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Pátek 31. července
INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK
4,- Kč

Příští číslo Vikýře
vyjde za dva týdny

U nás elektrárnu (zatím)
nepostavili. V Přísečné ano.

Krásná Lípa
na Machu Picchu

Víte, jakk se žije
žij v obci,
b i kde
kd se podařilo
d řil realizovat
li
t projekt
j kt bi
biomasovéé elektrárny?
l kt á ? Zá
Záměr,
ě jemuž
j
ž Krásná
Ká
Lípa v roce 2008 zabránila v hodině dvanácté přeštípnutím kabelů, jimiž bylo Komaxo už už napojené
na rozvodnou síť? Ty kabely byly tenkrát položeny v obecní komunikaci bez svolení obce, což dokonale
ilustruje způsoby této a jí podobných firem. Slabé nervy ať dál nečtou. Mohlo by se jim udělat nevolno
z představy, čemu jsme unikli jen těsně a jen díky krajně ráznému zákroku vedení města. A z toho, jak
fungujou státní/krajské instituce, byť tentokrát nebude řeč o Ústeckém kraji. Ale bylo by to tady jiné?
Kdo tomu uvěří?
V jihočeské obci Přísečná u Českého Krumlova stála zastaralá kotelna. Mistři v čerpání dotací, mimochodem setkáváme se zde s týmiž jmény jako v krásnolipské kauze, ji nepřehlédli - stejně jako u nás
výtopnu bývalého Bonexu. Slíbili levnější teplo pro Český Krumlov a požádali o stavební povolení k přestavbě na biomasovou elektrárnu. Studie o vlivu na životní prostředí řekla, že ten projekt škodlivý není,
a začalo se stavět. A to rychle, od konce roku 2012 měla klesnout státem garantovaná výkupní cena
takové elektřiny z 4,58 Kč/kWh na 3,73 Kč/kWh. Jen tenhle rozdíl dělá pro provozovatele 70 milionů
korun ročně. A tak, než se nadáli, mají v Přísečné tepelnou elektrárnu. EU na ni dala 150 milionů korun.
Dostala povolení ke zkušebnímu provozu a v něm běží už třetí rok. Rozdíly oproti schválenému projektu
jsou totiž do očí bijící, takže kolaudovat si to nikdo zřejmě netroufne, ale zakázat, zbořit nebo důsledně
dbát na splnění podmínek, k tomu nějak není ze strany státních úředníků vůle. A tak se znovu a znovu
prodlužuje zkušební provoz, provozovatel vydělává a snaží se salámovou metodou legalizovat současný protiprávní stav.
Tak například si podle původního projektu firma Carthamus neměla biomasu sama připravovat, měla
se dovážet odjinud. Toto Carthamus (jednatel JUDr. Záboj) vyřešil tím, že část plochy pronajal firmě Komaxo Bioenergo (jednatel JUDr. Záboj), od které biomasu odebírá. Takže se nakonec stejně suší v místě.
Vlk se nažral a z kozy nezbylo nic. Okolí sužuje zápach, někdy prý tak intenzivní, že vyvolává nevolnost.
Že sušárna byla postavena načerno, už překvapí jen málo.
Další černou stavbou jsou věže vodního chlazení. Množství páry valící se z objektu a kondenzující v okolí má podle lidí z okolí často formu regulérního deštíku, a to i v jinak jasných a slunečných dnech. Mimo
jiné to má za následek enormní korozi kovových zařízení v okolí, včetně sousedících průmyslových
provozů. Dalším problémem je záhadný nárůst počtu onemocnění bakteriologického původu. Podle
kritiků energobloku je pravděpodobné, že důvodem náhlého prudkého nárůstu onemocnění zápalem
plic jsou bakterie z dřevní hmoty šířící se prostředím nasyceným vodní párou. Běžný zápal plic totiž bývá
virového původu, zde se ale jedná o bakteriové nákazy. Původní projekt přitom předstíral, že půjde
o vzduchové chlazení (to je ovšem konstrukčně, a tedy i finančně daleko náročnější).
Kde se chladicí voda bere? Provozovatel původně požádal o povolení vrtu a čerpání 46 tisíc kubíků
vody ročně. Když povolení dostal, řekl, že se zmýlil a že mělo jít o 373 tisíc kubíků. Tedy osmkrát víc!
A protože šlo zřejmě jen o překlep, hodný vodoprávní úřad mu tu změnu schválil, dokonce o tom ani
neinformoval ostatní dotčené orgány. Místo ohlášeného poklesu spodních vod o 3-4 metry tyto spadly
o 20 metrů. Kdo neměl studnu s dvacetimetrovou rezervou, nemá žádnou. Provozovatel nyní podle
svých slov přechází na vodu z vodovodního řadu. Odpadní vody se pak vypouštějí do toků bez toho,
aby byly příslušným způsobem čištěny. Hovoříme přitom, jak povědomé, o provozu na území CHKO!
Fotografie dokumentují, o jak prašný provoz se jedná, je-li sucho. Prach ze dřeva, hlavně tvrdého, je přitom uznaným karcinogenem. Je navíc zdokumentováno, že do biomasy se alespoň občas připlete tu PE
fólie, tu starý nábytek plný lepidel a formaldehydu. Špinavé fasády a auta jsou už jen drobný problém.
Doprava. V původní studii bylo „jednoznačně deklarováno“ (pamatujeme si dobře tuto dobře znějící
floskuli právníka Záboje z jeho výstupů před krásnolipskými zastupiteli), že palivo se do elektrárny bude
dopravovat výhradně železniční vlečkou, čímž dojde ke snížení zátěže místních komunikací. Skutečnost? Doprava se ze sta procent realizuje po silnici, což znamená 97 000 tun biomasy ročně dovnitř plus
odpovídající množství popela ven. Zdůvodnění se pochopitelně najde, jenže EIA vycházela z něčeho
jiného.
Že teplo v Českém Krumlově nezlevnilo, že naopak firma část teplovodu prodala a oznámila ukončení
dodávek tepla tam, kam se jí to nehodilo, to už překvapení není. Blázen by čekal, že se takovéhle sliby
splní.

Posíláme pozdrav z Peru a nejslavnější incké
památky Machu Picchu. Sice to není konec
světa, ale přišlo nám to dost „WAU“ místo
na to, nechat tu zavlát naši krásnou krásnolipskou vlajku.
Mějte se krásně a MY JEDEME DÁL!
S pozdravem Láďa & Káťa

Jestli v dobách, kdy krásnolipské zastupitelstvo
bojovalo proti elektrárně, měl někdo tendenci
věřit slibům elektrárníků, měl by si teď promluvit
s lidmi z Přísečné. Neplatí nic, žádný předpis, žádný projekt, žádné stavební povolení, už vůbec ne
nějaké „jednoznačné deklarace“, natož obyčejná
lidská slušnost a ohleduplnost. Platí jen zákon
zisku. Státní úředníci, které často vnímáme jako
přebujelou vrchnost, která se s námi nemaže,
jsou v tomto případě slepí, hluší, nečinní, v lepším
případě neumí, nevědí, nejde… Účastníkům řízení dokonce v rozporu se zákonem údajně odepírají nahlédnutí do spisu, oni, kteří mají dodržování zákona hlídat. Uvědomujme si nejlépe každé
ráno, o jaký vlásek jsme stejnému osudu (alespoň
prozatím) unikli my tady v Krásné Lípě. A děkujme za to ne bohu, ale konkrétním lidem, tehdejšímu, ale i dnešnímu starostovi, kteří tohle všechno možná tušili, ale spíš věděli předem a kteří,
vysláni tehdejším zastupitelstvem, šli do toho
boje s rozhodností a odvahou snad až antickou.
A přejme si, abychom si v blízké budoucnosti totéž nezopakovali znovu. Blíží se totiž doba, kdy
se odpad nebude smět vozit na skládky, ale jen
do spaloven… Další bohulibý záměr, na který se
jistě najdou subvence a státní garance, na něž budeme opět všichni doplácet, dvojnásob pak obce
jako Přísečná, Loučovice a další. A nad starými výtopnami znovu jako supi zakrouží šikulové, kteří
se vyznají.
(Petr Hořeňovský)
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Svoz separovaného odpadu
vždy v lichém týdnu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční v pondělí 10.8. 2015
ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 13.8. 2015 v Krásné Lípě. Dále
pak v pondělí 24.8. 2015 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 27.8.
2015 v Krásné Lípě.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma vyzvednout na TSm Krásná
Lípa, Pletařská 22/3 a také na MěÚ, dveře č. 5
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
Podrobné informace získáte na MěÚ tel.: 412 354 833, nebo na TS
města tel: 412 354 848
Separují se tyto odpady: papír a nápojové kartony, textil, plasty, polystyren, sklo, kovy, baterie, bioodpad.
Svoz komunálního odpadu
Nálepky na popelnici: zelená – vývoz každý týden
žlutá – vývoz 1x za 14 dní (sudý týden)
Vývozy: úterý – Vlčí Hora, Zahrady, Kamenná Horka, Dlouhá Důl, Kyjov,
Krásný Buk,Sněžná
pátek – Krásná Lípa, Zátiší
Letní svoz odpadových nádob, který začal 1. dubna 2015 - známky červené = vývoz 1x za čtrnáct dní.

Komunitní
centrum
KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

Komunitní centrum-prostor pro Vaše aktivity
www.komunitnicentrum.com
Masarykova 1094/4, Krásná Lípa
Odborné sociální poradenství a Poradna pro oběti
trestné činnosti
poradna@krasnalipa.cz
tel: 412 354 839
Pro zájemce bez objednání:
Po 9:30 – 18:00
St 7:00 – 15:30
Občansko – právní
poradenství JUDr. Pražák
Změna termínu pro měsíc
Březen a Duben:
Březen – 2. 3. , 30. 3.
Duben – 20. 4.
Květen opět každé první a třetí
Pondělí v měsíci – 4.5.
Objednávejte se na:
poradna@krasnalipa.cz
tel: 412 354 839
Sociální šatník
Po 9:00 – 13:00 13:30 – 15:00
Út zavřeno
St 9:00 – 13:00
Čt 13:00 – 15:00
Pá 9:00 – 12:00 12:30 – 15:00
Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi
sas@krasnalipa.cz
sas1@krasnalipa.cz
tel: 777 974 583
Klub VČELKA
Pro předškoláky
Pro děti do 6 let
Po-Pá 8:00-12:00
vcelka@krasnalipa.cz
tel: 412 354 843
Klub pro rodiče
Po-Pá 8:00-12:00

Odlehčovací služba
Zastoupíme Vás v péči o Vaše
blízké tel: 777 291 359

Červen přinesl letní dny
Letošní červen přinesl do Krásné Lípy pár pravých
letních dnů, ale opět si neodpustil několik připomenutí spíše dnů jarních. Srážkově si červen nevedl vůbec špatně, s úhrnem 98 mm se jedná o druhý
nejvlhčí červen od roku 2009 a alespoň krátkodobě
smazal dosud převládající sucho.
První dny června začaly odpoledními teplotami
nejčastěji okolo 20°C a 15°C v noci. Postupně následovalo oteplování a 3. červen byl zaznamenán
první letní den s teplotou přes 25°C. Příliv teplého
vzduchu vyvrcholil 6. června, kdy se teplota zastavila na tropické třicítce. Tento den byl zároveň nejteplejším dnem celého června.
Další den dorazila studená fronta se srážkami. Teplota se odpoledne zastavila jen na 16°C a na zem-

Červen 2015 - 2009
rok
Průměrná teplota
Maximální teplota
Minimální teplota
Maximální vlhkost
Minimální vlhkost
Max. poryv větru
Úhrn srážek

2015
2014
2013
14,1°C
15,2°C
14,4°C
30,1°C
30,3°C
30,3°C
5,8°C
6,2°C
3,8°C
100%
100%
--%
33%
40%
--%
14,3 m/s 12,0 m/s 13,8 m/s
98 mm
43 mm 170 mm

Kancelář senátora
za Děčínsko

T-klub pro děti a mládež
Po 15:00-19:00
Út-So 13:00-19:00
tklub@krasnalipa.cz
tel: 774 235 010
Amari klub
ST 14:00-16:00 příprava
do školy, doučování
Po-Pá 13.00-17:00 volnočasové aktivity

Stomatologická
pohotovost

Praní, žehlení, mandl
prádelna Kolíček
úklidy domácností i firem,
ceník na webu Kostky
pradelna@krasnalipa.cz
tel: 777 291 340
Vzdělávací kurzy dle
aktuální nabídky
tel: 412 354 844
Retrostipendijní program
tel: 775 708 087
Půjčovna kostýmů pro děti
tel: 412 354 842
Půjčovna kompenzačních
pomůcek
ceník na webu Kostky
tel: 412 354 839

2012
14,3°C
28,3°C
2,3°C
100%
28%
16 m/s
96 mm

2011
14,8°C
26,5°C
7,3°C
100%
23%
15 m/s
67 mm

2010
15,0°C
26,5°C
5,1°C
97%
35%
19 m/s
62 mm

2009
12,9°C
25,1°C
1,6°C
99%
33%
16 m/s
96 mm

Počet dnů letních: 5
Počet dnů tropických: 1
(Jan Pícha, www.pocasi-strelna.cz/krasnalipa.htm)

Adresa: Varnsdorfu, Generála Svobody 1905.
Úřadující dny: Každé druhé, třetí a čtvrté pondělí
v měsíci, vždy od 14:00 do 16:30 hodin.
Nebo po dohodě.
Asistent: Miroslav Jemelka, tel.: 602 465 607,
e-mail: mirek.jemelka@seznam.cz
https://www.facebook.com/linhart.krasnalipa

Terénní pracovník
tp@krasnalipa.cz
tel: 777 036 828, 412 354 841

ský povrch napršelo 13 litrů vody na metr čtvereční.
Ochlazování pokračovalo i nadále a 8.6. bylo odpoledne naměřeno 11°C a napršelo dalších 18 mm
srážek. 9.6. sice již nepršelo ale teplota se po celý
den pohybovala jen okolo 9°C.
Počátek druhé dekády přinesl postupné oteplování na 18°C a 13. června až na 26°C. Oteplení
ale opět netrvalo dlouho, studená fronta přinesla
opět ochlazení. Na konci druhé dekády tak bylo
v odpoledních hodinách naměřeno opět 11°C.
Ve třetí dekádě vrcholil v její třetině příliv chladnějšího a vlhčího vzduchu (23.6. odpolední teplota
9°C) a následovalo postupné oteplování trvající až
do konce měsíce. 30.6. jsme zaznamenali opět letní
den s teplotou nad 25°C.

Ordinační hodiny 8:00 - 11:00
- 1. – 2. 8. 2015 MUDr. Renata Bolfíková
Varšavská 1863/7, Děčín VI,
tel.: 737 501 440
- 8. – 9. 8. 2015 MUDr. Pavel Charvát
J. Š. Baara 692/26, Děčín V,
tel.: 412 507 588
- 15. – 16. 8. 2015 MUDr. Adolf Křemen
Teplická 270, Jílové u Děčína,
tel.: 412 550 343
Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto doporučujeme správnost
uvedených informací před návštěvou lékaře
vždy telefonicky ověřit.

UPOZORNĚNÍ
Jako každý rok, tak i letos bude o prázdninách
Občansko-právní poradna JUDr. Pražáka zavřená.
Služby budou poskytovány opět od září – opět
třetí pondělí v měsíci.

PRODEJ/KOUPĚ
Hledám byt, nebo dům na prodej.
Volejte 602 757 772.

Služby praní, žehlení,
mandlování a úklidové
V přízemí domu služeb má Kostka otevřenu
prádelnu Kolíček. Nabízíme praní, žehlení,
mandlování, úklidy běžné i generální a to
domácnostem i firmám. Ceník je na internetových stránkách www.komunitnicentrum.
com nebo volejte vedoucí prádelny na tel.
777 291 340.

Mobilní zákaznické
centrum Severočeských
vodovodů a kanalizací
V podstatě vše potřebné, co na běžném zákaznickém centru (přepisy smluv, odhlášení, přihlášení, donést podklady k žádostem na zhotovení
přípojek, změny ve smlouvách, výši záloh, žádosti
na přezkoušení vodoměru apod.) vyřídíte v mobilním zákaznickém centru přímo na krásnolipském
náměstí.
Vždy ve středu: lichý týden od 12:00 do 14:00 hod.
sudý týden od 10:00 do 12:00 hod.
Tato provozní doba mobilního centra platí až
do 30.4.2015.
Běžné zákaznické centrum najdete ve Varnsdorfu na ulici 5. května 68 vždy v úterý a ve čtvrtek
v době od 8:00 do 14:00 hodin.

31. červenece 2015

Další z investic
do majetku města
Další bytový dům v majetku města dostává nový
kabát - Bezručova 15. Udělejte si procházku, okolí
a výhledy jsou tam fantastické.
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Petr Fiala v Krásné Lípě
Včerejší návštěva předsedy
ř d d ODS profesora
f
PetP t
ra Fialy v Krásné Lípě byla zaměřena především
na představení Krásné Lípy, naší úspěšné investiční
a rozvojové činnosti, o níž se měl náš host možnost
přesvědčit i při následné prohlídce města. Diskuse
se také stočila k problematice sociálního začleňování a soužití s romskou minoritou. Návštěva
Křinického pivovaru a Domu Českého Švýcarska,
předcházela setkání s několika významnými re-

gionálními
i ál í i podnikateli
d ik t li a s kolegy
k l
z okolních obcí.
Tématy diskuse byly např. regionální rozvoj, komplikované a špatně nastavené čerpání dotací EU,
svazující a nevhodně nastavené zákonné změny
v podnikatelském prostředí, problematika regionálního zdravotnictví a veřejné správy. Velmi dobře
připravený a informovaný Petr Fiala především pozorně naslouchal, což u podobných návštěv nebývá
tak úplně obvyklé.
(jk)

Problematické parkování na chodníku u bankomatu snad vyřeší instalace nové lavice a květinové
dekorace. Výroba komplet z našich Technických
služeb.

Asistent prevence kriminality
Hřbitov v Krásném Buku - jeden z pěti, o které Krásná Lípa pečujeme. Tentokrát opravila spadlé hřbitovní zdi

I v letošním roce b
byll finančně
Asi-i
č ě podpořen
d ř projekt
j kt A
stent prevence kriminality Ministerstvem vnitra ČR
z Programu prevence kriminality v roce 2015. Díky
této dotaci město zajišťuje v úzké spolupráci s obvodním oddělením Policie ČR Krásná Lípa pořádek
ve městě. Policie ČR metodicky asistenta řídí, úko-

Soutěž „Město
plné květin 2015“
Až do 21. srpna můžete sebe či jiného obyvatele
města, jehož květinová výzdoba se vám líbí přihlásit do soutěže Město plné květin. Formulář přihlášky si můžete vyzvednout přímo na podatelně
městského úřadu, nebo si ho můžete stáhnout
z internetových stránek města www.krasnalipa.
cz – Městský úřad – Formuláře a žádosti. Do 4. září
2015 pak bude pořízena fotodokumentace všech
přihlášených objektů. Hodnotící komise je tříčlenná, složená ze starosty města a dvou zaměstnanců
MěÚ. Hodnocení je kolektivní a určí pět výherců,
kteří budou odměněni, každý finanční částkou
1000,- Kč.

Nové vstupní
schodiště
do Domu služeb
lší fáze
fá rekonstrukce
k
k venkovního
k íh vstupního
íh
Další
schodiště je dokončena, hlavní vchod do budovy
Domu služeb je opět k dispozici pro zaměstnance
i návštěvníky. Za provozu bude ještě dokončeno
obložení stran, kovová nájezdová rampa a zábradlí.

luje
l j a dohlíží
d hlíží na jeho
j h aktivity
kti it ve městě.
ě tě Asistenta
prevence kriminality ve městě nepřehlédnete, má
na sobě reflexní vestu s nápisem Asistent prevence
kriminality. Asistent je nám dobře znám z minulého roku, kdy prováděl pořádkovou službu v našem
městě a jmenuje se Václav Danita.
(lh)
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Bazilika ve Filipově patří od července
do srpna mezinárodnímu varhannímu
festivalu
Letní kulturní nabídku Českého Švýcarska letos po deváté obohatí mezinárodní festival varhanní hudby v Jiříkově - Filipově. Devět koncertů se odehraje v bazilice minor Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově od července
do srpna vždy v neděli od 14.00 h. Festival končí 30. srpna. Vstup na koncerty
je volný.
Program (vždy neděle od 14.00 h.):
2. 8. 2015 Lukas Pohle, varhany (Německo)
9. 8. 2015 Jaroslav Konečný, varhany a portativ (ČR), Tomáš Najbrt, historické
nástroje (ČR)
16. 8. 2015 Pavel Černý, varhany (ČR), Jaroslav Halíř, trubka (ČR)
23. 8. 2015 Jiří Bárta, violoncello (ČR), Daniela Kosinová - Valtová, varhany (ČR)
30. 8. 2015 Jaroslav Tůma, varhany (ČR), Alan Vitouš, bicí (ČR)

Kruh žen a Principy moudrého
podnikání žen
Klub pro podnikavé ženy pořádá kurz Lenky Papadakisové Kruh žen a Principy
moudrého podnikání žen. Kurz se koná Obřadní síni MěÚ v Krásné Lípě ve středu 5. srpna a 9. září. Lenka Papadakisová je koučkou, lektorkou, průvodkyní
a iniciátorkou vzniku kruhů Moudrého podnikání žen v Čechách. Kurz je pro
ženy zdarma. Přihlášky zasílejte na kostka@krasnalipa.cz.

Malován v zahradě s Markétou Kotkovou
Sobota 8. srpna od 10.00 - 16.00 hod.
Srdečně Vás zveme na výpravu za objevováním tvarů, detailů, zázraků přírody
i duší rostlin. Možná se dotkneme své vlastní duše, možná objevíme způsob,
jak se vypořádat s životem, stresem, starostmi. Přijďte si i vy namalovat svůj
obraz obklopeni bylinami Zahrady dobra. Cena kurzu je 650 Kč, v ceně kurzu
je materiál k tvoření a lehký oběd. Přihlášky do 5.8.2015 na tel: 773 111 905
Karolína Němčanská. Kurz pořádá Spolek Nobilis Tilia Vlčí Hora. Více informací
www.os.nobillis.cz.

31. červenece 2015

Klub českých turistů Krásná Lípa Vás zve na 33. ročník dálkových a turistických
pochodů Skalními hrádky Labských pískovců, které se uskuteční ve dnech 7. až
9. srpna 2015. Vybrat si můžete z tras od 10 do 100 km. Více informací najdete
na stránkách KČT Krásná Lípa http://www.kctkrasnalipa.cz/.

31. červenece 2015

Prezenční dovednosti I. a II.
Klub pro podnikavé ženy pořádá ve středu
12. srpna kurz Anety Pavlové Prezenční dovednosti
v němž se dozvíte, jak si připravit vlastní prezentaci,
jak zvládnout trému, jak zapojit vědomě hlas i gesto. Kurz se koná v Obřadní síni MěÚ Krásná Lípa.
Přihlášky zasílejte na kosta@krasnalipa.cz.

Pověsti a příběhy poutních
míst Šluknovska
Léto a podzim v Loretě Rumburk patří česko-německé výstavě Pověsti a příběhy poutních míst
Šluknovska / Sagen und Begebenheiten in Wallfahrtsstätten im Schluckenauer Gebiet. Unikátní
autorská výstava je určena rodinám s dětmi a těm,
kdo mají rádi regionální pověsti. Výstava nabízí
dvanáct komiksů na 20 výstavních panelech, jejichž autory jsou Petr Herold a Rostislav Křivánek.
Dětští návštěvníci budou mít k dispozici výtvarný
koutek, pracovní listy a čtecí lavičky. V ambitu Lorety Rumburk bude výstava k vidění do 31. října 2015.
Přístupná je od úterý do soboty od 10.00 do 17.00
h. Vstupné je 50 a 25 Kč.

Tvoření pro maminky s dětmi
d čtvrtekk v Kostce od
d 16:00 – 20:00 hhodin,
d aktik
Každý
vity jsou vhodné i pro děti od 5 ti let.
6.8. Výroba aromatických mýdel
13.8. Sypání mandal barevnými písky
20.8. Výroba svého parfému
27.8. Výroba pytlíčků na bačkory do školy
Kurz je pro účastníky zdarma při spotřebě materiálu do 150 Kč. Dotazy zodpoví lektorka Hana Štroblová na tel. 728 974 010.

Brigáda v Zadních
Jetřichovicích
Sobota 8. srpna, sraz v 9:00 v Zadních Jetřichovicích. Zapojte se do oživení areálu bývalé pohraniční osady v Zadních Jetřichovicích a pomozte zabránit jejímu definitivnímu zániku. S sebou pracovní
rukavice, dobrou obuv a svačinu. Kontakt: n.belisova@npcs.cz; telefon 737 276 859.

Se strážcem
do národního parku
j ět pozvání
á í na prázdninové
á d i é exkurze
k
Přijměte
vd
doprovodu strážců přírody Národního parku České Švýcarsko. Délka exkurzí je 6 – 8 km, časová náročnost
4 – 5 hodin, s sebou turistické oblečení, pevnou
obuv a dostatek pití.
…k Pravčické bráně v srpnu: 2. 8., 11. 8., 16. 2.,
25. 8. a 30. 8. Sraz vždy v 9:15 na Mezní Louce před
informačním střediskem.
…do Kyjovského údolí v srpnu: 4. 8. Sraz vždy
v 10:00 v Brtníkách u ústavu sociální péče. Trasa:
Brtníky, Šternberk, Kyjovské údolí, Brtníky.
…přes Jetřichovické vyhlídky v srpnu: 18. 8. Sraz
je v 9:30 v Jetřichovicích před informačním střediskem. Trasa: Jetřichovice, Mariiana vyhlídka, Rudolfův kámen, Pohovka, Jetřichovice. Účast na exkurzích je zdarma, předchozí rezervace není nutná.
Více informací naleznete na www.npcs.cz

Večerní prohlídky Lorety
Při svíčkách se v červenci a srpnu opět uskuteční
letní večerní prohlídky Lorety v Rumburku. Konat
se budou vždy v úterý 18. 8. a 25. 8 od 20:00. Účastníkům se nabízí prožitek tmy, ticha a stovky let
starých příběhů. V barokní sakrální památce také
zazní ukázky varhanní hudby a duchovní písně.
Prohlídky trvají 90 minut, vstupné je 90 a 45 korun.
Sraz účastníků je v 19:45 hodin před kostelem sv.
Vavřince, vedle Lorety.
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Dny řemesel
Od soboty 15. srpna do soboty 22. srpna ožije louka u Dolského mlýna opět po roce starými řemesly.
Tradičně se můžete těšit na výrobu dřevěného uhlí
či výroba dehtu na smolném kameni. Ukázky řemesel zpestří také exkurze, přednášky a koncerty pod
širým nebem.
Program Dnů řemesel v Českém Švýcarsku
15. srpna, sobota
15:00 - Komentovaná prohlídka Dolského mlýna
a samoty Grundmühle s Natalií Belisovou
V průběhu dne: stavba milíře (dobrovolníci se mohou připojit!), mletí obilí na ručním mlýnku, pečení
v polní chlebové peci
16. srpna, neděle
15:00 - Komentovaná prohlídka Dolského mlýna
a samoty Grundmühle s Natalií Belisovou
16:30 – Koncert Collegium Verbascum
V průběhu dne: stavba milíře (dobrovolníci se mohou připojit!), ukázka štípání šindele, pečení v polní
chlebové peci, ukázka drátenického řemesla a výroby drobných hliněných předmětů (možnost vyzkoušet si točení keramiky na hrnčířském kruhu),
mletí obilí na ručním mlýnku
17. srpna, pondělí
11:00 - slavnostní zapálení milíře
13:00 – 14:00 z historie praní a bělení prádla (ukázka a výklad u řeky)
V průběhu dne: pálení milíře, pečení v polní chlebové peci, experimentální výroba dehtu na smolném kameni, ukázka drátenického řemesla a výroby drobných hliněných předmětů, stavba pícky
na oškvarky (dobrovolníci se mohou připojit!)
18. srpna, úterý
13:00 – 14:00 z historie praní a bělení prádla (ukázka a výklad u řeky)
V průběhu dne: pálení milíře, pečení v polní chlebové peci, experimentální výroba dehtu na smolném
kameni, ukázka drátenického řemesla a výroby
drobných hliněných předmětů
19. srpna, středa
13:00 – 14:00 ukázka výroby mýdla na praní
V průběhu dne: pálení milíře, pečení v polní chlebové peci, experimentální výroba dehtu na smolném

kameni, ukázka drátenického řemesla a výroby
drobných hliněných předmětů, výpal keramiky (dopoledne), výroba potaše koncerty kytarového tria
Guitar Arte Trio (tři během dne, stan u louky)
20. srpna, čtvrtek
11:00 rozebírání keramické pícky
13:00 – 14:00 z historie praní a bělení prádla (ukázka a výklad u řeky)
15:00 – přednáška o řemeslech Jiřího Woitsche, Etnologický ústav Akademie věd České republiky
V průběhu dne: pálení milíře, pečení v polní chlebové peci, experimentální výroba dehtu na smolném
kameni, ukázka drátenického řemesla a výroby
drobných hliněných předmětů, výroba potaše
21. srpna, pátek
13:00 – 14:00 z historie praní a bělení prádla (ukázka a výklad u řeky)
14:00 – Koncert Jany Šrajerové – Vébrové (stan
u louky)
V průběhu dne: pálení milíře, pečení v polní chlebové peci, experimentální výroba dehtu na smolném
kameni, ukázka drátenického řemesla a výroby
drobných hliněných předmětů, stavba repliky hutnické šachtové pece na zpracování železné rudy
(dobrovolníci se mohou připojit!), výroba potaše
22. srpna, sobota
8:00 – ? (odpoledne) tavba železné rudy a zpracování výtavku
13:00 – 14:00 z historie praní a bělení prádla (ukázka a výklad u řeky)
14:00 - Rozebírání milíře
V průběhu dne: ukázka štípání šindele, pečení
v polní chlebové peci, experimentální výroba dehtu
na smolném kameni, ukázka drátenického řemesla
a výroby drobných hliněných předmětů řemeslnické stánky (OPS?)
Po celý týden budou probíhat doprovodné výstavy:
„Dolský mlýn – historie a současnost“ (v areálu Dolského mlýna)
„Lesní řemesla v Českém Švýcarsku“ (na louce
u Dolského můstku)
Kontakt: n.belisova@npcs.cz; telefon 737 276 859

Na Velký Winterberg
s geologem, botanikem
a lesníkem

Padesátníkový mariáš

Sobota 8. srpna, sraz v 9:30 ve Hřensku před informačním střediskem.
Lesník, geolog, botanik. Tři osoby, tři profese, tři
pojetí této exkurze. Vydejte se na společnou přeshraniční vycházku s našimi odborníky a poodhalte tajemství našich národních parků České a Saské
Švýcarsko. Trasa: Hřensko - Schmilka - Velký Winterberg a zpět. S sebou pas, středně náročný terén.
Kontakt: m.kacmar@npcs.cz; telefon 737 276 845.

XVI. krásnolipský trojkový padesátníkový mariášový turnaj se bude konat dne 22.srpna 2015 od 09:30
hodin v restauraci sportovního areálu. Prezentace
od 08:30 hodin, prvních 30 účastníků obdrží, jako
vždy, nezávadnou lihovinku s příležitostní etiketou
a mariášový kalendář. Na stole 50,-Kč, strop 20,- Kč.
Startovné 150,-Kč pokryje i oběd po 3. kole. Pokud
se přihlásíte předem, usnadníte přípravu a zajistíte
si účast, protože kapacita restaurace je 39 míst. Nikdy nás ale tolik nebylo.
(Milan Sudek, 732516472, 412383341 milansudek@seznam.cz)

Netradiční toulky
Českým Švýcarskem

Den Horní Hornolužicka.
Staré písně u táboráku

KČT Krásná Lípa, město Krásná Lípa a České Švýcarsko o.p.s. vás zvou na netradiční letní toulky Českým Švýcarskem a Lužickými horami.
Středa 5.8. Na Potokách – akvadukt – Doubická
cesta – Chřibský hrádek – Stará Chřibská cesta
– Chřibská (10 km). Sraz autobusová zastávka náměstí Krásná Lípa v 16:06 hod., odjezd zpět 21:33
bus (případně v 19:33 hod.). Akce je pro předem
přihlášené zdarma, včetně jízdného.
Středa 26. 8. Rynartice – Lipnice – pod Lipnickým
vrchem – Bratrské oltáře – Jehla — Česká Kamenice
(11 km). Sraz autobusová zastávka náměstí Krásná
Lípa v 16:06 hod., odjezd zpět vlakem ve 20:49 hod.
do KL. Jízdné si každý hradí sám.
Na akce je nutné se předem přihlásit na tel.:
412 383 413.

Spolek „Horní Mandava/Prameny Sprévy e.V“
znovu zve ke zpěvu starých českých, německých
a polských písní, který se koná v pátek 21. srpna
od 18:00 hodin v Blausteinhofu v Kottmar/část
obce Obercunnersdorf, Eibauer Straße 12. Těšíme
se na každého, kdo s námi bude zpívat a prosíme
předem nahlásit písničky na přání. V loňském roce
naši čeští a polští přátelé přišli poněkud zkrátka,
proto hlavně jim náleží prosba o předem odsouhlasení písní. Můžete také přinést vlastní hudební nástroje. Kdo by měl zájem spoluutvářet večer
nechť nás kontaktuje na: www.dreilaendereck-dtp.
eu, mailem: info@dreilaendereck-dtp.eu, nebo telefonicky: 0152 07550 727.
Přihláška není nutná, jen v případě větších skupin
prosíme o nahlášení počtu účastníků.
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Letní videosoutěž MŽP
„Moje Magické Místo
v Minutě“
Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje letní videosoutěž „Moje Magické Místo v Minutě“
Videosoutěž volně navazuje na úspěšný předešlý
ročník fotografické soutěže Moje Magické Místo,
v rámci kterého MŽP obdrželo více než 100 fotografií Vašich magických míst pořízených v chráněných
územích České republiky. Letošní ročník je určen
pro všechny nadšence profesionálního i amatérského natáčení české přírody. Cílem je opět zachytit Vaše magické místo v české přírodě - tentokrát
však prostřednictvím krátkého videopříspěvku.
Podmínkou zůstává pořízení příspěvku v národním
parku, chráněné krajinné oblasti, přírodní rezervaci
nebo jiné chráněné přírodní památce.
Tyto příspěvky pak budou zasílány prostřednictvím
odkazu na volně dostupné datové úložiště (např.
www.uschovna.cz) na e-mail akce@mzp.cz. Hlavními kritérii pro hodnocení videopříspěvků bude
zachycení atmosféry a celkového uměleckého
dojmu, přičemž délka videopříspěvku nebude mít
na hodnocení vliv (nesmí však přesáhnout 1 minutu). Vítězné příspěvky budou profesionálně zpracovány do filmové podoby a budou prezentovány
na mezinárodním filmovém festivalu EKOFILM
2015 a dalších akcích MŽP. Více informací na www.
npcs.cz.

Zážitky s T-klubem
St
j ě jako
j k v loňském
l ň ké roce, vyrazilo
il nízkoprahové
ík
h é
Stejně
zařízení pro děti a mládež T-klub se svými klienty
na zážitkový pobyt. Z rozhovorů s klienty vyplynulo, že chtějí zopakovat stanování ve Sloupu. Stanování se konalo 9.-12.7.2015 a účastníci si veškeré
náklady na dopravu, ubytování i stravu hradili sami.
Kromě pohodového koupání u Radvaneckého rybníka, bylo obsahem našeho pobytu také zvýšení
kompetencí samotných uživatelů služby a prohloubení vztahu s pracovníky.
Uživatelé tedy museli sami zvládnout postavit stany, připravovat si stravu a také navazovat kontakty
s běžnými návštěvníky kempu během bojové hry.
Nechyběl pěší výlet, rozcvička po ránu, ani celotáborová hra. Na konci získali první tři vítězové krásné ceny v podobě volných vstupenek do Krásnolipského kina a na bowling (děkujeme za věnování
cen městu Krásná Lípa a Lípa Resortu).
I přes počáteční mírnou nepřízeň počasí se výjezd
vydařilo k celkové. Doufáme, že příští rok znovu
vyjedeme.
(Pracovníci NZDM T-klub)

Hravé cvičení pro
maminky i jejich děti
Cvičení pro maminky s miminky a maminky s dětmi od 1 do 3 let věku můžete navštívit v mateřském
centru Beruška v Krásné Lípě. Cvičení je zaměřeno na podporu psychomotorického vývoje dítěte
zábavnou formou a jeho celkový rozvoj v souladu s jeho potřebami. Cvičením provází lektorka
PhDr. Jana Votápková.

Prázdninová
dopoledne patří
ženám a tvoření
I v prázdninovém čase probíhá dopolední Klub pro
ženy pečující o děti. Ty se scházejí dvakrát týdně
v úterý a ve čtvrtek od 8-11 hodion. V průběhu
kurzu mohou využít hlídání dětí v Klubu Včelka,
který je otevřený i přes prázdniny a to každý den
od 8-12 pro děti od 3-6 let. Program Klubu pro ženy
je vždy aktuálně vyvěšen na webových stránkách
Komunitního centra www.komunitnicentrum.com.

Amari klub o prázdninách
Každý den je Amari klub v komunitním centru otevřen pro děti od
6 do 12 let. V klubu poznáváme, vyrábíme, sportujeme, vaříme a také
jezdíme na výlety. O prázdninách
např. skládáme z papíru krabičky,
košíčky, zvířátka, učíme se poznávat
rostliny a léčivé byliny, se kterými
se běžně setkáváme, pokračujeme
v pracích na sedacích polštářcích,
které pak chceme využít při diskusích v komunitním kruhu, učíme se
základy háčkování, hrajeme různé
hry. V červenci pojedeme do Aquaparku Staré Splavy a začátkem září
na Etno-festival do Ústí nad Labem.
Zároveň nabízíme přípravu pro
děti skládající opravné zkoušky po předchozí domluvě, a to kvůli
individuálnímu přístupu a potřebě
vymezit si čas.

Podnikáním vytváříme zahradu bohatství
Do klubu pro podnikavé ženy jsme pozvali Anetu
Pavlovou a Lenku Papadakisovou.
Aneta Pavlová nás provede tématem komunikace
a prezentace na veřejnosti - jak je naše vystupování
a prezentace před skupinou důvěryhodné, jak naše
vystoupení ostatní vnímají, jak můžeme pracovat
s hlasem a dechem. Kurz se koná 12. 8. 2015 v přízemí MěÚ Krásná Lípa od 9 do 13 hod., pro ženy
je zdarma, přihlášky prosím posílejte na email kostka@krasnalipa.cz

Lenka Papadakisová je lektorka, podnikatelka,
koučka, průvodkyně a iniciátorka vzniku klubů
Moudrého podnikání žen. Představí nám principy
modrého podnikání žen, získáme řadu podnětů
pro naše podnikání nebo inspiraci, jak s naším podnikáním začít a jak ho rozvíjet. Kurzy jsou dva, první
se koná 5. 8. 2015 do 9 do 17 hod. a druhý 9. 9. 2015
do 9 do 13 hod. také v přízemí MěÚ v Krásné Lípě.
Pro v ženy je kurz zdarma, přihlášky prosím posílejte na email kostka@krasnalipa.cz
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Slavnostní
poutní mše
U příležitosti nedožitých 70. narozenin Igora Heinze zazněla v premiéře v krásnolipském kostele sv.
Maří Magdaleny Missa solemnis beatae Mariae
Magdalenae. Při slavnostní poutní mši, kterou celebroval Antoním Sedlák vystoupil Vilémovský chrámový sbor, Mikulášovický sbor, pěvci ze Sebnitz
a Neustadtu a Rumburský komorní orchestr.
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August Frind – umělec nezná hranic
Od prvního červencového dne můžete
shlédnout v Domě
Českého Švýcarska
unikátní
výstavu
krásnolipského malíře Augusta Frinda.
Výstava je doplněna
mnoha aktivitami, například každý čtvrtek je veřejnosti otevřen kostel sv. Máří Magdalény, kde si
návštěvník může prohlédnout vitráže či ve čtvrtek
23. července se uskutečnila prohlídka města s autorkou výstavy po stopách umělce. V Křinickém

pivovaru můžete ochutnat Pšeničné pivo, vařené
právě k této příležitosti. Po ukončení výstavy u nás
bude její část putovat do partnerského německého
města Kottmar. Bez pomoci mnoha partnerů bychom tuto výstavu nemohli realizovat, patří mezi
ně především autorka výstavy Mgr. Gabriela Jeřábková, Oblastní muzeum v Děčíně, p.o. - pobočka
Rumburk, o.p.s. České Švýcarsko, město Šluknov
a Národní památkový ústav. Dalším významným
partnerem je Česko-německý fond budoucnosti,
který výstavu finančně podpořil.
Výstava samotná potrvá až do neděle 2. srpna 2015.

S filmem přijel
i jeho režisér
Sám režisér Petr Horký přivezl do Krásné Lípy
v českých kinech nejnavštěvovanější dokument
Století Miroslava Zikmunda. Zikmund a Hanzelka
plánovali, že na závěr své cestovatelské kariéry
vyrazí na cesty po tehdejším Československu. Tento cíl sami nestihli splnit, a proto životopisný film
o nejslavnější cestovatelské dvojici vyrazil na turné
po České republice a jednu zastávku udělal i v amfiteátru v Krásné Lípě.
Čtyřicítka diváků, kteří na skutečný životní příběh
Zikmunda a Hanzelky dorazili, se během půl druhé hodiny dozvěděli, jaký skutečně žili život, jak
proplouvali politickými nejistotami, jak to měli se
ženami, a s penězi. Zda byli šťastní a jak vůbec dokázali vybudovat tak obrovský fenomén, že je dodneška silný.

Jaroslav Svěcený nadchl Krásnou Lípu
Jaroslava Svěceného nadchly krásné prostory krásnolipského kostela, který byl zcela zaplněn dychtivými posluchači, nás zase nadchl výkon houslového virtuosa. Kdo a kdy totiž naposledy mohl říci,
že zaplnil krásnolipský kostel sv. Máří Magdaleny
do posledního místečka. V uplynulé sobotě se to
podařilo právě jednomu z nejvýznamnějších českých houslistů, Jaroslavu Svěcenému. Krásný zážitek, který musel všechny přítomné chytit za srdce.

Houslový virtuos posluchačům předvedl nejen
mnoho ze svého umění, ale vtipně se podělil i o své
znalosti týkající se smyčcových nástrojů. Nádherný
večer skvělým výkonem podtrhla i cembalistka Jitka Navrátilová, která umělce při jeho hře doprovázela. Koncertu navíc předcházela vernisáž výstavy
k 15. výročí založení Národního parku České Švýcarsko ve výstavních prostorách v přízemí Aparthotelu
Lípa na Křinickém náměstí.

31. červenece 2015
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USNESENÍ

z 12. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 21. 7. 2015
II. Došlá pošta
Pronájem části p. p. č. 345/4, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 12 – 01/2015
RM schvaluje pronájem části p. p. č. 345/4 o výměře 200 m2, k. ú.
Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Ladislavu Mikovi, Komenského
4, Krásná Lípa.

ce elektrické energie do objektu Pletařská 22/3, Krásná Lípa.

Pronájem p. p. č. 580/2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy
Usnesení RM č. 12 – 02/2015
RM schvaluje pronájem p. p. č. 580/2 o výměře 912 m2, k. ú. Kyjov
u Krásné Lípy za účelem sekání trávy Ing. Jaromíru Otipkovi, Koulova
1563/13, Praha.

III. Různé
Byty - nájemní smlouvy - Usnesení RM č. 12 – 14/2015
RM bere na vědomí neprodloužení nájemní smlouvy z důvodu dluhu na nájemném s nájemnicí Píšovou Ladou bytem Karoliny Světlé
227/12, Rumburk, na byt č. 48, Nemocniční 1137/6.

Pronájem části p. p. č. 1126/8, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 12 – 03/2015
RM projednala žádost Martiny Erbanové, Rumburská 5, Krásná Lípa
o vyřešení pronájmu části p. p. č. 1126/8, k. ú. Krásná Lípa a ukládá V.
Doškové projednat s paní Dadokovou ukončení pronájmu uvedeného
pozemku k 31. 12. 2015.

Byty - nájemní smlouvy - Usnesení RM č. 12 – 15/2015
RM schvaluje uzavření nájemních smluv se stávajícími nájemníky dle
předloženého návrhu.

Prodej pozemků - vyhlášení - Usnesení RM č. 12 – 04/2015
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
p. p. č. 2383/7 o výměře 580 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 2383/8 o výměře 655 m2, k. ú Krásná Lípa;
p. p. č. 2383/9 o výměře 175 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 2383/12 o výměře 251 m2, k. ú. Krásná Lípa.
Prodej p. p. č. 2981, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 12 – 05/2015
RM doporučuje ZM neschválit prodej p. p. č. 2981 o výměře 55 m2,
k. ú. Krásná Lípa Libuši Steckerové, Palackého 42, Rumburk a Zuzaně
Hejdukové, Kyjovská 407/3, Krásná Lípa z důvodu zachování pozemku
pro potřeby města.
Prodej části p. p. č. 3049, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 12 – 06/2015
RM doporučuje ZM neschválit prodej části p. p. č. 3049, k. ú. Krásná Lípa
firmě FINVEST DD, a. s., Koněvova 1686/112, Praha z důvodu vedení
kanalizačního řadu.
Směna a prodej pozemku - vyhlášení
Usnesení RM č. 12 – 07/2015
RM doporučuje ZM neschválit směnu a prodej p. p. č. 261/3 o výměře
1454 m2 za p. p. č. 261/53 o výměře 495 m2, vše k. ú. Kyjov u Krásné
Lípy.
Byty - pronájem - byt č. 5, Masarykova 993/2
Usnesení RM č. 12 – 08/2015
RM schvaluje pronájem bytu č. 5, Masarykova 993/2, Soně Grundzové
bytem Mánesova 293/6, Krásná Lípa. Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady.
Rozhledna Vlčí Hora - umístění Wifi antén a solárních panelů
Usnesení RM č. 12 – 09/2015
RM se seznámila s žádostí občanského sdružení LIPACI.NET o povolení
umístění 2 ks Wifi antén a 4 ks solárních panelů na objekt rozhledny
Vlčí Hora. RM na základě stanoviska CHKO Labské pískovce povoluje
umístění výše uvedeného zařízení, dle podmínek uvedených v souhlasném stanovisku CHKO Labské pískovce a podmínek města, dle návrhu.
Smlouva o dílo - Termi s. r. o. - přecejchování vodoměrů
Usnesení RM č. 12 – 10/2015
RM schvaluje smlouvu o dílo č. 2015/11/16 - 247 s firmou TERMI s. r. o.,
Pohraniční stráže 2047, Varnsdorf, na přecejchování bytových vodoměrů, dle předloženého návrhu.
Smlouva o přeložce nadzemního vedení nn na objektu Bezručova 15 - Usnesení RM č. 12 – 11/2015
RM schvaluje smlouvu č. 2015/40/19 - 238 mezi ČEZ Distribuce, a. s.,
Teplická 874/8, Děčín a Městem Krásná Lípa, Masarykova 246/6, Krásná Lípa na provedení přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie do objektu Bezručova 359/15, Krásná Lípa.
Smlouva o přeložce nadzemního vedení nn u objektu Pletařská
22/3 - Usnesení RM č. 12 – 12/2015
RM schvaluje smlouvu č. 2015/40/19 - 239 mezi ČEZ Distribuce, a. s.,
Teplická 874/8, Děčín a Městem Krásná Lípa, Masarykova 246/6, Krásná Lípa na provedení přeložky distribučního zařízení určeného k dodáv-

Sídlo spolku - Usnesení RM č. 12 – 13/2015
RM se seznámila s žádostí o souhlas s umístěním sídla spolku Lipaci.
net, z. s., IČ 24041336 a vydává souhlas s umístěním sídla uvedeného
spolku v objektu Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa.

Doklady k dotovaným projektům
Usnesení RM č. 12 – 16/2015
RM ukládá tajemnici MěÚ, aby zavedla nový systém ukládání potřebných dokladů k dotovaným projektům města a to i zpětně min. od roku
2009 vč. elektronického uložení základních dokumentů nezbytných
k případným budoucím kontrolám města.
Značení nových turistických tras v Národním parku České Švýcarsko - Usnesení RM č. 12 – 17/2015
RM bere na vědomí odpověď Správy Národního parku ČŠ ve věci značení nových turistických tras a ukládá starostovi města Janu Kolářovi
pokračovat v jednáních a usilovat o realizaci tras v původním rozsahu.
Výběr provozovatele vodohospodářského majetku města Krásná Lípa - Usnesení RM č. 12 – 18/2015
RM schvaluje průběh a výsledek zadávacího řízení na Výběr provozovatele vodohospodářského majetku města Krásná Lípa zadávaného
v souladu se zákonem 139/2006 Sb. a dále dle zákona 137/2006 Sb. RM
pověřuje místostarostu města vydáním rozhodnutí o výsledku zadávacího řízení. Nejvýhodnější nabídku podala firma Severočeské vodovody
a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, Teplice,
IČ 49099451.
Chodník Varnsdorfská - vnější obrubník - dodatečné práce
Usnesení RM č. 12 – 19/2015
RM schvaluje uzavření dodatku
č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2015/11/14 - 181
na akci Chodník Varnsdorfská - vnější obrubník s firmou ZEPS s. r. o., Lindava 84,
Cvikov, dle předloženého návrhu.
Žádost o změnu ÚP
Usnesení RM č. 12 – 20/2015
RM se seznámila s žádostí o změnu ÚP
od p. Jaroslava Krále, Jinačovice 222,
Jinačovice a doporučuje ZM zabývat se
žádostí v rámci vyhodnocení uplatňování
územního plánu po uplynutí čtyřleté zákonné lhůty.
ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. - podání žádostí o dotaci
Usnesení RM č. 12 – 21/2015
RM bere na vědomí podání žádostí o dotaci organizací ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o.
na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR:
- do Rozvojového programu na podporu
školních psychologů a školních speciálních
pedagogů ve školách a školských poradenských zařízeních v roce 2015,
- do Výzvy č. 57 pro oblast podpory
1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání,
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Přehled plateb místních poplatků za
1 - 6/2015 - Usnesení RM č. 12 –
22/2015
RM bere na vědomí přehled plateb míst-

ních poplatků za lázeňský nebo rekreační pobyt, z ubytovací kapacity
a za užívání veřejného prostranství uhrazených v období 1 - 6/2015.
Kulturní dům
Usnesení RM č. 12 – 23/2015
RM schvaluje bezplatné zapůjčení prostor kulturního domu o. s. LIPACI.
NET na konání valné hromady dle žádosti.
RM schvaluje bezplatné zapůjčení prostor kulturního domu Základní
organizaci Českého svazu včelařů Rumburk na konání členské schůze
a přednášky o nemocech včel dle žádosti.
Zpráva o plnění úkolů z 10. RM
Usnesení RM č. 12 – 24/2015
RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů z 10. RM.
IV. Informace
Informace
RM projednala následující informace:
- Daňové plnění za leden až červen 2015,
- Kontrola stavu finančních prostředků versus rozpočet 2015,
- Závazné stanovisko k výstavbě parkoviště v Kyjově u K.L.
„U Přehrady“,
- Předběžné vyjádření ke studii „Výstavba parkoviště v Kyjově u KL
„U přehrady“,
- Závazné stanovisko - parkoviště „U vstupu do Kyjovského údolí“,
- Vyjádření ke stanovisku ve věci parkoviště „U vstupu do Kyjovského
údolí.“
Informace
RM projednala následující zápisy:
- Zápis z jednání Komise výstavby a životního prostředí ze dne 30. 6.
2015,
- Zápis z jednání Komise pro hospodaření s byty ze dne 16. 7. 2015.
Jan Kolář

Jana Drobečková

VYKLIàTE
PæDY,
GARÁŽE
A SKLEPY
Odevzdejte vysloužilé
kompletní spotõebiíe
na sbïrné dvory nebo
na jiná uríená místa
zpïtného odbïru.
Recyklujte elektrospotõebiíe ve Vašem mïstï

A ZOCELTE SE
V RECYKLACI
www.elektrowin.cz
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