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Čtvrtek 30. března
INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK

Příští číslo vyjde za dva týdny
4,- Kč

Zastupitelé se sešli
již potřinácté
První letošní jednání Zastupitelstva
města Krásná Lípa mělo na programu
necelou padesátku bodů k projednání.
Nejdůležitějším bodem bylo schválení
rozpočtu města na rok 2017. Vzhledem
k tomu, že zastupitelé měli možnost se
s návrhem rozpočtu seznámit v předstihu, na již tradičním speciálním semináři, byl rozpočet schválen rychle, bez větší diskuse. Město bude letos hospodařit
s příjmy ve výši 65,2 mil. Kč, provozními
výdaji ve výši 58,1 mil. Kč, na investiční
výdaje je vyčleněna částka 35,8 mil. Kč
a financování je dále v rozpočtu částka
28,7 mil. Kč. Rozpočet je tedy schválen
jako vyrovnaný. O jeho dalším vývoji
bude rozhodovat situace s realizací plánovaných investičních akcí v závislosti
na schvalování podaných dotačních
žádostí.
V ekonomickém bloku projednali zastupitelé zprávy o výsledcích finančních kontrol města a zpráv příspěvkových organizací města v roce 2016
– bez nálezů. Následně byly schváleny
u ZŠ Krásná Lípa, p. o. a Kostka Krásná
Lípa, p. o.: hospodářský výsledek za rok
2016, zpráva o hospodaření organizace
za rok 2016 a účasti v několika různých
dotačních projektech. U školy např. rekonstrukce učebny fyziky a chemie, se
zajištěním přístupu pro imobilní žáky,
u Kostky pak např. 5,2 mil. Kč dotace
Ústeckého kraje na podporu sociálních
služeb a 0,5 mil. Kč dotace MŠMT na
provoz Klubu Včelka.
V další části byla projednána a schválena Zpráva o správě a údržbě majetku
města, z prezentace vyplynulo, že město pečuje o 39 objektů, z toho je 19 objektů nebytových, 18 bytových domů
a 2 domy s pečovatelskou službou. Celková částka věnovaná na jejich obnovu
a údržbu v letech 2011-2016 dosáhla
více jak 31 mil. korun.
Následně zastupitelé projednali zprávu o hospodaření Křinice, s. r. o., jíž je
město 100% vlastníkem, a která zajišťu-

Toulavá zvířata
nejsou jen psi

je především výrobu tepla pro sídliště.
V příštích letech bude nutné se zabývat
postupnou modernizací kotelny a technologií. O formě a rozsahu bude dále
jednáno.
Dále bylo schváleno rozdělení dotací na
podporu zájmové činnosti spolků a organizací ve městě v celkovém finančním plnění ve výši 540 tis. Kč, rovněž
byla schválena technická podpora akcí.
Samozřejmostí zůstává i bezplatné využívání sportovišť, kulturního domu
a dalších prostor města.
V průběhu jednání byly vyřešeny i personální otázky zastupitelstva, kdy po
odstoupení RNDr. Ivany Preyové v závěru loňského roku, složila slib nová zastupitelka Astrid Schnittnerová, Dis. (Sdružení 2014), a Rada města byla doplněna
Hanou Volfovou (Sdružení 2014).
V agendě majetku města bylo zajímavým momentem rozhodnutí zastupitelstva o účasti v nucené veřejné dražbě
nemovitostí společnosti COLOR-TEX, s.
r. o. Město se tak poprvé v historii mohlo zúčastnit dražby majetku, konkrétně
šlo o rybník Dvoják a pozemky okolo
Městského parku.
Zároveň zastupitelstvo rozhodlo, na
základě žádosti Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových, o bezplatném převodu historického objektu
tzv. Dittrichovy hrobky, ovšem za předem stanovených podmínek, kdy bude
objekt technicky nejprve státem zajištěn před dalším chátráním atd.
Diskuse zastupitelstva byla poměrně rozsáhlá, zpravidla se však jednalo
o drobnější provozní připomínky či
dotazy na vedení města. Příští jednání
ZM je naplánováno na 5. červen 2017
a na programu bude rekapitulace hospodaření města za rok 2016 nebo i stav
a příprava jednotlivých investičních
projektů města.
(Jan Kolář)

V našem městě jsme zaznamenali výskyt toulavých koček
v lokalitě ulice Čelakovského. Na základě oznámení místních občanů provede město Krásná Lípa regulaci populace
těchto toulavých koček. Budeme postupovat v souladu se
zákonem o veterinární péči a zákonem na ochranu zvířat
proti týrání a provedeme odchyt koček v této lokalitě ve
veřejném zájmu ve čtvrtek 6. dubna. Město se tak snaží
o udržení populace v určité zdravotní, genetické kvalitě.
Toulavé kočky budou odchyceny a předány do veterinární
péče, kde jim bude zajištěna základní zdravotní péče (odparazitování, kastrace, …) a u nevyléčitelně nemocných či
zraněných zvířat případné utracení. Ošetřené kočky budou
vráceny zpět do svého teritoria. Tuto regulaci považujeme
za opatření, které zamezí utrpení zvířat, nekontrolovatelnému množení zdivočelých koček a šíření nemocí.
Žádáme občany o spolupráci minimálně v těchto krocích:
- Neodkládejte odpady, které jsou zdrojem potravy a tedy
množení toulavých koček.
- Ukliďte, zabezpečte své objekty proti vnikání takto zdivočelých koček.
- Hlaste nám podezření na výskyt toulavých zvířat na
technické služby, tel. 412 354 848, hlavackova@krasnalipa.cz, doskova@krasnalipa.cz či podatelna@krasnalipa.
cz.
Žádáme majitele koček, kteří chovají kočky v okolí dané lokality, aby je ve čtvrtek 6. dubna zabezpečili tak, aby nedošlo k nechtěnému odchytu koček chovaných v domácnosti.
Regulace populace toulavých koček ve veřejném zájmu
bude následně pokračovat i v jiných lokalitách. O odchytové akci vás budeme včas informovat.
(Lucie Hanková)

Koncert kapely
Jablkoň
Na sobotu 22. dubna 2017 se v rámci Ozvěn
ekofilmu v Krásné Lípě připravuje celá řada přednášek se zajímavými osobnostmi, o kterých Vás
budeme informovat později. Již nyní víme čas,
který bude tentýž den patřit koncertu kapely
Jablkoň, který se bude konat v krásnolipském
kulturním domě a to od 18:00 hodin.
Vstupné na koncert je dobrovolné.
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Svoz separovaného
odpadu
vždy v lichém týdnu

Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční v pondělí 10. 4.
2017 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 13. 4. 2017 v Krásné
Lípě. Dále pak v pondělí 24. 4. 2017 ve Vlčí Hoře a v Zahradách
a ve čtvrtek 27. 4. 2017 v Krásné Lípě.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma vyzvednout na TS Krásná Lípa, Pletařská 22/3 a také na MěÚ, dveře č. 5.
Provozní doba TS Krásná Lípa:
Pondělí 7:00 – 12:00 14:00 - 17:00
Úterý 7:00 – 12:00 14:00 – 15:00
Středa 7:00 – 12:00 14:00 – 17:00
Čtvrtek 7:00 – 12:00 14:00 – 15:00
Pátek 7:00 – 13:00
Sobota – sudý týden 8:00 – 11:00
Podrobné informace získáte na MěÚ tel.: 412 354 833, nebo na TS
města tel: 412 354 848.
Do pytlů se třídí tyto odpady: papír a nápojové kartony, textil,
plasty, polystyren, sklo, kovy, baterie.
Svoz komunálního odpadu (SKO):
31.3.2017 skončil tzv. zimní svoz sběrných nádob na SKO, změna
se týká nádob s červenou a bílou nálepkou.
Nálepky na sběrné nádobě (popelnici): zelená – svoz každý týden
žlutá – svoz 1x za 14 dní
červená – od 1. 10. do 31. 3. svoz každý týden
od 1. 4. do 30. 9. svoz 1 x 14 dní
bílá – svoz každý týden pouze od 1. 10. do 31. 3.
Svozové dny (SKO): úterý – Vlčí Hora, Zahrady, Kamenná Horka,
Dlouhá Důl, Kyjov, Sněžná
pátek – Krásná Lípa, Krásný Buk, Zátiší

Komunitní
centrum
KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

Komunitní centrum-prostor pro Vaše aktivity
www.komunitnicentrum.com
Masarykova 1094/4, Krásná Lípa
Odborné sociální poradenství
hanzlicek@komunitnicentrum.com
tel.: 412 354 839
Konzultační hodiny:
Pondělí: 10:00 - 17:30
(15:00 - 17:00 bez objednání)
Úterý: 7:30 - 15:00
Středa: 7:30 - 15:00
(13:00 - 15:00 bez objednání)

Odlehčovací služba
Zastoupíme Vás v péči o Vaše blízké.
Tel.: 777 925 302
hanzlicek@komunitnicentrum.com

Občansko – právní
poradenství JUDr. Pražák
Každé první a třetí Pondělí v měsíci.
Objednávejte se na:
hanzlicek@komunitnicentrum.com
tel.: 412 354 839

Amari klub – NZD
Po – Pá 12:00 – 14:00 - doučování
Po – Pá 14:00 – 17:00 – volnočasové aktivity

Sociální šatník
dle dohody

T-Klub – NZDM
Po – So – 13:00 – 19:00
galbava@komunitnicentrum.com
tel: 721 055 893

Terénní pracovník
jansova@komunitnicentrum.com

Praní, žehlení, mandl
prádelna Kolíček
Sociálně aktivizační služby
Úklidy domácností i firem
pro rodiny s dětmi
sterbova@komunitnicentrum.com
kucerova@komunitnicentrum.com tel.: 777 291 340
tel: 777 974 583
Vzdělávací kurzy dle aktuální
Klub VČELKA
nabídky
Pro předškoláky
tel: 412 354 844
Pro děti od 3 let
Po-Pá 8:00 – 12:00
Půjčovna kostýmů pro děti
hadravova@kominitnicentrum.com tel: 412 354 842
tel: 412 354 843
Půjčovna kompenzačních
Klub pro maminky
pomůcek
Čt – 8:00 – 12:00
ceník na webu Kostky
tel: 412 354 839

Únor 2017 - ze zimy rovnou do jara
Letošní únor nám v první polovině měsíce předvedl
pravé nefalšované zimní počasí, které zejména ve
druhé polovině měsíce přešlo bez předjarní předehry prakticky do jara.
První únorové dny navázaly na chladný leden.
Obleva však na sebe nenechala dlouho čekat.
Již 2. února dorazily od západu dešťové srážky,
které při teplotách pod bodem mrazu vytvořily nebezpečnou ledovku. Následující dva dny se teplota
vzduchu držela nad bodem mrazu, nejčastěji kolem 3°C. Sníh, jehož výška byla na začátku měsíce
přes 45 cm, rychle slehnul na přibližně 35 cm. Po
oteplení se vrátilo zpět ochlazení. Kompenzace za
oteplení v podobě nového sněhu nepřišla. Nejvíce
se ochlazení projevilo 7. a 8. února, kdy se denní

teploty pohybovaly jen kolem -7°C. Výhledy na další dny ale dávaly už jasně tušit, že se zimou je zle.
Celodenní mráz nás opustil 11. února, od 13. února
pak přestalo mrznout i v noci. 15. února vystoupala
odpolední teplota k 10°C nad nulou. Sněhu se moc
dolů nechtělo. Byl přesycen vodou a přemrzlý. Srážkově bohatým frontálním systémům, které přes nás
přecházely od 20. února, již sníh odolat nemohl.
A podepsalo se to rychle na stavu řek. Například
Mandava ve Varnsdorfu velice rychle vystoupala na
3. SPA. Poslední čtyři únorové dny se již nesly v klidném duchu bez sněhové pokrývky, bez vydatných
srážek a silného větru, který bičoval Čechy právě
v závěrečné únorové dekádě.

Únor 2017 - 2010
rok

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Průměrná teplota

0,5°C

1,7°C

-1,1°C

1,6°C

-3,0°C

-6,4°C

-2,9°C

-2,8°C

Maximální teplota

11,1°C

10,9°C

5,8°C

9,6°C

4,9°C

7,1°C

8,4°C

6,3°C

Minimální teplota

-9,3°C

-4,8°C

-9,2°C

-4,0°C

-10,9

-26,4°C

-20,4°C

-15,3°C

Maximální vlhkost

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100 %

100%

Minimální vlhkost

33%

62%

49%

76%

55%

38%

38%

51%

Max. poryv větru

14,3 m/s

15,7 m/s

15,3 m/s

12,7 m/s

13,2 m/s

17 m/s

13,3 m/s

20m/s

Úhrn srážek

65,2 mm

83,9 mm

24,2 mm

12,4 mm

56,9 mm

86,8 mm

18,7 mm

33 mm

Počet dnů ledových (maximální denní teplota nevystoupila nad -0,1°C) : 7
Počet dnů mrazových (minimální denní teplota klesla pod 0,0°C) : 19
(Jan Pícha, www.pocasi-strelna.cz/krasnalipa.htm)

SVOZ BIODPADU
V ROCE 2017
Pravidelný svoz biologicky rozložitelných odpadů
rostlinného původu v hnědých nádobách přímo
od občanů bude v letošním roce zahájen ve středu 5. dubna. Doba svozu bude v daný den od 6:00
hodin do 20:00 hodin. Frekvence svozů bude 1x za
14 dní ve středu.
Podrobnější informace – Fritscheová, MěÚ Krásná
Lípa, tel. 412 354 833, fritscheova@krasnalipa.cz

Mobilní zákaznické
centrum Severočeských
vodovodů a kanalizací
V podstatě vše potřebné, co na běžném zákaznickém centru (přepisy smluv, odhlášení, přihlášení,
donést podklady k žádostem na zhotovení přípojek, změny ve smlouvách, výši záloh, žádosti na
přezkoušení vodoměru apod.) vyřídíte v mobilním
zákaznickém centru přímo na krásnolipském Křinickém náměstí.
Vždy ve středu: lichá středa od 12:00 do 14:00 hod.
sudá středa od 10:00 do 12:00 hod.
Tato provozní doba mobilního centra platí až do
30. 4. 2017.
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.
Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. zavedla
pro své zákazníky bezplatnou asistenční službu
v případě havárie na vodovodní přípojce. V případě
potřeby volejte 212 812 212!

Asistent prevence
kriminality - KONTAKT
V případě potřeby, můžete kontaktovat našeho asistenta prevence kriminality na tomto telefonním čísle: +420 603 893 634.

Kancelář senátora

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

Služby praní, žehlení,
mandlování a úklidové
V přízemí domu služeb má Kostka otevřenu
prádelnu Kolíček. Nabízíme praní, žehlení,
mandlování, úklidy běžné i generální a to
domácnostem i firmám. Volejte vedoucí prádelny na tel. 777 291 340.
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Policejní sloupek
Auto ukradl v Německu
Chvíli po půlnoci se rozhodli policisté zkontrolovat muže, který na parkovišti u městského úřadu zaparkoval vozidlo Volkswagen
Golf Variant, a který po krátkém telefonátu
v telefonní budce z místa odcházel. Po jeho
oslovení se dal okamžitě útěk. Když byl dostižen, bylo u něho nalezeno náčiní sloužící
ke krádežím motorových vozidel. Lustrací
vozidla bylo zjištěno, že vozidlo bylo odcizeno před půlnocí v Německu. Jmenovaný
strávil noc v policejní cele a druhého dne si
převzal sdělení obvinění za krádež, za kterou
mu hrozí až tříletý trest odnětí svobody.
Co je vaše, to si hlídejte
Teprve 22letý mladík využil v zastavárně ve
Varnsdorfské ulici nepozornosti ženy, která
si zde na pult odložila svou peněženku včetně finanční hotovosti a platebních karet. Ačkoliv odcizil pouze asi dva tisíce korun, hrozí
mu za neoprávněné opatření platebního
prostředku až dvouletý trest odnětí svobody.
Ukradl žebřík, nevíte o něm?
Neznámý pachatel na zahradě u rodinného domu v Pražské ulici odcizil třídílný hliníkový žebřík a jeho majiteli způsobil dvou
tisícovou škodu. Policisté uvítají jakýkoliv
poznatek k pachateli, kterému za porušování domovní svobody hrozí až dvouletý trest
odnětí svobody.
Další krádež na zahradě
K další krádeži došlo v Bendlově ulici.
Z oplocené zahrady neznámý pachatel odcizil ze zamčeného přístavku domu zahradní
sekačku zn. Husqvarna v hodnotě sedmnáct
tisíc korun. Také v tomto případě uvítá policie jakéhokoli poznatku k pachateli skutku.
Policisté obvodního oddělení Krásná Lípa
v období uplynulého měsíce evidovali
20 trestných činů a 101 přestupků, z nichž
30 vyřešili v blokovém řízení.
prap. Jan Hampl

Štěstí přeje
připraveným

strana 3

Máte vlastní studnu a chcete vědět,
zda voda v ní je pitná?
Informativní rozbor vody podle vyhlášky 252/2004
Sb., příloha č. 5, krácený rozbor, který poskytuje
Zdravotní ústav za výhodnou cenu 750 korun pro
soukromé osoby.
Akce probíhá od 1. března do 31. května letošního
roku. Občanům je k dispozici celkem 33 pracovišť
v rámci devíti krajů České republiky. Nám nejbližší
pracoviště je v Děčíně na adrese Březinova 444/3,
budova KHS, přízemí – tel.: 477 751 310. Nebo
v České Lípě v areálu nemocnice na adrese Purky-

Výroční schůze krásnolipských rybářů
s rekordní účastí
Největší krásnolipská zájmová organizace rekapitulovala v sobotu 25. března 2017 loňskou činnost na
výroční členské schůzi a zároveň plánovala i aktivity na rok letošní. Téměř šest desítek rybářů a několik hostů se sešlo v rekonstruovaném Domě rybářů.
O prezentaci jednotlivých zpráv se podělili pánové
Knobloch, Šulc a Krajmer. Mimo jiné zaznělo, že
při péči o krásnolipské rybníky a vodní toky bylo
odpracováno 1 200 brigádnických hodin. Členská
základna se rozrůstá, velkým překvapením je nárůst především o mládež do 15 let. V současnosti je
v Krásné Lípě 136 rybářů, 1 dorostenec a 36 žáků
do 15 let, z toho 4 děvčata! Mezi hosty v diskusi vystoupili krásnolipský starosta Jan Kolář, člen výboru Severočeského územního svazu Miroslav Vajda
a zástupce Místního oddělení Policii ČR František
Chlubna.

HASIČI
Krásná Lípa
Přijímáme do výjezdové jednotky

NOVÉ ČLENY !
¾ Jednotka je
j zařazena v kategorii
g
JPO 3/
3/1
¾ Součinnost s HZS a ZZS Ústeckého kraje,
j , Policií ČR a městem Krásná Lípa
¾ Nováčků se ujme
j
zkušený
ý hasič,, který
ý Vás zaškolí a vycvičí
y
x Věk 18+
x Dobrý zdravotní stav a fyzická kondice

Scházíme se každou sobotu od 9:00 hodin v hasičské zbrojnici na Nemocniční ulici 687/3.
Lze domluvit individuální schůzku.
Více informací na:

Turistická sezóna pomalu začíná, a tak pracovníci
o.p.s. České Švýcarsko ve spolupráci se Správou NP
České Švýcarsko připravili školení pracovníků informačních středisek.

ňova 1849 – tel: 483 034 147.
Stanovené ukazatele kráceného rozboru: escherichia coli, koliformní bakterie, amonné ionty, dusičnany, dusitany, TOC (CHSK-Mn), pH, železo nebo
mangan, tvrdost (Ca, Mg).
V případě, že máte zájem o kompletní rozsah kráceného rozboru, je cena stanovena na 1 250 korun. Více informací získáte na webových stránkách
Zdravotního ústavu www.zuusti.cz.

www.facebook.com / sdhkrasnalipa

Velitel jednotky: Danita Václav ( 603 893 634 )

sdhkrasnalipa
pa@
@seznam.cz
Zástupce velitele jednotky: Suda Jiří

Sobota
b
1. dubna
b
2017
7 od 14:00
4
do 17:00
7
b
bude p
probíhat
b
v hasičské zbrojnici
b j
DEN OTEVŘENÝCH
O
DVEŘÍ !!

Stomatologická pohotovost
Ordinační hodiny 8:00 - 11:00

1. – 2. 4. 2017 MUDr. Pavel Charvát, J. Š. Baara 962/26, Děčín V, tel.: 412 507 588
8. – 9. 4. 2017 MUDr. Vladimír Vojtěch, 28. října 110, Děčín I, tel.: 412 151 056
14. – 15. 4. 2017 MUDr. Alena Křemenová, Sokolská 129, Děčín IX, tel.: 412 544 539
16. – 17. 4. 2017 MUDr. Adolf Křemen, Teplická 270, Jílové, tel.: 412 550 343
Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto doporučujeme správnost
uvedených informací před návštěvou lékaře vždy telefonicky ověřit.
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Pro pedagogy připravili čtyři
vzdělávací kurzy
Díky podpoře ze Státního fondu životního prostředí v rámci projektu: „České Švýcarsko o.p.s. a SEVER:
společně za stejným cílem“ proběhnou během jara
v Českém Švýcarsku další čtyři vzdělávací kurzy zaměřené na environmentální výchovu.
První z kurzů se uskuteční v březnu v Městské
knihovně Děčín, další pak budou realizovány
v Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě. Některé
vzdělávací aktivity se uskuteční i přímo v přírodě,
a to v městském parku v Krásné Lípě. O kurzy je
velký zájem a téměř všechny jsou již zaplněny. Pedagogové se mohou těšit na kurz Environmentální
výchova v ročních obdobích - inspirace jaro, léto
s lektorkou Bc. Lenkou Hronešovou, kurz Les ve
škole s lektory ze vzdělávacího centra Tereza, nebo
kurz na téma voda: Studánky víly Rozárky s lektorkou Mgr. Janou Modrou. Na závěr je naplánován
kurz Zážitková pedagogika v praxi - od vzdělávací

organizace Prázdninová škola Lipnice.
Kromě kurzů pro pedagogy připravujeme i kurz pro
pracovníky informačních středisek regionu, kteří se
před nadcházející sezónou dozví aktuální informace z Českosaského Švýcarska.
Ani veřejnost nebude ochuzena, protože uspořádáme opět několik exkurzí po stopách člověka
v krajině, např. zopakujeme velmi úspěšnou exkurzi
s Mgr. Natálií Belisovou na téma stará lesní řemesla
Českého Švýcarska, a to 14. 5. 2017.
Projekt, ze kterého všechny tyto aktivity probíhají,
skončí v srpnu letošního roku. Vzhledem k velkému
zájmu o vzdělávací kurzy i exkurze, budeme do té
doby hledat další možnosti, jak na tento projekt
plynule navázat. Více o jednotlivých akcích najdete
na stránkách: www.ceskesvycarsko.cz
Ing. Jarmila Judová – koordinátorka vzdělávání
České Švýcarsko o.p.s.

Zastoupíme v péči
o vaše blízké
Již od roku 2008 poskytuje Kostka Krásná Lípa p.
o. registrovanou sociální službu zaměřenou na domácí péči o seniory a osoby se zdravotním postižením. Jedná se o odlehčovací službu, při které asistentky zastoupí pečující osoby v péči o jejich blízké,
v jejich domácím prostředí. Umožní tak pečujícím
osobám odpočinout si, obstarat si své záležitosti,
a to s vědomím, že je o jejich blízké postaráno. Služba je poskytována v dohodnutých pravidelných či
nepravidelných termínech, dle potřeb klientů.
Péče o seniory či osoby se zdravotním postižením
je poskytována v domácím prostředí s ohledem
na jejich individuální potřeby. Nejčastěji se jedná
o pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní
osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí
stravy a sociálně terapeutické, výchovné a aktivizační činnosti. Služba je zpoplatněna částkou 100,Kč za hodinu přímé práce s klientem. Poskytování
služby také finančně podporuje Ústecký kraj.
Vysokou kvalitu poskytování odlehčovací služby
potvrdila i nedávná inspekce kvality poskytování
sociálních služeb, které byla odlehčovací služba
podrobena. Inspekce velmi pozitivně hodnotila
právě přímou práci a péči o klienty služby.
Více informací o odlehčovací službě je na našem
webu www.komunitnicentrum.com, nebo telefonicky na čísle 777 925 302.
(JUDr. Miloš Hanzlíček, sociální pracovník,
Kostka Krásná Lípa, p. o.)

,,Bertík pomáhá“

„Poradna v kostce“ nabízí pomoc
Již sedmý rok nabízí občanům Krásné Lípy a okolních měst službu „Poradna v kostce“, která poskytuje Odborné sociální poradenství jako registrovanou
sociální službu. Službu mohou využít osoby starší
15ti let z celého Šluknovského výběžku, které se
dostaly do obtížné životní situace, ze které nevidí
východiska a nejsou schopny ji řešit vlastními silami
a prostředky. Dále je poradna zaměřena na pomoc
obětem trestné činnosti. Poradenství je poskytováno zdarma. Sociální službu finančně podpořil
Ústecký kraj.
Pokud se ohlédneme za činností poradny v roce
2016, s žádostmi o radu či pomoc se na poradnu
obrátilo 95 občanů a v rámci poradenské činnosti
proběhlo celkem 123 konzultací. Přesto, že v loňském roce přetrvával zájem u občanů z okolních
měst a obcí, nejvíce zájemců o službu bylo z Krásné
Lípy - celkem 48 občanů, 14 klientů pak bylo z Varnsdorfu, 11 z Rumburku a 22 občanů z dalších obcí
Šluknovského výběžku. Převažujícím problémem
byla a stále je finanční situace, zejména zadlužení,
kdy občané nejčastěji řeší problémy s exekutory
a s oddlužením formou insolvenčního řízení. V posledním roce se zvýšil počet osob, které řeší rodinné
problémy. Jedná se zejména o rozvody, spory o majetek a s tím související i splácení dluhů spadajících

do společného jmění manželů. Zvýšil se i počet
klientů řešících pracovně-právní spory související
s ukončením pracovního poměru či nevyplacením
mzdy. Cílem poradny je řešit problémy v rámci jedné konzultace, kromě případů oddlužení, kde je
třeba dlouhodobější spolupráce a předpokladem
je aktivní přístup klienta.
I v letošním roce lze bezplatně využít služby odborného sociálního poradenství poskytované občanskou „Poradnou v kostce“.
Konzultační hodiny poradny:
Pondělí 10.00 – 17.30 (15.00 – 17.00 bez objednání)
Středa 7.30 – 15.00 (13.00 –15.00 bez objednání)
Poradna nadále spolupracuje s JUDr. Zbyňkem Pražákem, který poskytuje bezplatné občansko- právní poradenství každé první a třetí pondělí v měsíci,
kromě prázdninového období. V roce 2016 navštívilo poradnu JUDr. Pražáka celkem 55 občanů.
Na konzultace do „Poradny v kostce“ i k JUDr. Pražákovi je vhodné se telefonicky objednat na číslech:
412 354 839, mobil 777 925 302, elektronicky na
e-mailové adrese hanzlicek@komunitnicentrum.
com…
(Miloš Hanzlíček)

Bertík pomáhá je název grantového programu Nadace Albert, díky němuž může komunitní centrum
Kostka Krásná Lípa realizovat projekt s názvem ,,Už
vím“, Tento projekt byl zahájen 1. ledna 2017 a cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi a neorganizované děti a mládež. Projekt se zaměřuje na prevenci
v oblasti zdraví a hygieny, konkrétně na následující
témata: hygienické návyky, zubní hygiena, péče
o dítě do tří let, péče o dítě od 3 do 6 let, péče
o školní dítě, zdravá strava, zdravotní péče, očkování, návykové látky nebo bezpečný sex. Sociální
pracovníci z terénního programu, nízkoprahového
zařízení pro děti a mládež a ze sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi si vytvoří zdravotně hygienické balíčky s kartami. Na těchto kartách bude
popsáno, jak se v konkrétních situacích chovat
včetně kontaktů na odborníky. Balíček bude také
doplněn o ukázkový materiál. Kontaktováno bude
minimálně 50 osob nebo rodiny, u kterých následně prověříme srozumitelnost textů a informací.
Balíčky budou dále využívány terénními pracovníky podle aktuální životní situace klientů. Cílem
projektu je zvýšit znalosti u klientů ve zdravotně
hygienické oblasti.
(Adéla Galbavá, sociální pracovnice
Kostka Krásná Lípa)

Obojživelníci ve
svém živlu
Až do 7. dubna můžete v Domě Českého Švýcarska shlédnout výstavu fotografií Jany Doležalové
a Romana Vlčka „Obojživelníci ve svém živlu“. Na
patnácti panelech budete moci nahlédnout do
skrytého života obojživelníků pod vodou i na souši.
Výstava zachycuje obojživelníky během rozmnožování i následného vývoje jednotlivých stádií od
vajíček až po dospělé jedince. Součástí výstavy jsou
také infopanely o příčinách ohrožení a praktických
možnostech ochrany těchto živočichů. Výstava je
k vidění v otevírací době informačního střediska
každý den od 9:00 do 16:00, od 1. března pak od
9:00 do 17:00 (pauza od 12:00 do 12:30).
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Řemeslně - výtvarné dílny
Krásná Jurta Vás zve na řemeslně výtvarné dílny - aneb Pojďme tvořit spolu.
Konají se každý čtvrtek od 15:30 do 17:30 v prostorách ZŠ Krásná Lípa (zadní
vstup do budovy). Dílny jsou otevřené pro každého – samostatně tvořící děti,
rodiče s dětmi, dospělé. Vstup: 150 Kč na dílnu a tvořící osobu.
Čtvrtek 6. 4. – odlévání své vlastní ruky
- vlastní forma na odlitek své ručky nebo ručky dítka nebo společné sošky –
krásná vzpomínka, jak ta naše dítka rostou. Lektorka Hanka Štroblová.

Vědomostní soutěž
Správa NP České Švýcarsko vyhlásila vědomostní soutěž „Za poznáním Českého
Švýcarska“ a jako každý rok, čeká na zvídavé soutěžící deset otázek, ověřujících
jejich znalosti z obou národních parků.
Tématem letošního ročníku jsou VODY ČESKOSASKÉHO ŠVÝCARSKA. Otázky
i další podmínky soutěže najdete na www.npcs.cz/vedomostnisoutez

Seniorská akademie - jóga pro seniory
protažení
náJJemnéé cvičení
ič í v klidném
klid é tempu,
t
t ž í těla,
těl uvolnění,
l ě í autorehabilitace,
t h bilit
á
cvik správného dýchání.
Cvičitelka Mgr. Irena Kubicová. Vstupné zdarma. Akce je určena i veřejnosti.
S sebou pohodlné oblečení. Více informací na tel.: 728 974 010.
Středa 5. 4. od 10 – 11 hodin modrý DPS
Středa 12. 4. od 10 – 11 hodin žlutý DPS
Středa 19. 4. od 10 – 11 hodin modrý DPS
Středa 26. 4. od 10 – 11 hodin žlutý DPS

Seniorská akademie - velikonoční
tvoření a zdobení
Velikonoce jsou tady. Pojďme si vytvořit velikonoční ozdoby našich domovů,
pro potěšení i koledníčky. Materiál bude připraven. Vstupné je zdarma. Akce je
určena i veřejnosti. Více informací na 728 974 010.
pondělí 3. 4. od 10 – 11 hodin žlutý DPS
pondělí 10. 4. od 10 – 11 hodin modrý DPS

Nová geolokační hra
Kouzelník Pumpot

Velikonoce
v Loretě Rumburk

Ve spolupráci s průvodcem panem Alešem Kubicou vytvořila Nikola Fenyková pro turisty místní
geolokační hru Kouzelník Pumpot, která se odehrává po části naučné Köglerovy stezky v okolí Kyjova.
Začíná na rozcestí Kyjov a po absolvování okruhu
stezky se opět vrací do výchozího bodu. Cílem je
ukázat lidem krásy tohoto místa, seznámit s historií
a to během procházky, ve které je virtuálním průvodcem kouzelník Pumpot. V jeho společnosti se
lidé mohou „naučit kouzelnickým kouskům a stát
se kouzelníkem“. Hra je primárně určena rodinám
s dětmi, ale může ji odehrát kdokoliv.
Hra je dostupná zdarma v aplikaci GEOFUN a po
jejím stažení běží offline. Může ji tedy odehrát každý, kdo má chytrý telefon a hru si stáhne. GEOFUN
jsou výletní hry do mobilu, kde hráči zažívají v podání virtuálního průvodce originální příběh a plní
nejrůznější úkoly, zatímco objevují dané místo.
Vychází ze známého geocachingu, ale díky využití
chytrého telefonu jsou zcela virtuální.
(www.geofun.cz, Nikola Fenyková - marketingová
manažerka a scénáristka)

Celoročně přístupnou rumburskou Loretu je možné navštívit také o Velikonocích. O prodlouženém
velikonočním víkendu je v barokní sakrální památce v regionu Českého Švýcarska otevřeno rovněž
na Velký pátek 15. 4. a o Bílé sobotě 16. 4. vždy od
10:00 do 17:00 hodin. V kapli Panny Marie Lurdské
je k vidění ojedinělý pašijový betlém a v ambitu fotografie jedenadvaceti obnovených objektů z oblasti bývalých Sudet. Děti mohou tvořit ve výtvarné
dílně. Na Velký pátek 15. 4. v 15:00 hodin proběhne
pobožnost Svatých schodů v kapli Svatých schodů.
Velikonočním svátkům předchází komentovaná
prohlídka křížové cesty a kaple Svatých schodů.
Uskuteční se ve středu 12. 4. od 17:00 hodin. Účastníci si při prohlídce připomenou historii tří křížových cest, které se od 18. století vystřídaly v ambitu
Lorety. Vstupné na hodinovou prohlídku je dobrovolné. Vhodná je rezervace na tel. 604 555 922.

Seznamte se se
světelným kořenem
Na
- pěstitelkou
N kkurzu s paníí Jarmilou
J il Habrovou
H b
ě i lk
světelného kořene, který se koná v neděli 9. dubna
od 10 hodin, se dozvíte spoustu zajímavých informací o této méně známé rostlině, o jejím pěstování
i o významném přínosu z hlediska zdravé výživy
a posílení imunity. Světelný kořen si i prakticky vysejete a vysadíte. Vstupné 300 Kč, přihlášky: irena.
cihakova@nobilis.cz, tel.: 773 111 904.

Má vlast cestami proměn
Výstava „Má vlast cestami proměn 2016“ otevírá v dubnu novou turistickou sezónu v Loretě
Rumburk. Celoročně přístupná barokní památka
současně přechází na letní otevírací dobu. Od 1.
dubna je přístupná od úterý do soboty mezi 10:00
až 17:00 hodin. Výstava prostřednictvím fotografií
přibližuje společné česko-německé projekty na záchranu památek v oblastech bývalých Sudet. Česko-německé texty přináší svědectví o proměnách
chátrajících památek, sakrálních staveb, drobných
sakrálních památek, starých hřbitovů v důstojné
objekty. V ambitu Lorety Rumburk můžete výstavu
vidět do 31. května. Přístupná je od úterý do soboty mezi 10:00 až 17:00 hodin. Vernisáž výstavy se
koná v úterý 4. dubna od 17:00 hodin.

Čápi - výstava vítězných
fotografií ptáka roku 2014
České
Švýcarsko
o.p.s. ve spolupráci s Č
Českou spoČ
Š
lečností ornitologickou vás srdečně zvou na výstavu fotografií, které zvítězily ve fotografické soutěži
na téma: pták roku 2014. Tím byl před třemi lety
čáp, a to nejen známý čáp bílý, ale i jeho plašší příbuzný čáp černý, který obývá i národní park České
Švýcarsko. Fotografování volně žijících ptáků je
výzva, kterou využilo desítky soutěžících, ale jen
díla těch nejúspěšnějších můžete vidět na výstavě,
která bude průběžně obměňována. K vidění budou
i mladí čápi černí z národního parku České Švýcarsko zvěčnění fotografem Václavem Sojkou, který
získal 3. místo.
Přijďte nahlédnout do rodinného života čápů. Na
výstavě jsou k vidění snímky z námluv, soubojů, krmení mláďat, obrany hnízda před vetřelci a dalších
zajímavostí z čapího života.
Výstavu je možné shlédnout v otevírací době informačního střediska, každý den od 9:00 do 17:00,
(pauza od 12:00 do 12:30) od 10. dubna.
Pro účastníky bude k dispozici komiks na téma čáp
černý, který vydala Správa NP České Švýcarsko!

Žehnání křížků
v Lipové
V neděli
dubna
14:00
do Liěli 99. d
b jjste ve 14
00 hhodin
di zváni
á id
pové na slavnost žehnání křížků. Místem setkání je
u Kunertova kříže pod hřbitovem, odkud bude arciděkan P. Pavel Procházka žehnat pět křížů, tři sochy
a jeden obraz na trase dlouhé jeden a půl kilometru. Na závěr slanosti bude připraveno malé občerstvení v lipovském podstávkovém domě. Parkování
je možné v okolí kostela a informačního centra.
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DUBEN 2017
Manžel na hodinu
Středa 5.4.
1900 hodin

x

Pokračování diváckého hitu z roku 2014 sleduje další osudy
čtveřice hráčů vodního póla z Nymburku, kteří začali
pracovat jako hodinoví manželé. Čtveřice kamarádů
tentokrát kromě jiných lapálií řeší další problém – návrat
čtveřice k hraní vodního póla se moc nedaří. Zůstali jen
tři…a to je sakra málo…
Česká komedie. 104 minut. Od 12 let. Vstupné 60 Kč.

x

Sirotčinec sl. Peregrinové
x

Pátek 7.4.
1800 hodin

20. DUBEN
Uklidíme koryto říčky
Křinice z města
až po vstup
do Kyjovského údolí.

ČTVRTEK
2017

x

x

Nezapomenutelný filmový zážitek slibuje snímek z dílny
vizionářského režiséra Tima Burtona, který připravil další
fantaskní výlet do světa kouzel a fantazie.
Dědečkova podivná smrt přiměje Jakea vyrazit na velmi
neobvyklou dobrodružnou výpravu. Pomocí stop a nápověd
objeví na odlehlém koutě téměř opuštěného ostrova velice
zvláštní dům, Sirotčinec slečny Peregrinové…
Dobrodružný, 128 minut. Vstupné 40,- Kč.

Trollové

8:00 hod.
před MěÚ
Krásná Lípa

Pátek 14.4.
1800 hodin

x

x

Trollové jsou vždy veselí a šťastní skřítkové, kteří nejvíce
ze všeho milují hudbu, tanec a zpěv. Jedinou vážnější
starost na světě jim dělají Bergeni. Ti si totiž myslí, že
můžou být šťastní jedině tehdy, pokud budou mít Trolla
v žaludku.
Animovaná komedie, 92 minut. Vstupné 40,- Kč.

Inferno
Středa 19.4.
1900 hodin

x

x

Když se Langdon probouzí se ztrátou paměti v italské
nemocnici, spojí své síly se Siennou Brooksovou,
doktorkou, do které Langdon vkládá naděje, že mu
pomůže ztracené vzpomínky znovu získat. Společně se
pouští do závodu s časem, který je provede napříč celou
Evropou ve snaze zabránit smrtícímu globálnímu spiknutí.
Drama, 122 minut. Od 12 let. Vstupné 60,- Kč.

Kubo a kouzelný meč
Pátek 28.4.
1800 hodin

x

x

Chlapci Kubovi jeho talent pomáhá uživit sebe a
nemocnou matku. Den co den opouští jeskyni, ve které
společně přebývají, a v přilehlé vesnici ohromuje
obyvatele svým vyprávěním. Domů se musí vrátit před
setměním, jinak by ho podle matky mohla stihnout
strašlivá kletba. Jednoho večera se však vrátit nedokáže.
Animovaný dobrodružný, 101 minut. Vstupné 40,- Kč.

www.krasnalipa.cz

Krásnolipský komorní sbor
vás zve na

velikonoĀní koncert,
který se koná v nedďli
9. dubna 2017 od 16:00 hodin
v kulturním domď.

Otevření turistické sezony
2017 v Českém Švýcarsku už
klepe na dveře…
O víkendu 21. dubna – 23. dubna proběhne již tradiční vyvrcholení
společného Otevření turistické sezóny v Českém Švýcarsku, kterou připravuje obecně prospěšná společnost České Švýcarsko s dalšími partnery. Připravena je pestrá škála především turistických akcí na území
Českého i Saského Švýcarska.
Pátek 21. dubna – Odemykání Křinické cyklostezky
Sobota 22. dubna – Výlet k sousedům do Saska – Míšeň
Neděle 23. dubna - Exkurze Okolo Českého Švýcarska - Šluknovsko
a Benešovsko
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OTEVŘENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY 2017

Exkurze OKOLO Českého Švýcarska
ŠLUKNOV A BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ

NEDĚLE 23. 4. 2017
V neděli představíme turis cké veřejnos méně známé, ale atrak vní místa tohoto regionu.
Pojedeme autobusem do Šluknova a Benešova nad Ploučnicí, kde podnikneme vždy
ve spolupráci s pracovníky těchto měst zajímavé vycházky ve městě a okolí.
Sraz: 8:30 autobusová zastávka Krásná Lípa náměs
Návrat kolem 18 hodiny do Krásné Lípy. Autobus a vstupy zdarma, průvodce Jiří Rak.

30. března 2017
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ODEMYKÁNÍ KŘINICKÉ CYKLOSTEZKY
Pátek 21. 4. 2017
V pátek podnikneme cyklovýlet s průvodcem národními parky České a Saské Švýcarsko
po tzv. Křinické cyklostezce.

Krásná Lípa – Kyjovské údolí – Zadní Doubice - Hinterhermsdorf – Neumannmühle – Bad Schandau
Sraz: ve 12:30 hodin na náměs před Domem Českého Švýcarska. Zpět: vlakem z Bad Schandau
17:18 hod do Rumburka (dále na kolech zpět do Krásné Lípy). Cestovné vlakem si každý hradí
sám.

Prosím potvrďte účast Daně Štefáčkové :
Tel.: 777 819 198, E-mail: dana.stefackova@ceskesvycarsko.cz

Akce realizována v rámci projektu „České Švýcarsko o.p.s. a SEVER:
společně za stejným cílem“, který byl podpořen SFŽP ČR a MŽP.

OTEVŘENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY 2017

Výlet k sousedům do Saska - MÍŠEŇ
SOBOTA 22. 4. 2017
V sobotu jedeme k sousedům do Saska - vlakem do Míšně, kde si prohlídneme historické centrum tohoto krásného města a navš víme i Míšenskou manufakturu MEISSEN v rámci
tzv. Dnů otevřených dveří.
Sraz: v 9 hodin na nádraží v Krásné Lípě nebo Rumburku. Cestovné vlakem si každý hradí sám.
Doporučujeme koupit jízdenku Elbe Labe (1 osoba 250 Kč, 5 osob 550 Kč). Návrat bude kolem
21 hodiny. Vstup do manufaktury v Míšni – zdarma. Průvodce Jiří Rak.

Prosím potvrďte účast Daně Štefáčkové :
Tel.: 777 819 198, E-mail: dana.stefackova@ceskesvycarsko.cz

Akce realizována v rámci projektu „České Švýcarsko o.p.s. a SEVER:
společně za stejným cílem“, který byl podpořen SFŽP ČR a MŽP.

Prosím potvrďte účast Daně Štefáčkové :
Tel.: 777 819 198, E-mail: dana.stefackova@ceskesvycarsko.cz

30. března 2017

Brigáda
u pramenů Křinice
Než krásnolipští turisté vyrazí přivítat jaro k pramenům Křinice, jdou k nim uklidit. Nejinak tomu bylo
i letos. Uklízeli již od Klabečku, poklidili i u altánu
nad pramenem a jeho okolí a skončili až na parkovišti u silnice na Studánku. Nasbírali pět plných
velkých černých pytlů a ještě zůstal nepobratelný
odpad několika pneumatik, monitorů a dalších pokladů. Tradičně nejšpinavější místa byla ta, kam se
dá zajet autem a bylo toho opět požehnaně všeho
druhu.
(Ilona Řechtáčková)
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Otvírání studánek u pramenů Křinice
Na náměstí v Krásné Lípě, kde byl sraz účastníků otvírání studánek u pramenů Křinice, to nevypadalo
nijak optimisticky, neboť studánky vždy odemyká
dítě a to tam žádné nebylo. Ale po příchodu ke
studánkám všechny obavy zmizely. Dětí bylo jako
smetí. I s dětmi se u pramenů Křinice nakonec sešlo
sedmdesát sedm studánkářů a pár čtyřnohých hafanů z Rumburku, Horního Podluží, Jiříkova, Jiřetína, Krásné Lípy, Litoměřice, Pihel, Prysku.
A když už byly děti, mohlo se otevírat. Mikuláš Pe-

terka nejprve všechny seznámil s historií studánek,
současností i budoucností studánek. Na místě byla
i chvilka poezie, slova básně „Znám křišťálovou
studánku“ někteří horko těžko lovili z paměti, ale
sborová recitace drobné nedostatky zamaskovala. K otvírání studánek patří i opékání buřtíků, pro
mnohé první v tomto roce. Účastníci ocenili i hezký
pamětní list, který dostal každý na památku.
(Jitka Štraubová)

Koncertovali
krásnolipští učitelé
Běžně se s nimi potkáváme v ulicích města, ale už
tak běžně nevíme, co vlastně dělají a umí. A o tom,
co umí, jsme se mohli přesvědčit na koncertě učitelů ZUŠ Krásná Lípa a jejich hostů z Rumburku
a Varnsdorfu. A bylo co poslouchat. Rozhodně
platí, že někdy není třeba zvát umělce z Prahy, někdy si opravdu vystačíme s profesionály vlastními.
Alespoň krásnolipský koncert nás o tom přesvědčil.
Děkujeme.

Divadlo si zahrály i děti
Po delší době se krásnolipském kulturním době hrálo divadlo pro děti. Přijel s ním Kamil Koula, kterého si
někteří pamatují například z filmu Třetí skoba pro kocoura. Rozuzlení děje dvou vtipně zpracovaných pohádek O Budulínkovi a Červené Karkulce napomohly také děti, které herec zapojil do příběhu.

strana 10

Protahovací cvičení
pro ženy
Je tu čas opět si připomenout ÚTERNÍ CVIČENÍ PRO
ŽENY, které nyní vede cvičitelka p. Eva Kamberská.
„Jádro“ docházejících žen, které se zúčastňují pravidelně, je stálé a během roku přibývají další členky.
Své pohybové schopnosti si s námi můžete ověřit
v krásnolipské tělocvičně každé úterý od 19 do 20
hod. Stačí si vzít podložku na cvičení (karimatku),
sportovní obuv na přezutí (se světlou podrážkou),
dobrou náladu a my vás mezi sebou rády přivítáme. Nejde o žádné supersportovní výkony, ale o to,
že i já, i když je mi 40, 50, 60, 70, 80 i více roků, něco
dokážu. A co je hlavní, je to chvilka jenom pro mne,
při které se rozcvičím a protáhnu při nahraném
záznamu. Bonusem jsou pak společné oslavy kulatin. Na vás, které naše povídání zaujalo, se těšíme
u zadního vchodu do tělocvičny nebo přímo dole
v šatně.
(za cvičenky IC)
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Zimní příprava malých fotbalistů
Družstvo starší přípravky pravidelně trénovalo
v krásnolipské tělocvičně, vždy v pondělí a ve středu. Jako zpestření zimní přípravy se družstvo starší
přípravky oddílu kopané zúčastnilo dvou zimních
halových turnajů. Turnaje se konaly ve velmi dobře
připraveném prostředí vilémovské sportovní haly
za podpory SK Stap Tratec Vilémov a Schrödingerova institutu. Družstvo pod vedením trenéra Daniela
Frieseho a vedoucího družstva Jiřího Jelínka mělo
střídavé úspěchy. První turnaj byl pro nejmenší zástupce našeho města velice úspěšný. Svými výkony
se dostali ze základní skupiny do finálových bojů.
V utkání o postup do finále podlehli smolně Dolní
Poustevně “A“, kdy v normálním hracím čase remizovali 2:2 a o postupu se tak rozhodovalo v penal-

tovém rozstřelu, který 1:0 prohráli. Zlepšení nálady
přinesl boj o konečné 3. – 4. místo, v kterém porazili
vrstevníky z Mikulášovic “A“ poměrem vstřelených
gólů 3:1 a obsadili celkové 3. místo, které bylo pro
mnohé zúčastněné překvapením. V druhém turnaji se bohužel družstvu přes velikou snahu a odhodlání nepodařilo dostat ze základní do finálové
skupiny, kde proběhly boje o konečné 1. až 4. místo
a skončilo na děleném 5. - 6. místě. Jak pilně trénovali, se přesvědčí již 26. března, kdy zajíždějí na
1. jarní mistrovský turnaj do Boletic nad Labem.
Podpořit je můžete svoji návštěvou v neděli 9. dubna, kdy se pořádá turnaj starší přípravky skupiny
střed právě u nás v Krásné Lípě na travnatém hřišti.

Historik Jan Němec
opět překvapil
V pivovaru Falkenštejn minulý čtvrtek opravdu
pestrý program. Jen co v přízemí skončila beseda
s prezidentským kandidátem Michalem Horáčkem,
zaplnil se sál v prvním patře posluchači přednášky
historika Jana Němce z cyklu Zapomenutá fakta
z průmyslové historie Krásné Lípy. Tentokrát byla
věnována Rudolfu Köglerovi a prodeji automobilů
Bugatti v Československu. Zajímavostí i skvělých
obrázků byla spousta. Ve zkratce, dozvěděli jsme,
že:
1) Rudolf Kögler tento, nebyl ten Kögler spojený
s Köglerovou naučnou stezkou (shoda jmen).
2) Tento rodinný klan měl Rudolfa Köglera I.-III.
3) Kromě automobilů Bugatti se v průběhu rodinné
historie Köglerů prodávaly v Krásné Lípě i automobily dalších světových značek. Např. BMW, Mercedes, Laurin & Klement, Renault, Citroën, Steyr, atd.
4) Firemní dílny byly na dnešní Kyjovské ulici v prostoru naproti Domu rybářů a pod bývalou Lesní
správou.
5) Závěr – není jisté, kdy se opět budou v Krásné
Lípě prodávat nové vozy BMW či Mercedes.
(Jan Kolář)

Michal Horáček
navštívil Krásnou Lípu
V rámci návštěvy kandidáta na prezidenta ČR Michala Horáčka na Šluknovsku, jsme měli možnost
představit i Krásnou Lípu a některé naše aktivity.
Do nabitého časového plánu se vešla jen krátká
procházka centrem města, návštěva Komunitního
centra Kostka a Domu ČŠ. Na závěr programu se
uskutečnila zajímavá a hojně navštívená beseda
v pivovaru Falkenštejn.

Přijďte mezi volejbalisty
V sobotu 4. března se opět uskutečnil tradiční
turnaj založený k oslavě žen – MDŽ. Probíhal tedy
typicky v ženském podání a na závěr nechybělo
ani jarní připomenutí v podobě voňavého narcisu
a čerstvého ovoce.
Sešla se čtyři družstva, která mezi sebou změřila své
síly. Nejúspěšnějším týmem se stal silný Varnsdorf,
druhým byl již stálý účastník turnaje – Děčín a třetí
a čtvrté místo urvaly volejbalistky Krásné Lípy doplněné o dobrovolníky.
V poslední době se u nás tento krásný sport potýká

s malou účastí volejbalistů, ale my přesto věříme,
že ten, který má tento sport rád a chtěl by jej třeba
jen rekreačně hrát, si k nám cestu najde. Jste všichni
vítáni – mladí nadějní sportovci, ale i ti vyzrálejší volejbalisté, volejbal naučíme i začátečníky. Scházíme
se každé úterý a v pátek od 20.00.
Těšíme se na setkání – tentokrát v květnu – při příležitosti smíšeného „Májové turnaje“, který se bude
konat v našem krásném Sportovním areálu.
Přijďte si zahrát!!
(Za team volejbalistů D. Lehoczká)

30. března 2017
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Mediace ve škole
Naše základní škola se přihlásila do pilotního projektu „Mediace ve škole“, jehož realizátorem je
Agentura pro sociální začleňování Úřadu vlády.
Tento projekt byl uskutečněn v rámci Kampaně
proti rasismu a násilí z nenávisti. Lokální setkání
mediátorů ve Šluknovském výběžku se uskutečnilo
v Krásné Lípě. Jedná se skutečně o unikátní projekt
v České republice, kdy ze Šluknovského výběžku
se ho účastnilo 5 škol: ZŠ Krásná Lípa, ZŠ Jiříkov,
ZŠ Tyršova Rumburk, ZŠ U Nemocnice Rumburk

a Biskupské gymnázium Varnsdorf. Během setkání
se představili dětští tzv. peer-mediátoři a jejich dospělí pomocníci, mediátoři z řad pedagogů. Bylo
působivé, jaký kus práce za sebou tato skupina
má a čeho společně dosáhli. Na naší škole se tedy
nyní můžete obrátit se svými konflikty na dětské
i dopsělé kvalifikované mediátory, kteří vám rádi
s řešením konfliktů pomohou. Více na www.zskrasnalipa.cz.
(Lucie Hanková)

Ve škole se recitovalo
V chladném únorovém počasí jsme se sešli, abychom si projasnili šedivý zimní den setkáním s recitátory. Malí umělci se sešli v hojném počtu, ti
starší by nedali dohromady ani fotbalovou jedenáctku. Přísná a nestranná porota z řad učitelů si
vyslechla texty klasických i méně známých básníků.
Vyhodnotit ty nejlepší bylo obtížné, protože všichni
zúčastnění věnovali velké úsilí a svůj volný čas přípravě textů, všechny výkony byly srovnatelné, ale
přesto se objevily výraznější recitátorské přednesy:
Kategorie 1 (1. – 3. roč.) – Tadeáš Lamač 2. B, Petra

Kovačová 3. A, Kateřina Saláková 3. B
Kategorie 2 (4. – 5. roč.) – Jakub Boštík 5. r., Petr Hercog 4. B, Magdaléna Náglová 4. B
Kategorie 3 (6. – 7. roč.) – Barbora Caklová 6. A, Barbora Staňková 6. A
Kategorie 4 (8. – 9. roč.) – Kateřina Vohradská 8. roč.,
Dominik Plot 8. roč.
Děkujeme všem za účast a těšíme se na další společné setkání.
(mch)

Pokojné řešení
sporů
Projektový den Prevence představil žákům naší
školy mediaci. Mediace je způsob pokojného řešení sporů a konfliktů, jehož cílem je dohoda. A co
o akci napsali naši žáci?
V pondělí 14. března jsme se v naší základní škole
neučili. Dozvěděli jsme se hodně o mediaci, jak řešit spory mezi sebou a poznali jsme mediátory naší
školy. Tento den byl velice vydařený a moc se povedl. Děkujeme všem, kteří s akcí pomohli.
(Petr Čapek)

Den učitelů oslavili
i v naší škole
Od roku 1994 je z rozhodnutí UNESCO 5. října Mezinárodní den učitelů. Ten náš, český Den učitelů připadá na výročí narození J. A. Komenského, tedy 28.
března. Jedná se o významný den k poctě učitelů.
I my jsme se připojili ke gratulantům a přišli poděkovat našim pedagogům za jejich práci. (lh)

30. března 2017
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USNESENÍ

z 13. zasedání Zastupitelstva města Krásná Lípa konaného dne 13. 3. 2017
Rezignace na mandát člena ZM - Usnesení ZM č. 13 – 01/2017
ZM bere na vědomí rezignaci RNDr. Ivany Preyové na mandát člena Zastupitelstva města Krásná Lípa. ZM bere na vědomí rezignaci Petra Zrubeckého na
mandát člena Zastupitelstva města Krásná Lípa.
Zpráva o plnění úkolů - Usnesení ZM č. 13 – 02/2017
ZM schvaluje Zprávu o plnění úkolů z 12. ZM bez připomínek.
10. rozpočtové opatření města Krásná Lípa za rok 2016
Usnesení ZM č. 13 – 03/2017
ZM schvaluje poslední 10. rozpočtové opatření města Krásná Lípa za rok 2016
v předloženém znění.
Rozpočet města na rok 2017 - Usnesení ZM č. 13 – 04/2017
ZM schvaluje rozpočet města na rok 2017 v těchto závazných ukazatelích rozpočtu:
- příjmy celkem: 65 161 tis. Kč,
- provozní výdaje: 58 057 tis. Kč,
- kapitálové - účelově vázané výdaje: 35 754 tis. Kč,
- financování: 28 650 tis. Kč, dle přiložených tabulek č. 1 - 3.
Hospodaření s rozpočtovými rezervami města
Usnesení ZM č. 13 – 05/2017
ZM ruší usnesení ZM č. 3-06/2015 a schvaluje kompetence rady města při hospodaření s I. rozpočtovou rezervou a s provozní rozpočtovou rezervou ve výši
schváleného, případně upraveného rozpočtu města Krásná Lípa.
Předjednání úvěru - Usnesení ZM č. 13 – 06/2017
ZM projednalo stav a přípravu 9 aktuálních investičních projektů v celkové výši
nákladů 61,5 mil. Kč a schvaluje možnost čerpání úvěrového rámce do výše 15
mil. Kč na krytí předfinancování investičních projektů, na něž je podána žádost
o dotaci.
Statut SF - Usnesení ZM č. 13 – 07/2017
ZM schvaluje změnu Statutu sociálního fondu.
Rozpočet SF - Usnesení ZM č. 13 – 08/2017
ZM schvaluje rozpočet sociálního fondu města pro rok 2017 dle předloženého
návrhu.
Členské příspěvky - Usnesení ZM č. 13 – 09/2017
ZM schvaluje členské příspěvky města Krásná Lípa na rok 2017 do:
1) Destinační fond ČŠ ve výši 26 450 Kč,
2) Euroregion NISA ve výši 17 365 Kč,
3) Euroregion LABE ve výši 10 419 Kč,
4) DSO Sever ve výši 17 540 Kč,
5) MAS Český sever ve výši 500 Kč.
Roční zprávy o výsledcích finančních kontrol za rok 2016
Usnesení ZM č. 13 – 10/2017
ZM schvaluje Roční zprávu o výsledcích finančních kontrol za rok 2016 vč. zpráv
příspěvkových organizací města Krásná Lípa v předloženém znění.
Složení slibu člena ZM - Usnesení ZM č. 13 – 11/2017
ZM bere na vědomí, že zákonem předepsaný slib dodatečně složila členka ZM
Astrid Schnittnerová, DiS.
Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. za rok 2016
Usnesení ZM č. 13 – 12/2017
ZM schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové organizace Základní škola
a Mateřská škola Krásná Lípa za rok 2016 v celkové výši 28 367,91 Kč (z hlavní
činnosti ve výši 8 207,70 Kč a z vedlejší činnosti ve výši 20 160,21 Kč) a schvaluje odvod do fondu odměn ve výši 20 % hospodářského výsledku a zbylou část
80 % hospodářského výsledku převést do rezervního fondu.
ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. - Zpráva o hospodaření
Usnesení ZM č. 13 – 13/2017
ZM schvaluje Zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola
a Mateřská škola Krásná Lípa za rok 2016 v předloženém znění.
ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. - projekt - Usnesení ZM č. 13 – 14/2017
ZM projednalo přípravu projektu „Infrastruktura v ZŠ v Krásné Lípě - učebna fyziky a chemie“ a schvaluje navýšení celkových výdajů do max. výše 2,5 mil. Kč.
Hospodářský výsledek Kostka Krásná Lípa, p. o. za rok 2016
Usnesení ZM č. 13 – 15/2017
ZM schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové organizace Kostka Krásná Lípa
za rok 2016 v celkové výši 127 703,19 Kč (z hlavní činnosti ve výši 76 319,20 Kč
a z vedlejší činnosti ve výši 51 383,99 Kč) a schvaluje jeho odvod do rezervního
fondu v plné výši.
Kostka Krásná Lípa, p. o. - Zpráva o hospodaření
Usnesení ZM č. 13 – 16/2017
ZM schvaluje Zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Kostka Krásná Lípa
za rok 2016 v předloženém znění.
Kostka Krásná Lípa, p. o. - přijetí dotací
Usnesení ZM č. 13 – 17/2017
ZM schvaluje p. o. Kostka Krásná Lípa přijetí těchto dotací:
- z Ústeckého kraje z programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2017
na poskytování sociálních služeb ve výši 5 217 200 Kč,
- z MŠMT z Programu na podporu integrace romské menšiny v roce 2017 na
provoz Klubu Včelka ve výši 500 000 Kč,
- z Nadace OSF do programu Bilaterární spolupráce na projekt Inspirace z Norska ve výši 132 500 Kč.
Kostka Krásná Lípa, p. o. - 1. rozpočtové opatření
Usnesení ZM č. 13 – 18/2017
ZM schvaluje 1. Rozpočtové opatření Kostky Krásná Lípa, p. o. dle předloženého
návrhu.

Terénní práce 2017 - Usnesení ZM č. 13 – 19/2017
ZM schvaluje přijetí dotace na realizaci projektu Amari – terénní práce 2017 od Úřadu vlády ČR ve výši 300 000 Kč.
ZM schvaluje realizaci projektu prostřednictvím Kostka Krásná Lípa p. o. za
podmínky dodržení metodiky.
Pečovatelská služba 2017 - Usnesení ZM č. 13 – 20/2017
ZM schvaluje přijetí dotace na pečovatelskou službu pro rok 2017 z programu
Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2017 od Ústeckého kraje ve výši 376
600 Kč. ZM schvaluje realizaci projektu.
Správa a údržba majetku města - Usnesení ZM č. 13 – 21/2017
ZM bere na vědomí Zprávu o správě a údržbě majetku města předloženou Petrem Olivou, vedoucím OMCS.
Křinice, s. r. o. - Zpráva o hospodaření
Usnesení ZM č. 13 – 22/2017
ZM schvaluje Zprávu o hospodaření Křinice Krásná Lípa, s. r. o. za rok 2016
v předloženém znění.
Rozdělení dotací - Usnesení ZM č. 13 – 23/2017
ZM schvaluje rozdělení dotací v souladu s Dotačním programem na podporu
kulturní, sportovní, tělovýchovné činnosti a práci s mládeží pro rok 2017
a schvaluje uzavření příslušných veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace
z rozpočtu města Krásná Lípa mezi městem Krásná Lípa a příjemci dle přílohy.
Dotace - neschválení - Usnesení ZM č. 13 – 24/2017
ZM neschvaluje poskytnutí dotace žadatelům v souladu s Dotačním programem na podporu kulturní, sportovní, tělovýchovné činnosti a práci s mládeží
pro rok 2017 dle přílohy.
Byty - smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy - byt č. 23, Nemocniční 1149/12a - Usnesení ZM č. 13 – 25/2017
ZM schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na byt č. 23,
Nemocniční 1149/12a v pořadí:
1. Martin Vonička, bytem Žitná 821, Liberec,
2. Dana Slanařová, bytem Malátova 1095/15, Krásná Lípa,
s účinností od 1. 5. 2017.
Prodej p. p. č. 505/3, k. ú. Krásný Buk
Usnesení ZM č. 13 – 26/2017
ZM neschvaluje prodej p. p. č. 505/3 o výměře 937 m2, k. ú. Krásný Buk za účelem zřízení zahrady Carlosu Žákovi, bytem Fibichovo údolí 881/12, Krásná Lípa
z důvodu zachování pozemku pro potřeby města.
Prodej p. p. č. 2164, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 13 – 27/2017
ZM neschvaluje prodej p. p. č. 2164 o výměře 1169 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Jiřímu a Marii Homolkovým, bytem Liběšice 204 z důvodu
určení pozemku pro výstavbu.
Prodej p. p. č. 672, k. ú. Krásná Lípa - Usnesení ZM č. 13 – 28/2017
ZM neschvaluje prodej p. p. č. 672 o výměře 473 m2, k. ú. Krásná Lípa Evě a Jiřímu Němcovým, oba bytem Jugoslávská 84/2, Krásná Lípa.
Prodej části p. p. č. 240/1, k. ú. Vlčí Hora
Usnesení ZM č. 13 – 29/2017
ZM neschvaluje prodej části p. p. č. 240/1, k. ú. Vlčí Hora Petru Němcovi a Kateřině Němec Reiserové, oba bytem Vlčí Hora 158, Krásná Lípa z důvodu zachování pozemku pro potřeby města.
Prodej části p. p. č. 240/5, k. ú. Vlčí Hora
Usnesení ZM č. 13 – 30/2017
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 240/5 o výměře 529 m2, k. ú. Vlčí Hora za
účelem zřízení zahrady Petru Němcovi a Kateřině Němec Reiserové, oba bytem
Vlčí Hora 158, Krásná Lípa za cenu 12 450 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady
s prodejem spojené.
Odkoupení části p. p. č. 377, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy
Usnesení ZM č. 13 – 31/2017
ZM schvaluje odkoupení části p. p. č. 377 o výměře 300 m2, k. ú. Kyjov u Krásné
Lípy pro výstavbu rozhledny od Lesy ČR, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19,
Hradec Králové. Cena bude stanovena znaleckým posudkem. Poplatek za vklad
do katastru nemovitostí uhradí kupující.
Prodej p. p. č. 3040/1 a části p. p. č. 712/2, vše k. ú. Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 13 – 32/2017
ZM schvaluje prodej p. p. č. 3040/1 o výměře 214 m2 a části p. p. č. 712/2 o výměře 225 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady a zajištění přístupu Milanu a Haně Roubíčkovým, bytem Vysočanská 236/99, Praha za cenu 22
055 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
Prodej části p. p. č. 261/23, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy
Usnesení ZM č. 13 – 33/2017
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 261/23 o výměře 470 m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy za účelem zřízení zahrady MUDr. Alžbětě Schánilcové, bytem Emilie
Hyblerové 527/2, Praha 4 za cenu 18 800 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady
s prodejem spojené.
Souhlas s převodem pozemků - Usnesení ZM č. 13 – 34/2017
ZM vydává souhlas Janě a Miroslavu Faflákovým, oba bytem Kyjov 3, Krásná
Lípa s převodem p. p. č. 300/2, p. p. č. 301 a p. p. č. 302, vše k. ú. Kyjov u Krásné
Lípy na Miroslava Fafláka ml.
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu výstavby RD
Usnesení ZM č. 13 – 35/2017
ZM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 2017/15/15 - 38 o poskytnutí dotace
z rozpočtu města Krásná Lípa v rámci Dotačního programu na podporu výstavby RD Jiřímu a Miloslavě Podhorským, oba bytem Elišky Krásnohorské 1188/1,

Krásná Lípa.
Smlouvy se SVS, a. s. - kanalizace - Usnesení ZM č. 13 – 36/2017
ZM schvaluje dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. 2013/34/11 - 191 na jednotnou zbytkovou kanalizaci a dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. 2013/40/11 – 190 s firmou Severočeská vodárenská společnost a. s., IČ
49099469, Přítkovská 1689, Teplice, dle předloženého návrhu.
Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě - el. kabelu
Usnesení ZM č. 13 – 37/2017
ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 2017/49/15
- 3 na vedení el. kabelu v místní komunikaci p. p. č. 2957/1, k. ú. Krásná Lípa,
v ul. Křižíkova s firmou ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, Teplická 874/8, Děčín.
Smlouva o zřízení služebnosti stezky, průhonu a cesty
Usnesení ZM č. 13 – 38/2017
ZM schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti stezky, průhonu a cesty č.
2016/19/15 - 542 k p. p. č. 172/3, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy s panem Václavem
Pešťákem a Gabrielou Sedláčkovou, oba bytem Kyjov č. p. 109, Krásná Lípa.
Masarykova 25/9 - plynovodní přípojka
Usnesení ZM č. 13 – 39/2017
ZM schvaluje Kupní smlouvu č. 2017/33/18 - 52 na úplatný převod plynovodní přípojky k objektu Masarykova 25/9, Krásná Lípa nacházející se na st. p. č.
269, p. p. č. 2869/6 a p. p. č. 2869/7, k. ú. Krásná Lípa se společností GasNet,
s. r. o., Klíšská 940/96, Ústí nad Labem, IČ 27295567, zastoupenou společností
GridServices, s. r. o., Plynárenská 499/1, Brno, IČ 27935311, dle předloženého
návrhu.
Dittrichova hrobka - převod
Usnesení ZM č. 13 – 40/2017
ZM se seznámilo s žádostí Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
o projednání možnosti bezúplatného převodu budovy bez č. p./č. e. na pozemku st. p. č. 842, k. ú. Krásná Lípa ve vlastnictví města Krásná Lípa (Dittrichova
hrobka).
ZM schvaluje možnost bezúplatného převodu výše uvedené budovy za předem
stanovených podmínek, dle předloženého návrhu.
Demolice objektu Elišky Krásnohorské 781/19
Usnesení ZM č. 13 – 41/2017
ZM schvaluje demolici objektu Elišky Krásnohorské 781/19, Krásná Lípa na
základě Souhlasu s odstraněním stavby vydaném stavebním úřadem Rumburk.
Den Českého Švýcarska - koncert
Usnesení ZM č. 13 – 42/2017
ZM schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění veřejného kulturního vystoupení č.
2017/19/29 - 4 na akci Den Českého Švýcarska - večerní koncert mezi městem
Krásná Lípa a Štěpánkou Kubíčkovou, Perounova 3, Praha, IČ 75290961.
Způsob provedení volby člena RM - Usnesení ZM č. 13 – 43/2017
ZM schvaluje způsob a provedení volby člena RM - maximálně v pěti kolech,
hlasováním tajným způsobem, s 10 min. přestávkou pro poradu klubů zastupitelů volebních stran po každém neúspěšném kole volby.
Zvolení člena RM - Usnesení ZM č. 13 – 44/2017
ZM zvolilo člena RM Hanu Volfovou, bytem Pletařská 660/9, Krásná Lípa.
Diskuze členů ZM - Usnesení ZM č. 13 – 45/2017
ZM ukládá RM zabývat se těmito otázkami, které vyplynuly z diskuze členů ZM:
a) chybějícím označením začátku obce na Varnsdorfské ulici a odstraněním
značky „nejvyšší rychlost 50“,
b) vytipováním vhodných míst pro odstavné plochy.
Nabytí majetku formou dražby- Usnesení ZM č. 13 – 46/2017
ZM schvaluje nabytí majetku formou dražby o nejvýhodnější nabídku
podle § 85 písm. n) zákona o obcích, stanovené Dražební vyhláškou č. j.:
71213/17/2501-80541-506065 vydanou Finančním úřadem pro Ústecký kraj,
a schvaluje svěření pravomoci nabýt majetek formou dražby starostovi města
a stanovení podmínek, za jakých bude město dražbu realizovat, Radě města
Krásná Lípa.
Starosta města: Jan Kolář
Místostarostka města: Jana Drobečková
Ověřovatel zápisu: Hana Volfová, Jiří Podhorský

USNESENÍ

ze 43. zasedání Rady města Krásná
Lípa konaného dne 14. 3. 2017
I. Hlavní program
Nabytí majetku formou dražby
Usnesení RM č. 43
RM schvaluje nabytí majetku formou dražby o nejvýhodnější nabídku
podle § 85 písm. n) zákona o obcích, stanovené Dražební vyhláškou č. j.:
71213/17/2501-80541-506065 vydanou Finančním úřadem pro Ústecký kraj
a ukládá Janu Kolářovi, starostovi města, realizovat nabytí předmětů dražby
za nejnižší cenu, maximálně však do výše ceny, uvedené v příloze tohoto
usnesení.
Jan Kolář
Jana Drobečková
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