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INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK  

4,- Kč  Čtvrtek 2. února

Příští číslo vyjde ve čtvrtek 

16. února

Lidé stále zneužívají systém třídění odpadů

Své první vysvědčení 
už drží pevně v rukou

Třídíme stále více odpadu, v soutěžích ve třídění 
dosahujeme výborných výsledků. Stačí však pár 
nezodpovědných jednotlivců, kteří pokazí svým 
hloupým chováním snahu desítek ostatních pocti-
vě a svědomitě třídících občanů.
V některých lokalitách se v separačních nádobách 
objevují často i odpady směsné komunální.
Někteří z nás jsou schopni do nádob na tříděný 
odpad vhodit cokoliv, čeho se potřebují jednoduše 
zbavit. Uvedený nešvar se týká veškerých tříděných 
komodit bez výjimky.
Jako příklad může posloužit třeba kontejner se 
sklem. Ten se plní zpravidla výrazně delší dobu než 
kontejnery na papír či plast. Je celkem jednoduché 
si představit, jak po 2-3 letních měsících vypadá ob-
sah kontejneru, do kterého někdo přispěl několika 
pytlíky domovního odpadu! Takový odpad po vý-
sypu těžko někdo dotřídí. Skleněné střepy jsou tak 
znehodnoceny a nakonec skončí na skládce. Navíc 
dané množství nám není započteno do celkové vý-
těžnosti tříděných složek a nedostaneme za něj fi -
nanční odměnu, z níž je celý 
systém provozován.
Co někoho vede k tomuto 
chování? Těžko najít smys-
luplnou odpověď. Snad ne-
informovanost, pohodlnost, 
hloupost? Věcný důvod k 
tomu nikdo nemá. Každý 
má u svého domu k dispo-
zici nádobu odpovídajícího 
objemu na směsný komu-
nální odpad. To, že nám 
za ni mnozí neplatí, je věc 
jiná! Mnoho druhů odpadu 
je navíc možné bezplatně 
odložit ve sběrném dvoře v 
Technických službách. Další 
v barevných kontejnerech 
na celkem 20 místech na ce-
lém území města. Lze také 
využít bezplatný pytlový 

svoz. 
Nemůže pro nás být útěchou, že města v okolí mají 
s tímto nešvarem mnohem větší problém. Reagu-
jeme proto tedy umístěním speciálně označených 
nádob na směsný komunální odpad do lokalit, kde 
máme problém největší. Momentálně na Varns-
dorfské ulici u samoobsluhy a u Tipsport baru na 
Pražské ulici.
To, s čím se dnes střetáváme v nádobách na tříděný 
odpad je nevídané a snad i neodpustitelné! Skuteč-
ně pár takových, kteří nectí princip přirozené sluš-
nosti a respektu k ostatním, dokáže znehodnotit 
snahu všech, na třídění odpadů se podílejících lidí?
Pokusme se tento nešvar minimalizovat, protože 
jinak by taková celá činnost neměla žádný smysl a 
namísto ekologického i ekonomického přínosu ob-
cím a společnosti obecně, by se takový trend mohl 
obrátit ve vážný neprospěch všech.
Děkujeme všem, kteří třídí odpady důsledně!

(Jan Kolář)

Naučili se už spoustu písmenek, která umí číst i 
psát, umí počítat do deseti a spoustu další doved-
ností. A že to umí docela dobře poslední lednový 
den přesvědčilo šestatřicet prvňáčků, kteří se ne-
dočkavě těšili na to své úplně první vysvědčení. 
Paní učitelka je měla schovaná v kouzelných des-
kách, odkud postupně tahala především jedničky, 
o něco méně dvojek, někdy z nich vyklouzla i horší 
známka. Nakonec ale byli všichni spokojení a už se 
těší na další pololetí, ve kterém se, jak slibovali, bu-
dou učit s ještě větší pílí.  
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Komunitní
centrum

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

Komunitní centrum – prostor pro vaše aktivity
http://kostka.krasnalipa.cz

Pracovní poradenství 
volná pracovní místa
poradna3@krasnalipa.cz
tel.:412 354 839
Po - St 9:00 - 11:00 a 
13:00 – 15:00
Čt 9:00 -11:00
Pá, So, Ne a st. svátky - 
ZAVŘENO

Finanční poradenství
dluhy, splátky, exekuce
poradna2@krasnalipa.cz
tel.:412 354 839
Po - St 9:00 - 11:00 a 
13:00 – 15:00
Čt 9:00 -11:00
Pá, So, Ne a st. svátky - 
ZAVŘENO

Odborné sociální 
poradenství
poradna@krasnalipa.cz
poradna1@krasnalipa.cz
tel.:412 354 839
Po - St 9:00 - 11:00 a 
13:00 – 15:00
Čt 9:00 -11:00
Pá, So, Ne a st. svátky - 
ZAVŘENO

Občansko právní 
poradenství                                                  
Každé první a třetí po
ndělí                                               
v měsíci od 17:00do 18:00
poradna@krasnalipa.cz
tel.:412 354 839

Sociálně aktivizační 
služby 
pro rodiny s dětmi,
sas@krasnalipa.cz
sas1@krasnalipa.cz
tel.:777 291 359

Klub VČELKA 
PO,ST 9:00-11:00
pro rodiče s dětmi do 
6 let 

vcelka@krasnalipa.cz
tel.:412 354 843

Hlídání dětí                                                                      
tel:777 291 359

Odlehčovací služba
tel:777 291 359

PC a internet
Po 13:00-14:45
pro děti od 10 do 15 let
ÚT  9:00-14:45
pro starší 15 let  

T-klub pro děti a mládež
ÚT-PÁ 13:00-19:00
SO 13:00-18:00
tklub@krasnalipa.cz
tel.: 774 233 010

Amari klub  
ST 14:00-16:00 příprava     
do školy, doučování
ÚT-PÁ 14:00-16:00
výtvarná činnost pro děti
ČT 14:00 - 16:00
volnočasové aktivity

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

Praní, žehlení prádla 
úklidy domácností i fi rem  
půjčovna kostýmů pro 
děti                       
pradelna@krasnalipa.cz 
tel: 412 354 842 

Vzdělávací kurzy dle 
aktuální nabídky.
                                                        
Kontaktní místo: 
Agentura pro sociální 
začleňování
Komunitní plánování
Tel: 412 354 844

Svoz separovaného odpadu

Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční v 
pondělí 13.2. 2012 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 
16.2. 2011 v Krásné Lípě. Dále pak v pondělí 27.2. 2012 
ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 1.3. 2012 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.
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.
Popelnice s bílou a červenou známkou budou vyváženy do 
31.3. každý týden.

RUBRIKA:
OBČANSKÁ PRÁVNÍ PORADNA V KOSTCE 
Osobní schůzku s právníkem v občanské poradně si můžete domluvit na tel. 412 354 839. 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: Ještě k přestupkům v dopravě (§ 125c zákona č. 361/82000 Sb. o provozu na pozemních 
komunikacích ve znění od 1. srpna 2011)

Odpověď: Za přestupky v dopravě lze uložit pokutu, v některých případech přímo na místě pokutu v 
blokovém řízení. Za některé přestupky lze uložit pokutu i zákaz činnosti. Pokud však lze uložit zákaz 
činnosti, nelze uložit blokovou pokutu! To se týká zejména případů spáchání některých přestupků v 
průběhu posledních 12ti po sobě jsoucích měsíců dvakrát či vícekrát (ukládá se zákaz činnosti, byl-li 
některý z vyjmenovaných přestupků spáchán vícekrát). 
Pokuta od 25 000 Kč do 50 000 Kč se uloží osobě, která
• řídí vozidlo ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodila požitím alkoholického nápoje (a 

užitím jiné návykové látky – to platí všude, kde hovořím o alkoholu), nebo odmítne se přes výzvu 
podrobit vyšetření, zda při řízení vozidla není ovlivněn alkoholem, 

• řídí motorové vozidlo a není držitelem příslušného řidičského oprávnění, 
• způsobí dopravní nehodu, při které je jinému ublíženo na zdraví. 
Pokuta od 2 500 Kč do 20 000 Kč se uloží osobě, která řídí vozidlo bezprostředně po požití 

alkoholického nápoje nebo v takové době po požití, po kterou je ještě pod jeho vlivem,
Pokuta od 5 000 Kč do 10 000 Kč se uloží osobě, která
• řídí vozidlo, na němž není umístěna tabulka registrační značky nebo je umístěna tabulka registrační 

značky, která nebyla vozidlu přidělena či jehož tabulka registrační značky je zakryta, nečitelná nebo 
upravena anebo umístěna tak, že je znemožněna nebo podstatně ztížena její čitelnost, 

• řídí vozidlo, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích tak, že 
bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích,

• (které) byl zadržen řidičský průkaz nebo není držitelem platného průkazu profesní způsobilosti 
řidiče, či platného posudku o zdravotní způsobilosti,

• při řízení vozidla překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 40 km/hod a více nebo mimo obec o 
50 km/hod a více,

• předjíždí vozidlo v případech, kdy je to zakázáno,
• v provozu na dálnici nebo na silnici pro motorová vozidla se otáčí, jede v protisměru nebo couvá v 

místě, kde to není dovoleno 
• neoprávněně stojí s vozidlem na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo označené parkovacím průkazem 

pro osoby se zdravotním postižením nebo neoprávněně použije parkovací průkaz pro osoby se 
zdravotním postižením při stání nebo při jízdě,

• použije antiradar,
• přikáže nebo svěří samostatné řízení vozidla osobě, o níž nezná údaje potřebné k určení její 

totožnosti.

Stomatologická pohotovost - Ordinační hodiny 8:00 - 11:00
- 4. – 5. 2. 2012 MUDr. Jůdová Jana, Riegerova 773/72, Děčín II – Nové Město, tel.: 412 523 410
- 11. – 12.2. 2012 MUDr. Plyushchakov, Myslebekova 404/23, Děčín I, tel.: 412 519 622
- 18. – 19. 2. 2012 MUDr. Voborská Oluša, Myslbekova 404/23, Děčín I, tel.: 412 519 624
Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto ale doporučujeme správnost uvedených 
informací před návštěvou lékaře vždy telefonicky ověřit.
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CEDR – komunitní centrum, občanské 
sdružení, hledá pro projekt „terénní práce na 
Šluknovsku“ vhodné uchazeče/uchazečky na 

pozici                                           
TERÉNNÍ PRACOVNÍK
Požadujeme
- min. základní vzdělání, dobrou znalost práce v 
prostředí MS Offi  ce, samostatný a zodpovědný 
pracovní přístup, znalost sociálně vyloučené 
lokality Šluknovsko, znalost problematiky 
sociálního vyloučení, znalost zákona 108/2006 
Sb. o sociálních službách, bezúhonnost, řidičský 
průkaz sk. B výhodou, kvalifi kační kurz dle 
zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách 
výhodou.
Náplň práce
- přímá práce v terénu (Rumburk, Šluknov, 
Jiříkov), vyhledávání uživatelů v přirozeném 
prostředí, vedení administrativy, podíl na vedení 
sociální služby, spolupráce s dalšími institucemi 
(sociální odbory, Policie ČR, Úřad práce, městské 
a obecní úřady, návazné služby) 
Nabízíme
- hlavní pracovního úvazek, nástup únor/ 
březen 2012
Zájemci se mohou hlásit na email rebicek@
os-cedr.cz nebo písemně na adresu sdružení 
CEDR – komunitní centrum o. s., Křižíkova 
918/32, 407 46 Krásná Lípa do 10. 2. 2012. 
Přihláška bude obsahovat: strukturovaný 
životopis, motivační dopis (uveďte důvody, proč 
se hlásíte na toto místo)

(Miroslav Řebíček, předseda sdružení)

SMLOUVY O NÁJMU 
HROBOVÉHO MÍSTA 

Upozorňujeme obyvatele, že je potřeba 
platnost smluv o nájmu hrobového místa 
prodloužit a uhradit poplatek na další období. 
Tyto záležitosti lze vyřídit v úřední dny (pondělí, 
středa, pátek) na fi nančním odboru Městského 
úřadu Krásná Lípa.
Děkujeme za pochopení.

Známý cestovatel a popularizátor Jiří Kolbaba, 
který procestoval všech šest světadílů a navštívil 
více jak 130 zemí světa, byl mimo jiné i hostem 
loňského krásnolipského cestovatelského festivalu 
Sedm divů, který pořádá České Švýcarsko a časopis 
Koktejl. Jiří Kolbaba spolupracuje s mnoha tištěnými 
i elektronickými médii, nejčastěji ho můžete slyšet 
na rádiu Impuls, kde má vlastní pořad Cestování s 
Kolbabou. Právě tam občas zve i do krajin blízkých, 
např. do Krásné Lípy a Českého Švýcarska. 
Poslechněte si na http://www.impuls.cz/clanek/
audio-ceske-svycarsko/231769 nebo na http://
www.impuls.cz/clanek/audio-ceske-svycarsko-a-
jeho-skvosty/232131

Ač zatím letošní zima příliš zimní není krásnolipské 
technické služby už mohly vyzkoušet novou 
sněhovou frézu švédské výroby značky Trejon, 
která doplnila jejich vybavení pro zimní údržbu 
komunikací. 

V první polovině ledna se i region Českého 
Švýcarska reprezentoval na tradičním veletrhu 
cestovního ruchu GO a REGIONTOUR 2012, který 
se koná v Brně. A tradičně se na veletrhu také 
udělovaly ceny. Velkou cenu cestovního ruchu 
získala kampaň Ústeckého kraje Brána do Čech a 
na 3. místě se v kategorii  nejlepší marketingová 
kampaň umístilo České Švýcarsko, které zaujalo 
jak svým  výstavním stánkem, tak poutavými 
propagačními tiskovinami – turistickým sezónním 
magazínem či sérií drobných suvenýrů  (pexeso, 
stolní hra, leporelo atd.). Na slavnostním vyhlášení 
cen přebral ocenění za 3. místo Filip Brodský- 
ředitel společnost České Švýcarsko a Jiří Rak 
vedoucí destinační agentury stejnojmenné 
organizace. „Největší zájem o České Švýcarsko 
projevovali hlavně čeští návštěvníci a to během 
čtvrtka a soboty,“ řekl vedoucí Destinační agentury 
Českého Švýcarska Jiří Rak. A dodal, že návštěvníky 
brněnského veletrhu u jejich stánku zajímaly 
především informace o cyklotrasách a trasách pro 
rodiny s dětmi. 

(Dana Štefáčková, České Švýcarsko)

Klub českých turistů Ústeckého kraje za 
přispění Nadačního fondu Obnova Krušnohoří, 
vydal reprezentační výpravnou knihu autorů 
Václava Novotného a Karla Punčocháře Historie 
organizované turistiky v Ústeckém kraji aneb 
od Eichlera k Eichlerovi. Autoři mravenčí prací 
zdokumentovali z dostupných materiálů i za 
pomoci respondentů z jednotlivých odborů 
historii české i německé organizované turistiky v 
Ústeckém kraji od roku 1878 po dnešek. Publikace 
na 196 stranách dokumentuje významné události 
a životopisy turistických osobností v daném 
regionu. Některé unikátní snímky dosud nebyly 
publikovány. Kniha obsahuje statistické tabulky, je 
doplněna historií všech rozhleden Ústeckého kraje, 
včetně těch zaniklých. Popisuje velká celostátní 
setkání, Poslední puchýře, letní a zimní turistické 
srazy.               (r)

Jiří Kolbaba zve do Krásné Lípy 
a Českého Švýcarska

Sněhu sice moc 
není, frézu ale i tak 

vyzkoušeli

í l ě l d Č kéh

České Švýcarsko slavilo 
na veletrhu 

v Brně úspěchy

Turisté vydali novou 
knihu

Policejní sloupek 
- přehled za 

uplynulý měsíc

Napadl rodiče i policisty, kteří jim přijeli na 
pomoc
Na Tři krále zasahovali krásnolipští policisté v 
bytě domu č. 1 v Masarykově ulici, kde zakročili 
proti agresivnímu pachateli, který vyhrožoval 
svým rodičům. Ačkoli na místo přijeli i s hlídkou 
speciální pořádkové jednotky z Prahy, která toho 
času v Krásné Lípě sloužila, mladík se nebál násilí 
užít i proti zasahujícím policistům, kdy jednoho 
udeřil pěstí a dalšího loktem, než se ho podařilo 
zajistit. Noc pak strávil v policejní cele a druhý 
den byl obviněn z přečinu násilí proti úřední 
osobě. Obviněnému nyní hrozí odnětí svobody 
až na čtyři léta.

Chytili je v posteli
Začalo to vniknutím do rekreační chalupy č. 77 
v Kyjovské ulici. Prohlídkou sice nebyl nalezen 
žádný zloděj, ale ten zde zanechal množství 
nevypitého vína v PET lahvích. Následujícího 
dne přijali krásnolipští policisté oznámení o 
odcizení množství vína ve stejných lahvích z 
vozidla parkujícího proti penzionu v Krásném 
Buku. Pro pachatele si pak zašli třetího dne v 
brzkých ranních hodinách přímo do chalupy 
č. 77, kde v posteli spali dva mladí recidivisté z 
Krásné Lípy (první byl již v minulosti přistižen 
například při krádeži kabelů ze stavby hotelu na 
náměstí, druhému byla dříve třeba prokázána 
krádež králíků aj.). Oběma po zadržení 
bylo sděleno podezření z přečinů krádež a 
porušování domovní svobody. První byl po 
výslechu propuštěn, druhý umístěn do policejní 
cely a o čtyři dny později byl ve zrychleném 
řízení odsouzen k 10 měsícům odnětí svobody 
nepodmíněně a eskortován do věznice v 
Litoměřicích.
...a za tři dny v tom jeli opět
Pravděpodobně titíž pachatelé se vloupali 
i do sklepní kóje v panelovém domě č. 2a 
v Nemocniční ulici, když přelezli dva metry 
vysokou drátěnou stěnu a v kóji se zmocnili 
různého elektronářadí v hodnotě cca 8 tisíc 
korun. Policisté z tohoto vloupání podezírají 
dva výše uvedené mladíky, kterým hrozí odnětí 
svobody až na tři léta.

Prázdné chalupy jsou v kurzu
Zlodějovu pozornost upoutala i rekreační 
chalupy č. 9 v ulici Pod Lipou. Zloděj si po 
vysazení dřevěné okenice a rozbití okna z 
chalupy odnesl LCD televizor včetně DVD 
přehrávače a satelitního přijímače. V chalupě 
také nalezl zhruba 15 l vína, které na místě 
nejspíš také postupně vypil. Majiteli tak způsobil 
celkovou škodu ve výši 25 tisíc korun, za což mu 
hrozí trest odnětí svobody až na tři léta.
Policisté OOP Krásná Lípa v období od 
17. prosince do 16. ledna evidovali 16 trestných 
činů a 40 přestupků. 

prap. Jan Hampl - inspektor
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V sobotu 14.ledna se v Kulturním domě konal ples 
a nebyl to ples ledajaký - měli jsme možnost zú-
častnit se 20. reprezentačního plesu města Krásná 
Lípa. Zážitek to byl jistě velkolepý. Slavnostní at-
mosféru plesu zahájil úvodním slovem pan staros-
ta Ing. Zbyněk Linhart a obohatila ji taneční škola 
Duha z České Lípy, která svými dvěma vstupy roz-
zářila parket. Pro labužníky zvláštních efektů byla 
připravena světelná show pod vedením Light of 
darkness až z dalekého Tábora. Plesem provázel 
moderátor Miroslav Vais v doprovodu své půvabné 
asistentky. O květinovou výzdobu se postarala paní 
Hlavová. A tím to ještě nekončí. Atmosféru dolaďo-
vala svým úsměvem obsluha za barem.  Pro milov-
níky modernějšího rytmu byla v 1. patře připravena 
diskotéka, kde jste měli možnost odolat pokušení 
alkoholických i nealkoholických míchaných ná-
pojů. Nechyběla ani hodnotná tombola. Rytmus i 
dobrou náladu určoval orchestr Arzenalband, který 
celkový dojem umocňoval i lehce tanečními kous-
ky svých hudebníků. Pro krásné dámy čekalo ještě 
jedno překvapení, každá dáma měla možnost ne-
chat se vyfotit v celé své kráse fotografem Mgr. Pe-
trem Hořeňovským a Jaroslavem Stiborem a mohla 
se tak nechat zvěčnit do kalendáře, který se v závě-
ru plesu dražil. Dobrá nálada nám tedy nechyběla. 
A protože ne všichni vyhráli, každý si mohl donést 
domů malou památku na ples,  perníček ve tvaru 
lipového listu.
Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří se 
na přípravě plesu podíleli – sponzorům, učinkují-
cím, pracovníkům města, ale také kulturní komisi.

(L.Hanková)

Brtnické ledopády, ale i ledopády v Křinickém údolí 
jsou vděčným námětem turistických výletů i ro-
dinných vycházek. Na mohutné si budeme muset 
ještě chvilku počkat, ale zajímavé zárodky najdete 
už dnes. A současné mrazivé počasí jim jen a jen 
prospívá. To koneckonců dokazuje i fotografi e Mi-
kuláše Peterky, které si můžete prohlédnout na 
www.kctkrasnalipa.cz. 

Po celý letošní rok vám budeme opět přinášet foto-
grafi e města, jeho objektů, ulic a zákoutí. Tentokrát 
však půjde o fotografi e ze současnosti. Vaším úko-
lem bude fotografi i určit a co nejpřesněji odpově-
dět na danou otázku. Cílem nové soutěže je hlubší 
poznání našeho města. Pro tři nejúspěšnější řešite-
le z každého kola a dva vylosované méně úspěšné 
je připravena zajímavá cena. Jedno kolo soutěže 
trvá tři měsíce, první oceněné výherce oznámíme 
19. dubna.
Správné odpovědi zasílejte na adresu krasnolipsky-
vikyr@seznam.cz. V případě, že soutěží členové jed-
né rodiny, jsou bráni jako jeden soutěžící. Na konci 
roku opět vyhodnotíme nejúspěšnější a nejaktiv-
nější účastníky soutěže. Odpovídejte do deseti dnů 
po vydání příslušného čísla Vikýře.
Otázka: Poznáte budovu na fotografi i? V kterém 
roce byla budova postavena a kdy do Krásné Lípy 
přijel první vlak. 

Na první otázku z Vikýře č. 418 přišla odpověď od 
13-ti soutěžích - všichni odpověděli správně. Níže 
přinášíme zajímavou odpověď i s dobovými foto-
grafi emi, které pro vás připravil Václav Hieke.
V domě čp. 285 bydlel v letech 1912 – 1919 ma-
líř August Frind a v letech 1919 – 1930 hudební 
skladatel (žák Ference Liszta) profesor August 
Strádal.  V letech 1934 – 1947 v části domu sídli-
lo městské muzeum. V přízemí budovy se nalé-
zala i městská šatlava.
Muzeum v Krásné Lípě a dům čp. 285.
Muzeum v Krásné Lípě bylo založeno v roce 1909. 
Finančně bylo podporováno městem Krásná Lípa. 
Mezi zakládající členy patří: školní inspektor měš-
ťanské školy Franz Seifert a Johann Vatter , člen rady 
města Jos. Ohme a starosta města Karl Gassner.
V roce 1924 byl ředitelem muzea Johann Vatter – 
školní inspektor měšťanky, který byl již v této době 
v důchodu.
Ještě předtím bylo muzeum otevřeno v jedné míst-
nosti školní budovy. Základem sbírky byly spisy 

týkající se místní historie, zvláště pak spisy týkají-
cích se cechů. A dále starší pohlednice, fotografi e 
starých budov, obrazy slavných osob. 
Dům čp. 285 vlastnila Rosalie Zweigeltová, když 
v roce 1910 zemřela, stala se majitelkou poloviny 
domu její neteř zpěvačka Hildegarda Zweigeltová, 
která se v roce 1890 provdala za prof. Augusta Stra-
dala. Majitelka nemovitosti v roce 1934 pronajala 
městu Krásná Lípa několik místností, v kterých bylo 
zřízeno městské muzeum.
Všechna německá muzea po druhé světové válce 
zanikla zákonem. Některá nebyla přeměněna v čes-
kou instituci a jejich sbírky se začlenily do většího 
muzea poblíž. To se stalo i muzeu krásnolipskému, 
které přešlo do sbírky muzea rumburského téměř 
v úplnosti. Součástí sbírky krásnolipského muzea 
byla jak pozůstalost Augusta Frinda, včetně jeho 
celoživotní tvorby, tak pozůstalost Augusta Strada-
la. A to se týkalo také mobiliáře.  

20. repreples města byl 
opravdu repre

Ledopády v údolí 
Křinice i ty Brtnické 

teprve narůstají

FOTOUSOUTĚŽ  
- Dnes a včera Krásné Lípy

L d ád úd líFOTOUSOUTĚŽ

UPOZORNĚNÍ
Finanční odbor MěÚ Krásná Lípa vyzývá občany a rekreanty k  úhradě poplatku ze psů, pronájmu z 
pozemků, ročních plateb poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů na území města Krásná Lípa /dále jen poplatek za odpad/ se 
splatností 31. 3. 2012.
Způsob platby: buď v hotovosti v pokladně MěÚ Krásná Lípa
pokladní hodiny: 
                           Po,Stř   8:00 - 11:30      12:00-17:00
                           Pá         8:00 - 11:30         
nebo bezhotovostně na účet města Krásná Lípa:
1) pro zasílání poplatku za odpad ČSOB, a.s. 109634816/0300 
2) pro zasílání poplatku ze psů, platby za pronájem pozemků Poštovní spořitelna, a.s.
     193582042/0300.
Pro identifi kaci platby je zapotřebí vyplnit přidělený variabilní symbol, který je uveden na platebním 
výměru, popř. ve smlouvě.
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Mateřské centrum BERUŠKA 
Krásná Lípa pořádá v podkroví 
školní družiny pro dětičky Beruš-
kový karneval. Zvány jsou před-
školkové děti v maskách s dopro-
vodem. Karneval se koná v úterý 

7. 2. 2012 od 9:30 hodin. Čekají je dvě hodiny zába-
vy a překvapení! Více na www. mcberuskakl.wz.cz

11. února se mžete vydat na sněžnicích na vrchol 
druhé nejvyšší hory Lužických hor Jedlové (774 m 
n. m.). Akce je určena pro středně sportovně zdatné 
turisty, stojí 550,- Kč / osoba, max. počet 18 osob, 
min. 10 osob, v ceně je průvodce a zapůjčení sněž-
nic. Sraz je 10:00 hodin na náměstí v Jiřetíně pod 
Jedlovou (před informačním centrem), délka trasy 
je cca 10 km. Průvodci vám budou Marjánka Krás-
nolipská a Aleš Kubica. S sebou musíte mít lyžařské 
(nordic) hole, pevnou obuv, peníze na oběd nebo 
svačinu. Více informací najdete na http://www.ces-
kesvycarsko.cz/pruvodcovske-sluzby/sneznice/.

V sobotu 4. února se od 14:00 hodin na kopci 
Pavlák v Krásné Lípě uskuteční tradiční Sáňkyjáda 
s Tilií. Závodí ve sjezdu z kopce v kategoriích do 5-ti 
let (rodičovské spřežení), do 10-ti a do 15-ti let. S 
sebou si nezapomeňte sáňky nebo boby. Jezdit se 
bude vyznačenou tratí na vzdálenost a na čas. Sáň-
kyjádu pořádájí ČSOP Tilia a Krásnolipsko, o.s.

Nejen o romantických malířích a jejich tvorbě 
svázané s krajinou stolových hor a divokých roklí 
pohovoří Frank Richter,  bývalý dlouholetý zaměst-
nanec Správy NP Saské Švýcarsko, fotograf a znalec 
kulturní historie regionu. Druhá přednáška z cyklu 
Saské Švýcarsko očima odborníků se uskuteční v 
úterý 14. února od 17:00 hodin v Městské knihovně 
v Děčíně (malý sál. Vstup zdarma, simultánní tlu-
močení zajištěno.

FS Lužičan zve 18.února 2012 na Masopust do Sta-
rých Křečan. Odjezd autobusu z náměstí  ve 14.30 
hod. Od 17.00 hod. bude ve starokřečanském kul-
turním domě Maškarní bál. Odjezd autobusu do 
Krásné Lípy mezi 23:00 a 24:00 hod.

Gymnázium Rumburk vás zve na Dny otevřených 
dveří. V sobotu 21. ledna 2012 a ve čtvrtek 9. února 
2012, vždy od 8:00 hodin. 
• informace o studiu
• přijímačky nanečisto 
• ukázkové hodiny  
• prohlídka budovy
Více informací najdete na www.gymrumburk.cz. 

...jeden z nejstarších domů č. 4 byl postaven v roce 
1729 a více než sto let patřil místním ranhojičům 
a felčarům Zillichům. Se jménem Philippa Zillicha 
je spojen velký rozvoj zdravotní péče, jako první v 
Čechách zavedl v roce 1801 očkování proti černým 
neštovicím.

Od 2. února je ve výstavních prostorách zámku ve 
Šluknově přístupná ojedinělá výstava zachycují-
cí vzpomínky dětí z období Protektorátu Čechy a 
Morava s názvem „Příběh dětí“. První část předsta-
vuje kresby dětí z terezínského ghetta. Jedná se o 
ojedinělou a nejrozsáhlejší sbírku dětské kresby na 
světě (1942 –1944). Kresba tehdy otevírala dětem 
v Terezíně cestu do vzpomínek, do světa, z něhož 
byly vytrženy. Ve svých kresbách vyjadřovaly na-
děje na šťastný návrat domů - jen malému zlomku 
dětí se však tyto naděje vyplnily.
Druhá část s názvem „DĚVČATA Z POKOJE Č. 28, L 
410, TEREZÍN“ představuje zdokumentovaný život 
několika mladých děvčat z dětského domova v Te-
rezíně. Děvčata přibližují své každodenní starosti, 
ale i malé radosti a především silná přátelství, která 
na tomto místě vznikla.
Výstava je ve šluknovském zámku přístupná až do 
28. dubna, přístupná je denně, včetně víkendů, od 
9:00 do 11:30 a od 12:30 do 17:00.

TECHTLE MECHTLE – to je zbrusu nový název zá-
bavného pořadu známé travesti skupiny HANKY 
PANKY z Prahy, která pro velký úspěch již po něko-
likáté do našeho města přiváží svou novou show, 
která se těší stále větší oblibě. Na jevišti slečny Ste-
fany, Dolores, Sofi a a Alex, v civilním životě Martin, 
Lukáš, Libor a Aleš tentokrát připravili zcela nový 
pořad, plný známých hudebních melodií, vtipů 
nadsázky a komických scének, při kterém se pobaví 
všechny věkové generace od nejmladších, až po ty 
nejstarší. Nebude chybět řada nestárnoucích zpě-
vaček a zpěváků jako jsou Petra Janů, Hanka Zago-
rová, společně s Drupim, Lucie Bílá, Těžkej Pokondr, 
ale i Chris Norman, rocková babička Tina Turner, 
Annie Lenox společně s Arretou Franklin, George 
Michael a řada dalších. Nenechte si ujít pořad, kte-
rý slaví úspěch v řadě vyprodaných kulturních do-
mech v Čechách i na Slovensku.
Představení se uskuteční 1. března od 18:30 v Kul-
turním domě v Krásné Lípě.
Vstupné: 210,-Kč v předprodeji , 240 na místě.

Vypravte se OPS České Švýcarsko na fotografi c-
ký výlet do kouzelných míst pískovcových skal v 
Tiských stěnách, na Děčínský Sněžník, či saských 
stolových hor. Expedičním fotografi ckým výletem 
vás provede fotograf Petr Jan Juračka a průvod-
ce certifi kovaný Správou Národního parku České 
Švýcarsko. Termín konání: 11. – 12. února 2012. 
Podrobnosti na http://www.ceskesvycarsko.cz/fo-
toworkshop/zimnivylet/.

Beruškový karneval

Na sněžnicích 
Lužickými horami

Sáňkyjáda s Tilií

Saské Švýcarsko 
očima malířů

S Masopustem 
do Starých Křečan

Dny otevřených dveří 
Gymnázia Rumburk

VÍTE, ŽE...

Kresby dětí 
z terezínského ghetta 
ve šluknovském zámku

Techtle mechtle 
s Hanky Panky

Zimní fotografi cký výlet 
„Stolové hory a Tiské stěny“ 
s Petrem Janem Juračkou

POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY

Program kina 
Krásná Lípa
ÚNOR  2012

NEVĚSTINEC
pondělí 6.2.

od 18:00 hod. Vstupné 60,- Kč
Filmový obraz prostitutek a jejich zákazníků v lehce nos-
talgickém pohledu z pařížských „domů lásky“ na přelomu 
století protknutý živočišnou atmosférou. 109 min. Mládeži 

nepřístupno.

POUPATA
středa 8.2.

od 18:00 hod. Vstupné 60,- Kč
Nový český fi lm postihuje svět zoufalých sociálních vztahů 

a charakterů, toužících se vymanit z osudově daného 
prostředí a uskutečnit svůj sen o normálním životě. 90 min.  

Mládeži přístupno od 12ti let.

TWILLIGHT SÁGA:
ROZBŘESK 1.ČÁST
čtvrtek 9.2.

od 18:00 hod. Vstupné 60,- Kč
V první části závěrečného dílu strhující upíří romance 

se Bella a Edward po svatbě vydávají na líbánky, kde se 
konečně mohou naplno oddat své lásce. Jejich štěstí, ale 

netrvá dlouho.111 min.Mládeži přístupno od 12ti let.

ALVIN A 
CHIPMUNKOVÉ 3
středa 15.2.

od 18:00 hod. Vstupné 60,- Kč
Tentokrát si naši staří známí vyrážejí užít prázdniny na 

luxusní výletní loď, kterou svým dováděním během chvíle 
obrátí naruby. Páchají  jednu lumpárnu za druhou .87 min.

ČESKÁ VERZE.  Mládeži přístupno.

MISSION IMPOSSIBLE
GHOST PROTOKOL

pondělí 20.2.
od 18:00 hod. Vstupné 60,- Kč

Ve čtvrtém díle  tým vedený Ethanem  (Tom Cruis) posune 
hranice nemožného ještě o něco dál. To ale není jediný 
důvod, proč by se akční podívaná měla stát fi lmovým 

hitem.133 min. Mládeži nepřístupno.
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Dětem – žákům naší Základní školy se podařilo 
to, co se od nich očekávalo. Co bychom to byli za 
místní patrioty, kdybychom nepomohli vytvářet 
ráz naší krajiny. A tak se stalo, že jsme se přihlásili 
na výzvu Národního parku Českého Švýcarska do 
soutěže ve výsadbě stromků „Vracíme prales do 
Českého Švýcarska“. 
V květnu 2011 v rámci „Týdne ekologické výchovy“ 
vyrážely každý den dvě třídy společně s pracovníky 
NPČŠ do Kyjovského údolí a sázeli jeřáb ptačí v části 
nového pralesa za turistickým mostem. Nakonec 
jich bylo celkem 4988. A to už je pěkné číslo. Nu  a 
že z toho bylo i 1.MÍSTO, to už je krásna třešnička na 
spoustě radosti z dobře vykonané práce.
A tak se stalo, že k nám  do školy dorazil hezoučký 
stromový trpaslík v doprovodu pana ředitele 
NPČŠ Pavla Bendy a dostali jsme nejen diplom, 
ale i obrovskou krabici různých dárků, knížek 
a  studijních materiálů, které bude náš Ekotým 
využívat při své práci v environmentální výchově. 
Teď na nás čeká úkol nejtěžší. Vymyslet trpaslíkovi 
jméno.

(Miloslav Brábnik)

Ve středu 18.1.2012 se na naší základní škole 
uskutečnil zápis předškolních dětí do školy. 
I v letošním roce je celým zápisem provázely 
pohádkové bytosti (spolu s paní učitelkou), které 
dávaly dětem nejrůznější úkoly (znalost barev, 

geometrických tvarů, navlékání korálků dle 
předlohy, kreslení, vyprávění krátkého příběhu 
atd.) A i přesto, že se některé děti zpočátku maličko 
ostýchaly, nakonec zápisem prošly všechny. 

(m.alf )

Již v loňském roce jsme uskutečnily v MŠ Motýlek akci pod názvem PEXESOVÁNÍ. To byla ovšem premiéra 
a nikdo netušil, jak to dopadne. Dopadlo to dobře a my jsme se poučily z drobných chybiček, které tenkrát 
nastaly. 
Děti měly za úkol si s kamarádem, či kamarádkou ve své věkové kategorii zahrát 2x pexeso. Počty nasbíraných 
pexes nahlásily zapisovatelce a pak už si mohly buď vyrobit svoje vlastní pexeso pomocí razítek, nebo se 
jít občerstvit do jídelny, kde byly připravené pamlsky. Třešničkou na dortu celé občerstvovací stanice bylo 
vyrobené „JEDLÉ PEXESO“, které pro děti připravily paní školnice s kuchařkou.
Novinkou letošní akce byla kategorie rodičovská. Zpočátku to vypadalo, že se ani nikdo nepřihlásí, ale 
nakonec soutěžila skoro polovina rodičů, což nám udělalo obrovskou radost. No a jak to všechno dopadlo? 
Následovně...
                   1. kategorie                                                        2. kategorie
             Oddělení Medvíďat                                           Oddělení Papoušků
 1. místo – Linduška Rambousková                      1. místo – Matýsek Hofman
 2. místo – Maruška Drozdová                              2. místo – Terezka Procházková
 3. místo – Honzík Ďurčo                                      3. místo – Zdeněček Dohnal

Rodičovská kategorie (hrálo se pouze na jednoho vítěze): Dana Drozdová
Všem rodičům, kteří si udělali pro své děti chviličku strávit doufejme příjemné odpoledne moc děkujeme 
a za rok se těšíme … nashledanou.

(Za kolektiv MŠ Motýlek m.alf )

V polovině ledna se v Kladně uskutečnil turnaj v 
zápase řeckořímském a volném stylu tzv. „Memoriál 
Korycha a Zemana“ pro přípravky a mladší žáky. 
Turnaje se zúčastnilo celkem 146 zápasníků z 19 
oddílů z celé české republiky. Náš tým zastoupilo 
bohužel jen 8 zápasníků. Důvod, proč nejeli další 
borci z našich řad, byl opravdu různý, od špatného 
prospěchu po nechuť reprezentovat náš klub. 
Vzhledem k velké účasti zápasníků, bylo prosazení 
našich borců velmi těžké. Turnaj byl opravdu na 
vysoké úrovni. 
Umístění našich borců: 
Přípravka C (2005, 2006) volný styl – váhová 
kategorie 20 kg. – 2. místo – Filip Bouzek, 4. místo 

– Matěj Hubáček 
Přípravka B (2003, 2004) volný styl – váhová 
kategorie 23 kg. - 5. místo – Ladislav Hučko; 6. místo 
– Dan Vosádka; váhová kategorie 25 kg. – 4. místo 
- Simona Bartoňová; váhová kategorie 27 kg. – 5. 
místo – Jan Máj; váhová kategorie 31 kg. – 5. místo 
– Josef Burkoň 
Mladší žáci řeckořímský zápas - váhová kategorie 
33 kg. – 2. místo – Nikolas Hučko 
I přes malou účast ze strany našich borců, se náš 
tým vyhoupl na pěkné 12. místo, což je celkem 
úspěch, když uvážíme početní zastoupení našeho 
týmu. Vítězem turnaje se stal domácí klub TJ Sokol 
Hnidousy. 

Teď už jen vymyslet 
jméno trpaslíkovi

První školní krok mají za sebou

Pexesování v MŠ Motýlek

Memoriál Korycha a Zemana 
s krásnolipskou účastí
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I. Hlavní program
Zpráva o plnění úkolů z 20. RM 
Usnesení RM č. 21 - 01 
RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů 
z 20. RM předloženou Mgr. Lucií Hankovou, 
tajemnicí MěÚ. 
 
II. Došlá pošta
Pronájem části p. p. č. 597, k. ú. Kyjov 
u Krásné Lípy - Usnesení RM č. 21 - 02 
RM schvaluje pronájem části p. p. č. 597 o 
výměře 708 m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy 
za účelem sekání trávy Marku Hejnému, 
Rumburk, Na Výsluní 32/28 za podmínky 
umožnění přístupu na hráz. 

Pronájem části p. p. č. 2744/1, k. ú. 
Krásná Lípa - Usnesení RM č. 21 - 03 
RM schvaluje pronájem části p. p. č. 2744/1 
o výměře 230 m2, k. ú. Krásná Lípa za 
účelem zřízení zahrady Heleně Gjorgjievě 
Končokové, Praha 8, Taussigova 1169/7. 

Pořádání prodejních trhů v roce 2012 
Usnesení RM č. 21 - 04 
RM schvaluje užívání veřejného prostranství 
(parkoviště v ulici Pražská p. p. č. 3080 k. ú. 
Krásná Lípa) na pořádání prodejních trhů 
v roce 2012 panu Václavu Chaloupkovi, 
Hrádek nad Nisou, Donín 224. Poplatek 
za užívání veřejného prostranství bude 
vyměřen dle OZV č. 3/2011 o místním 
poplatku za užívání veřejného prostranství. 
Dále bude vybrána kauce ve výši 1 000 Kč, 
která v případě nepořádku po akci bude 
použita na úklid veřejného prostranství. 

Dodatek ke smlouvě - městská 
knihovna - Usnesení RM č. 21 - 05 
RM schvaluje dodatek ke Smlouvě o 
nákupu, zpracování a distribuci knižních 
fondů uzavřené mezi městem Krásná Lípa 
a Městskou knihovnou Děčín, p. o., Děčín, 
Raisova 3, dle přílohy. 

Byty - pronájem - byt č. 11, Krásná 
Lípa, Nemocniční 1137/6 
Usnesení RM č. 21 - 06 
Rada města schvaluje pronájem bytu č. 11, 
Krásná Lípa, Nemocniční 1137/6 v tomto 
pořadí:
1) Vilma Koubská, Krásná Lípa, Nemocniční 
1149/12a,
2) Antonín Řechtáček, Štětí, 1. máje 597.
Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce 
na vlastní náklady. 

III. Různé
Byty - vyhlášení k pronájmu - byt č. 31, 
Krásná Lípa, Nemocniční 1137/6 
Usnesení RM č. 21 - 07 
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout od 
1. 3. 2012 byt č. 31, Nemocniční 1137/6, 
Krásná Lípa. Byt I. kategorie o velikosti 1 
+ 1 (30,82 m2, sazba 41,12 Kč/m2). Kauce 
5 000 Kč + 3 nájmy při podpisu nájemní 
smlouvy. Veškeré opravy a úpravy si 
provede nájemce na vlastní náklady. 
Byty - uzavření nájemních smluv se 
stávajícími nájemníky 
Usnesení RM č. 21 - 08 
RM schvaluje uzavření nájemních smluv se 

stávajícími nájemníky městských bytů, dle 
předloženého návrhu. 

ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. - vnitřní 
předpisy 
Usnesení RM č. 21 - 09 
RM schvaluje změnu Směrnice pro 
stanovení odpisového plánu příspěvkové 
organizace Základní škola a Mateřská škola 
Krásná Lípa, dle předloženého návrhu.  

1. změna odpisového plánu ZŠ a MŠ 
pro rok 2011 - Usnesení RM č. 21 - 10 
RM doporučuje ZM schválit 1. změnu 
odpisového plánu ZŠ a MŠ pro rok 2011, 
dle předloženého návrhu a současně 
doporučuje schválit odvod z fondu 
reprodukce majetku /investičního fondu/ 
ZŠ a MŠ v celkové výši 2 848 435 Kč.  

Upravený rozpočet NIV pro ZŠ a MŠ na 
rok 2011 - Usnesení RM č. 21 - 11 
RM bere na vědomí závazné ukazatele 
rozpočtu NIV - upravený rozpočet k 7. 12. 
2011 příspěvkové organizace Základní škola 
a Mateřská škola Krásná Lípa v předloženém 
znění. 

Změny norem a pravidel dotací 
Usnesení RM č. 21 - 12 
RM bere na vědomí další změnu norem na 
tepelnou ochranu budov a úpravy podmínek 
pro podávání žádostí o dotace. RM 
schvaluje zadání zpracování úprav posudků 
a energetických auditů vč. případné úpravy 
PD na projekt školní družiny a školní jídelny 
a následné opakované podání žádosti o 
dotaci.
RM bere na vědomí dopis SFŽP ČR ve věci 
předchozího podání žádosti o dotaci na 
realizaci úspor energie u budov školní 
jídelny a školní družiny v Krásné Lípě.  

Kanalizace Krásná Lípa - výběrové 
řízení na zhotovitele díla 
Usnesení RM č. 21 - 13 
RM se seznámila s průběhem výběrového 
řízení na zhotovitele díla Kanalizace Krásná 
Lípa (II. etapa) a schvaluje návrh pořadí 
výběru zhotovitele dle zprávy hodnotící 
komise a to:
1) SaM silnice a mosty Děčín a.s., Děčín 
3, Oblouková ulice č.p. 416, - Energie - 
stavební a báňská a. s., Kladno, Vašíčkova 
3081,
2) VOKD, a.s., Ostrava- Moravská Ostrava, 
Nákladní 1/3179,
3)SYNER, s.r.o., Liberec 4, Dr. Milady 
Horákové 580/7.
RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o dílo s 
vybraným zhotovitelem.
RM schvaluje vyloučení uchazeče Integraf 
stavby a.s., Liberec, z důvodu nesplnění 
zadávacích podmínek. 
Výběrové řízení na TDI pro stavbu Kanalizace 
Usnesení RM č. 21 - 14 
RM schvaluje vyhlášení výběrového řízení 
na TDI pro stavbu Kanalizace Krásná Lípa 
dle přiloženého návrhu.
 
Oprava břehových zdí levobřežního 
přítoku Křinice 

Usnesení RM č. 21 - 15 
RM bere na vědomí informaci o rozhodnutí 
MěÚ Rumburk, vodoprávního úřadu, které 
nařizuje Povodí Ohře, s. p., nezbytné úpravy 
stavby vodního díla, kterým je zřízeno 
koryto vodního toku přítoku od Cimráku u 
pí. Malinové. 

Zřízení věcného břemene na uložení 
vodovodní přípojky 
Usnesení RM č. 21 - 16 
RM doporučuje ZM schválit smlouvu 
o zřízení věcného břemene na uložení 
přípojky pitné vody do pozemků p. p. č. 
2957/1 a 3093, oba k. ú. Krásná Lípa, 
s Oldřichem a Veronikou Hladíkovými, 
Nemocniční 28, Krásná Lípa. 

Souhlas s odnětím zemědělské půdy z 
ZPF na pozemcích města Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 21 - 17 
RM na žádost pana Ing. Michala Stibora, 
Krásná Lípa, Rooseveltova 9, souhlasí 
s odnětím zemědělské půdy ze ZPF, v 
souvislosti s výstavbou nového rodinného 
domu na částech pozemků p. p. č. 2331/7 a 
2329/1 v ulici Křižíkova. 

Veřejně prospěšné práce v roce 2012  
Usnesení RM č. 21 - 18 
RM schvaluje pro rok 2012 vytvoření max. 
50 pracovních příležitostí v rámci veřejně 
prospěšných prací, popř. v dalších projektech 
tzv. aktivní politiky zaměstnanosti a 
schvaluje uzavření příslušných smluv s 
Úřadem práce ČR, kontaktním pracovištěm 
Rumburk, popř. s dalšími poskytovateli. 

Dohoda o provedení slavnostních 
obřadů  - Usnesení RM č. 21 - 19 
RM schvaluje uzavření dohody o provedení 
práce na realizaci svatebních obřadů a 
obřadů vítání občánků ve výši 400 Kč za 
obřad pro oddávajícího a matrikářku. 
 
Knihovna - Usnesení RM č. 21 - 20 
RM schvaluje Knihovní řád městské 
knihovny v Krásné Lípě včetně ceníku, dle 
předloženého návrhu. 

Smlouva o provedení revize 
hospodaření - Usnesení RM č. 21 - 21 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o provedení 
revize hospodaření neinvestiční dotace ze 
státního rozpočtu na rok 2011 s Audit obce 
s.r.o., Klatovská 371, 261 01 Příbram na 
projekt Amari- terénní práce z programu 
Podpora terénní práce 2011.
 
Plán prevence kriminality města 
Krásné Lípy  - Usnesení RM č. 21 - 22 
RM schvaluje nabídku Ústavu pro 
ekopolitiku, o. p. s., Praha 2, Kateřinská 26, 
na zpracování Plánu prevence kriminality 
města Krásné Lípy 2013-2016.

Oprava obydlí - Usnesení RM č. 21 - 23 
RM bere na vědomí Zprávu o opravě obydlí 
2011 z dotačního programu Podpora 
terénní práce. 

Poskytování informací podle zákona č. 

106/1999 Sb. - Usnesení RM č. 21 - 24 
RM bere na vědomí výroční zprávu v oblasti 
poskytování informací podle z. č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím za 
rok 2011. 
RM bere na vědomí přehled žádostí o 
podání informace podle z. č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím za rok 
2011.  

Zápis do kroniky města Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 21 - 25 
RM schvaluje zápis do kroniky města 
předložený kronikářem Ivanem Jaklem za 
měsíc prosinec 2011, dle předloženého 
návrhu. 

Smlouva o smlouvě budoucí o VB 
Usnesení RM č. 21 - 26 
RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí na zřízení věcného břemene 
s fi rmou ECON C&S s. r. o., Na Dvorcích 
284/12, Praha, IČ. 26172488 týkající se 
uložení přípojky vody, kanalizace a elektřiny 
do pozemku města Krásná Lípa p. p. č. 3161, 
k. ú. Krásná Lípa dle přiložené situace. 

Nabídka spoluúčasti 
Usnesení RM č. 21 - 27 
RM projednala nabídku Zdeňka Nováka, 
Mratín, K Homoli 280 ve věci záměru 
založení nové o.p.s. Oblastní podnik služeb a:
1) neschvaluje záměr, aby město Krásná 
Lípa bylo jedním ze zakladatelů,
2) schvaluje spolupráci města Krásná Lípa s 
nově vzniklou o.p.s. Oblastní podnik služeb 
ve formě členství Jana Koláře ve Správní 
radě a RNDr. Ivany Preyové v Dozorčí radě,
3) schvaluje sídlo společnosti v objektu 
Komenského 690/10, Krásná Lípa. 

IV. Informace
Informace 
RM dále projednala tyto informace:
- oznámení o přerušení řízení proti 
žalovanému Štefanu Rybárikovi,
- seznam nájemců objektu Krásná Lípa, 
Frindova 979/4,
- oznámení o vyřazení žádosti o fi nanční 
podporu na grantový projekt Do práce bez 
bariér,
- návštěvnost městské knihovny a internetu 
za měsíc prosinec 2011,
- zpráva o využití Kulturního domu Krásná 
Lípa za rok 2011,
- zápis do 1. tříd ZŠ. 

Infomace 
RM dále projednala tyto zápisy:
- zápis z jednání komise výstavby a 
životního prostředí ze dne 6. 12. 2011 a 3. 
1. 2012,
- zápis z jednání fi nančního výboru ze dne 
14. 12. 2011,
- zápis z jednání komise pro hospodaření s 
byty ze dne 6. 1. 2012,
- zápis z jednání Sboru pro občanské 
záležitosti ze dne 5. 12. 2011 a 2. 1. 2012. 

Jan Kolář                                   
Ing. Zbyněk Linhart

USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ
z 21. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 11.01.2012


