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INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK  

4,- Kč  Čtvrtek 30. dubna

Příští číslo Vikýře vyjde 

ve čtvrtek 15. května

Místopředseda poslanecké sněmovny 
na návštěvě v Krásné Lípě

Výstavba kanalizace je v další fázi

Místopředseda Poslanecké sněmovny Petr Gazdík navštívil Krásnou Lípu. Po 

setkání na radnici se starostou Zbyňkem Linhartem, krátké procházce městem 

a po návštěvě Domu Českého Švýcarska, se Petr Gazdík sešel na pracovním 

obědě se starosty obcí z regionu.                        (jk)

Výstavba kanalizace se dostala do další fáze a rozkopané komunikace dostávají 

nový povrch, nyní konkrétně úseky v Mánesově, Bezručově, Havlíčkově, Dvo-

řákově, Pletařské, Nerudově, Frindově, Sokolské a Fričově ulici a na Vyhlídkách. 

Samotné asfaltování ovšem bude probíhat v několika etapách. Hlavní stavební 

práce by pak měly být dokončeny v průběhu července.                      (jk)

Oslavy 150 let krásnolipských 
hasičů se blíží

Ve velkém stylu pojali krásnolipští hasiči oslavy 150 let Dobrovolných hasičů v 

Krásné Lípě, které vypuknout v sobotu 10. května. Kromě bohatého programu 

a ukázek z činnosti hasičů, se můžete těšit na pivní speciál – hasičský ležák a 

lá Vídeň a také na pamětní mince - 150 let hasičů v Krásné Lípě, které budou v 

prodeji v den oslav.        (r)
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Stomatologická pohotovost 
Ordinační hodiny 8:00 - 11:00

- 1.5. 2014 MUDr. Vladimír Vojtěch 
      28. října 110, Děčín I, tel.: 412 151 056
- 3. – 4.5. 2014 MUDr. Vladimír Vojtěch 
      28. října 110, Děčín I, tel.: 412 151 056
- 8.5. 2014 MUDr. Renata Bolfíková 
      Varšavská 1863/7, Děčín VI – Letná, 
 tel.: 737 501 440
- 10.5. – 11.5. 2014 MUDr. Renata Bolfíková 
      Varšavská 1863/7, Děčín VI – Letná, 
 tel.: 737 501 440
Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomato-
logů, přesto doporučujeme správnost uvedených 
informací před návštěvou lékaře vždy telefonicky 
ověřit.

V podstatě vše potřebné, co na běžném zákaznic-
kém centru (přepisy smluv, odhlášení, přihlášení, 
donést podklady k žádostem na zhotovení přípo-
jek, změny ve smlouvách, výši záloh, žádosti na 
přezkoušení vodoměru apod.) vyřídíte v mobilním 
zákaznickém centru přímo na krásnolipském ná-
městí.
Vždy ve středu: 
lichý týden od 12:00 do 14:00 hodin
sudý týden od 10:00 do 12:00 hodin 
Běžné zákaznické centrum najdete ve Varnsdor-
fu na ulici 5. května 68 vždy v úterý a ve čtvrtek v 
době od 8:00 do 14:00 hodin.

Další úspěšnou humanitární sbírku má za sebou 
krásnolipská Kostka. Do komunitního centra v 
Krásné Lípě, kde se sbírka konala, nanosili lidé 
celkem šestaosmdesát pytlů ošacení a předmě-
tů určených pro humanitární účely. Věci, které se 
podařilo nashromáždit, významně ulehčí sociálně 
potřebným lidem v jejich těžké životní situaci, ale 
navíc poskytnou i práci lidem, kteří by jinak žádnou 
práci nedostali. Veškerý vybraný materiál Diakonie 
Broumov dále třídí a na jeho třídění se podílejí lidé 
z okraje společnosti, propuštění z výkonu trestu či 
lidé bez domova. Tato přínosná akce by se nemoh-
la uskutečnit bez pomoci dobrovolníků, kteří se na 
vybírání podíleli. Chceme poděkovat paní Zdeňce 
Václavíkové, která na sbírku dohlížela v Klubu seni-
orů v Rumburku a zajistila převoz na místo výběru. 
A nakonec děkuji i Vám všem, kteří jste ulehčili do-

mácím šatníkům a tím pomohli jiným lidem. 
(Marcela Jansová, Kostka)

Stejně jako v loňském roce i v tom letošním jsme 
pro Vás přichystali soutěž, v níž budeme poznávat 
nejen Krásnou Lípu, ale i její blízké i vzdálenější 
okolí. Snímek z minulého čísla zachycuje tzv. „tisí-
ciletou lípu“, která rostla ve východní části města - 
mezi železniční tratí a ulicemi Nerudova a Lidická. 
Strom byl v padesátých letech pokácen, nyní zde 

roste lípa nová.
Továrna v pozadí snímku je nyní využívána společ-
ností Simova s.r.o., předtím tam sídlil Pragoexport, 
původně zde byla také textilní výroba, kterou zde 
provozoval známý Gustav Adolf Jäger, jak naprosto 
vyčerpávajícím způsobem odpověděl Štěpán Uhlík. 
Dnes se Vás ptáme, kde stával dům na fotografi i. 

Události a další informace z radnice a vůbec města 
se nově dozvíte i z facebookových stránek, 
které najdete na https://www.facebook.com/kras-
na.lipa.3?hc_location=stream

Mobilní zákaznické 
centrum Severočeských 
vodovodů a kanalizací

Sbírka ošacení

FOTOSOUTĚŽ - Dávná i nedávná Krásná Lípa ve fotografi i

Krásná Lípa 
je na facebooku

Komunitní
centrum

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

Komunitní centrum – prostor pro Vaše aktivity
http:/komunitnicentrum.com

Masarykova 1094/4, Krásná Lípa

Odborné sociální 
poradenství
poradna@krasnalipa.cz
poradna1@krasnalipa.cz
tel.: 412 354 839

Finanční poradenství
Dluhy, splátky, exekuce
poradna2@krasnalipa.cz
tel.: 412 354 839 

Pracovní poradenství 
aktivizacerodin@krasnalipa.cz
tel.: 412 354 842
Po-St : 11:00-14:00
ÚT-ČT : 9:00-12:00 
Pá: jenom objednaní

Občansko právní poradna
JUDr. Pražák
Každé první a třetí pondělí 
v měsíci
od 17:00-18:00
Objednávejte se 
na poradna@krasnalipa.cz
tel.: 412 354 839

Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi
sas@krasnalipa.cz
sas1@krasnalipa.cz
tel.: 774 974 583

Klub VČELKA
Pro předškoláky
Pro děti do 6 let
Po - Pá: 9:00-11:00
vcelka@krasnalipa.cz
tel: 412 354 843

Hlídání dětí a půjčovna 
kostýmů pro děti
tel.: 777 291 359

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

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

T-klub pro děti a mládež  
Po 15:00-20:00
Út-Pá 13:00-20:00
So 12:00-20:00
tklub@krasnalipa.cz
tel.: 774 235 010

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

Terénní pracovník 
tp@krasnalipa.cz
tel.: 412 354 841

Praní, žehlení, mandl – 
prádelna Kolíček
úklidy domácností i fi rem, 
ceník na webu Kostky
pradelna@krasnalipa.cz
tel.: 412 354 842, 777 291 340

Vzdělávací kurzy dle 
aktuální nabídky:
Komunitní plánování
tel.: 412 354 844  

Komunitní plánování na 
Šluknovsku
Katalog sociálních služeb
kostka@krasnalipa.cz

Svoz separovaného odpadu 
vždy v lichém týdnu

Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční v pondělí 5.5. 
2014 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 8.5. 2014 v Krásné 
Lípě. Dále pak v pondělí 19.5. 2014 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a 
ve čtvrtek 22.5. 2014 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
Zimní a kombinovaný svoz – červené a bílé známky byl 
ukončen 31.3. 2014

Pro lidi ohrožené drogou 

i jejich rodiny
K-centrum Rumburk realizuje terénní programy

v Krásné Lípě

terénní práce: pondělí, středa 12:30 - 14:15 hod.

Telefon 728 861 371

(stačí prozvonit)
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V přízemí domu služeb má Kostka otevřenu prádelnu Kolíček. Nabízíme praní, 
žehlení, mandlování, úklidy běžné i generální a to domácnostem i fi rmám. Ce-
ník je na internetových stránkách www.komunitnicentrum.com nebo volejte 
vedoucí prádelny na tel. 777 291 340.

Dne 1. 4. 2014 jsme podepsali dohodu o spolupráci na projektu „Sociálně vy-
loučené lokality Ústeckého kraje“ s Úřadem práce České republiky – krajská 
pobočka v Ústí nad Labem. Projekt je zaměřen na podporu zaměstnanosti a 
vzdělanosti osob z lokalit Krásná Lípa, Rumburk, Jiříkov a Staré Křečany. Našim 
úkolem bylo před zahájením projektu najít vhodné prostory v Rumburku, do-
poručit vhodného pracovního poradce. V průběhu realizace projektu pak vyti-
pování vhodných uchazečů ze sociálně vyloučených lokalit.
„Oceňuji, že se Úřadu práce rozhodl na přípravě i realizaci projektu spolupra-
covat s poskytovateli služeb v kraji. Kostka poskytuje ve Šluknovském výběžku 
sociální služby prevence a naši pracovníci jsou denně v kontaktu s lidmi z lo-
kalit, znají jejich situaci. Mohou jim doporučit účast v projektu, podpořit je při 
účasti v rekvalifi kaci i nástupu do zaměstnání. Díky spolupráci subjektů se tak 
zvýší jejich šance na získání a udržení si zaměstnání.“, říká Hana Volfová, ředitel-
ka Kostky Krásná Lípa.

(Ilona Weinerová, Kostka Krásná Lípa)

Ve dnech 23. a 24. 5. 2014 se uskuteční volby do 
Evropského sněmovny Parlamentu. Volby se ko-
nají v pátek 23. 5. 2014 od 14:00 do 22:00 hodin a 
v sobotu 24. 5. 2014 od 8:00 do 14:00 hodin. Vo-
lební místnosti jsou pro volební okrsek č. 1 – 4 v 
Základní škole v Krásné Lípě a pro volební okrsek 
č. 5 bude volební místnost v Nobilis Tilia na Vlčí 
Hoře 147. 

Věnec pro letošní májku tradičně připravily zahradnice z Technických služeb.

Práce na fasádě technických služeb rychle postupují. Za měsíc by mělo být hotovo, 
pak se dozvíme, jak skutečně bude fasáda vypadat.

TS opravují místní komunikaci v Dlouhém Dolu. 

Ještě nedávno to u Cimráku vypadalo úplně jinak, dnes je tam příjemná oáza klidu.

Krásná Lípa v kostce

Služby praní, žehlení, mandlování 
a úklidové

Kostka spolupracuje s Úřadem práce 

Volby do Evropského Parlamentu
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Program kina  Krásná Lípa - Květen 2014
LÍBÁNKY

středa 7.5. od 18:00 hod. Vstupné 60,- Kč
Svatební oslavy probíhající v rodinném kruhu   budou skutečně nejkrásnějším začátkem 
společného života. Ovšem… s nezvaným hostem  dostává romantika trhliny a je třeba dostat 
ho co nejrychleji pryč. Některá tajemství by prostě neměla být prozrazena!  86 min Mládeži 
přístupno od 15ti let.    

Program kina Krásná Lípa - Květen 2014

Domeček Na Kopečku Rumburk - květen 2014
Středa 7. května - 19:00 hodin
Na Kopečku s…
Cyklus besed dnes s Alenou Winterovou – nadšenou sportovkyní, trenérkou, 
ochotnickou divadelnicí, režisérkou, zdravotnicí, maminkou, babičkou, účast-
nicí MS veteránů v atletice!
Pátek 9. května - 19:00
Promítání fi lmů v rámci Neise Film Festival 2014
17:00 Knězovy děti , Komedie/Drama, Chorvatsko / Srbsko, 2013, 
96 min
Režie: Vinko Brešan. Mladý kněz, přidělený do malé obce na malebném dal-
matském ostrůvku, zděšeně zjišťuje, jak málo se tu rodí dětí. Když mu zpověď 
místního trafi kanta odhalí příčinu, rozhodne se zjednat poněkud nestandard-
ním způsobem nápravu. Výsledkem je stoupající počet neplánovaných tě-
hotenství a demografi cký přírůstek. Jenomže ne všechno se vyvíjí tak, jak si 
idealistický páter vysnil.
19:00 Léto v Berlíně, Komedie/Drama, Německo, 2005, 105 min
Režie: Andreas Dresen Nejlepší přítelkyně Nike a Katrin bydlí ve starém čin-
žáku ve východní části Berlína. Přes den jdou každá svojí cestou – rázná Nike 
pracuje jako ošetřovatelka, rozvedená Katrin již dlouho hledá práci a současně 
se stará o svého pubertálního syna Maxe. Vlahé letní noci tráví obě na balkoně 
a u vína se dělí o své zážitky a sny o štěstí. Přestože bydlí odděleně, žijí tak 
nějak spolu. V žáru horkého léta se ale začíná rozpouštět i pouto mezi nimi 
– velký podíl na tom má řidič kamionu Ronald. Zdá se, že se jejich život od 
základů změní.
Středa 14. květen – 18:15 Televize Gymbreak
Promítání aktuálního dílu TV GymBreak, který refl ektuje dění na gymnáziu 
Rumburk a v okolí v uplynulých týdnech. 
v 19:00  I gympláci mají čas číst…
 Z úst studentů gymnázia si přijďte poslechnout, které knihy jsou v dnešní 
době zajímavé pro mladého čtenáře. Večer se bude skládat z představení au-
torů a knih a také z čtených ukázek a zakončí jej přednes Máchova Máje.
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Obecně prospěšná společnost České Švýcar-
sko Vás zve na květnové výlety s certifi kovaný-
mi průvodci do Saského Švýcarska a Lužických 
hor.

„Po skalních římsách na Šrámové kameny“
Putování labyrintem skalních masívů a věží. 
Po sklaních římsách a železných žebřících vy-
stoupáte až na samý vrchol rozeklaného skal-
ního masivu a vychutnáte si daleké výhledy 
na okolní svět saských stolových hor. Na akci 
je nutné se předem přihlásit.
Cena: 490,- Kč/os.
V ceně zahrnuto: vlak, přívoz, autobus, služby 
průvodce, organizace programu.
Termín realizace: 3. května (sobota)
Sraz s průvodcem: 8.10 hod hlavní vlakové 
nádraží Děčín, ČD centrum.
Více k výletu: http://akce.ceskesvycarsko.
cz/cs/zazitky/po-skalnich-rimsach-na-sra-
move-kameny.
 
„Parním vlakem do skalního hradu“ 
Výlet do Žitavských skal v Lužických horách. 
Pojedete moderním raketovým vlakem Desi-
ro, parní úzkokolejkou, navštívíte vyhlášené 
letovisko Rybin nedaleko české hranice, atrak-
tivní zříceninu skalního hradu na mohutné 
pískovcové hoře a projdete Žitavskými skala-
mi s nádhernými vyhlídkami do Saska i Čech. 
Na akci je nutné se předem přihlásit.
Cena: 590,- Kč/osoba
V ceně zahrnuto: jízdné moderním vlakem, 
parním vlakem, vstup do skalního hradu, služ-
by průvodce, organizace programu.
Termín realizace: 8. května (čtvrtek – svátek) 
Sraz s průvodcem: 8.15 na nádraží v Rybništi. 
Vlak do Žitavy odjíždí v 8.32. Návrat do Rybni-
ště počítejte v 18.22 hodin. 

Více k výletu: http://akce.ceskesvycarsko.
cz/cs/zazitky/parnim-vlakem-do-skalniho-
-hradu

„Na lodičky do soutěsky Křinice“
Čekají vás nezapomenutelné výhledy z roz-
hledny Weifberg, navštívíte saské letovisko 
Hinterhermsdorf s unikátními podstávkový-
mi domy a proplujte na lodičkách kouzelnou 
soutěskou Obere Schleuse. Na akci je nutné 
předem přihlásit.
Cena: 390,- Kč/os.
V ceně zahrnuto: jízdné turistickými vlaky, 
plavba na lodičkách, služby průvodce, organi-
zace programu.
Termín realizace: 17. května (sobota).
Sraz s průvodcem: 9:20 hod hlavní vlakové 
nádraží Krásná Lípa
Více k výletu: http://akce.ceskesvycarsko.
cz/cs/zazitky/proplujeme-po-krinici-sou-
sedum

„Tramvají do skal“
Výlet plný nevšedních výhledů a zajímavých 
tras v podobě skalních štěrbin, úzkých scho-
dů, stoupaček a žebříků. Pojedete vlakem, pří-
vozem, tramvají po trati z roku 1898. Na akci je 
nutné se předem přihlásit.
Cena: 590,- Kč/os.
V ceně zahrnuto: vlak, přívoz, autobus, služby 
průvodce, organizace programu.
Termín realizace: 31. května (sobota).
Sraz s průvodcem: 8.10 hod hlavní vlakové 
nádraží Děčín, ČD centrum.
Více k výletu: http://akce.ceskesvycarsko.cz/
cs/zazitky/tramvaji-do-skal.
 
Tyto a další výlety na letošní sezónu 2014 
naleznete zde: http://akce.ceskesvycarsko.
cz/cs/zazitky/vylety-s-pruvodcem 

Tradiční přeshraniční Hvězdicová jízda na kolech 
se tento rok koná v neděli 4. května 2014. Cíl jízdy 
bude poprvé ve Vilémově u restaurace „U staré ci-
helny“, kam by cyklisté měli dojet do 13:00 hodin. 
Účastníky jízdy přivítá starosta obce Hynek Rai-
chart, pak bude následovat kulturní program. Aby 
měli účastníci dostatek sil i pro zpáteční jízdu, bude 
připraveno občerstvení. Pořadatelé se těší na Vaši 
účast a věří, že i počasí bude jízdě přát. Pěší i auto-
turisté jsou také srdečně zváni. Plánovaný odjezd 
z Krásné Lípy je z náměstí v 10:00 hodin. Účast na 
hvězdicové jízdě je na vlastní nebezpečí. 

Základní umělecká škola Rumburk ve spolupráci 
s městem Krásná Lípa vás zve na Koncert popu-
lárních melodií v podání žáků ZUŠ a absolventky 
školy Martiny Vinšové. Koncert začíná ve středu 14. 
května od 17:00 hodin v Kulturním domě Krásná 
Lípa.

Ve čtvrtek 1. května se v Krásné Lípě uskuteční 
Astronomický den v Českém Švýcarsku, který ve 
spolupráci s Českou astronomickou společností 
pořádá NP České Švýcarsko. V rámci akce se účast-
níci mohou těšit na pozorování slunce a hvězd i na 
zajímavou přednášku profesora Petra Kulhánka z 
ČVUT v Praze o tajemných černých dírách. Bohatý 
program pamatuje i na děti, pro které budou při-
praveny soutěže s astronomickou tematikou. Sraz 
všech zájemců je v 18 hodin na parkovišti u správy 
NP (pod vlakovou zastávkou „Krásná Lípa - město“.

Vycházka zaměřená na pozorování ptáku, určování 
podle hlasu, ukázka odchytu drobného ptactva do 
sítí a kroužkování pod dohledem ornitologa a ře-
ditele správy NP Pavla Bendy. Akce je vhodná i pro 
zvídavé děti. Sraz účastníků je v sobotu 3. května 
v 6:30 na parkovišti u správy NP ČŠ. Více na www.
npcs.cz.

Vydejte se s OPS České Švýcarsko do skalní oblasti 
v Jetřichovicích, kde se nachází nově vybudova-
ná 8 km dlouhá virtuální naučná stezka „Příběh 
lesů Českého Švýcarska“. Za pomoci „chytrého“ 
mobilního telefonu se můžete seznámit s historií 
využívání lesů v regionu Českosaského Švýcarska. 
Součástí stezky je i vědomostní soutěž. Sraz účast-
níků exkurze je v sobotu 17. května v 10:00 hodin 
u Informačního centra v Jetřichovicích. Exkurze je s 
průvodcem zdarma.

Výprava do hmyzího světa pod vedením entomo-
loga správy NP. Zkuste si sami chytit a určit zástup-
ce šestinohé drobotiny a poslechněte si  zajímavé 
povídání o životě hmyzu v Českém Švýcarsku. Sraz 
účastníků exkurze je ve středu 7. května v 10:00 v 
Kyjově u restaurace na Fakultě. 

Na zrekonstruované půdě Šluknovského zámku je 
až do 11. května k vidění více než osm set loveckých 
trofejí ulovených v honitbách okresu Děčín. Chova-
telská přehlídka loveckých trofejí je otevřena den-
ně, včetně víkendů, od 09:00 do 11:30 hodin a od 
12:30 do 17:00 hodin,

Poznejte neuvěřitelnou geologickou rozmanitost 
národního parku a nahlédněte do pracovní nápl-
ně oddělení geologie správy NP. Kdy a jak vznikala 
zdejší krajina? Proč se skály občas zřítí a dá se tomu 
zabránit? Odpovědi na tyto a další otázky nalez-
nete během exkurze vedené geologem správy NP. 
Sraz účastníků exkurze je ve čtvrtek 8. května v 
10:00 ve Hřensku.

Pohádková operka, renesanční a barokní hudba, 
stínová loutková pohádka, výtvarné dílny a výstava 
fotografi í. To je část programu letošní Loretánské 
muzejní noci, která se uskuteční v pátek 16. května 
od 20:00 do 23:00 hodin v barokní sakrální památ-
ce Loreta Rumburk. Vstupné je 30 a 15 Kč. Více na 
www.loretarumburk.cz

17. 5. 2014 / 10.00 -15.00 hod.
V sobotu 17. května vás provede malířka Markéta 
Kotková cestou malby suchým pastelem. Přijďte si 
do čajovny ve Vlčí Hoře hrát s barvami a namalovat 
svůj obraz obklopeni
inspirativními bylinami. Na sobotu nutná rezerva-
ce místa. V neděli 18. května se bude malovat v 
arboretu na Sněžné. Cena kurzu: 650 Kč za sobotu, 
900 Kč za oba dny, malířské potřeby jsou v ceně 
kurzovného. Podrobné informace: Katka Hajníková 
+420 773 111 904, o lektorce: www.kotkova.c

V sobotu 17. května se uskuteční tradiční ročník 
turistického pochodu Severní stopou. Start krát-
kých tras 3,5 a 8 km pochodu je průběžně od 8:00 
hodin u turistické chaty v Dolní Poustevně. Start 
ostatních pěších i cyklotras tras je u Centrofl oru. 
Všechny trasy vedou pouze po území ČR. Cíl je na 
výletišti Čtverec. Na kontrolách obdrží účastníci za-
jímavá razítka  (vtipné barevné kontrolní etikety). 
Na krátkých trasách (5 km a 8 km) budou pro děti 
připraveny soutěže o bonbóny. Každý účastník ob-
drží barevný pamětní list a suvenýr z keramiky. Po-
drobnější informace o trasách naleznete na www.
severnistopou.cz.

Výlety s OPS České Švýcarsko 15. hvězdicová jízda 
má cíl ve Vilémově

Koncert ZUŠ Rumburk

Astronomický den 
v Českém Švýcarsku

Vítání ptačího zpěvu

Naučná stezka 
trochu jinak

Ze života hmyzu
Lovecké trofeje 

na zámku Šluknov

Geologická exkurze 
na Pravčickou bránu

Loretánská muzejní noc

Malba jarní zahrady 
suchým pastelem

Severní stopou 
v Dolní Poustevně
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Jaro v krásnolipské škole a školce 

Kroužek Mladých přírodovědců na škole pracuje již šest let. Je určen žákům 4. až 6. ročníků, kteří mají zájem 
si prohlubovat znalosti o přírodě a všeho kolem ní. V našem plánu činnosti je sledování rostlin a živočichů 
pod mikroskopem, pracujeme s výukovou hrou Ekosystém, soutěžíme  v poznávacích a přírodovědných 
online soutěžích, fotografujeme a malujeme přírodu v lese a okolí školy, navštívili jsme také expozici Čes-
kého Švýcarska. Vyvrcholením naší činnosti bude účast v přírodovědných a ekologických soutěžích  kraje, 
na které se pilně připravujeme. Protože nejde u nás ve škole ošetřovat a pěstovat domácí mazlíčky, roz-
hodli jsme se alespoň zvířátko adoptovat. Výběr padl na Ledňáka obrovského ze ZOO Děčín. Proč? Protože 
je vzdáleným příbuzným našeho Ledňáčka říčního, kterého máme ve znaku Českého Švýcarska. Budeme 
pořádat dobrovolné sbírky i mezi ostatními žáky a zaměstnanci školy. Ale to není všechno. Na jaře a v létě 
budeme pořádat brigády v NP ČŠ a jejich výtěžek půjde také na našeho miláčka.

(Vaši Natálka, Elišky, Míša, Jára, Pepa, Kubové, Matyáš, Zdeněk, Leon, Mirek)

V naší mateřské škole se věnujeme - mimo jiné - 
doplňkové činnosti. V odpoledních hodinách sku-
pinka dětí tancuje, jiná modeluje z hlíny, některé 
děti si hrají se slovíčky v Logo hrátkách. Jednou z 
oblíbených činností je také němčina. Ve spolupráci 
se Základní školou k nám pravidelně dochází paní 
učitelky „němčinářky“ již jedenáct let. V posledních 
letech je to paní učitelka Monika Schwarzová, která 
děti „učí“ s pomocí maňáska Felixe. Děti si hrají se 
slovíčky, s obrázky, zpívají jednoduché německé 
písničky, říkají říkanky a básničky, vybarvují ob-
rázky. Děti jsou pyšné na to, že mají notýsek, do 
kterého jim paní učitelka zapíše vše, co v daný den 
všichni společně dělali a za odměnu jim vlepí nebo 
natiskne obrázek. Notýsek si děti nosí domů a ma-
minka s tatínkem tak mohou sledovat pokrok. Dva-
krát ročně dostanou vysvědčení jako děti ve „velké“ 
škole a světe div se, všichni mají to nejlepší ohod-
nocení. Avšak největší odměnou je pro děti velký 
potlesk na veřejném vystoupení, jako je vánoční 
besídka a Den matek. 

(Za kolektiv MŠ Sluníčko Věra Gottwaldová)

Velikonoce jsme ve školce přivítali nejen výzdobou, 
malováním vajíček, setím travičky a nadílkou, ale 
uspořádali jsme si společně s rodiči takové malé jar-
ní čarování. Jak to vypadalo? Inu, děti  zazpívaly jar-
ní písničky a koledy, nachystaly dobré občerstvení v 
podobě lineckých vajíček a pak se školka proměnila 
v malou tvořivou dílnu, kde si mohl každý vyrobit 
co chtěl –  od dekorací z obalů na vajíčka na dveře, 
závěs do okna či krasličku nebo se jen tak podívat, 
jak se plete opravdová pomlázka. U toho všeho 
jsme si stihli popovídat, vyměnit recepty, zkrátka 
strávit zase příjemné společné chvíle a společně si 
užít svátky jara. 

(Za děti a učitelky MŠ Motýlek D.Lehoczká)

Sice trochu dlouhý nadpis, ale chci upoutat čtenáře. Projektů, seminářů, setkávaní se generuje v součas-
nosti velmi mnoho. Někdy je to i na škodu. 
To se však netýká projektu s tajemným názvem „CÍL 3“. Pod ním se skrývá již jasnější projektové zaměření a 
to „SENIOŘI DĚTEM“. Z jejich programu mě zaujal ten - o vodě a rybářství – a protože se blížil projektový den 
zaměřený na vodu nelenil  jsem a navštívil lektora projektu pana Vencka. Domluva a dohoda byla rychlá. 
A proto se v postupně v prvních až pátých třídách objevoval skromný muž, který dokázal na vyučovací ho-
dinu upoutat pozornost malých neposedů velmi zajímavým vyprávěním a to jak o rybách sladkovodních, 
tak i takzvaných mořských tulácích  ( lososech a úhořích ) . Bylo opravdu radostné, jak si spolu padli do noty.
Formou tohoto článku ve Vikýři, bychom panu Venckovi a paní Judové z OPS ČŠ poděkovali a zároveň 
doufáme, že bude  tento projekt pokračovat a my  jeho nabídky rádi využijeme.

(Miroslav Brabník, koordinátor EVVO ZŠ Krásná Lípa)

My mladí přírodovědci, 
aneb kdo jsme a co nás ještě čeká

Za němčinou 
do „Sluníčka“ 

Hody,hody, doprovody…
Generace si dokážou předávat zkušenosti 

a poslouchat se navzájem
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Velikonočními dílnami a pečením se na Velikonoční svátky také připravovaly děti v T-klubu, kde se zdobili vajíčka, pekl velikonoční beránek a samozřejmě i po-
mlázka.

V polovině dubna do krásnolipského kulturního 
domu zavítal divadelní soubor Vojan z Hrádku nad 
Nisou. Za mistrně pojatou hru Podivné odpoledne 
Dr. Zvonka Burkeho od Ladislava Smočka si herci 
vysloužili od diváků hlasitý potlesk a jistě se budou 
rádi vracet s nějakou další nastudovanou hrou. A 
jen několik dní po úspěšném divadelním předsta-
vení do krásnolipského kulturáku zavítala country 
kapela. Kdo na country zábavu zavítal, nebyl jistě 

zklamán. Příjemný večer svými písničkami k tanci 
i poslechu připravila country skupina Ruksak, která 
hrála často i písničky na přání hostů. Tanečku neo-
dolal ani ženský personál baru a rozvlnil své boky 
při zvuku housliček. Sympaťákům z kapely moc 
děkujeme a věříme, že je tu zase brzy uvidíme a 
hlavně uslyšíme.

(Kristina Kořínková)

Je milé, že mezi námi žijí lidé, kteří se mohou po-
chlubit svými dovednostmi. Slovo dalo slovo a paní 
Miloslava Koloušková svolila k tomu, abychom 
uspořádali výstavu jejích vlastnoručně vyšívaných 
obrazů v Domě s pečovatelskou službou. Paní 
Koloušková miluje Ladovské motivy a je to na její 
tvorbě znát. Vyšívá necelých 12 let, bavlnky si ne-
chává posílat až z Plzně a výšivka obrazu ji trvá 3-4 
měsíce dle náročnosti motivu a jak sama dodává, 
také dle nálady. Její nejnáročnější obraz má 33 tis. 
křížkových stehů (pro představu má velikost 32 x 28 
cm). Přestože se nejedná o levný koníček, je to její 
potěšení. Bavlnky stojí v rozmezí od 11 do 27 Kč, 
na jednom obraze je potřeba mnoho odstínů. Nej-
náročnější obrázek v sobě skrývá až 42 barev. Paní 
Koloušková je veselá dáma a na její další výstavu se 
můžeme těšit v létě, tentokrát v Kulturním domě.

(L.Hanková)

Velikonoce v T-klubu

Nejdřív divadlo, pak country zábava Výstava vyšívaných 
obrazů v DPS

MŠZŠ
      Základní škola a Mateřská škola 
        Krásná Lípa 
            příspěvková organizace 
 
 

 
       

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL 
V KRÁSNÉ LÍPĚ 

 
se koná 

 
 
 

21. května 2014 od 15:00 do 18:00 
v Mateřské škole ul. Masarykova                     

pouze se zákonnými zástupci dítěte.    
 
 
S sebou přineste 

 rodný list dítěte 
 občanský průkaz 
 vyplněnou žádost o přijetí dítěte do MŠ, 

včetně přílohy 
 
Žádost s přílohou si můžete vyzvednout v mateřských školách nebo  
vytisknout z webových stránek školy www.zskrasnalipa.cz                                                                               
 
 
 
 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO DĚTI 
 
se koná 14. května od 10: 00 do 15: 00 ve všech 
mateřských školách.               Lužičan obohatil kulturní program na Úštěckých Velikonocích.
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I. Hlavní program
Rekonstrukce požární zbrojnice - Usnesení RM č. 60 - 01/2014 
RM projednala výsledky jednání komise pro výběrová řízení na dodavatele 
stavby Rekonstrukce požární zbrojnice v Krásné Lípě pro občanskou vybavenost a 
komunitní život a schvaluje postup dle výsledků a doporučení komise vč. vyloučení 
jednoho z uchazečů a pořadí fi rem dle výše nabídkové ceny. 
RM schvaluje případné uzavření smlouvy o dílo bez účinnosti s vítězným uchazečem 
dle VŘ, kterým je Děčínský stavební podnik s.r.o., IČ 47781483, Folknářská 1246/21, 
Děčín, a to po uplynutí lhůt v souladu se zákonem 137/2006 Sb. v platném znění.  
Schválení dotace na požární zbrojnici - Usnesení RM č. 60 - 02/2014 
RM bere na vědomí výsledky jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti 
Severozápad a schválení dotace na projekt Rekonstrukce požární zbrojnice v Krásné 
Lípě pro občanskou vybavenost a komunitní život z ROP Severozápad, a také 
předpokládané komplikace a problémy spojené s případným přijetím dotace. 
II. Došlá pošta
Pronájem pozemků - vyhlášení - Usnesení RM č. 60 - 03/2014 
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout pozemky:
- p. p. č. 1086/3 o výměře 8033 m2, k. ú. Krásná Lípa;
- p. p. č. 978 o výměře 3403 m2, k. ú. Krásná Lípa;
- st. p. č. 541 o výměře 390 m2, k. ú. Krásná Lípa. 
Pronájem p. p. č. 3128 a p. p. č. 428/1, vše k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 60 - 04/2014 
RM schvaluje pronájem části p. p. č. 3128 o výměře 65 m2 a části p. p. č. 428/1 o 
výměře 221 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Olze Müllerové, 
Mánesova 547, Cvikov. 
Pronájem p. p. č. 377, k. ú. Krásný Buk - Usnesení RM č. 60 - 05/2014 
RM neschvaluje pronájem části p. p. č. 377 o výměře 515 m2, k. ú. Krásný Buk za 
účelem doplňkové plochy u objektu čp. 35, Krásný Buk za cenu 6 Kč/m2 (oddíl 
II., § 9) Bc. Vladislavu Havlíkovi, V Lodici 489, Nymburk za podmínky zachování a 
ochrany vodního zdroje na uvedeném pozemku.  
Prodej pozemků - vyhlášení - Usnesení RM č. 60 - 06/2014 
RM vyhlašujie záměr obce prodat pozemky:
- část p. p. č. 1159/1 o výměře 1390 m2, k. ú. Krásná Lípa;
- p. p. č. 2748/43 o výměře 94 m2, k. ú. Krásná Lípa. 
Prodej p. p. č. 57/2, k. ú. Krásná Lípa - Usnesení RM č. 60 - 07/2014 
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 57/2 o výměře 314 m2, k. ú. Krásná 
Lípa za účelem zřízení zahrady a zajištění přístupu Jakubu a Jarmile Judovým, 
Nemocniční 28, Krásná Lípa za cenu 9 420 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s 
prodejem spojené. 
Byty - pronájem - byt č. 4, Pražská 450/48 - Usnesení RM č. 60 - 08/2014 
RM schvaluje pronájem bytu č. 4, Pražská 450/48 Michaele Hryzákové bytem 
Masarykova 246/6, Krásná Lípa. Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na 
vlastní náklady. 
Nebytový prostor - Křinické náměstí 248/1 - Usnesení RM č. 60 - 09/2014 
RM schvaluje pronájem nebytových prostor č. 6, Křinické náměstí 248/1, Pavlíně 
Švecové bytem Zahrady 16, Krásná Lípa na dobu neurčitou, za účelem zřízení 
pedikúry, manikúry a příbuzných služeb dle předloženého návrhu. Veškeré úpravy a 
opravy si nájemce provede na vlastní náklady. 
Smlouva o výpůjčce nebytových prostor - Nemocniční 1156/16 
Usnesení RM č. 60 - 10/2014 
RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce č. 2014/42/26-145 společenské místnosti v 
objektu Nemocniční 1156/16 organizaci Kostka Krásná Lípa, p. o., Masarykova 
1094/4, Krásná Lípa na dobu neurčitou dle předloženého návrhu. 
Užívání pozemku - Usnesení RM č. 60 - 11/2014 
RM schvaluje žádost KČT Krásná Lípa na užívání pozemků p. p. č. 27/1 a p. p. č. 30, 
k. ú. Vlčí Hora za účelem konání oslavy 125. výročí otevření rozhledny Vlčí Hora dne 
24. 5. 2014 od 10.00 do 16.00 hod. Pozemky, v době konání akce, budou užívány 
bez poplatku. 
III. Různé
Pronájem pozemků - úprava smlouvy - Usnesení RM č. 60 - 12/2014 
RM schvaluje dodatek ke smlouvě č. 2003/23/15-060 (nájemce Antonie Kolková, 
Masarykova 9, Krásná Lípa), kterým se upravuje výměra pozemku č. 428/1, k. ú. 
Krásná Lípa na 40 m2. 
Pronájem pozemku - úprava smlouvy - Usnesení RM č. 60 - 13/2014 
RM schvaluje dodatek ke smlouvě o nájmu pozemku č. 98/23/70/026 (nájemce 
Antonie Kolková, Masarykova 9, Krásná Lípa), kterým se ze smlouvy vypouští 
pozemek p. p. č. 428, k. ú. Krásná Lípa a kterým se do smlouvy doplňuje pozemek p. 

p. č. 3128 o výměře 100 m2, k. ú. Krásná Lípa. 
Byty - vyhlášení k pronájmu - byt č. 48, Nemocniční 1137/6 
Usnesení RM č. 60 - 14/2014 
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout nejdříve od 1. 8. 2014 byt č. 48, Nemocniční 
1137/6. Byt I. kategorie o velikosti 2 + 1 (37,81 m2, sazba 41,12 Kč/m2). 
Při podpisu nájemní smlouvy se skládá kauce ve výši 3 nájmů včetně záloh na 
služby. Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady. 
Nebytové prostory - dodatek k nájemní smlouvě - Usnesení RM č. 60 - 
15/2014 
RM schvaluje dodatek č. 4 k nájemní smlouvě č. 2008/22/27-231 uzavřené s 
organizací Kostka Krásná Lípa p. o., kterým se ruší k 30. 4. 2014 nájem nebytového 
prostoru č. 8, Masarykova 1090/4. 
Souhlas s dotčením pozemku p. p. č. 597, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy 
Usnesení RM č. 60 - 16/2014 
RM souhlasí s dotčením pozemku p. p. č. 597, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy, pro vedení 
přepadu z nové ČOV, budované v rámci odkanalizování objektu Dlouhý Důl č. p. 19, 
panem Markem Hejným, bytem Na Výsluní 32/28, Rumburk. 
Souhlas se vstupem na pozemky města Krásná Lípa - Usnesení RM č. 60 
- 17/2014 
RM souhlasí se vstupem pracovníků fi rmy Enpro Energo s. r. o., IČ 28628250, 
Osvoboditelů 320, Louny, na pozemky města Krásná Lípa p. p. č. 1593 a 1450/2, k. 
ú. Vlčí Hora, za účelem provedení rekonstrukce vrchního vedení VN35 kV. 
Po ukončení prací musí být pozemky prokazatelně předány vlastníku zpět, a to v 
řádném stavu. 
Smlouva o zřízení věcného břemene - Usnesení RM č. 60 - 18/2014 
RM doporučuje ZM schválit smlouvu č. 2014/49/15-150, o zřízení věcného břemene 
s fi rmou RWE GasNet, s. r. o., IČ 27935311, Plynárenská 499/1, Brno, ve věci nové 
zemní plynové přípojky pro objekt Pražská č. p. 307, Krásná Lípa. 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - Usnesení RM č. 60 - 
19/2014 
RM schvaluje smlouvu č. 2014/40/11-144 o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - 
věcného břemene na vedení kanalizace v pozemku p. p. č. 610/1, k. ú. Krásná Lípa s 
manželi Jiřím a Jaroslavou Roubíčkovými, Štefánikova 1024, Krásná Lípa. 
Bezpečnostní prohlídka komunikace Varnsdorfská - Usnesení RM č. 60 - 
20/2014 
RM schvaluje provedení a zpracování bezpečnostní prohlídky komunikace 
Varnsdorfská fi rmou TRASO-DC s. r. o., IČ 02614359, Huntířov 191, Huntířov, dle 
předložené nabídky. 
Opravy, rekonstrukce a investice města na rok 2014 - Usnesení RM č. 60 
- 21/2014 
RM schvaluje opravy, rekonstrukce a investice na rok 2014 na objektech města dle 
předloženého návrhu a v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu, na jejichž základě schvaluje vyhlásit potřebná výběrová řízení. 
Radnice - částečná rekonstrukce střechy - Usnesení RM č. 60 - 22/2014 
RM schvaluje na základě vyhodnocení předložených nabídek uzavření SOD č. 
2014/11/18-147 na částečnou rekonstrukci střechy (vodorovná část) objektu 
Masarykova 246/6, Krásná Lípa, s fi rmou KDK eko IZOL - CZ s. r. o., Dubice 39, Česká 
Lípa dle předloženého návrhu.  
Výzva k předložení nabídky - výměna oken - Usnesení RM č. 60 - 23/2014 
RM schvaluje znění Výzvy k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého 
rozsahu pro výběrové řízení na výměnu oken na objektu Křinické náměstí 248/1 a 
Bezručova 359/15, dle předloženého návrhu.  
Nákup sekacího traktoru a zřízení pracovního místa - Usnesení RM č. 60 
- 24/2014 
RM schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace na rok 2014 z podprogramu 
Podpora rozvoje pracovních příležitostí na území Ústeckého a Moravskoslezského 
kraje.  
Dodatek ke smlouvě na Varovný protipovodňový systém 
Usnesení RM č. 60 - 25/2014 
RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2013/11/14 - 376 na Varovný 
protipovodňový systém pro město Krásná Lípa (MIS). 
Kanalizace Krásná Lípa - kontrola MŽP - Usnesení RM č. 60 - 26/2014 
RM bere na vědomí zpětné zjištění kontroly MŽP o průběhu elektronického losování 
v zadávacím řízení, které bylo použito v rámci výběrového řízení na zhotovitele 
akce Kanalizace Krásná Lípa a následné zahájení šetření MŽP pro podezření na 
nesrovnalost ve věci porušení rozpočtové kázně, a to po předchozím mnohaletém 
schvalování výběrového řízení před vypsáním, v průběhu a po dokončení VŘ ze 

strany poskytovatele dotace - SFŽP ČR. 
Cesty v národním parku - Usnesení RM č. 60 - 27/2014 
RM bere na vědomí dopis ředitele NP České Švýcarsko ve věci nesouhlasu s 
vyznačením drobných spojovacích turistických cest v oblasti Křinického údolí, a 
ukládá starostovi města, ve spolupráci s KČT a dalšími partnery pokračovat ve snaze 
proznačit nové turistické stezky v Kyjovském údolí. 
RM bere dále na vědomí ukončení pořádání sportovní akce Parkmaraton - hlavní 
trasy spojující sídelní města správ národních parků, mj. z důvodu nemožnosti vést 
trasu územím Národního parku ČŠ. 
Darovací smlouva - Usnesení RM č. 60 - 28/2014 
RM schvaluje darovací smlouvu č. 2014/19/19-131 uzavřenou mezi městem Krásná 
Lípa a fi rmou Severočeská vodárenská společnost, a. s., se sídlem Přítkovská 1689, 
Teplice na pořádání oslav Dne Českého Švýcarska 2014, dle předloženého návrhu. 
Koncert na akci Den ČŠ - Usnesení RM č. 60 - 29/2014 
RM schvaluje smlouvu č. 2014/19/19-152 se společností Oscar Hahn, s. r. o., 
Sarajevská 9, Praha 2 - Vinohrady na zprostředkování večerního koncertu na akci 
Den Českého Švýcarska. 
Pronájem travnatého hřiště - Usnesení RM č. 60 - 30/2014 
RM schvaluje pronájem travnatého hřiště Fotbalové škole Litvínov za účelem 
soustředění malých fotbalistů v termínu od 9. 8. do 14. 8. 2014 za paušální částku 2 
000 Kč za 30 hod., a to jako částečnou úhradu nákladů na provozní výdaje. 
Vyhlášení soutěže Město plné květin 2014 - Usnesení RM č. 60 - 31/2014 
RM vyhlašuje soutěž Město plné květin 2014 a schvaluje její pravidla dle 
předloženého návrhu. 
Příspěvky na střechy, ploty a fasády v roce 2014 - Usnesení RM č. 60 - 
32/2014 
RM schvaluje pravidla pro přiznání příspěvků města na opravu fasád, střech a 
oplocení pro rok 2014, dle předloženého návrhu. 
Kupní smlouva - Usnesení RM č. 60 - 33/2014 
RM schvaluje Kupní smlouvu č. 2014/19/39-143 uzavřenou mezi městem Krásná 
Lípa a fi rmou ATS holding, s. r. o., se sídlem Havířská 747, Havlíčkův Brod, dle 
předloženého návrhu. 
Hudební dílna - Usnesení RM č. 60 - 34/2014 
RM schvaluje podání žádosti organizaci Kostka Krásná Lípa, p. o. na projekt Hudební 
dílna poskytovateli Nadace Euronisa. 
Podpora studia 2014 - Usnesení RM č. 60 - 35/2014 
RM neschvaluje přiijetí dotace organizaci Kostka Krásná Lípa, p. o. na projekt 
Podpora studia 2014 a přijetí dotace od Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy ČR z důvodu schválené nižší částky dotace.  
Mimořádná dotace - Usnesení RM č. 60 - 36/2014 
RM schvaluje mimořádnou dotaci města Krásná Lípa na činnost NADACE BONUM 
COMMUNE se sídlem Tovární 17, Dubí, IČ 64686647, zastoupenou Vlastou Kohlovou, 
na nákup PHM pro účely Obvodního oddělení Krásná Lípa na prevenci kriminality 
pro rok 2014 ve výši 10 000 Kč, za podmínky společného postupu dotčených obcích.  
Zpráva o plnění dlouhodobých úkolů  - Usnesení RM č. 60 - 37/2014 
RM bere na vědomí Zprávu o plnění dlouhodobých úkolů z RM. 
IV. Informace
Informace 
RM dále projednala tyto informace:
- dopis ze dne 8. 4. 2014 zaslaný Sdružení SaM - Energie ve věci vyvstávajících 
či přetrvávajících problémů stavby Kanalizace Krásná Lípa,
- tabulku Podpořené projekty Programu prevence kriminality na rok 2014,
- odpověď MVČR ve věci zajištění fi nančních prostředků v rámci příspěvku na 
veřejné opatrovnictví,
- stížnost ze dne 7. 4. 2014 na veřejné prostranství v areálu bývalé čističky 
u místního sídliště,
- e-mail ve věci části pozemku p. p. č. 1880/25 od Krajského pozemkového úřadu 
pro ÚK. 

Informace 
RM dále projednala tyto zápisy:
- Zápis komise výstavby a životního prostředí ze dne 1. 4. 2014,
- Zápis kulturní komise ze dne 7. 4. 2014,
- Zápis komise pro hospodaření s byty ze dne 18. 4. 2014. 

Jan Kolář                                                        Ing. Zbyněk Linhart

USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ
z 60. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 22.04.2014 a 23.04.2014


