgr. Taťánou Březinovou,
dle předloženého návrhu.
Standardy DPS Krásná Lípa
Usnesení RM č. 34 - 33
RM schvaluje standardy DPS Krásná Lípa, dle
předloženého návrhu.
Jednací řád ZM
Usnesení RM č. 34 - 34
RM doporučuje ZM schválit změnu jednacího
řádu Zastupitelstva města Krásná Lípa.
Vnitřní předpis pro předkládání materiálů
RM a ZM
Usnesení RM č. 34 - 35
RM schvaluje změnu vnitřního předpisu pro
předkládání materiálů pro jednání RM a ZM,
dle předloženého návrhu.
Souhlas k výkonu opatrovnictví
Usnesení RM č. 34 - 36
RM pověřuje dle § 102 odst. 3 zákona č.
128/2000 Sb, o obcích v platném znění Soňu
Síčovou výkonem opatrovnictví Štefana Rybárika, bytem Kyjovská 63 a výkonem opatrovnictví Michala Hučka, bytem Varnsdorfská
72, Krásná Lípa.
Výjimka z počtu dětí
Usnesení RM č. 34 - 37
RM schvaluje výjimku z počtu dětí ve třídě,
kterou stanovuje vyhláška č. 14/2005 Sb., o
předškolním vzdělávání, v platném znění.

Komunitní centrum Českého Švýcarska
Usnesení RM č. 34 - 43
a) RM schvaluje prodloužení dohody o pracovní činnosti na zajištění hlídání dětí do
30.06.2008, dle předloženého návrhu.
b) RM schvaluje uzavření dohody o provedení
práce pro zajištění logopedické péče pro
děti rodičů na rodičovské dovolené, dle
předloženého návrhu.
c) RM schvaluje uzavření dohody o provedení
práce pro zajištění psychologického poradenství pro rodiče na rodičovské dovolené, dle
předloženého návrhu.
Equal - zajištění programu
Usnesení RM č. 34 - 44
RM schvaluje uzavření dohod o provedení
práce s paní Ivanou Markovou pro zajištění
vystoupení s názvem Břišní tanec a panem
René Habichem pro zajištění vystoupení
hudební skupiny AP Band dle přiloženého
návrhu.

2. místo cena v hodnotě 300 Kč
3. místo cena v hodnotě 200 Kč a dalších
21 slosovatelných cen v celkové hodnotě
2 000 Kč rozdělených formou slosovatelných
kupónů. Soutěž bude uzavřena v červnu
2008.
IV. Informace
Informace
RM dále projednala tyto informace:
- žádost ve věci koupě pozemku p. p. č. 580/1,
580/2,
- žádost ve věci koupě pozemku p. p. č. 2237/1
Krásná Lípa,
- informace ve věci poplatku za odpad,
- návrh na rozpočtové opatření rozpočtu org.
složky 0341 pro r. 2008,
- žádost od Agentury Pondělí o bezplatný
pronájem NP,
- Usnesení a zápis z veřejného zasedání SOT,
zde dne 16.05.2008,
- Usnesení a zápis SPRŠ ze dne 23. května
2008,
- zápis z porady Komunitního centra České
Švýcarsko,
- statistika evidovaných uchazečů o
zaměstnání v okrese Děčín,
- návštěvnost internetových stránek města
Krásná Lípa,
- návštěvnost IS Krásná Lípa,
- návštěvnost městské knihovny,
- plán akcí T-klubu červen 2008,
- sborník dobré praxe - Equal.
Informace
RM dále projednala tyto zápisy:
- Zápis z 15. schůzky finančního výboru ze dne
26.05.2008,
- Zápis z 9. schůzky kontrolního výboru ZM ze
dne 29.05.2008,
- Zápis č. 2 z jednání komise sociálně právní
ochrany dětí ze dne 10.06.2008,
- Zápis č. 3 z jednání komise školství mládeže
a tělovýchovy ze dne 10.06.2008.
Jana Gálová

Ing. Zbyněk Linhart

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

Mimořádná inventarizace
Usnesení RM č. 34 - 45
RM schvaluje složení DIK (dílčí inventarizační
komise) k provedení mimořádné inventarizace
majetku města v EQUALU, kde předsedou
je Hana Volfová a členy Jakub Juda, Lada
Hrnečková, Jana Gálová a ukládá DIK v tomto
složení provést ke dni 30.06.2008 mimořádnou
inventarizaci majetku města Krásná Lípa.

Společnost LUKRAM s.r.o. přijme pro svou provozovnu v Horním Podluží 251 ženy pro montáž
jemných elektromechanických dílů. Zájemkyně
se mohou hlásit na adrese: Horní Podluží 251
denně od 11:00 do 14:00 OSOBNĚ na osobním
oddělení nebo na tel.: 412 315 700.

Kyjovský festiválek
Usnesení RM č. 34 - 46
RM bere na vědomí konání koncertu Kyjovský
festiválek v Kyjově na soukromém pozemku u domu č. 2 ve dnech 25. a 26.07.2008.
Pořadatelé jsou povinni dodržovat veškeré
pokyny vyhlášek a zákonů s konáním akce
souvisejících, včetně řádného úklidu celého
okolí po ukončení akce.

nabízíme podnikatelům,neziskovým
organizacím
vedení daňové evidence a podvojné účetnictví.
Rumburk, Jiříkovská 831/14,
tel.: 412 334 967,mob.: 723 888 948

Soutěž ve sběru PET lahví
Usnesení RM č. 34 - 47
RM schvaluje vyhodnocení soutěže ve sběru PET
lahví ve školním roce 2007/2008 v ZŠ Krásná Lípa
a předání cen pro nejlepší třídy a jednotlivce.
Třídy:
1. místo 2 000 Kč
2. místo 1 500 Kč
3. místo 1 000 Kč
Jednotlivci:
1. místo cena v hodnotě 500 Kč

Účetnictví Homolkovi

Pronajmu byt 2 + 1 s balkónem v „růžovém“
domě v centru města. Částečně zařízený (lednice, kuch. linka, el. sporák), slunný.
Volný od září 2008. Cena dohodou.
Tel.: 777 678 114

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

