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INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK

Příští číslo Vikýře vyjde
ve čtvrtek 10. července
Čtvrtek 26. června

4,- Kč

Komunikace dostávají nový povrch
Zatímco hlavní stavební činnosti při výstavbě druhé etapy kanalizace ve městě
jsou téměř hotovy, probíhá druhá fáze asfaltování povrchů komunikací. Předně
jsou upravovány krajské silnice – ul. Pražská, Rumburská a Varnsdorfská, následně se bude pokládat asfalt i na několika místních cestách – jde především
o ulice Křižíkova (1. část), Rooseveltova, Zahradní, U Tiskárny, malé části ulice
Frindova, El. Krásnohorské, Kovářská. Souvisle bude vyspravena i plocha v Křižíkově ulici u pizzerie. Následovat bude, v mezičase přes prázdniny než se v září
bude realizovat třetí fáze, i ulice Komenského, kde se před asfaltováním přeloží
obrubníky, ploché kamenné desky a udělají se další úpravy a další nové asfalty.
V druhé polovině září pak budou dokončeny ulice: Dvořákova, Vančurova, část
ulice Nerudova včetně odstavné plochy, ulice Lidická, pak přijdou na řadu zbý-

vající části dalších ulicí: Frindova, Křižíkova, Kvapilova, Vančurova, Dukelská,
Alšova, Štefánikova.
Je na jednu stranu jasné, že by bylo dobré, kdyby si zásypy mohly ještě „sedat“, na druhou máme závazné termíny od poskytovatele dotace a také se jistě
všichni těší, že už budou slušné cesty a čisto.
První týden v červenci by také mělo začít asfaltování dvou úseků místních komunikací ve Vlčí Hoře a dva úseky v části obce Sněžná. V srpnu pak bude následovat vytvoření základu pro autobusové stání u nádraží a vyasfaltování celé
ulice k hlavnímu nádraží.
Zbyněk Linhart

…a další investice…hasičárna
Ve středu 25. 6. se začalo s rekonstrukcí požární zbrojnice v Nemocniční ulici. Její příprava započala před patnácti lety. Tak dlouho jsme čekali na dotaci
a pokoušeli se ji opakovaně získat. Jde o poslední dům v majetku města, který
se řadí mezi základní městskou infrastrukturu a který je dlouhodobě v katastrofálním stavu. Výjezdová jednotka hasičů sídlí již zhruba dvacet let v areálu technických služeb. Když vše dopadne dobře, pak se na konci příštího léta hasiči
nastěhují do svého nového sídla a uvolní se tak prostory, které nutně potřebují
technické služby pro svoji techniku.
Samotná rekonstrukce zbrojnice započne rozsáhlou demolicí. Poměrně malá
část objektu se zachová a část se nedostaví – nová zbrojnice bude o něco užší.
Naopak v zadní části přibyde malá přístavba - garáž a sklad. V přízemí objektu
bude jedna velká garáž na velké hasičské vozidlo, které v jarních měsících město zakoupilo a další dvě menší garáže také s výjezdem do ulice. V prvním poschodí bude zázemí pro výjezdovou jednotku a pro dobrovolné hasiče a jejich
zájmovou činnost, a to jak dětí, tak dospělých. Kromě šaten, sprch a klubovny
tam budou sklady a zázemí pro techniku.
Předmětem obnovy bude i vnější areál, takže se zásadně zlepší další kus místa
v centru města. Celkové náklady projektu představují více než 12 mil. Kč vč.
DPH, samotná stavba pak cca 10,5 mil. Kč. Dotace by měla být poskytnuta v
rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad z
fondů EU.
….školka
Druhou novou stavební akcí, která začne počátkem července, bude rekonstrukce především vnějších částí objektu 1. mateřské školy ve Smetanově ulici. Na
obnovu krovů, opravy střechy a klempířských prvků naváže pod názvem Energetické úspory budovy 1. MŠ projekt zaměřený na zateplení objektu spočívající
ve výměně výplní otvorů – tj. oken a dveří, zateplení posledních obývaných
místností a s tím spojenými úpravami. Především však zateplení fasády, při které by mělo jít mj. o obnovu zdobné části objektu.
Celá akce by měla být dokončena do listopadu letošního roku a bude stát přes 3
mil. Kč, přičemž zhruba dvě třetiny by měl hradit Státní fond životního prostředí
v rámci operačního programu životního prostředí z fondů Evropské unie.
Právě v těchto dnech je dokončována rekonstrukce 2. mateřské školy v Masarykově ulici, kde se na loňskou výměnu oken a střechy navázalo vnitřními úpra-

vami, především podkroví a vnitřním zateplením a opravila se důkladně fasáda,
včetně čištění zdobných cihel a spárování, oprav říms atp. a celého soklu. Jako
doprovodné akce probíhají opravy venkovního domečku (zázemí), zahrady, nátěry plotu. V době uzavření školky na začátku prázdnin bude vstupní část areálu
vyasfaltována.
Po loňské rekonstrukci budov školní jídelny a školní družiny a poté, co velkou
obnovou prošla hlavní budova základní školy, a postaven byl rozlehlý sportovní
areál, se dá říci, že budeme mít ke konci letošního roku komplexně opravena
všechna školská zařízení a s tím související zázemí a doprovodnou infrastrukturu. Následovat pak budevýstavba dalších veřejných hřišť pro děti a mládež,
například to pod sídlištěm (v areálu bývalé ČOV) či skate-park a hřišťátko v oblasti rybníku Cimrák.
Zbyněk Linhart
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Květen s prvními nádechy léta

Svoz separovaného odpadu
vždy v lichém týdnu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční v pondělí 30.6. 2014
ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 3.7. 2014 v Krásné Lípě. Dále pak
v pondělí 14.7. 2014 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 17.7. 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
Sběr BioOdpadu
Lidem, kteří projevili zájem o zapojení se do pilotního programu na sběr
bioodpadu, byly již přistaveny k jejich objektu hnědé nádoby o objemu
120 l. Vývoz těchto nádob bude vždy v lichém týdnu ve středu (1x za 14
dní).

Letošní květen přinesl do Krásné Lípy jak typicky
jarní počasí, tak i první nádechy léta.
V první dekádě vládla především mizérie.Na prvního máje sice stihla odpolední teplota vystoupat
na 17°C, ale ve dne následujících se pohybovaly
občas i hluboko pod 10°C.Lehké zlepšení přinesl
závěr dekády, kdy se teplota vrátila opět nad 10°C.
Za zmínku také stojí, že 5.5. spadla noční teplota
pod bod mrazu.Úhrn srážek během první dekády
byl nejvýraznější od její druhé poloviny, kdy byly
zaznamenány srážky každý den.
Druhá dekáda přinesla trošku vyšší teploty, ale stále
to rozhodně nebyla žádná sláva.Denní teploty se v
průměru pohybovaly jen kolem 12°C. Noční se držely již bezpečně nad bodem mrazu – kolem 7°C.
rok

2014

2013

2012

2011

Průměrná teplota

10,9°C

11,0°C

13,3°C

12,3°C

9,2°C

11,7°C

Maximální teplota

25,6°C

22,0°C

27,0°C

26,3°C

17,6°C

26,9°C

Minimální teplota

-1,2°C

-0,5°C

-1,2°C

-1,4°C

2,7°C

1,2°C

Maximální vlhkost

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Minimální vlhkost

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

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

2010

2009

66%

26%

21%

23%

34%

32%

Maximální poryv větru m/s

13,1 m/s

14,1 m/s

14 m/s

18 m/s

21 m/s

17,5 m/s

Úhrn srážek

82,6 mm

135 mm

37,8 mm

50,2 mm

155 mm

162 mm

Počet dnů mrazových (minimální denní teplota klesla pod 0,0°C): 1
Počet dnů letních: 2
(Jan Pícha, www.pocasi-strelna.cz/krasnalipa.htm)

FOTOSOUTĚŽ - Dávná i nedávná
Krásná Lípa ve fotografii
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. Ve Vikýři č. 478 jsme se ale opět zaměřili na
Kyjovskou ulici, která je plná nádherných domů.
Dům v popředí fotografie má orientační číslo 69
(č.p. 329) a nachází se na křižovatce s Bezručovou

ulicí u bývalé ELITE, dnes Metel Goup. Nyní jsou v
něm byty a dole obchůdek s potravinami. Samotná
fotografie byla pořízena ještě před stavbou Kunertových továren, jak shodně odpověděli hned tři
soutěžící. Dnes se Vás ptáme, kde stávala nádherná
vila na fotografii a k jakém účelu sloužila.

Služby praní, žehlení,
mandlování a úklidové

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

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

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
Sociálně aktivizační služby tel.: 412 354 841
pro rodiny s dětmi
sas@krasnalipa.cz
Praní, žehlení, mandl –
sas1@krasnalipa.cz
prádelna Kolíček
tel.: 774 974 583
úklidy domácností i firem,
ceník na webu Kostky
Klub VČELKA
pradelna@krasnalipa.cz
Pro předškoláky
tel.: 412 354 842, 777 291 340
Pro děti do 6 let
Po - Pá: 9:00-11:00
Vzdělávací kurzy dle
vcelka@krasnalipa.cz
aktuální nabídky:
tel: 412 354 843
Komunitní plánování
tel.: 412 354 844
Hlídání dětí a půjčovna
kostýmů pro děti
Komunitní plánování na
tel.: 777 291 359
Šluknovsku
Katalog sociálních služeb
kostka@krasnalipa.cz

Vyšším nočním teplotám pomohla velká oblačnost,
ze které téměř každý den padaly dešťové srážky.Ve
druhé dekádě nebyly zaznamenány žádné srážky
pouze 12.5.
Třetí dekáda přinesla zpočátku výrazné oteplení.
Noční tepoty se již pohybovaly na hodnotách kolem 12°C a denní šplhaly nad 20°C. 22. a 23.5. byl zaznamenám dokonce letní den, tedy den, ve kterém
teplota vystoupala nad 25°C.V druhé polovině třetí
dekády však teplé počasí ukončila studená fronta,
která teploty postupně srážela, atak 29.5. bylo odpoledne zase jen 7°C.Dešťové srážky se opět vyskytovaly po většinu dní.Celkově spadlo v květnu
82,6 mm.

Stomatologická pohotovost

Mobilní zákaznické
centrum Severočeských
vodovodů a kanalizací
http://www.tolstejn.cz/foto/krasnalipa/File/2012/
vodovody mob centr 2.jpgV podstatě vše potřebné, co na běžném zákaznickém centru (přepisy
smluv, odhlášení, přihlášení, donést podklady k
žádostem na zhotovení přípojek, změny ve smlouvách, výši záloh, žádosti na přezkoušení vodoměru
apod.) vyřídíte v mobilním zákaznickém centru přímo na krásnolipském náměstí.
Vždy ve středu: lichý týden od 12:00 do 14:00 hodin
sudý týden od 10:00 do 12:00 hodin
Běžné zákaznické centrum najdete ve Varnsdorfu na ulici 5. května 68 vždy v úterý a ve čtvrtek v
době od 8:00 do 14:00 hodin..

Ordinační hodiny 8:00 - 11:00

- 28. – 29.6. 2014 MUDr. Jana Jůdová
Riegerova 773/72, Děčín II – Nové Město,
tel.: 412 523 410
- 5. – 6.7. 2014 MUDr. Renata Bolfíková
Varšavská 1863/7, Děčín VI - Letná,
tel.: 737 501 440
- 12. – 13.7. 2014 MUDr. Alena Křemenová
Sokolská 129, Děčín 9, tel.: 412 544 539
- 19. – 20.7. 2014 MUDr. Jůdová Jana
Riegrova 773/72, Děčín II-Nové Město,
tel.: 412 523 410
Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto doporučujeme správnost uvedených
informací před návštěvou lékaře vždy telefonicky
ověřit.

26. června 2014

Poděkování,
Chtěla bych poděkovat Mudr J. Kořínkovi za
pomoc s péčí o mou těžce nemocnou maminku Olgu Bydžovskou. Díky jeho profesionálnímu přístupu, měla až do poslední chvíle veškeré zdravotní pomůcky a odbornou
lékařskou i paliativní péči.Poděkování patří
také sestřičce Daně Semerádové a Ivance
Zahradníkové. Všichni nám byli v těžkých
chvílích velkou oporou.Ještě jednou za celou
rodinu díky. Dcera Petra

Krásnolipští hasiči
se dnes symbolicky
rozloučili se starou
zbrojnicí
Brzy se začne s rekonstrukcí požární zbrojnice v
Nemocniční ulici, když vše dobře dopadne, pak
se na konci příštího léta hasiči nastěhují do svého
nového sídla…, ale zpět k dnešnímu odpoledni.
Po symbolickém zahájení bourání a poslední společné fotce před současnou zbrojnicí se hasiči dali
do hašení, netrvalo dlouho a ruku k dílu přiložili i
ti nejmenší… Více na fotkách: https://www.facebook.com/krasna.lipa.3 a krátké video najdete na:
https://www.youtube.com/watch?v=cL7jbxTPciY&feature=youtu.be
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Opravy místních komunikací
ve Sněžné a Vlčí Hoře
V první polovině července bude probíhat pokládka nových asfaltobetonových povrchů na místních
komunikacích ve Sněžné a Vlčí Hoře. Ve Sněžné se
bude jednat o úsek v délce cca 400 m, od kapličky
k odbočce u arboreta. Ve Vlčí Hoře jde pak o úsek
nad č. p. 71 k č. p. 91 v délce cca 350 m. Obnova po-

vrchů si vyžádá náklady cca 800 tis. korun, hrazené
z rozpočtu města.Přesný termín pokládky sdělíme
prostřednictvím webových stránek a facebookového profilu města Krásná Lípa.Omlouváme se za
případné krátkodobé dopravní komplikace.
(Jan Kolář)

Zastupitelé se sešli po dvou týdnech
Včerejší, již 24. zasedání Zastupitelstva města Krásná Lípa, následovalo v krátkém časovém sledu po
tom minulém, z počátku června. Na programu byla
řada standardních bodů, ale především problematika probíhajících investičních akcí.
V úvodu byl projednán a schválen Závěrečný účet
města Krásná Lípa za rok 2013, vč. zprávy o výsledku hospodaření, přednesené předsedou finančního
výboru Dr. Zbyňkem Šedivým.
Následovala zpráva tajemnice Mgr. Lucie Hankové
o činnosti MěÚ, která shrnula fungování úřadu v
minulém období.
V diskusi občanů byl vznesen dotaz k postupu ve
věci dopravního řešení v horní části Varnsdorfské
ulice. Tomuto byl věnován i samostatný bod jednání ZM. Byl zpracován bezpečnostní audit a budou
postupně realizována dopravním specialistou navržená opatření.
Z prodejů nemovitostí stojí za zmínku především
prodej 2 pozemků pro individuální bytovou výstav-

bu, v Lidické ulici a v ulici Pražská.
V části věnované investicím města byly projednány
postupně zahájení a realizace rekonstrukce požární
zbrojnice v Nemocniční ulici, rekonstrukce (energetické úspory) 1. MŠ v ulici Smetanova a také vybudování varovného protipovodňového systému
v rozšířené podobě. Schválena byla podmíněně i
koupě nového žacího traktoru pro fotbalový areál
– v případě získání dotace. Financování akcí je zajištěno i pro případ administrativních komplikací
s jednotlivými dotacemi. Město má v současnosti
rezervu v investičním rozpočtu ve výši 8 mil. Kč a
rozpočet města není zatížen žádnými úvěry.
Zastupitelstvu, vzešlému z podzimních komunálních voleb, bude předáno hospodaření města v
dobrém stavu a bez zásadních závazků.
Pokud nenastane nic mimořádného, sejdou se zastupitelé 10. září na posledním jednání v tomto volebním období.
(Jan Kolář)

Do Děčína to půjde vlakem
i přes Dolní Poustevnu
Jak již bylo mnohokrát avizováno, vlakové dopravní
spojení ze Šluknovského výběžku do Děčína a dále
do krajského města Ústí nad Labem dostane novou
alternativu. Tou je cesta přes obnovenou trať Dolní Poustevna – Sebnitz. Za české jízdné a snad od
července.
Naplnění tak dojde mnohaletá snaha samospráv

na obou stranách hranice o zprovoznění trati. Pro
Krásnou Lípu je to dobrá zpráva i z hlediska rozvoje cestovního ruchu, protože tak bude umožněno
cestování vlakem kolem celého území Národních
parků České a Saské Švýcarsko.
(jk)

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 26.6.2014 to bude padesát let, co si
řekli své ano manželé
Jiřina aMiroslav Jansovi.
K tomuto krásnému jubileu blahopřejí a z
celého srdce za jejich lásku,starostlivost a
obětavost děkují syn Miroslav, Jiří
a dcera Ilona s rodinami.

V Komenského ulici u základní školy probíhají úpravy chodníků, veřejného osvětlení a povrchu komunikace.
Zároveň se natírá oplocení Hauserky. Na část aktivit město využívá pracovníků veřejně prospěšných prací.
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Taťkové slavili v Motýlku
Po svátku maminek jsme si řekli, že letos u nás s oslavou nezůstanou pozadu ani tatínkové vždyť mají také svůj svátek - a to druhou neděli v
červnu.Pro tatínky jsme přichystali trochu mužnější
zábavu, např. odvézt svou ratolest v kolečku, společně i zvlášť zatlouci hřebík, hodit kládou, koulet
pneumatiku společnými silami či ulovit maxi rybu,
ale i tak nepopulární disciplínu jakou bylo pití vody
(při mírné představivosti šel i tento úkol splnit lehce.
Všichni se výborně bavili a v podstatě od začátku až
do konce zněl zahradou hurónský smích.
Aby taky ne – tatínkové mají velký smysl pro humor, ale také pro fair play hru. Maminky a babičky
by svým fanděním zahanbily i skalní fotbalové fanoušky a děti také urputně závodily a fandily svým

tatínkům.
Nešlo tak úplně o to, kdo bude stát na stupních vítězů, pro nás zvítězili všichni tatínkové, kteří si našli
čas a nebáli se jít se pobavit svými dětmi do školky.
Odměnou byl pro ně nejen výborný koláč od rodičů
Nelinky a památeční fotografie, která bude dýchat
společně prožitým dobrodružstvím, ale především
zase o něco větší úcta v očích dětí – podívejte, co
všechno můj taťka dokáže a umí si se mnou hrát.
Těšíme se napřesrok na tak pěkně strávené odpoledne v MŠ třeba i s těmi tatínky, kteří by také rádi
přišli, avšak neúprosné zaměstnání je nepustilo.
Děkujeme všem rodičům, kteří podporují naše
akce pro děti svou účastí – velmi si toho vážíme –
vždyť jsme tady pro Vás.
(Učitelky z MŠ Motýlek)

Jak jsme běhali po Žitavě
Další akcí, které se zúčastnili žáci naší školy společně se žáky partnerské žitavské školy, byl tzv. „sponzorský běh“ v úterý 3. června. Každý účastník si
před zahájením akce sehnal svého sponzora, který
se zavázal uhradit určitou sumu za jedno uběhnuté kolo krásným žitavským parkem kolem rybníka.
Nemuselo jít o žádné závratné částky, cílem bylo
proběhnout se hezkým prostředím, užít si zábavu
s vrstevníky, navázat nová kamarádství, změřit síly
s dalšími běžci….
Z naší školy vyrazila parta 9 němčinářů z páté a šesté třídy, tedy jen těch, kteří měli chuť se do takové
akce zapojit. Cestou z nádraží si každý plánoval,
kolik by mohl uběhnout, jeden okruh činil cca 500
metrů, odhady byly různé, ale skutečnost předčila
všechna naše očekávání – nejlepší běžkyně Terezka Karmanová dala 17 okruhů a běhala by klidně
dál, jenže čas pro naši partu vypršel, a musela tedy
skončit, nešťastná, že chtěla zvládnout dvacítku!!!
Druhý nejlepší byl Kubík Špulák, uběhl 14 okruhů.
Po krátkém občerstvení z vlastních zásob a po spořádání zaslouženého německého „bratwursta“ jsme
spolu s německými kamarády vyrazili do nedalekého sportovního centra, kde jsme měli zamluvené
dráhy na bowling – rozjeli jsme boj na bowlingových drahách. Z něho vyšel vítězně z našich kluků
opět Kubík a mezi dívkami opět zářila Terezka, zřejmě naše sportovní naděje, daří se jim cokoli. Ostatní si tento sport aspoň docela užili a mnozí hráli
úplně poprvé.
Poslední část našeho pobytu jsme už strávili sami,
německým žákům skončilo vyučování, zašli jsme ke
známému jezeru – Olbersdorfer See, kolem kterého

je krásný odpočinkový areál. Prohlédli jsme si vystavené exponáty svědčící o již ukončené těžbě uhlí,
vyzkoušeli obří houpačky a tiše záviděli nádhernou
možnost ke koupání a odpočinku.
A pak už zas cesta na nádraží, vlakem do Lípy a dost
unavení jsme se vydali domů. Celý den nám přálo
počasí, takže jsme si to pěkně užili. A mimochodem
– pokud sponzoři dodrží své sliby a zaplatí, co slíbili, „vyběhali“ jsme 2000 korun, které použijeme na
naše další akce s žitavskou školou, protože se nám
hodně líbí.
(H. Hořeňovská a němčináři 5. a 6. tříd)

Babička a dědeček
čtou dětem
Již několik let je zapojená naše MŠ v projektu „Celé
Česko čte dětem“ .Pravidelně nám chodí číst školáci a další zaměstnanci školy, učitelé, učitelky. Každý
rok lákáme i maminky a tatínky, aby přišli číst, avšak
drtivá většina je pracující a nemá čas, čtou proto
svým dětem alespoň doma a to je důležité.
V letošním tématu tohoto užitečného projektu se
myslelo i na seniory ve snaze přiblížit obě generace k sobě a vzájemně se obohatit. Proto jsme
nelenili a oslovili některé aktivní seniory z Domu
pečovatelské služby či obyvatele Krásné Lípy. Projekt odstartoval na jaře a přes nesmělé oťukávání
se velmi dobře ujal. Děti přijaly naše babičky a dědečky s nadšením a úctou a myslím, že i oni chodí
do školky rádi. V projektu budeme pokračovat v našich mateřských školkách i v příštím roce, ale ráda
bych touto cestou poděkovala všem výborným
vypravěčům a čtenářům, vlastně průkopníkům,
kterými byli: p. Vencko, p.Mašková, p.Bendová,p.
Brožová. Velmi Vám děkujeme za Vaši záslužnou
činnost a těšíme se na další spolupráci.
Pokud se mezi seniory najdou další tací, kteří chtějí
trochu času trávit s těmi nejmenšími přijďte v září
klidně mezi nás.
(Za děti a učitelky MŠ Motýlek D.Lehoczká)

Rady babičky
bylinkářky
Kontryhel, kopřiva, kostival – že by plevel?Kdepak
dnes už zásluhou p. Brožové ví každý předškolák v
Motýlku, že jsou to užitečné bylinky.
Spousty užitečných rad se dětem dostalo v průběhu dvou naučných vycházek, kdy jsme sbírali bylinky, říkali si, která je na jaký neduh a jak se požívá a
pak z nich vyrobili herbář a to za pomoci moudrých
rad zkušené p. bylinkářky p.Brožové, která v rámci
projektu Senioři dětem společně s p.Judovu několikrát navštívila naší školičku.Děti se mnohé naučily
úspěšně určovaly bylinky a každou naraženinu léčily na zahradě přiložením těch správných léčivek
na postižené místo. Pokračovat v projektu budeme
opět na podzim až nám příroda poskytne další své
dary přírody a my se těšíme na p.Brožovou, co se
zase nového naučíme.
(Za děti a učitelky MŠ Motýlek D.Lehoczká)
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Projekt končí a služby
v Kostce pokračují
Projekt Aktivizace rodin jsme zahájili 1. 7. 2011 a
letos k 30.6.2014 bude ukončen. Zaměřili jsme se
na podporu osob a rodin, které jsou v nepříznivé
životní situaci, ale bez podpory ji neumí řešit. V
projektu jsme registrovali dvě sociální služby a to
odborné sociální poradenství a sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi. V projektu jsme spolupracovali se dvěma partnery, zejména s Pedagogicko-psychologickou poradnou Rumburk. Projekt byl
financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a
státního rozpočtu ČR.
Poradenské pracoviště bylo otevřeno v Krásné Lípě
a po část projektu také ve Šluknově a v Jiříkově.
Poradenství zajišťoval právník, sociální pracovnice, pracovnice v sociálních službách, finanční
poradkyně a pracovní poradkyně. Externě s námi
spolupracoval druhý právník. Nejčastěji se s klienty řešili dluhy a exekuce, ohrožení ztrátou bydlení,
majetkové vztahy. Velmi úspěšné bylo poradenství
v případě insolvencí, které byly u více jak 80 klientů
soudem schváleny. Poradnu navštěvovali v prvním
roce projektu nejvíce občané Krásné Lípy, v dalších
letech už převažovali klienti z okolních měst.
Sociálně aktivizační služby byly realizovány se záměrem podpořit sociální integraci rodin s dětmi.
Důraz byl kladen na individuální sociální pomoc při
uplatňování práv a oprávněných zájmů rodičů a jejich dětí, na prohlubování rodičovských schopností, dovedností a prevenci předčasného ukončování
vzdělávání dětí. Práce probíhala v terénu v domácnostech klientů nebo v komunitním centru. Rodiny
byly zapojeny do skupinových aktivit s využitím
metod canisterapie, arteterapie, psychoterapie. Působnost služby je ve Šluknovském výběžku. Službu
zajišťovala sociální pracovnice a pracovnice v sociálních službách. Na závěr projektu byla zpracována
metodika, která bude zveřejněna.
Po ukončení projektu Aktivizace rodin obě služby
pokračují za finanční podpory MPSV, ovšem s nižší
kapacitou. Práci s rodinami budou dále zajišťovat
Renata Kučerová a Dáša Hadravová. Poradenství v komunitním centru Kostka bude zajišťovat
JUDr. Hanzlíček a dále po prázdninové přestávce
2x měsíčně JUDr. Pražák. Ve spolupráci s Asociací občanských poraden a Probační a mediační
službou bude poradenství také více zaměřeno na
oběti trestné činnosti. Insolvence budou zajištěny
za úhradu spolupracující organizací. Hana Volfová,
Kostka Krásná Lípa
(Michaela Polívková)

Poděkování,
Díky podpoře Nadace Euronisa bude
v Kostce vybavena hudební dílna bubínky Djembe. Těšíme se na bubnování a děkujeme.
(hv)

Kostka pro rodiče s dětmi
V rámci Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, která je poskytována organizací Kostka Krásná
Lípa p.o. se od začátku roku 2014 uskutečnily zajímavé akce pro rodiče. Mezi nimi například základy práce s počítačem, výroba přání na Valentýna,
seminář – finanční gramotnost, přednáška k péči
o domácí zvířata a jóga pro maminky s dětmi. Pro
děti byly také uspořádány skupinové činnosti s využitím prvků arterapie: fantazie – chaos čar, výroba
dárků a zvířátek z papíru, výroba velikonočních

přání a skládání origami.
Pracovníci Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny
s dětmi v rámci projektu Aktivizace rodin od července roku 2011 dosud podpořili pětatřicet rodin
ze Šluknovského výběžku.
Projekt Aktivizace rodin je financován z prostředků
ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
(Renata Kučerová, Kostka Krásná Lípa p.o.)

Včelka vyrazila na výlet
Společně s dětmi z rumburské církevní mateřské
školy Klíček se děti z krásnolipského předškolního klubu Včelka vydali na výlet k rumburským
hasičům. Pro děti byla připravena exkurze po celé
zbrojnici, mohly si vyzkoušet bezpečnostní helmu,

posadit se do hasičského auta, které vyjíždí k požárům.Společně s novými kamarády jsme strávily příjemné dopoledne obohacené spoustou zajímavostí
o práci hasičů.
(Za Kostku Nela Hlavová)
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Slavnosti piva v Eibau
Město Krásná Lípa pořádá v neděli 29. června zájezd na Slavnosti piva do německého Eibau. Odjezd autobusu je v 8:30 hodin a návrat cca ve 14:00
hodin. Přihlásit se můžete u paní Drobečkové na
MěÚ Krásná Lípa. Poplatek za akci je 50,-Kč.

Tenisový turnaj
smíšené čtyřhry
V sobotu 5. července v 9:00 hodin se na tenisových
dvorcích Sportovního areálu Českého Švýcarska v
Krásné Lípě hraje tenisový turnaj smíšené čtyřhry.
Turnaj je omezen na 10 párů, proto svou účast co
nejdříve nahlaste na recepci SportAreálu nebo na
tel. číslech 608 522 871, 777 709 006.

Za tajemstvím
mlýnských kamenů
Vydejte se v sobotu 28. června na výlet do skalní
oblasti na jižním okraji Jonsdorfu se čtyřmi velkými
lomy na těžbu mlýnských kamenů. Projdete se po
naučné stezce v lomu Schwarzes Loch, kde je dosud zachováno velké množství památek na těžbu
a zajímavých geologických útvarů. Odjezd z Krásné
Lípy od Domu Českého Švýcarska je naplánován
na 8:30 hodin, pro předem přihlášené účastníky je
výlet zdarma. Přihlášky zasílejte do 22. června. Více
informací na www.ceskesvycarsko.cz.

Geologická exkurze
Kyjovským údolím
Poznejte neuvěřitelnou geologickou rozmanitost
národního parku a nahlédněte do pracovní náplně 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 naleznete během exkurze vedené geologem správy NP.
Exkurze se koná v sobotu 28. června, sraz je v 10:00
v Kyjově u restaurace na Fakultě. Půjde se po trase
Kyjov - Strážce Kyjovského údolí - Turistický most Studánecký důl - Kyjovský hrad – Kyjov.

Letní večerní prohlídky
Lorety při svíčkách
Tradiční večerní prohlídky při svíčkách se o letních
prázdninách vrací do Lorety Rumburk. Večerní prohlídky jsou výjimečnou událostí a v létě se budou
konat pouze čtyřikrát. Večerní prohlídky při svíčkách v červenci proběhnou pouze v úterý 1. 7. a 8.
7.od 20:00 do 21:30 hodin a seznámí Vás s historií
a zajímavostmi barokního poutního areálu. Rezervace je možná na 604 555 922 a loreta.rumburk@
seznam.cz. Vstupné je 90 a 45 Kč.

Amari klub bude
otevřen každý den
i přes prázdniny
Od pondělí do pátku v čase od 13:30 do 17:00 hodin je i přes prázdniny připraven bohatý program
pro děti. Budeme zpívat, tancovat, vařit a hrát si v
přírodě. Zažijeme mnoho zábavy a zážitků. S radostí se na Vás těšíme.

Technické zázemí
Lorety
V sobotu 28. 6. a 5. 7. si od 10:00 do 11:30 hodin
můžete prohlédnout technické zázemí Lorety
Rumburk, běžně nepřístupnýchprostor loretánské kaple a kaple Svatých schodů od střechy po
barokní odvodňovací chodby a kryptu.Počet míst
ve skupině je omezen, proto je nutná rezervace na
604 555 922.

Varhanní duchovní
huba v bazilice
ve Filipově
Devět koncertů patnácti vynikajících umělců
během dvou prázdninových měsíců nabízí mezinárodní festival Varhanní duchovní hudba ve
Filipově. Koncerty se konají osmým rokem každou
červencovou a srpnovou neděli vždy od 14:00 hodin v bazilice Panny Marie Pomocnice křesťanů ve
Filipově. Vstup na festival je volný. První koncert se
uskuteční v neděli 6. 7.- Adam Viktora, varhany ČR),
Gabriela Eibenová, soprán (ČR). Druhý v neděli 13.
7. -Waldemar Krawiec, varhany (Polsko)

Program kinokavárny
Krásná Lípa - ČERVENEC 2014

47 RÓNINŮ
středa 2. 7. od 19:00

Vstupné 60,- Kč

V akčním dobrodružství 47 róninů stojí KEANU REEVES v
čele hvězdného mezinárodního hereckého obsazení. Poté co
zrádný válečník zabije jejich mistra a vyžene je, 47 samurajů
bez pána slavnostně přísahá pomstu, která navrátí čest jim a
jejich lidem. Jako vyhnanci z domovů jsou róninové rozprášeni
po celé zemi a musí vyhledat pomoc Kaie (Reeves), míšence,
jehož kdysi odmítli, a který jim má pomoci v boji v krutém
světě mýtických příšer, čarodějnictví a nepopsatelných hrůz.
DOBRODRUŽNÉ FANTASY. 119 minut. Mládeži přístupno.

LÁSKY ČAS
středa 16. 7. od 19:00

Vstupné 60,- Kč

V noci, po dalším neuspokojivém Silvestru, Timův otec (BILL
NIGHY) svého syna seznámí s naprosto nečekaným faktem. Všichni muži v jejich rodině měli a mají schopnost cestovat v čase. Tim se rozhodne této schopnosti využít, aby si
vylepšil svůj dosavadní život… a to tím, že si najde přítelkyni.
Ale nebude to tak snadné, jak se může na první pohled zdát.
Když se Tim přestěhuje z pobřeží Cornwallu do Londýna,
aby se stal právníkem, potká tu krásnou, nejistou Mary (RACHEL McADAMSOVÁ). Tim a Mary se do sebe zamilují,
ale nešťastná událost během jedné cesty v čase způsobí,
že se ti dva nikdy nepotkali. Takže se setkají znovu poprvé - a znovu poprvé - než se Timovi konečně podaří, po
mnoha vychytralém cestování v čase, získat její srdce zpět
ROMANTICKÁ KOMEDIE. České titulky. 123 minut. Nevhodné
pro děti do 12 let.

26. června 2014

strana 7

strana 8

26. června 2014

V Krásné Lípě to prostě žije
Sobota 14. června byla dnem, který potěšil v Krásné všechny. Na své si přišly děti, na které v pohádkovém lese čekalo 18 stanovišť s pohádkovými
bytostmi např. havajské tanečnice, včelí medvídci,
šermíři, čarodějnice, čert, karkulka, král a královna,
Fiona se Šrekem,… Děti nejvíce ocenily havajské
tanečnice.
Po zábavném plnění úkolů na stanovištích děti čekala na náměstí odměna ve formě skákacího hradu,
kolotoče, mašinky, dobrot,… prostě vše, co si dětské srdce mohlo přát. Pohádkovým lesem prošlo
celkem na obou trasách 912 účastníků.
Pro milovníky tradic byl na náměstí připraven tradiční staročeský jarmark, na kterém ani letos nemohla chybět soutěž „O nejlepší bábovku jarmar-

ku“. Do soutěže se přihlásilo úžasných 15 bábovek
(jedna dokonce mýdlová). První místo obhájila paní
Margit Marschnerová z Vlčí hory, která je každoroční soutěžící a vždy se umístí na předních místech.
Recept najdete ve Vikýři.
Celým dnem nás provázely folklorní soubory nejen
z Čech, Moravy, ale až ze Slovenska či Maďarska.
Lidové tradice ve formě tance, zpěvu a hudby si
mohli diváci užívat od rána až do noci. Dopolední
vystoupení bylo věnováno dětským souborů a odpoledne to roztočily valašky, cimbálovka, maďarský
čardáš či marš a nechyběly ani tradiční české zvyky
jako je vítání jara „vynášení smrti“ nebo masopust.
Abychom však uspokojili i naše seniory, nechyběl
v programu ani festival dechové hudby. Představili

se Praporečníci sedmi krajů z Itálie, kteří uvedli odpolední program. Při některých z výhozů vlajek za
mohutného bubnování až člověka mrazilo. Na závěr programu na náměstí se představil Dechový orchestr mladých z Němčic nad Hanou za úsměvného
doprovodu pochodujících husarů a jako poslední
vystoupil dechový orchestr z Německa Jugendblasorchester.
Kdo nebyl ještě unavený, mohl se přemístit k Aparthotelu či do Křinického pivovaru, kde program pokračoval „Nocí souborových muzik“.
Velké poděkování patří všem organizátorům a
účastníkům, kteří nám pomohli strávit pestrý den
v Krásné Lípě.
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Tour de Feminin startuje už za měsíc
S blížícím se začátkem prázdnin se blíží i XXVII. ročník mezinárodního etapového cyklistického závodu žen „Tour de Feminin Krásná Lípa“. Závod se jede v termínu
od 10. do 13. července a stejně jako v minulosti jej budou hostit etapová města Krásná Lípa, Jiříkov, Rumburk, polská Bogatynia a Varnsdorf. Fanoušci se mohou
těšit na závodnice z České republiky, USA, Portugalska, Norska, Švédska, Anglie, tradičně z Německa, Ruska, či Holandska, Ukrajiny a Polska. Startovní listina ovšem
stále ještě není uzavřena. Více se dozvíte na webových stránkách závodu www.tourdefeminin.com.
Město Rumburk je spolupořadatelem XXVII. ročníku mezinárodního etapového cyklistického závodu žen

Tour de Feminin
O cenu Českého Švýcarska

1. etapa Čtvrtek 10.7.2014 115,8

Krásná Lípa 13:20 hod. Krásná Lípa 16:23 hod.

2. etapa Pátek

Jiříkov 10:30 hod. Jiříkov 13:09 hod.

11.7.2014 100,7

3. etapa Sobota 12.7.2014

17,8

Bogatynya (PL) 10:00
hod.

4. etapa Sobota 12.7.2014

92,4

Rumburk 16:10 hod. –
Rumburk 18:26 hod.

5. etapa Neděle 13.7.2014

98,7

Varnsdorf 10:15 hod. –
Krásná Lípa 12:51 hod.

Vážení spoluobčané
Cyklistický klub z Krásné Lípy
ve spolupráci s městem Krásná Lípa

IV. etapa – Rumburské okruhy
sobota 12. 7. 2014 Lužické náměstí
15.30 zahájení moderátorem Milanem Roudnickým a představiteli města Rumburk
16.00 start IV. etapy
16.15 vystoupení skupiny Fonotest (aktuální vstupy ze závodu)
17.00 soutěže a vstupy kapely Fonotest
18.30 dojezd prvních závodnic, rozhovory s účastníky
18.40 vyhlášení vítězek - předání pohárů

Doprovodný program:
Po stopách Feminin – závod pro veřejnost

Trasa: 2 okruhy odpolední Rumburské etapy (36 km) Určeno pro cyklistickou veřejnost od 15 let
Kategorie: muži: 15–19 let, 20–39 let, 40 a více, ženy: 15 a více let, start: 13.30 hod., Lužické náměstí Rumburk
Startovné: 50 Kč, Vyhlášení výsledků: v 14:40 hodin

pořádá ve dnech

10. - 13. července 2014

XXVII. ročník světového poháru
- mezinárodního etapového
cyklistického závodu žen

Dětské závody od 16.05 hod.

Trasa: okruhy okolo Lužického náměstí
Kategorie: chlapci (předškoláci a 1.st ZŠ), dívky (předškolačky a 1.st ZŠ),
Startovné zdarma, možnost půjčení kol od Cyklistické akademie Šluknovska

„TOUR de FEMININ
- O cenu Českého Švýcarska“
Proto se na Vás obracíme s prosbou o zvýšenou pozornost při
průjezdu vaší obcí.
1 etapa - 10. července 2014 – čtvrtek
Úsek: Dolní Chřibská (můstek) – Doubice (penzion Stará hospoda) – bude uzavřen v obou směrech od 15:30 – 17:30 hodin!!!!
Doubice (restaurace Král) – Krásná Lípa bude uzavřena v obou
směrech od 15:30 – 17:30 hodin !!!!!
2. etapa – 11. července 2014 – pátek
Úsek: Dolní Chřibská (můstek) – Doubice – Krásná Lípa – bude
uzavřen v obou směrech od 10:30 – 12:30 hodin !!!!!
4. etapa – 6. července 2013 – sobota
Úsek: Zahrady - Staré Křečany - bude uzavřen v obou
směrech od 15:30 - 19:15 hodin !!!!!
5. etapa – 13. července 2014 – neděle
Úsek: Dolní Chřibská (můstek) – Doubice – Krásná Lípa bude
uzavřen v obou směrech od 11:00 – 14:00 hodin !!!!!
Děkujeme za spolupráci a současně Vás zveme na tento závod.
Organizační výbor „Tour de Feminin –
O cenu Českého Švýcarska“
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KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

Soutěž o: „Nejlepší potravinářský výrobek
Ústeckého kraje – Kraje Přemysla Oráče“

příspěvková organizace

Kostka Krásná Lípa přijme zaměstnance
PRACOVNÍK/ce v sociálních službách
v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež T-klub
Nabízíme:
- odpovědnou a tvořivou práci
- možnost seberealizace a dalšího vzdělávání a supervize
- možnost podílet se na projektech
- zkrácený pracovní úvazek 0,5 tj. 20 hod. týdně
- hrubá mzda 7500 Kč
- pracovní smlouva na dobu určitou

Kategorie: Pekařské výrobky (jemné pečivo, sladké pečivo, trvanlivé pečivo, perníčky)

VÍTĚZ 2014
SVATEBNÍ KOLÁČKY

Uvítáme:
- zkušenosti s prací s dětmi a mládeží
- pedagogické vzdělání nebo vzdělání dle§ 116/1b Z. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
- zkušenosti se standardy kvality sociálních služeb
Požadavky:
- vzdělání USO
- znalost práce v prostředí MS Office
- komunikační dovednosti
Uchazeč podá písemnou přihlášku, která bude obsahovat:
- profesní životopis
- motivační dopis 1x A4
Při pohovoru uchazeč předloží
- kopii dokladu o vzdělání, kurzech
- výpis z rejstříku trestů
Uchazeč podá písemnou přihlášku do 24. 6. 2014 na adresu
Kostka Krásná Lípa, p. o., Masarykova 1094/4, 407 46 Krásná Lípa nebo kc@krasnalipa.cz.
Bližší informace lze získat na adrese nzdm@komunitnicentrum.com
V Krásné Lípě dne 17. 6. 2014
Volfová Hana
ředitelka

PEKAŘSTVÍ LIMMA
PEKAŘSTVÍ LIMMA, Křinické náměstí 15/17, 407 46 Krásná Lípa
Otevírací doba: Po – Pá: 6.30 – 17.00 hod, So: 6.30 – 11.00 hod.

KostkaKostka
KrásnáKrásná
Lípa, příspěvková
organizace
● Masarykova
1094/41094/4
● 407 46
Krásná
Lípa, příspěvková
organizace
● Masarykova
● 407
46 Krásná Lípa
Lípa 751 39 090
tel.: +420 412 354 844, e-mail: kostka@krasnalipa.cz, IČO:
www.komunitnicentum.com

www.pekarstvilimma.cz

www.facebook.com/PekarstviLimma

Zakončení jarní sezony se zdařilo
V sobotu 7. června 2014 se v Praze konal nejprestižnější turnaj roku v ringových
disciplínách kickboxu a to Czech Open 2014.
Na turnaj dorazili kromě tuzemských borců i závodníci z Polska, Ukrajiny, Maďarska, Slovenska, Rakouska a dalších států. Za KBC Krásná Lípa nastoupil jediný borec a to Ladislav Grundza. Ostatní členové závodního týmu se nenachází v
takové formě, aby se na takhle kvalitním turnaji dokázali prosadit, protože tady
republikové tituly nejsou zárukou ani vyrovnaných zápasů s nejkvalitnějšími
soupeři z Evropy.
Láďa nastoupil do fullcontactu i do K-1. Je to poslední prověrka jeho kvalit před
blížícím se Mistrovstvím světa v kickboxu federace WAKO, které se koná v září v

Italském Rimini a kam jedeme společně reprezentovat Českou republiku. Láďa
opět dokázal, že je opravdu prvotřídním borcem, když v kategorii do 15-ti let
neměl soupeře a musel jsem ho nasadit do juniorů do 18-ti let a tam ve fullcontactu s přehledem získal zlato. Bohužel kvůli zranění s předchozího tvrdého
zápasu, kde si bolestivě poranil nohu, nemohl nastoupit do finále v K-1 a musel
se spokojit se stříbrem.
I tak, ale jediný závodník získal pro náš oddíl zlato a stříbro a postaral se o perfektní zakončení jarní sezony. Díky mým oběma asistentům Ondrovi Ďurčovi a
Romanu Forejtovi, jsme měli s Láďou perfektní předzápasové podmínky a mohli jsme se plně soustředit pouze na zápasy samotné.
Závěrem bychom já i Ládik rádi poděkovali vedení města za finanční dar pro
Láďu, protože díky němu má kompletní nové vybavení a sportovní oblečení pro
nadcházející sezonu v bojových sportech a on sám svými výkony a přístupem k
tréninku dokazuje, že si finanční podporu opravdu zaslouží.
Sportu zdar a kickboxu zvlášť, Milan Dušek.
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USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ
z 23. zasedání Zastupitelstva města Krásná Lípa konaného dne 04. 06. 2014
Schválení rozhodnutí o námitkách k ÚP Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 23 - 01/2014
ZM schvaluje rozhodnutí o námitkách k ÚP Krásná Lípa, které vyhotovilo
Sdružení pořizovatelů ÚP Krásná Lípa ve spolupráci s určeným zastupitelem a
ve kterém se vypořádává s námitkami jednotlivých žadatelů o změnu ÚP.
Schválení ÚP Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 23 - 02/2014
ZM schvaluje opatření obecné povahy, kterým se vydává územní plán Krásná
Lípa(pro katastrální území Krásná Lípa, Krásný Buk, Kyjov u Krásné Lípy,
Zahrady a Vlčí Hora).
Dopis MŽP ČR - Kanalizace
Usnesení ZM č. 23 - 03/2014
ZM bere na vědomí dopis MŽP ČR ze dne 10. 4. 2014 ve věci předpokládaného
krácení dotace na výstavbu 2. etapy kanalizace ve městě ve výši 10 % z částky
dotace a podnětu na prošetření u příslušného orgánu finanční správy a Úřadu
pro ochranu hospodářské soutěže.
Dále bere na vědomí dopis MŽP ČR ze dne 13. 5. 2014 s informací, že městu
nebude vyplacena část dotace ve výši 4 504 tis. Kč z důvodu podezření na
porušení rozpočtové kázně.
ZM vyjadřuje nesouhlas s postupem MŽP ČR resp. SFŽP ČR mj. z důvodů
předchozí dlouhodobé administrace a opakovaného schvalování jednotlivých
dokumentů a kroků vč. zpochybňované části ze strany poskytovatele dotace a
dodatečné jednostranné kroky vč. pozastavování financování stavby považuje
za zneužití postavení poskytovatele dotace a porušení podmínek smlouvy a
pravidel. ZM ukládá RM řešit tento rozpor s právním zástupcem města.
Úspory na stavbě kanalizace
Usnesení ZM č. 23 - 04/2014
ZM bere na vědomí vyčíslení rámcových úspor - nedočerpání rozpočtu stavby
kanalizace dle SOD s dodavatelem stavby v položkách skládkovné, přeprava,
vyvolané investice a opravy IS v předpokládané výši cca 4 mil. Kč a schvaluje
provedení úprav zemního tělesa budoucí cyklostezky na Rumburské ulici s
náklady do výše do 0,7 mil. Kč a zaplacení záboru zemědělského půdního
fondu. ZM schvaluje využití zbývajícího výkopového materiálu ze stavby
kanalizace na těleso budoucí cyklostezky.
Kanalizace Krásná Lípa (2. etapa)
Usnesení ZM č. 23 - 05/2014
ZM neschvaluje žádost Sdružení SaM - Energie ze dne 7. 4. 2014 ve věci
prodloužení termínu plnění o 2 měsíce a prominutí sankce za nedodržení
smluvního termínu dokončení fáze B pro SO 01 stavby Kanalizace Krásná Lípa.
Obnovy komunikací související s kanalizací
Usnesení ZM č. 23 - 06/2014
ZM schvaluje obnovy povrchů místních komunikací související s výstavbou 2.
etapy kanalizace ve městě v rámcovém rozsahu dle přílohy.
Rekonstrukce požární zbrojnice - finanční objem
Usnesení ZM č. 23 - 07
ZM v souladu s předchozím usnesením ZM č. 20 - 41/2013 ze dne 27. 11. 2013
schvaluje podání žádosti o dotaci do Regionálního operačního programu
Severozápad, oblasti podpory 2.2 - Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury,
na projekt Rekonstrukce požární zbrojnice v Krásné Lípě pro občanskou
vybavenost a komunitní život, o celkových nákladech projektu 12 665 083,31
Kč vč. DPH a schvaluje:
- předfinancování projektu ve výši nákladů 12 665 083,31 Kč vč. DPH, tj. 100 %
celkových nákladů projektu,
- spolufinancování projektu ze strany města Krásná Lípa ve výši 1 988 331,45

Kč vč. DPH, tj. 15,7 % z celkových způsobilých výdajů (částky i procenta jsou
zaokrouhleny dle Benefit7),
- zajištění a profinancování dalších neuznatelných nákladů projektu z vlastních
prostředků města.
Rekonstrukce požární zbrojnice
Usnesení ZM č. 23 -08/2014
ZM bere na vědomí přidělení dotace na projekt Rekonstrukce požární zbrojnice
v Krásné Lípě pro občanskou vybavenost a komunitní život z programu ROP
Severozápad a schvaluje účinnost SOD s dodavatelem stavby po zaslání
smlouvy o podpoře - dotaci. ZM schvaluje přijetí dotace resp. podpis příslušné
smlouvy a na ní navazující zahájení realizace stavby.
ZM bere na vědomí časové podmínky poskytovatele dotace při uzavírání smluv
o poskytnutí dotace termínovaných do poloviny června 2014 a zároveň
podmínky kladené na prostavěnost 15 % celkových způsobilých nákladů
projektu (tj. 1 890 tis. Kč) do 31. 7. 2014 a z takto nastavených podmínek
plynoucí případná rizika sankcí za nedodržení termínů poskytovatele.
ZM bere na vědomí výzvu poskytovatele dotace k doložení povinných příloh k
podpisu smlouvy o poskytnutí dotace a konstatuje, že opakované požadování
dalších dílčích dokumentů, nepodstatných pro zahájení realizace akce, vede k
nemožnosti plnit závazné termíny určené poskytovatelem dotace.
ZM schvaluje financování projektu dle podkladů a žádosti o dotaci resp. dle
vysoutěžené ceny a schvaluje vlastní podíl vč. případných vícenákladů do
objemu 3 mil. Kč. ZM schvaluje předfinancování projektu dle podmínek dotace.
Energetické úspory budovy 1. MŠ
Usnesení ZM č. 23 - 09/2014
ZM schvaluje dodatek k SOD na projekt Energetické úspory budovy 1. MŠ v
Krásné Lípě a zadání stavby ve třech etapách dle přílohy s tím, že celé dílo může
být zahájeno po zaslání vyrozumění o přidělení dotace, a to přesto, že smlouva
o dotaci bude podepsána až následně.
Varovný protipovodňový systém
Usnesení ZM č. 23 - 10/2014
ZM schvaluje uzavření smlouvy č. 12128221 o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na
projekt Varovný protipovodňový systém pro město Krásná Lípa.
ZM bere na vědomí Rozhodnutí MŽP ČR o poskytnutí dotace ze státního
rozpočtu č. 115D112001002.
Celková poskytnutá dotace na tento projekt bude činit 2 572 875,90 Kč.
Financování dotovaných staveb
Usnesení ZM č. 23 - 11/2014
ZM schvaluje pozastavení projektů uvedených v rozpočtu města na rok 2014 v
souvislosti s realizací staveb, na které je schvalována dotace, a to Rekonstrukce
požární zbrojnice v Krásné Lípě pro občanskou vybavenost a komunitní život a
Energetické úspory budovy 1. MŠ v Krásné Lípě. Jedná se o pozastavení těchto
projektů:
a) Kamerový systém ve městě
b) Rekonstrukce knihovny v domě služeb,
a to do doby vyřešení závazného předfinancování výše uvedených dotovaných
projektů.
Účelové financování ZŠ
Usnesení ZM č. 23 - 12/2014
ZM schvaluje aktualizovaný rozpočet FRIM p. o. Základní škola a Mateřská škola
Krásná Lípa (dále jen ZŠ a MŠ). ZM schvaluje snížení příspěvku pro p. o. ZŠ a
MŠ Krásná Lípa dle rozpočtu města na rok 2014 na výměnu nafukovací haly ve
sportovním areálu, a to o 500 tis. Kč.

Obnovy místních komunikací
Usnesení ZM č. 23 - 13/2014
ZM schvaluje navýšení rozpočtu na opravy místních komunikací dle rozpočtu
města na rok 2014 o 500 tis. Kč a schvaluje realizaci zakázky dle výsledků
výběrového řízení v tomto rozsahu:
a) obnova dvou úseků místní komunikace na Sněžné
b) obnova dvou úseků místní komunikace ve Vlčí Hoře
c) autobusový záliv a úpravy ploch u hlavního vlakového nádraží
d) obnova místní komunikace Masarykova – k hlavnímu vlakovému nádraží.
Rozpočtové opatření
Usnesení ZM č. 23 - 14/2014
ZM ukládá RM předložit do příštího jednání ZM návrh úpravy rozpočtu města na
rok 2014 především v návaznosti na předpokládanou realizaci projektů města.
Dar od Ústeckého kraje
Usnesení ZM č. 23 - 15/2014
ZM schvaluje darovací smlouvu č. 2014/19/11-187 (14/SML1204) s Ústeckým
krajem, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem na hasičské potřeby, v
celkové hodnotě 91 918,90 Kč.
Asistent prevence kriminality
Usnesení ZM č. 23 - 16/2014
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci z programu Prevence kriminality 2014 II.
kolo na projekt Asistent prevence kriminality.
ZM schvaluje spoluúčast v maximální výši 13 000 Kč z organizační složky 0353
provoz MěÚ za podmínky schválení dotace.
ZM bere na vědomí, že ve věci projektu bude rozhodnuto MV ČR pravděpodobně
v období 23.6. - 29.8. 2014 a v případě schválení dotace schvaluje realizaci
projektu.
Členské příspěvky
Usnesení ZM č. 23 - 17/2014
ZM schvaluje opravu usnesení ZM č. 22 - 09/2014 ze dne 26. 3. 2014 v bodě 3
na základě přijaté faktury.
ZM schvaluje členský příspěvek města Krásná Lípa na rok 2014 do:
- Euroregion LABE ve výši 8 917,50 Kč.
Zvyšme své finanční IQ
Usnesení ZM č. 23 - 18/2014
ZM schvaluje realizaci projektu Zvyšme své finanční IQ organizací Kostka
Krásná Lípa, p. o. vč. vlastního podílu ve výši 9 450 Kč z rozpočtu příspěvkové
organizace.
ZM schvaluje přijetí daru ve výši 120 000 Kč od poskytovatele Nadace ČSOB a
dále schvaluje příslušnou darovací smlouvu.
Diskuse členů ZM
Usnesení ZM č. 23 - 19/2014
ZM ukládá RM zabývat se těmito otázkami, které vyplynuly z diskuse členů ZM:
a) zajistit systematickou propagaci Krásné Lípy jako vhodného místa pro
rekreaci i pro bydlení v regionu Děčínska,
b) poděkovat TS a p. Kolářovi za spolupráci při oslavách rozhledny na Vlčí Hoře.

Starosta města: Ing. Zbyněk Linhart
Místostarosta: Jan Kolář
Ověřovatelé: Mgr. Milan Sudek, Miroslav Řebíček

USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ
z 62. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 29.05. a 04.06.2014
I. Hlavní program
Zasedání ZM
Usnesení RM č. 62 - 01/2014
RM projednala přípravu jednání 23. zasedání ZM s následujícími body
programu:
- Dotované investiční projekty města
- Územní plán města
a dále přípravu jednání 24. zasedání ZM s následujícími body programu:
- Zpráva o činnosti MěÚ

- Zpráva o hospodaření města za rok 2013
II. Došlá pošta
Pronájem st. p. č. 541, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 62 - 02/2014
RM schvaluje pronájem st. p. č. 541 o výměře 390 m2, k. ú. Krásná Lípa za
účelem zřízení zahrady Jiřině Rážové, Jiráskova 650, Veltrusy.
Pronájem p. p. č. 1086/3 a p. p. č. 978, vše k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 62 - 03/2014
RM schvaluje pronájem p. p. č. 1086/3 o výměře 8033 m2 a p. p. č. 978 o výměře

3403 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem zemědělského využití Vladimíru
Sadílkovi, Skalní 373/24, Rumburk.
Prodej části p. p. č. 1159/1, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 62 - 04/2014
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 1159/1 o výměře 1385 m2, k. ú.
Krásná Lípa za účelem výstavby rodinného domu Blance Hlavové, Nemocniční
12A, Krásná Lípa a Milanu Průdkovi, Luční 283/27, Rumburk za cenu 20 Kč/m2
do základní výměry a 35 Kč/m2 nad základní výměru. Kupující uhradí veškeré
náklady
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z 62. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 29.05. a 04.06.2014
s prodejem spojené. Prodej bude realizován podle § 2 Postupu ve věci prodeje
a užívání nemovitostí ve vlastnictví města Krásná Lípa.
Prodej p. p. č. 2168/2, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 62 - 05/2014
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 2168/2 o výměře 1117 m2, k.
ú. Krásná Lípa za účelem výstavby rodinného domu Jiřímu a Miloslavě
Podhorským, Nemocniční 32, Krásná Lípa za cenu 20 Kč/m2. Kupující uhradí
veškeré náklady s prodejem spojené. Prodej bude realizován podle § 2 Postupu
ve věci prodeje a užívání nemovitostí ve vlastnictví města Krásná Lípa.
Byty - ukončení pronájmu - byt č. 6, Masarykova 993/2
Usnesení RM č. 62 - 06/2014
RM schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 2010/25/29-375 na
byt č. 6, Masarykova 993/2 s Ivanou Novákovou k 31. 7. 2014 za podmínky,
že nejpozději do 31. 7. 2014 bude uzavřena nájemní smlouva s novým
nájemníkem bytu.
V opačném případě skončí nájem bytu uplynutím výpovědní doby k 31. 8. 2014.
Nemovitosti - prodej objektu Nemocniční 538/10
Usnesení RM č. 62 - 07/2014
RM doporučuje ZM schválit zrušení usnesení ZM č. 22-39/2014 z 26. 3. 2014
z důvodu odstoupení Jaroslavy Roubíčkové bytem Štefánikova 1124/13, Krásná
Lípa, od záměru koupě objektu Nemocniční 538/10.
Křinické náměstí 248/1 - stavební úpravy nebytového prostoru
Usnesení RM č. 62 - 08/2014
RM se seznámila s žádostí paní Pavlíny Švecové na stavební úpravy nebytového
prostoru č. 6 v objektu Křinické náměstí 248/1, Krásná Lípa. RM schvaluje
požadované úpravy dle podmínek uvedených v příloze.
III. Různé
Převod části p. p. č. 1135, k. ú. Vlčí Hora od SPÚ
Usnesení RM č. 62 - 09/2014
RM doporučuje ZM schválit převod části p. p. č. 1135 o výměře 166 m2, k. ú.
Vlčí Hora od Státního pozemkového úřadu ČR.
Byty - nájemní smlouvy
Usnesení RM č. 62 - 10/2014
RM schvaluje uzavření nájemních smluv se stávajícími nájemníky:
- Vendulka Dušková bytem Mánesova 294/24, Krásná Lípa na byt č. 1,
Mánesova 294/24, na dobu určitou do 30. 9. 2014,
- Radovan Hladík bytem Kyjovská 625/53, Krásná Lípa na byt č. 2,
Kyjovská 625/53, na dobu určitou do 30. 9. 2014,
- Jan Wünsche bytem Elišky Krásnohorské 781/19, Krásná Lípa na byt č. 3,
Elišky Krásnohorské 781/19, na dobu určitou do 30. 9. 2014,
- Dana Jožáková bytem Elišky Krásnohorské 781/19, Krásná Lípa na byt č. 5,
Elišky Krásnohorské 781/19, na dobu určitou do 30. 9. 2014,
- Jakub Novák bytem Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa na byt č. 27,
Nemocniční 1137/6, na dobu určitou do 30. 9. 2014,
- Miroslav Rýsler bytem Nemocniční 1062/26, Krásná Lípa na byt č. 44,
Nemocniční 1137/6, na dobu určitou do 30. 6. 2015.
Byty - vyhlášení k pronájmu - byt č. 6, Masarykova 993/2
Usnesení RM č. 62 - 11/2014
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout nejdříve od 1. 8. 2014 byt č. 6,
Masarykova 993/2, Krásná Lípa. Byt II. kategorie o velikosti 3 + 1 (137,56 m2,
sazba 22,82 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.
Prodej nemovitosti
Usnesení RM č. 62 - 12/2014
RM vyhlašuje záměr obce prodat objekt se dvěma bytovými jednotkami
Nemocniční 538/10 - st. p. č. 242/1 o výměře 376 m2, p. p. č. 333/4 o výměře
283 m2, p. p. č. 333/5 o výměře 125 m2, vše k. ú. Krásná Lípa. Kupní cena k
jednání je 1 000 000 Kč.
Postup ve věci prodeje a užívání nemovitostí v majetku města
Krásná Lípa
Usnesení RM č. 62 - 13/2014
RM doporučuje ZM zrušit Postup ve věci prodeje nemovitostí ve vlastnictví
města Krásná Lípa ze dne 26. 9. 2012 a doporučuje schválit nový, dle
předloženého návrhu, s účinností od 18. června 2014.
Výzva k předložení nabídky - fasáda DS
Usnesení RM č. 62 - 14/2014
RM projednala přípravu na obnovu fasády objektu Domu služeb, Masarykova

1094/4, Krásná Lípa a schvaluje výzvu a zadávací dokumentaci dle
předloženého návrhu.
Výměna oken - Křinické náměstí 248/1 a Bezručova 359/15
Usnesení RM č. 62 - 15/2014
RM se seznámila s průběhem výběrového řízení na zhotovitele díla Výměna
oken - Křinické náměstí 248/1 a Bezručova 359/15 a na doporučení komise pro
výběrová řízení schvaluje pořadí výběru zhotovitele dle předloženého návrhu:
1. UNIPLAST - dux s. r. o., Kubátova 74, Háj u Duchcova
2. SAMAT spol. s. r. o., Nádražní 259, Jiřetín pod Jedlovou
RM schvaluje podpisy smluv o dílo č. 2014/11/18-198 a č. 2014/11/18-199
se zhotovitelem dle předložených návrhů.
Rekonstrukce střechy - Křinické náměstí 6/11
Usnesení RM č. 62 - 16/2014
RM schvaluje na základě vyhodnocení předložených nabídek uzavření SOD č.
2014/11/28-174 na rekonstrukci střechy objektu Křinické náměstí 6/11, Krásná
Lípa s firmou Jaroslav Novák - Klempířství, Havlíčkova 3391, Varnsdorf, dle
předloženého návrhu.
Opravy místních komunikací 2014
Usnesení RM č. 62 - 17/2014
RM projednala výsledky jednání komise pro výběrová řízení na dodavatele
zakázky malého rozsahu s názvem Opravy místních komunikací 2014 a
schvaluje postup dle výsledků a doporučení komise vč. vyloučení dvou uchazečů
a pořadí firem dle výše nabídkové ceny. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo
s vítězným uchazečem dle VŘ, kterým je SaM silnice a mosty Děčín a. s., IČ
25042751, Oblouková 416, Děčín, za podmínky schválení navýšení rozpočtu
města na rok 2014 na opravy místních komunikací zastupitelstvem města.
Smlouva o zřízení věcného břemene
Usnesení RM č. 62 - 18/2014
RM doporučuje ZM schválit smlouvu č. 2014/19/15-206 o zřízení služebnosti
přístupu k objektu Pražská 307/8 ve prospěch jeho vlastníků.
Asistent prevence kriminality
Usnesení RM č. 62 - 19/2014
RM schvaluje podání žádosti o dotaci z programu Prevence kriminality 2014
II. kolo na projekt Asistent prevence kriminality. RM schvaluje spoluúčast v
maximální výši 13 000 Kč z organizační složky 0353 provoz MěÚ za podmínky
schválení dotace.
Dlouhodobý pronájem plynových lahví
Usnesení RM č. 62 - 20/2014
RM schvaluje pronájem 1 ks plynových a 2 ks kyslíkových lahví s firmou Linde
Gas a. s. U technoplynu 1324, Praha 9 na období od 30. 5. 2014 do 29. 5. 2017
v částce 25 047 Kč.
Opatrovnictví
Usnesení RM č. 62 - 21/2014
RM pověřuje Janu Baranovou výkonem opatrovnictví Františky Hlinovské,
Jaroslavy Duškové, Aleny Carvanové, Romana Omáčky, Milana Kročka, Jiřího
Kramla, Jiřího Mikolajka, Jaroslava Nováka, Ivany Jílečkové, Jarmily Matzové,
Antonína Čáky, Aleny Opělové a Lubomíra Baxy, všichni bytem Čelakovského
40/13, Krásná Lípa.
Daňové plnění za I. čtvrtletí 2014
Usnesení RM č. 62 - 22/2014
RM bere na vědomí daňové plnění za I. čtvrtletí 2014 dle přílohy.
Doplnění členů povodňové komise
Usnesení RM č. 62 - 23/2014
RM schvaluje doplnění povodňové komise města Krásná Lípa a její nové složení
dle přílohy.
Komise RM
Usnesení RM č. 62 - 24/2014
RM bere na vědomí ukončení členství Jindřišky Malinové v kulturní komisi ke
dni 30. 5. 2014.
OZV 3/2014
Usnesení RM č. 62 - 25/2014
RM bere na vědomí výstupy z jednání s Odborem dozoru a kontroly veřejné
správy MV ČR.
RM doporučuje ZM schválit OZV č. 3/2014 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství města Krásná Lípa.
Zvyšme své finanční IQ
Usnesení RM č. 62 - 26/2014
RM doporučuje ZM schválit realizaci projektu Zvyšme své finanční IQ organizací

Kostka Krásná Lípa, p. o. vč. vlastního podílu ve výši 9 450 Kč z rozpočtu
příspěvkové organizace.
RM doporučuje ZM schválit přijetí da ru 120 000 Kč od poskytovatele Nadace
ČSOB
a dále doporučuje ZM schválit příslušnou darovací smlouvu.
Koncert 30. 8. 2014
Usnesení RM č. 62 - 27/2014
RM schvaluje smlouvu o provedení uměleckého výkonu č. 2014/19/19 - 208
s agenturou Ing. Zuzana Hanousková, se sídlem Jugoslávských partyzánů 36,
160 00 Praha 6 na koncertní vystoupení na akci Den Českého Švýcarska.
PROFI-CZ
Usnesení RM č. 62 - 28/2014
RM schvaluje vypovězení mandátní smlouvy č. 2003/14/19-509 se společností
PROFI-CZ, spol. s r. o. se sídlem Tržní 149, Blovice Plzeň jih na vymáhání
pohledávek.
Sportovní hala
Usnesení RM č. 62 - 29/2014
RM schvaluje v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu města Krásná Lípa dle bodu III. Výjimky ze závazných ustanovení
Smlouvu o dílo mezi ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. a společností TECHTEX s. r. o.
se sídlem Nad Rokoskou 2361/2a, Praha 8 na opravu přetlakové haly na
sportovním areálu.
Zpráva o plnění úkolů z 60. RM
Usnesení RM č. 62 - 30/2014
RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů z 60. RM.
RM konstatuje, že vedoucí Odboru výstavby, investic a životního prostředí
Ing. Jiří Rous dlouhodobě neplní řádně v termínech úkoly vyplývající z usnesení
RM a ukládá tajemnici MěÚ vyvodit z tohoto jednání potřebné kroky.
Závěry z 23. ZM
Usnesení RM č. 62 - 31/2014
RM projednala průběh a závěry z 23. zasedání ZM ze dne 04. 06. 2014 a ukládá:
a) Ing. Milanu Tkáčovi předložit na 24. jednání ZM návrh úprav rozpočtu města
na rok 2014 především v návaznosti na předpokládanou realizaci projektů
města
b) Mgr. Lucii Hankové zajistit realizaci projektu Asistent prevence kriminality
v případě schválení dotace
c) Janě Drobečkové zajistit systematickou propagaci Krásné Lípy jako vhodného
místa pro rekreaci i bydlení v regionu Děčínska
ve spolupráci s komisí vedenou členem zastupitelstva města Petrem
Hořeňovským
d) Ing. Zbyňkovi Linhartovi poděkovat TS a místostarostovi Janu Kolářovi
za spolupráci při oslavách rozhledny na Vlčí Hoře.
IV. Informace
Informace
RM dále projednala následující informace:
- pozvánka na VII. Mezinárodní folklorní festival Tolštejnského panství, který se
koná v Krásné Lípě a Varnsdorfu ve dnech 13. - 15. června 2014,
- odpověď RRRS Severozápad ze dne 22. 5. 2014 na žádost města o uzavření
Smlouvy o poskytnutí dotace u projektu Rekonstukce požární zbrojnice v
Krásné Lípě pro občanskou vybavenost a komunitní život pro včasné zajištění
financování uvedeného projektu,
- výzva od RRRS Severozápad ze dne 22. 5. 2014 k doložení dalších povinných
příloh k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace projektu Rekonstrukce požární
zbrojnice v Krásné Lípě pro občanskou vybavenost a komunitní život,
- dopis MŽP ze dne 16. 5. 2014 ve věci ukončení procesu posuzování vlivu na
životní prostředí záměru Environmentální rekonstrukce kotelny,
- poděkování od ministryně pro místní rozvoj Věry Jourové za pozvání do Krásné
Lípy a Českého Švýcarska a přijetí nabídky včetně ministra ŽP Mgr. Richarda
Brabce,
- žádost ze dne 14. 5. 2014 Mgr. Bohumíry Cveklové o odstranění veřejného
osvětlení umístěného na p. p. č. 1147, k. ú. Vlčí Hora,
- výsledky voleb do Evropského Parlamentu 2014 - Krásná Lípa,
- dopis MŽP ze dne 28. 5. 2014 ve věci kompenzace ztrát obcím na území
NPČŠ v r. 2014,
- Svodka událostí za měsíc květen 2014 od pořádkové služby Krásná Lípa.
Jan Kolář

Ing. Zbyněk Linhart
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