
Jako další prvek aktivní sociální politiky pro lidi v 
hmotné nouzi připravilo město Krásná Lípa od 1. 
dubna nabídku veřejné služby. Ta umožňuje lidem 
v hmotné nouzi, žijícím trvale v Krásné Lípě, od-
pracovat pro obec 20 – 30 hodin měsíčně a navýšit 
si tak svůj příjem. Předpokládáme, že pracovníci 
veřejné služby budou pomáhat v našich příspěv-
kových organizacích, technických službách, ale i u 
dalších poskytovatelů v rámci města.
V tomto okamžiku hledáme zájemce o práci v ZŠ 
a MŠ v Krásné Lípě pro úklid a střežení Hauserky + 

naučného areálu u školní družiny a úklid v areálu 
školek Sluníčko a Motýlek. Pro Sportovní areál Čes-
kého Švýcarska hledáme dva zájemce, kteří nám 
pomohou s údržbou a úklidem areálu. Romské 
sdružení Čačipen nabízí několik volných míst na 
hřišti u T-klubu (nátěry oplocení, úprava hřiště…) 
a na úklidové práce v organizaci. V Kostce hledají 
zájemce o úklid a roznos letáků a posilu pro pomoc 
s organizováním volnočasových aktivit a práci s 
dětmi. Nabídky také najdete na webu města Krásná 
Lípa.                 (r)

Už o tomto víkendu - 16. a 17. 
dubna – se uskuteční tradiční  
společné Otevření turistické 
sezóny v Českém Švýcarsku, 
které připravuje společnost 
České Švýcarsko s dalšími 
partnery. Připravena je pestrá 

škála turistických, sportovních, volnočasových a 
zábavných akcí po celém regionu s přesahem i do 

Saského Švýcarska.
V rámci otevření sezóny za zvýhodněné vstupné 
1+1 (jeden platí druhý jde zdarma) je otevřena řada 
atraktivních turistických atrakcí jako např. zámek 
Děčín, ZOO Děčín, Dům Českého Švýcarska, loď 
Poseidon, Pravčická brána, rozhledny na Vlčí hoře, 
Dymníku, Jedlové a další. 

(r)

399

INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK  

4,- Kč  Čtvrtek 14. dubna 2011

Příští číslo vyjde 

ve čtvrtek 28. dubna. 

Veřejná služba startuje

Turistická sezóna 2011 
zahájí o víkendu
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Každá koruna dobrá
Ceny energií stále stoupají. A tak se každá do-
mácnost snaží ušetřit, kde se dá. Nárůst spotřeby 
elektrické energie v České republice za období let 
1989–2005 činil osm procent, v oblasti domácností 
však až 53 %. Málokdo si však uvědomí, že velkých 
úspor může dosáhnout i koupí nových, energeticky 
úsporných elektrospotřebičů. 
Dnešní lednice pracuje za čtvrtinu
Je známo, že dnešní průměrná pračka spotřebová-
vá o 44 % méně elektrické energie a o 62 % méně 
vody než průměrný model roku 1985. Špičkové led-
nice si dnes vystačí s pouhou čtvrtinou energie ve 
srovnání s typickým modelem roku 1990.
O nákupu velkých domácích spotřebičů, jako jsou 
lednice nebo pračky, rozhoduje ze 43 procent pří-
padů celá rodina. O způsobu likvidace „vysloužil-
ců“ se ale tento „kolektivní orgán“ radí jen ve 28 % 
případů. Většinou se o ni tedy musí postarat jeden 
konkrétní člen domácnosti, podle zjištění výzkum-
níků nejčastěji ten, kdo domů přináší nejvíce peněz. 
A musíme si přiznat, že právě během posledních 
dvou let se českým domácnostem peníze nevy-
dělávaly právě snadno, což ukazuje prodlužování 
doby, po kterou dnes musejí spotřebiče sloužit bez 
ohledu na to, že na trhu jsou v bohaté nabídce jiné, 
výkonnější a úspornější. Možná tak ubylo i času, 
který mohou ekonomicky aktivní lidé věnovat če-
mukoli mimo výdělečné činnosti
Možná by stálo za to, sednout si a spočítat, kolik 
bychom v domácnosti ušetřili, kdybychom si kou-
pili spotřebič nový, energeticky úsporný. I když jde 
jednorázově o nezanedbatelný výdaj, návratnost se 
kvůli rostoucím cenám energií výrazně zrychluje. 
Orientaci, který spotřebič je úsporný a který ne, by 
nám měl poskytnout energetický štítek. Základní 
vodítko je označení energetické třídy, jež se značí 
písmeny od A pro ty nejúspornější až po G. Štítek 

zařazuje spotřebič 
do konkrétní ener-
getické třídy a při-
náší i další užitečné 
informace (spotře-
ba vody, hlučnost 
apod.).
Kam odložit vyslou-
žilý elektrospotřebič
V každém případě 
při nákupu nového 
výrobku vyvstává 
otázka: Kam s tím 
starým? S tím, jak 
roste informovanost 
o celém systému 
zpětného odběru 
vysloužilých spotře-
bičů, ale také stou-
pají nároky Čechů 
na jeho komfortní 
fungování. Opa-
kované průzkumy 
například ukazují, že o celé desítky procent klesá 
deklarovaná vzdálenost, kterou jsou lidé ochotni 
ujít nebo ujet s nefunkčním elektrospotřebičem na 
sběrné místo. Malé spotřebiče, jako třeba fény, jsou 
obyvatelé ochotni dopravit průměrně na vzdále-
nost 1417 metrů, velké na 1475 metrů. Společnost 
ELEKTROWIN a.s. vybudovala v České republice pro 
občany síť míst, kde je možné vysloužilé elektroza-
řízení odložit s průměrnou dostupností 3 900 oby-
vatel. Dnes jejím prostřednictvím pokrývá města a 
obce, ve kterých žije přes 93 % obyvatel ČR. Sběrná 
místa jsou vytvořena především ve sběrných dvo-
rech měst a obcí a u prodejců elektrozařízení. 

Svoz separovaného odpadu

Nejbližší svoz separovaného odpadu se 
uskuteční v pondělí 25.4. 2011 ve Vlčí 
Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 28.4. 2011 
v Krásné Lípě. Dále pak v pondělí 9.5. 2011 
ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 
12.5. 2011 v Krásné Lípě.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma 
vyzvednout na TSm Krásná Lípa, Pletařská 
22/3 a nově také na MěÚ, dveře č. 5.
Pondělí 7:00 – 12:00 a 14:00 - 17:00 
Úterý 7:00 – 12:00 a 14:00 – 15:00 
Středa 7:00 – 12:00 a 14:00 – 17:00
Čtvrtek 7:00 – 12:00 a 14:00 – 15:00 
Pátek 7:00 – 13:00 
Sobota v sudém týdnu 8:00 – 11:00 
Separují se tyto odpady: papír a nápojové 
kartony, textil, plasty, polystyren, sklo, 
kovy, baterie, bioodpad.

http://kostka.krasnalipa.cz

Komunitní
centrum

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

Stomatologická pohotovost 
- Ordinační hodiny - 8:00 - 11:00

- 16. – 17. 4. 2011 MUDr. Plyushchakov , Myslbekova 404/23, Děčín I, tel.: 412 519 622
- 23. - 25. 4. 2011 MUDr. Křemen Adolf, Teplická 270, Jílové, tel.: 412 550 343
- 30. 4. – 1. 5. 2011 MUDr. Sudová Olga, U Plovárny 1190/14, Děčín I, tel.: 412 502 213
Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto ale doporučujeme správnost 
uvedených informací před návštěvou lékaře vždy telefonicky ověřit.

RUBRIKA:
OBČANSKÁ PRÁVNÍ PORADNA V KOSTCE 
Právní poradna je otevřena první a třetí pondělí v měsíci od 17 hodin. 
Osobní schůzku s právníkem v občanské poradně si můžete domluvit na tel. 412 354 842. Na schůzku je třeba přinést 
související doklady. Základní informace jsou poskytovány zdarma.
Právní poradenství poskytuje JUDr. Zbyněk Pražák - specialista na obchodní právo včetně práva obchodních společností, 
fi nanční 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.
Dotaz: 
Pokračování odpovědi na minulý dotaz – jaká je výše odměny notáře.
Odpověď:  
Základem odměny notáře jako soudního komisaře za úkony provedené v řízení o dědictví je obvyklá cena 
zůstavitelova majetku, který se stal předmětem řízení o dědictví (§ 12 odst. 1 vyhl. č. 196/2001 Sb.), nikoliv počet 
provedených úkonů či „sezení“. Obvyklá cena majetku se dnes určuje (§ 175o o.s.ř.) takto: jedná se o cenu, za kterou 
bylo možno v době smrti zůstavitele tento majetek prodat s dodržením cenových předpisů platných v době smrti 
zůstavitele. Přitom platí, že závisí-li rozhodnutí o této obvyklé ceně na posouzení skutečností, k nimž je třeba 
odborných znalostí, použije se znalecký posudek (§ 127 odst. 1 o.s.ř.). To, zda k posouzení skutečností je zapotřebí 
odborných znalostí nebo nikoliv, určí notář sám. 
Notáři obvykle volí cestu, která je obecně považována za výhodnější pro dědice: dědic sám nechť si zajistí znalce 
a předloží jeho znalecký posudek (tedy znalecký posudek, který vypracoval znalec vybraný dědicem a placený 
dědicem). Notář jako soudní komisař má právo jmenovat znalce sám, samozřejmě náklady na znalce by pak 
zahrnul do výše své odměny jako hotové náklady. 
Je přitom nerozhodné, že nemůže dojít ke sporu mezi dědici (není více dědiců). Zákon neváže určení obvyklé ceny 
zůstavitelova majetku na to, zda je dědiců více. 
Odměna činí z obvyklé ceny 
z prvních 100 000 Kč ………………................................................ 2,0 %,
z přebývající částky až do 500 000 Kč  ………………………………1,2 %,
z přebývající částky až do 1 000 000 Kč..........................................0,9 %,
z přebývající částky až do 3 000 000 Kč..........................................0,5 %,
z přebývající částky až do 20 000 000 Kč........................................0,1 %,
nejméně však 600 Kč.
Částka nad 20 000 000 Kč se již nezapočítává.
Kromě této odměny má notář nárok na úhradu skutečně vynaložených hotových výdajů (to je např. ten znalecký 
posudek).  

Kostka průběžně 
přijímá přihlášky 
do kurzu němčiny.

Odlehčovací služba
Péče o osoby se 
sníženou soběstačností.                                                                 
odlehcovacisluzby@
krasnalipa.cz, 
tel.: 777 291 359
                               
Klub AmOS                                                                      
St 8:00-12:00 v Domě s 
pečovatelskou službou.
odlehcovacisluzby@
krasnalipa.cz,                                     
tel.: 777 291 359
                                                                                        
Hlídání dětí
v domácnosti nebo 
u nás
odlehcovacisluzby@
krasnalipa.cz,                                      
tel.: 777 291 359
                                                                                         
Amari poradna                                                                 
St 8:00-16:00 
oblast bydlení, 
vzdělávání, 
zadluženosti, dávek 
apod.  
                                                   
Občansko - právní 
poradna                                                  
Každé první a třetí 
pondělí v měsíci 
od 17:00
kc@krasnalipa.cz
tel.:  412 354 842

JOB poradna 
PO 9:00-17:00
Nabídka pracovních 
míst, jednání se 
zaměstnavatelem

Přístup na internet 
a na PC
Po 13:00-14:45
pro děti od 10 do 15 let
Út  9:00-16:00
pro starší 15 let  

Klub VČELIČKA 
Po, St 9:00-11:00
pro rodiče s dětmi do 6 
let

Amari klub pro děti 
St 14:00-16:00 
Příprava do školy, 
doučování
Út-Pá 14:00-16:00
výtvarná činnost 
Čt 14:00 - 16:00
volnočasové aktivity

T-klub pro děti a 
mládež
Út-Pá 13:00-19:00
So 10:00-18:00
tklub@krasnalipa.cz
tel.: 774 233 010

Praní, žehlení prádla
úklid domácností i fi rem                         
pradelna@krasnalipa.cz 
tel: 412 354 842 
                                                 
Hry s Kostkou
Út 16:00-18:00
soutěže, besedy, výlety
Tel.: 412 354 842

Kontaktní místo: 
Agentura pro sociální 
začleňování
Cedr, o. s.
Agentura Pondělí, o. s.
Dobrovolnické centrum 
Výběžek

Komunitní centrum – prostor pro vaše aktivity
http://kostka.krasnalipa.cz
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Veřejná služba v Krásné Lípě

Farmářské trhy konečně i ve Šluknovském 
výběžku 

Školy vrací prales do 
Českého Švýcarska

Novinka - on-line 
kalendář akcí z celého 

regionu

V Krásné Lípě se našla 
munice z války

Co je veřejná služba? 
Veřejná služba je dobrovolná, je to výpomoc obci 
zejména při veřejně užitečných aktivitách, kterými 
jsou např. úklid veřejných prostranství, pomoc 
v oblasti kulturního rozvoje a sociální péče.
Komu je určena? 
Veřejná služba je určena lidem, kteří se ocitli 
v hmotné nouzi a pobírají déle než 6 měsíců 
příspěvek na živobytí, vyjma osob defi novaných 
zákonem o pomoci v hmotné nouzi.
Co se stane když... 
- nebudu moci veřejnou službu v průběhu celého 
měsíce vykonávat ze zdravotních důvodů, či 
onemocním - zajistím si doklad od lékaře o pracovní 
neschopnosti.
- neodpracuji v kalendářním měsíci alespoň 
20 hodin - částka na živobytí bude činit částku 
existenčního minima (2020 Kč).
Co je potřeba pro nástup veřejné služby 
v Krásné Lípě udělat? 
Město umožňuje výkon veřejné služby pouze 
občanům trvale žijícím v Krásné Lípě.
Navštívit sociální odbor v Rumburku a požádat 
o potvrzení opravňující vás vykonávat veřejnou 
službu. S tímto potvrzením zajít na MěÚ v Krásné 

Lípě k organizátorovi veřejné služby, kde se dozvíte 
ostatní informace.
Po doložení vstupní prohlídky od lékaře a potvrzení 
opravňující vás vykonávat veřejnou službu s vámi 
sepíšeme smlouvu o výkonu veřejné služby, 
poučíme vás o bezpečnosti práce a určíme vám 
místo výkonu veřejné služby.
Místa výkonu veřejné služby:
Technické služby města Krásná Lípa – šest zájemců
ZŠ a MŠ Krásná Lípa – šest zájemců
Romské sdružení Čačipen – deset zájemců
Sporovní areál Českého Švýcarska – dva zájemci
Kulturní dům - kino 
Kostka Krásná Lípa, p. o. – dva zájemci
Kontakt na organizátora veřejné služby
Městský úřad Krásná Lípa
Masarykova 246/6 
407 46 Krásná Lípa
Roman Smita
tel.: 412 354 822
email: smita@krasnalipa.cz
web: www.krasnalipa.cz
Úřední hodiny:
Pondělí, Středa 8:00 - 11:30 a 12:00 - 17:00
Pátek 8:00 - 11:30

Farmářské trhy Šluknovska s vloženým 
chovatelským a zahradnickým jarmarkem se 
uskuteční 13. a 14. května 2010 v prostoru 
varnsdorfského pivovaru Kocour od 10 do 18 hodin. 
Pořádá je občanské sdružení MAS ŠLUKNOVSKO ve 
spolupráci s pivovarem KOCOUR. Farmářské trhy 
se budou konat na stejném místě až do října 2011. 
Trhy budou ideálním místem pro návštěvníky, kde 
lze nakoupit široký sortiment potravin a výrobků 
přímo od farmářů, či českých výrobců a řemeslníků, 
kteří je vyrábějí, co nejblíže místa prodeje.  
„Na trzích a jarmarku se mohou kupující a 
návštěvníci těšit na bohatý výběr potravin, uzenin, 
vín, pečiva, sezónní zeleniny a ovoce. Vedle toho 
budou připraveny ukázky vzniku rukodělných 
výrobků, jako je výroba šperků, dřevěných 
fi gurek, šití patchworku, malování na textil a 
keramiku, zdobení perníčků a jiné ukázky. Pro malé 
návštěvníky máme po oba dva dny připravenu 

ukázku zemědělské techniky, kterou si budou moci 
sami tzv. osahat a uvidí i živá zvířátka, jako jsou kozy, 
koně, ovce, berani a slepičky. Sortiment se bude 
samozřejmě měnit v závislosti na ročním období 
a momentální nabídce konkrétních farmářů,“řekl 
koordinátor trhů Petr Heinrich z MAS Šluknovsko.  
               (r)

Nabídněte své produkty 
Pokud máte zájem prodávat své originální produkty 
a prezentovat svoji produkci na Farmářských trzích 
Šluknovska, neváhejte nás co nejdříve kontaktovat. 
Preferujeme autentické, kvalitní, místní potraviny, 
vyráběné s láskou a respektem k životnímu 
prostředí, krajině, zvířatům i lidem. Uvítáme i 
originální rukodělné výrobky. Za realizační tým se 
na další spolupráci těší Petr Heinrich - 603 574 023 
- info@pobytysmysi.cz

V rámci akcí k Mezinárodnímu roku lesů 2011 
vyhlásila Správa Národního parku České Švýcarsko 
soutěž pro školy pod názvem Vracíme prales do 
Českého Švýcarska. Školy se tak mohou zapojit 
do výsadby původních druhů stromů na území 
národního parku. Vysazování stromů proběhne 
vždy za účasti specialisty ze správy parku, který 
dětským účastníkům výkladem přiblíží důležitost 
jejich činnosti. Každý vysazený strom pak správa 
honoruje jedním bodem, tři nejúspěšnější školy 
budou po ukončení soutěže v říjnu 2011 odměněny 
balíkem školních pomůcek pro žáky a keramickým 
„pohárem“ ve tvaru stromového skřítka.
„Původní pralesy byly lidmi v minulých staletích 
vykáceny a nahrazeny nepůvodními smrkovými 
monokulturami nebo dokonce cizokrajnými 
dřevinami, které naši původní vegetaci ničí. Nyní 
se do Českého Švýcarska postupně vrací původní 
dřeviny, ke kterým patří jedle, dub, buk, jeřáb 
a další,“ řekl Jakub Juda ze Správy Národního parku 
České Švýcarsko.
Účastí v soutěži napomohou školy návratu 
pralesovitých porostů do národního parku. Ty 
se pak opět mohou stát životním prostorem pro 
některé člověkem vyhubené druhy. Více informací 
o soutěži a podmínkách účasti zájemci najdou 
na internetových stránkách Správy NP České 
Švýcarsko www.npcs.cz/prales.

(Tomáš Salov)

OPS České Švýcarsko dokončilo on-ine Kalendář 
akcí pro České Švýcarsko a Šluknovský výběžek 
na adrese http://akce.ceskesvycarsko.cz. Akce, 
publikované v tomto kalendáři, se posílají zároveň 
i na přehled akcí webu Brána do Čech www.
branadocech.cz, na web agentury CzechTourism 
www.czechtourism.cz a můžete si je vložit i na svůj 
web.                (r)

Hned dvakrát počátkem dubna museli do Krásné 
Lípy vyrazit pyrotechnici. Nejprve ke granátu 
v poli, který přivolaný pyrotechnik z Ústí nad 
Labem identifi koval jako minometnou minu 
ruské výroby ráže osmdesát dva, pocházející 
z druhé světové války. Vzhledem k poškozenému 
zapalovači nalezenou munici raději odpálil hned 
na místě. Podruhé pyrotechnik vyjížděl k nálezu 
dvou minometných granátů, které byly nalezeny v 
areálu bývalé továrny v Krásné Lípě. V blízkém okolí 
také došlo k preventivní evakuaci několika osob. 

Š

Otevření turistické sezony 2011 aneb Vydejte se 
za zážitky v Českém Švýcarsku

VÍKEND 16.-17. DUBNA
Dům Českeho Švycarska, Krásná Lípa: So, Ne 9:00 –17:00  1+1 zdarma 40,- Kč/os - interaktivní expozice 
nadchne všechny, kteří touží objevovat krajinu Českého Švýcarska všemi svými smysly. Umožní Vám 
nahlédnout do nejskrytějších zákoutí místní přírody a dozvědět se něco o historii tohoto jedinečného 
území
Rozhledna Dymník:  So, Ne 9:00 –15:30  1+1 zdarma 15,- Kč/os  - netradiční výhledy na Šluknovský 
vyběžek
Rozhledna Vlčí hora:  So, Ne 9:00 –15:30  1+1 zdarma 15,- Kč/os - Českosaské Švýcarsko jako na dlani 
- zděná rozhledna nacházející se v nadmořské výšce 581 m.n.m., s 82 schody je nejstarší rozhlednou 
ve Šluknovském výběžku. V roce 1909 byla vyhlídková plošina s cimbuřím zastřešena, čímž se výška 
rozhledny zvýšila na současných 16 m.
Rozhledna Jedlová:  So, Ne 9:00 –19:00  1+1 15,- Kč/os - pohledy na Lužické hory pěkně z výšky – na 
hoře Jedlová (774 m.n.m.) byla v roce 1891 vybudována kamenná rozhledna. Ochoz věže se nachází ve 
výšce 23 m a vede k němu 123 schodů.
Rozhledna Tanečnice: Pá, So 10:00 – 20:00, Ne 10:00 – 17:00  1+1 zdarma 10,- Kč/ os - Tanečnice se 
nachází poblíž obce Mikulášovice, 598 m n. m. a na její vrchol vede 136 schodů. Vynikající výhledové 
místo – vidět jsou panorama Saského Švýcarska, Českého středohoří, Lužických hor, Krušných hor 
i Krkonoš.
2. In-line a cyklojízda Českým Švýcarskem
V sobotu 16. dubna se můžete zúčastnit in-line a cyklovýletu v krásném prostředí Českého Švýcarska. 
Začátek akce je ve 14:00 hodin na Křinickém náměstí v Krásné Lípě. Společně se pojede z Krásné Lípy 
do Vlčí Hory a zpět. Trasa je dlouhá cca 10 km a je vhodná pro pokročilé bruslaře, kteří umějí brzdit a 
zabrzdit. Pořadatelé: www.nobilis.cz/os

KLUB AmOS - Ambulantní 
odlehčovací služba v domě 
s pečovatelskou službou

otevírací doba 8:00 - 12:00

PROGRAM NA DUBEN

20.4.2011 Výroba košíků z papíru.

27.4.2011 Promítání s pí. Ester Sadivovou na 

téma Velikonoce.

Změna programu vyhrazena.



strana 4 14. dubna 2011

Děti usínaly společně 
se Čtvrtkem 

a Andersenem

Nominované zpěvačky 
uspěly

Výlet na Jedlovou se 
vydařil

Sdružení Čačipen 
uspořádalo karneval

Noc s knížkou v ruce, ve spacáku a v knihovně 
strávilo čtrnáct malých přátel dětské knížky 
z Krásné Lípy. Zdejší knihovna se uplynulý pátek 
stejně jako v minulosti připojila k celostátní 
Noci s Andersenem, aby si s dětmi společnou 
četbou pohádek připomněla narození dánského 
pohádkáře Hanse Christiana Andersena. Tématem 
letošní pohádkové noci nebyla pouze připomínka 
Andersena, ale především připomenutí si výročí 
narození Václava Čtvrtka. Krásnolipské děti si 
proto četly především z jeho díla, ke spánku je 
tak ukolébala četba o postavičkách Křemílka a 
Vochomůrky, Rumcajse, víly Amálky, či Makové 
panenky. 

(vik)

Krátká a příjemná zpráva o dětské pěvecké soutěži 
lidových písní Zpěváček. V regionálním kole 
konaném 2. dubna 2011 v Jablonci nad Nisou 
uspěla naše dvě nominovaná děvčata a postoupila 
do kola celostátního, které bude 14. - 15. 5. 2011 
ve Velkých Losinách. Jsou to krásnolipská Kateřina 
Doležalová a varnsdorfská Maruška Dítětová. 

(N.Semelková) 

První letošní výlet má za sebou Amari klub. 
Na nádraží se sešli ti největší odvážlivci, které 
neodradilo chladné a větrné počasí. A stálo to za to. 
Cestou se soutěžilo v pohybových i logických hrách 
a nahoře na všechny čekala odměna v podobě 
krásného rozhledu do okolní krajiny. Napoprvé 
velmi vydařený výlet, snad nás mnoho takových 
ještě čeká!

(Petra Vrajová)

Další a poslední dětský karneval má za sebou 
Krásná Lípa. Tentokrát ho pořádalo romské sdružení 
Čačipen, které všechny přítomné děti zapojilo do 
různých soutěží a také je za jejich karnevalovou 
aktivitu náležitě odměnilo. 

(R.Ferenc) 

Program kina - Kulturního domu Krásná Lípa
DUBEN 2011

127 HODIN
úterý 19. 4. od 18:00 hod. Vstupné 60,- Kč

Snímek vypráví příběh z roku 2003, kdy se mladý horolezec vydal do utažského kaňonu slézat stěny a obrovský balvan mu 
přimáčkl ruku ke skalní stěně. 93 min. Přístupno od 12ti let. 

FIMFÁRUM 3
středa 20. 4. od 18:00 hod. Vstupné 60,- Kč

Do třetice všeho dobrého přináší nové Fimfárum tři pohádky : Jak na Šumavě obři vyhynuli, O kloboučku s pérkem sojčím a 
Rozum a štěstí. 75 min. Mládeži přístupno.

ČERNÁ LABUŤ
středa 27. 4. od 18:00 hod. Vstupné 60,- Kč

Psychologický thriller zasazený do prostředí newyorské baletní scény sleduje mrazivou cestu do nitra mladé baleríny, která 
se kvůli vytoužené roli stane až děsivě dokonalou. 108 min.  Mládeži nepřístupno.
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Duben v Domečku 
Na Kopečku 
v Rumburku

Akademie příslibu: Nový Zeland
Na kole za prací… Sedm měsíců, pět pracovišť, 
osm tisíc kilometrů a spousta fotek a zážitků. Ve 
středu 20. dubna bude od 19:00 přednášet Jan 
Novota.
Dvouleté putování po Asii
aneb Co se do přednášek nevešlo. Ve středu 
27. dubna od 19:00 dojde k ukončení více 
jak ročního cyklu Povídání z cest Báry a Rosti 
Součkových, s nimiž se vypravíte na poslední 
jízdu východem. 
„Naivní umění“ a Asijská tématika
Výřez z nekonečně inspirativního kontinentu 
- v barvách, v křídách, na plátně i na papíře... 
Nenechte si v sobotu 23. dubna od 16:00 ujít 
vernisáž obrazů Kláry Kunovičové, na které 
se rozezvučí tóny netradičního hudebního 
vystoupení.

Pohádková galerie 
řemesel v Jiřetíně 

pod Jedlovou
Pohádková galerie Vás zve na novou výstavu 
vyřezávaných obrazů a loutek, pohádkových 
bytostí, čertíků a jiných. Vystavená díla ztvárnil 
Ing. arch. Vladimír Cejnar.
Mimo sezónu otevřeno so - ne od 13:00 do 
17:00 hodin.  
Program na nedělní odpoledne:
17.4.   Výroba piškotových beránků
24.4.   Pletení pomlázek

Jarní putování 
Rádia BLANÍK 

míří do Krásné Lípy 

Den Země 
v Krásné Lípě

Hanky Panky 
a Televarieté

Předvelikonoční pečení 
jidášů

O Pegasovi a Lužici

Tradiční stavění máje

Tradiční hvězdicová 
cyklojízda 

Jarní krajina Českého 
Švýcarska

Velká soutěž pro děti 
a mládež

Výstava přiblíží křížové 
cesty - fenomén 

sakrální architektury 
Šluknovska

Stavby slavných 
architektů 

Ukliďme svět - 
ukliďme Krásnou Lípu

Celý den stráví v Krásné Lípě tým Rádia BLANÍK. 
Přijede v pátek 15. dubna a přiveze program pro 
celou rodinu. 
Dopoledne zavítá do tělocvičny základní školy 
ve Školní ulici. Děti si tu vyzkoušejí práci v rádiu 
- moderování či zpravodajství. Jejich počínání 
technik nahraje a záznam pak uslyší posluchači 
přímo ve vysílání. Ale získá ho i škola, která jej může 
odvysílat třeba ve školním rozhlase. 
V poledne dostane slovo starosta Krásné Lípy, který 
do svého města v živém vysílání pozve všechny 
posluchače Rádia BLANÍK. 
A odpoledne už se dění přesune na Křinické 
náměstí. V programu pro celou rodinu vystoupí 
„borůvková“ zpěvačka Šárka Rezková, představí 
se místní dětské soubory, budou soutěže pro 
děti i dospělé a také odměny. Začíná se ve čtyři a 
vstupné se neplatí. 

Přijďte s námi oslavit svátek planety Země. Čeká 
na vás bohatý program plný soutěží a výtvarných 
dílen nejen pro děti. Akce se koná v sobotu 
23. dubna od 14:00 na Terénní základně Buk v 
Krásném Buku a pořádá ji základní organizace 
Českého svazu ochránců přírody Tilia. Více se o akci 
dozvíte na www.csoptilia.unas.cz

Poslední lístky jsou ještě v prodeji na pražskou 
trawesti skupinu HANKY PANKY. Ta do Krásné 
Lípy opět zavítá 16. dubna, když v 19:00 vystoupí 
v Kulturním domě s novým programem Televarieté. 
Vstupné 200,- Kč předprodej, 230,- Kč na místě. 
Předprodej zajišťuje pí. Semelková. 
www.hankypankyshow.eu 

V úterý 19. dubna od 16:00 hodin se můžete 
pod vedením Soni Brožové naučit upéct tradiční 
velikonoční dobrotu - jidáše, které na místě 
i ochutnáte při šálku čaje či kávy.
Poplatek 30,-Kč. Akce se koná v Komunitním centru 
v Krásné Lípě – Dům služeb, 1. patro. Na akci se 
nemusí předem přihlašovat. 

V úterý 3. května od 16:00 hodin jste zváni do 
literární kavárny  s varnsdorfským básníkem, 
překladatelem a znalcem lužické kultury Milanem 
Hrabalem. Poplatek 30,- Kč – v ceně je malé 
pohoštění. Akce se koná v Komunitním centru 
v Krásné Lípě – Dům služeb 1. patro. 

Město Krásná Lípa, folklorní soubor Lužičan a Sbor 
dobrovolných hasičů vás v sobotu 30. dubna od 
18:00 zvou na tradiční stavění máje v parku za 
Domem služeb. S krátkým programem vystoupí 
folklorní soubory Lužičan a Křiničánek.

Z obou stran hranice má letos cíl u katedrály ve 
Filipově a koná se v neděli dne 8. května 2011. 
Program začíná ve 13:00 hodin. Tentokrát to není 
daleko a tak očekáváme hojnou účast.
Sraz krásnolipských cyklistů je v 11:00 hodin na 
parkovišti u radnice. Vítáni jsou všichni od šesti do 
devadesáti let.

Krajina, zdánlivě klidná a neměnná, je ve 
skutečnosti dějištěm fantastických přírodních 
divadel plných velkých scén i drobných obrazů. 
Zachytit tyto jedinečné okamžiky je ale velkým 
umem. Nechejte se inspirovat tvorbou Václava 
Sojky. Ukáže Vám, jak na to, a pomůže Vám nalézt 
Vaši vlastní uměleckou cestu.
Fotografi cké workshopy s Václavem Sojkou jsou 
určené mírně pokročilým a pokročilým fotografům. 
Doporučeným vybavením je digitální zrcadlovka 
a stativ. Dále doporučujeme objektivy různých 
ohnisek, sadu základních fi ltrů, drátěnou spoušť, 
případně externí blesk. Fotografi cký workshop 
s Václavem Sojkou se uskuteční ve dnech 
20. - 22. května v Krásné Lípě. Více informací na 
www.ceskesvycarsko.cz. 

Při příležitosti Mezinárodního roku lesů vyhlásily 
správy národních parků České a Saské Švýcarsko 
velkou přeshraniční výtvarnou a literární soutěž. 
Pod mottem „Bez něj...“ mohou děti a mládež 
popustit uzdu své fantazii na téma „Co by pro ně 
znamenalo, pokud by neexistovaly lesy“. Uzávěrka 
pro zasílání děl je 15. květen 2011. Předání cen 
vítězům se uskuteční 4. června v rámci slavnosti 
Sellnitzfest na úpatí stolové hory Lilienstein, která 
se stala symbolem Správy Národního parku Saské 
Švýcarsko. Více informací na www.npcs.cz.

Venkovní kamenné kalvárie se představí na výstavě 
„Křížové cesty Šluknovska“. Výstava nabídne 
příběhy čtrnácti křížových cest, vybudovaných 
v průběhu 18. až 20. století ve čtrnácti obcích 
Šluknovského výběžku. K vidění bude od 1. 4. do 
31. 5. 2011 v ambitu Lorety v Rumburku. Vernisáž 
se uskuteční v pátek 20. 5. 2011 v rámci Loretánské 
muzejní noci 2011. 

(Klára Mágrová)

Nedělní komentovaná vycházka za architektonicky 
nejhodnotnějšími objekty v Krásné Lípě s Martinem 
Krskem se uskuteční v neděli 17. dubna od 16:00. 
Společně s Martinem Krskem – jedním z autorů 
knihy „Slavné vily Ústeckého kraje“, historikem 
a novinářem - se vydáme za nejhodnotnějšími 
objekty Krásné Lípy - Palmeho vila od H. Richtera, 
Palmeho tovární budova a Dittrichova hrobka 
od J. C. Raschdorff a. Sraz před Domem Českého 
Švýcarska. Akce je zdarma.

ČSOP Tilia zve na jarní úklid Krásné Lípy - pátek 
22. dubna od 9:00. 
Uklízet se bude na dvou místech - u samotných 
pramenů a v jejich okolí, a pak břehy Křinice 
od ČOVky v Krásném Buku až po vstup do NP 
v Kyjovském údolí. 
Na které místo nám přijdete pomoci, záleží čistě 
na vás, sraz je v pátek 22. dubna (velikonoční 
prázdniny) v 9:00 buď přímo u pramenů, nebo na 
křižovatce u odbočky do Kyjova v Krásném Buku. 
Pytle a rukavice dodáme, potřeba je jen vhodné 
obutí, nejlépe holínky. Dodáme také svačinku 
a pití. Předpokládané ukončení akce je v 15:00, 
aby se nám toho podařilo uklidit co nejvíce - to 
ale neznamená, že tam musíte být po celou dobu. 
Komu se hodí dopoledne, přijde dopoledne 
a opačně. Po skončení akce se sejdeme na TZ 
Krásný Buk na gulášku a při opékání buřtů.

POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY
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FOTOSOUTĚŽ - Poznáte co naši předci 
fotografovali?

Okresní přebor starších žáků odstartoval

Zápasníci na domácí 
žíněnce

Tour de feminin v plné 
přípravě

Po celý letošní rok Vám budeme přinášet historické 
fotografi e města, jeho objektů, ulic a zákoutí a 
vaším úkolem je srovnat fotografi i se současným 
místem a určit, co naši předci fotografovali.
Nový je způsob odměňování. Pro úspěšné řešitele 
je připravena hodnotná knižní publikace, kterou 
ale obdrží až po pěti správných odpovědích. Ty 
opět eviduje Milan Sudek na adrese milansudek@
seznam.cz, kam mu také jednotlivá řešení zasílejte. 
V okamžiku, že pošlete pátou správnou odpověď, 
budete vyzváni k převzetí ceny. Na konci roku 
opět vyhodnotíme nejúspěšnější a nejaktivnější 
účastníky soutěže. 
Po pěti kolech soutěže si pro odměnu již přišlo 

prvních šestnáct soutěžících, kteří odpověděli 
správně na všech pět dosud publikovaných 
soutěžních fotografi í.

Odpověď na otázku z Vikýře č. 398: tovární objekt 
na obrázku je Jägrova textilní továrna, v popředí je 
Jägrova rodinná vila v Krásném Buku. Významný 
textilní průmyslník Šluknovska Gustav Adolf 
Jäger z Leopoldky u Velkého Šenova se proslavil 
výrobou teplého spodního prádla, které dodával 
mimo jiné i rakouské armádě. Spodky byly lidově 
přejmenovány na jégrovky.
Tentokrát se ptáme na současné jméno ulice, 
která je na fotografi i.

Druhý dubnový víkend se odehrál v Jílovém u 
Děčína první zápas okresního přeboru starších 
žáků. Chlapci nastoupili v tomto složení:
Brána: Olda Hladík, hráči: Petr Chalupa, Matěj 
Pavlíček, Míša Smejkal, Helle René, Milan Pešír, Filip 
Kolář, Jirka Jelínek, David Holubek, Fanda Holubek, 
Tomáš Alfery, Filip Alfery.
Složení hráčů nebylo zrovna ideální, protože 
chyběla řada klíčových hráčů a tak bylo všem jasné, 
že to bude nelehký zápas. V prvním poločase kluci 
sice dostali tři branky, ale současně se jim podařilo 

nahrát Filipovi Kolářovi tak dobře, že dal krásnou 
hlavičku přímo do brány. Ve druhém poločase se 
podařilo dát soupeři ještě jednu branku – Míša 
Smejkal, ale další dva míče skončily v bráně naší.
Výsledné skóre Krásná Lípa – Jílové 2 : 5 
Další zápas se bude hrát u nás v Krásné Lípě 
v sobotu 16. dubna od 10:00 hodin. 
Soupeřem nám budou FK Březiny.

(m.alf )

Koncem března se konal tradiční již 10. ročník 
turnaje „České Švýcarsko“, kterého se zúčastnilo 
sedmdesát šest závodníků z devíti oddílů. Turnaj 
„České Švýcarsko“ je zařazen mezi satelitní turnaje 
v kategorii mladších žáků a žákyň pro celoroční 
hodnocení úspěšnosti v této věkové kategorii. 
Pro mnohem lepší umístění v tomto turnaji nám 
chyběli hned čtyři závodníci: Suchý, Baran, Mráz 
a Ledvinka. Ani u jednoho to nebylo z důvodu 
nemoci. Body, které by získali nám pro hodnocení 
družstev opravdu chyběly.
Umístění našich zápasníků: 
Přípravka B:
Medžidová Miriam  2. místo
Lenemajer Jakub  2. místo
Virgler Jakub  3. místo
Voborová Jana  4. místo
Mladší žáci:
Kubáň Jan  1. místo
Jansa Vít  2. místo
Čapek František  3. místo
Konečně se Honzík Kubáň s Františkem Čapkem 
dohodli a každý startuje v jiné hmotnostní 
kategorii. Kubáň na tom vydělal, skončil první. 
Čapek, v což věříme, se s vyšší hmotností brzy 
srovná.
Mladší žákyně:
Kučerová Barbora  1. místo
Nováková Lucie  2. místo
U Barbory se znovu ukázalo, že z ní stejně staré 
soupeřky mají až přílišný respekt a méně zkušené 
závodnice proti ní odmítají nastoupit. Pokud Bára 
vydrží, tak o ní ještě uslyšíme. Do vrcholového 
střediska má cestu otevřenou.
Hodnocení družstev
1. místo  Sokol Kladno - Hnidousy
2. místo  TJ Glaverberg Teplice
3. místo TJ Krásná Lípa
4. místo TJ Loko Liberec
Krásnolipští mladí zápasníci klesli v průběžném 
hodnocení na třetí místo. Budou-li vždy kompletní 
měli by zase stoupat výše.

(Jan Durec)

Tradiční setkání závodnic z celého světa se opět 
blíží. Přípravy největšího cyklistického závodu žen 
v severních Čechách - mezinárodní cyklistický 
závodu žen Tour de Feminin - jsou v plném 
proudu. Stejně jako v minulých letech připravili 
organizátoři závodu pět etap dlouhých čtyři 
sta dvanáct kilometrů - čtyři etapy povedou po 
území Šluknovského výběžku, jedna etapa zavede 
závodnice na území Polska. Letošní, již XXIV. ročník 
závodu, se pojede ve dnech 7. až 10. července.
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České a německé děti připravily „letní byty“ 
pro netopýry

Pomáháme  netopýrům

Pythagoriáda  8.ročník

Děti ze základních škol v Neukirchu a v Krásné 
Lípě rozmístily za asistence pracovníka Správy 
Národního parku České Švýcarsko pět budek pro 
netopýry v oblasti Kyjovského údolí. Netopýři 
speciální budky využijí pro založení letních kolonií, 
ze kterých vyvedou své mladé. Praktické pomoci 
netopýrům předcházel nejen výklad o významu 
jednotlivých druhů pro udržení přírodní rovnováhy, 
ale také praktická ukázka krmení netopýra. 
„Netopýrům děti pomohly v oblasti, kde člověk 
kdysi změnil původní smíšené lesy ve smrkové 
monokultury. Ty ke škodě netopýrů obsahují málo 
stromů s přirozenými dutinami,“ řekl Jakub Juda ze 
Správy Národního parku České Švýcarsko a dodal, 
že ukázkou aktivní pomoci člověka ohroženému 
druhu bylo krmení jedince netopýra rezavého. 
Předčasně probuzeného jedince našli obyvatelé 

Krásné Lípy před dvěma týdny na silnici. Nyní se 
nachází v péči zaměstnance správy parku a po 
vykrmení bude vypuštěn zpět do přírody.

(Tomáš Salov, tiskový mluvčí Správy NP ČŠ)

Další česko-německé setkání s žáky z Mittelschule 
Neukirch se uskutečnilo na začátku dubna v Krásné 
Lípě. Hlavním tématem byl život netopýrů. Němečtí 
partneři nám přivezli části budek pro netopýry, 
věnované Naturschutzzentrem  Neukirch, které 
jsme nejprve smontovali. Nestačilo jen zatlouct 
několik hřebíků, ale jednotlivé díly jsme museli 
podle plánků správně sestavit. Pak balíme 
sedm budek, bagety do batohů a jdeme všichni 
k autobusu, který nás odvezl do Kyjovského údolí. 
Pod vedením Jakuba Judy z Národního  parku 
České Švýcarsko jsme vyrobené budky připevnili na 
stromy. Než jsme vylezli na žebřík, potřebovali jsme 
vědět, který strom je nejvhodnější a  jak vysoko ji 
přibližně zavěsit. Proč musí mít budka pro netopýry 
typický tvar, čím se živí netopýři, kde a jak žijí 
a ještě spoustu dalších zajímavostí. Tyto poznatky 
jsme potřebovali při vyplňování pracovních listů. 
Vracíme se do školy, kde nám pan Juda ukázal 
i živého netopýra - tohoto našli lidé a hledali pro 
něj pomoc. Jakub se nyní o něj stará, krmí ho, aby 

našel opět sílu po zimě a pak bude puštěn do volné 
přírody. Odpoledne jsme se zaměřili na velikonoce. 
Připomněli jsme si tradice v Čechách a v Německu, 
ukázali jsme německým dětem pletení pomlázky, 
ochutnali mazance a pustili se do dekorací. Přišla 
mezi nás i paní Urbanová. Malovali jsme vajíčka 
voskem, zdobili je i ovesnými vločkami, vyráběli 
košíčky a ozdoby z papíru, zdobili plechovky pastou 
a ubrousky. Po večeři nás Míša Hryzáková naučila 
tanec, který stejně jako písničku budeme společně 
tančit na každém setkání.Večerku máme ve 22:00 
hodin a víme, že ráno musíme vstávat a čeká nás 
další program.. Už v 8 hodin máme snídani, něco 
jako „švédské“ stoly, prostě spousta dobrot na 
výběr. Dopoledne uklízíme na školní zahradě, 
hrabeme staré listí, kypříme záhony, kontrolujeme 
hmyzí hotel. Do oběda zbývá čas ještě na vybíjenou. 
Po obědě se loučíme a plánujeme, co vše přichystat 
na další setkání v květnu v německém Neukirch.

(Hana Šrejmová, Monika Schwarzová)

Tato soutěž se nezaměřovala pouze na matematiku 
osmého ročníku, ale spíše na logické myšlení.
Prvního školního kola se zúčastnili Patrik 
Vondráček, Anička Fritsche, Štěpánka Kubátová, 
Veronika Pustajová a Jaroslav Matějka.
Do druhého – okresního kola – postoupili Jaroslav 
Matějka a Anička Fritsche.
Umístili se na 17. a 22. místě z počtu účastníků 
pythagoriády 47.
Celkem dobré, né?

(Jaroslav Matějka, 8. třída)

www.zskrasnalipa.cz

Obrázek s jarním sluníčkem nakreslila 
Kristýnka Hejduková z MŠ Motýlek.
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I. Hlavní program

Plnění úkolů ze 6. RM 
Usnesení RM č. 8 - 01 
RM bere na vědomí zprávu o 
plnění úkolů ze 6. RM.  

Smlouva o výkonu veřejné 
služby 
Usnesení RM č. 8 - 02 
RM schvaluje návrh smlouvy o 
výkonu veřejné služby a pověřuje 
místostarostku k podpisu 
smlouvy s jednotlivými osobami, 
které budou veřejnou službu 
vykonávat. 

Dodatek č. 3 k pojistné 
smlouvě o pojištění majetku 
a odpovědnosti za škodu s 
Generali pojišťovnou, a. s.  
Usnesení RM č. 8 - 03 
RM schvaluje dodatek č. 3 k 
pojistné smlouvě č. 15 228 
31 781 o pojištění majetku 
a odpovědnosti za škodu se 
společností Generali Pojišťovna, 
a. s. dle přílohy.  

Rozdělení dotací organizacím 
na činnost a akce pro rok 2011 
Usnesení RM č. 8 - 04 
RM schvaluje rozdělení dotací 
organizacím na akce a činnost pro 
rok 2011, dle přílohy.
RM schvaluje technickou 
výpomoc pro organizace na akce 
pro rok 2011, dle přílohy. 

II. Různé

Zrušení usnesení RM 
Usnesení RM č. 8 - 05 
RM ruší své usnesení č. 7 - 
40 ze dne 9. 3. 2011 ve věci 
uzavření nájemní smlouvy s 
Římskokatolickou farností Krásná 
Lípa na pozemek. 

Projekt „Turistický areál 
Českého Švýcarska“ - plná moc 
Usnesení RM č. 8 - 06 
RM schvaluje přijetí plné moci 
od Římskokatolické farnosti 
Krásná Lípa pro jednání a realizaci 
projektu Turistický areál Českého 
Švýcarska. 

Projekt „Turistický areál 
Českého Švýcarska“ - smlouva 
o výpůjčce 
Usnesení RM č. 8 - 07 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o 
výpůjčce pozemků mezi městem 
Krásná Lípa a Římskokatolickou 
farností Krásná Lípa dle přílohy. 

Ukončení smlouvy o výpůjčce č. 
2008/42/15-153 
Usnesení RM č. 8 - 08 
RM schvaluje dohodu o 
ukončení smlouvy č. 2008/42/15-
153 o výpůjčce, uzavřenou s 
Českým Švýcarskem, o.p.s., 
na pozemky města v areálu 
Křížové cesty, zdůvodu její další 
bezpředmětnosti. 

Udělení závazného prohlášení 
společnosti ČEZ Distribuce s.r.o. 
Usnesení RM č. 8 - 09 
RM schvaluje udělení závazného 
prohlášení společnosti ČEZ 
Distribuce s.r.o., že po demolici 
objektu Krásná Lípa, Pražská 
270/22, nebude požadováno 
připojení nového odběru.  

Zrušení přípojky plynu pro 
objekt Krásná Lípa, Pražská 
270/22 
Usnesení RM č. 8 - 10 
RM schvaluje nabídku fi rmy 
DC Avex s.r.o., Děčín, Březová 
137/62 na zrušení přípojky plynu 
pro objekt Krásná Lípa, Pražská 
270/22, dle předloženého návrhu. 

Dodatek ke smlouvě o servisu 
výtahů 
Usnesení RM č. 8 - 11 
RM schvaluje dodatek č. 3 ke 
smlouvě č. 2001/11/19-223 o 
servisu výtahu pro objekt Krásná 
Lípa, Nemocniční 1137/6 a 
Nemocniční 1148/12 s fi rmou 
OTIS a.s., Břeclav, J. Opletala 1279, 
dle předloženého návrhu 

Dodatek ke smlouvě o servisu 
výtahů 
Usnesení RM č. 8 - 12 
RM schvaluje dodatek č. 4 ke 
smlouvě č. 2006/11/29-238 o 
servisu výtahu pro objekt Krásná 
Lípa, Nemocniční 1156/16 
s fi rmou OTIS a.s., Břeclav, J. 
Opletala 1279, dle předloženého 
návrhu 

Smlouva o budoucí smlouvě o 
realizaci přeložky 
Usnesení RM č. 8 - 13 
RM souhlasí s uzavřením smlouvy 
o smlouvě budoucí s fi rmou ČEZ 
Distribuce, a.s., IČ 24729035, 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín, 
o realizaci přeložky vrchního 
kabelového vedení v ulici Školní, 
u budovy jídelny č.p. 516. 

Rámcová smlouva 84 s fi rmou 
JAKUB a.s. Nový Bor. 

USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ
z 8. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 23.03.2011
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Usnesení RM č. 8 - 14 
RM schvaluje Rámcovou smlouvu 
84 o dodávkách zboží mezi 
Městem Krásná Lípa, Masarykova 
6, 407 46 Krásná Lípa a fi rmou 
JAKUB a.s. se sídlem Gen. Svobody 
297, Arnoltovice, 473 01 Nový Bor. 
Smlouva je uzavřena na dobu 
neurčitou s možností písemné 
tříměsíční výpovědní lhůty. 

Zpráva o inventarizaci majetku 
města za rok 2010 
Usnesení RM č. 8 - 15 
RM schvaluje Zprávu o 
inventarizaci majetku a závazků 
města Krásná Lípa za rok 2010. 

Plán akcí v kulturním domě 
Usnesení RM č. 8 - 16 
RM bere na vědomí plán akcí v 

kulturním domě včetně programu 
kina na měsíc duben 2011. 

Zápisy do kroniky města 
Usnesení RM č. 8 - 17 
RM schvaluje zápis do kroniky 
města předložený kronikářem 
Ivanem Jaklem za měsíc únor 
2011, dle předloženého návrhu. 

IV. Informace

Informace 
RM dále projednala tyto 
informace:
- veřejné osvětlení Aparthotelu,
- příprava předání staveniště 
Aparthotelu. 

RNDr. Ivana Preyová                                                       
Jan Kolář

Výhodná cena v nafukovací hale 
sportovního areálu


