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č. 564 INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK 4,- Kč

Čtvrtek 15. března 2018
Příští číslo vyjde za dva týdny

I pro letošní rok připravujeme řadu investic
Minulou stavební sezonu jsme uzavřeli dokončením rekonstrukce a 

realizace energetických úspor bytového domu Nemocniční č. 6 (zele-

ný) a teplé počasí umožnilo i zdárně realizovat i opravu střechy našeho 

domu v Krásném Buku č. 54. Zimní měsíce nám poskytly trochu času na 

přípravu dalších investičních akcí pro letošní rok. 

Největší investicí roku bude rekonstrukce a dostavba T-klubu nad sídli-

štěm v celkovém plánovaném nákladu cca 10 mil. korun, kdy 9 milionů 

bude hrazeno z dotace, kterou se nám podařilo získat. Mládeží velmi 

využívané zařízení si modernizaci již zaslouží. 

Další velkou akcí bude zvýšení bezpečnosti v ulicích Školní a Komen-

ského, kdy dojde k úpravám komunikací, chodníků, parkovišť i celkové-

ho dopravního režimu. V současné době fi nalizujeme podklady a vlast-

ní realizaci akce. Předpokládané náklady jsou asi 6,5 mil. Kč.

Připravena je také výstavba nových moderních veřejných záchodků, 

které vestavíme do zadní části Domu služeb s náklady cca 0,9 mil. Kč. 

V prostoru vznikne i dobíjecí stanice pro elektromobily.

Dokončujeme také stavební dokumentaci pro přístavbu malého wel-

lness centra u tělocvičny s předpokládanými náklady 4,5 mil. Kč. S po-

dobným rozsahem počítáme i u první etapy úpravy prostranství pod 

rybníkem Cimrák, kde postupně vznikne víceúčelová sportovně rekre-

ační zóna s parkovacími možnostmi. Pokud vše půjde dle předpokladů, 

mohla by v druhé polovině sezóny začít i výstavba chodníků na Varn-

sdorfské a Pražské ulici, na níž právě podáváme žádost o dotaci. Zde 

očekáváme náklady cca 2,1 mil. Kč.

V současnosti máme podané žádosti o dotaci na výstavbu Muzea tu-

ristiky na náměstí a Rozhledny Vápenka na Maškově vrchu. Máme také 

podanou žádost na úpravu hřiště u T-klubu. V  těchto dnech podává-

me žádosti o dotace na vybudování sběrného dvora TS (cca 12 mil. Kč), 

dále na obnovu památníku padlých (Lev v Městském parku) s náklady 

0,7 mil. korun. Také máme podány 3 žádosti o podporu z programu Mi-

nisterstva životního prostředí pro obce v národních parcích, v souhrn-

né částce cca 4 mil. Kč. Zde jde například o výměnu svítidel veřejného 

osvětlení v okrajových částech města za moderní s tzv. LED technolo-

gií, o úpravu expozice v  Domě ČŠ a opravu městského orientačního 

systému.

Plánujeme i řadu menších oprav a investic do bytových i nebytových 

objektů města. Novou fasádu dostane dům v Krásném Buku 54, dokon-

číme opravy interiéru Domu rybářů atp. Na opravy povrchů místních 

komunikací máme připraveny 2 mil. Kč, a na obnovu techniky pro naše 

Technické služby počítáme s  částkou 3,7 mil. Kč, především na nový 

nakladač a traktor. Bohatou investiční činnost si můžeme dovolit díky 

dlouhodobému úspornému hospodaření, kdy jsme si dokázali vytvo-

řit fi nanční rezervy ve výši přes 30 mil. Kč. V kombinaci se získávanými 

dotacemi se pak naše možnosti ještě výrazně navyšují. Letošní rok tak 

bude pro radnici opět velmi náročný.

Jan Kolář, starosta

Od 1. března můžeme opět 
do lesů v NP České Švýcarsko, 
ale jen po vyznačených trasách
Vstup do lesů v NP České Švýcarsko je od 1. března 2018 možný po 

všech značených turistických cestách. Zákaz vstupu nadále platí pro 

neznačené cesty a porosty v národním parku. Toto omezení platí až do 

31. března 2018. (Na fotografi i Velký pruský tábor)

SPORTOVNÍ AREÁL ČESKÉHO ŠVÝCARSKA

Vizualizace Wellnes přístavby
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Zemřela paní Šárka Pešková
V sobotu 3. března 2018 zemřela paní Šárka Pešková, dlouholetá kolegyně, vedoucí našeho Kulturního domu. Přicházíme ale 

především o kamarádku, dobrou duši, výbornou sportovkyni, iniciátorku mnoha aktivit, také však o ředitelku Mezinárodního 

ženského cyklistického etapového závodu Tour de Feminin. Je nám hodně smutno!

Za město Krásná Lípa Jan Kolář, starosta

„Děti, milí pozůstalí, vážení smuteční hosté,
Sešli jsme se dnes, abychom se rozloučili 
s paní Šárkou Peškovou, dcerou, maminkou, 
kolegyní a kamarádkou, kterou jsme všichni 
měli opravdu velmi rádi.
Šárka Pešková se narodila rodičům 
Víchovým, jako vytoužené první dítě, ke 
kterému časem přibyl bratr Jiří, prostě štěstí 
pro rodinu. Právě proto prožila dětství 
plné lásky i radosti a tato skutečnost ji pak 
provázela celým jejím dalším životem. 
Táta Jiří Vích byl velký fanda do cyklistiky 
a Šárka, kterou pohyb nesmírně bavil, začala 
naplňovat jeho sny. Šárka se s urputným 
nadšením vrhla na cyklistiku, zásluhu na 
jejích výsledcích měla samozřejmě rodina 
i trenér Jiří Majer. 
Po ukončení školní docházky a úspěšném 
odmaturování na rumburském gymnáziu 
odešla do Ústí nad Labem, kde se naplno 
začala věnovat ženské cyklistice. Dá se říci, že společně s kolegyněmi a kamarádkami patřila mezi průkopnice ženské cyklistiky. V Ústí nad 
Labem působila od roku 1989 až do roku 1997, kdy odešla do zahraničí. Angažmá 1997–2000 Lieber Itálie, dále San Marino a pokračovala 
Michaela Fannini v Itálii.  Výčet jejích úspěchů v cyklistice byl rozsáhlý – 3x na mistrovství světa, 3x mistr ČR v jednotlivcích, 3x mistr ČR 
v družstvech, 3x mistr v časovce, 15. místo v závodu okolo Švýcarska a největší úspěch měla na Tour de France žen – 21. místo. A i když 
přestala závodně působit, nikdy cyklistiku neopustila a společně se svým otcem založila jeden z nejprestižnějších závodů ženské cyklistiky 
Tour de Feminin – O cenu Českého Švýcarska.
Po skončení kariéry se vrhla na vytvoření vlastní rodiny a tak se jí v roce 2001 narodil syn Filip a za dva roky syn Adam. S nimi prožívala 
radosti, od mala je všude s sebou brala na spousty zajímavých aktivit a činností. Jak už to Šárka měla v povaze, tak prostě jela…. Ochrana 
přírody – vytvářela krásné ekovýchovné programy pod Českým svazem ochránců přírody Tilia. Nápadů měla vždy plnou hlavu a ráda 
vše realizovala. Na Kamenné Horce zůstalo několik alejí stromů, které jsme společně sázeli. I turistika ji velmi bavila a s Vaškem Hiekem 
zorganizovala řadu velmi zajímavých akcí. Prostě se nových věcí nebála a šla do nich s odvahou. 
Šárka svou rodinu nade vše milovala. Žila společně s rodiči v rodinném domě a veškerý svůj volný čas věnovala svým dvěma synům, ať to 
byl hokej, fotbal, plavání, pobyt v přírodě, tábory, víkendové pobyty a samozřejmě i jízda na kole. Šárka byla velmi tolerantní, zažil jsem 
situace, kdy jsem si s ní vyjel na kole a samozřejmě, že jsem jí nikdy nemohl stačit, nikdy se slovem nezmínila, že zdržuji a že jsem pomalý. 
Šárka byla také dlouholetou redaktorkou Děčínského deníku. Po svém působení na Terénní základně Buk odešla pracovat k městu Krásná 
Lípa, kde jako vedoucí kulturního střediska organizovala mnoho zajímavých a pěkných akcí. Kromě jiného i koloběžkyády, drakiády, 
Kola pro Afriku a další. Byla také několik let velmi úspěšnou redaktorkou městských novin v Krásné Lípě a psala vždy pravdu a velmi čtivě. 
Nechyběla na žádné významné akci města Krásná Lípa i na akcích ve Šluknovském výběžku, kde velmi úzce spolupracovala s Helenkou 
Landovou a dalšími nadšenci.
Šárku práce nejen bavila, ale byla pro ni posláním. Našla si zde řadu dobrých přátel a s většinou lidí si velmi rozuměla. Nikdy neuměla 
nikoho odmítnout. Řekl bych, že se neuměla ani příliš zlobit a na někoho mračit, patřila mezi lidi, kteří kolem sebe šířili dobrou náladu 
a pohodu i pracovní nadšení. Dokázala jet na brigádu, na velkou akci i uklízet po stěhování, prostě zapadla do party. Ve všech kolektivech, 
v nichž působila, spoluvytvářela dobré klima. Do myslí nás všech se však zapsala především svým srdcem. Její láska, smysl pro radost a také 
pochopení byla otevřena všem slušným a poctivým lidem. 
Odchází žena, která nebažila po slávě ani po penězích. Smysl svého života viděla ve své rodině i v pomoci jiným. To se jí skutečně podařilo a 
ona v tichosti odešla s tím, že v našich srdcích zůstane navždy.
Vážení smuteční hosté, milí pozůstalí, dovolte, abych vám jménem celé rodiny poděkoval za vaši přízeň i za krásné květiny a abych vám 
všem popřál krásnou vzpomínku na naši Šárku, dceru, maminku, kolegyni, parťačku a kamarádku.

Ještě jednou děkuji. Šárko, zůstáváš v našich srdcích, nikdy nezapomeneme.“
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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 h.

sudá středa od 10:00 do 12:00 hodin 

Tato provozní doba mobilního centra platí až do 

30. 4. 2018. 

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: 723 255 954.

Nabízíme k pronájmu nebytový 
prostor v centru města
Nabízíme k pronájmu nebytový prostor v 
Masarykově ulici č. 16/1 o velikosti 54,02 m2 za 
smluvní nájemné 2287 Kč/měsíc. Více informací 
na MěÚ Krásná Lípa, Lada Hrnečková nebo Petr 
Oliva, kancelář č. 11, tel.:  412 354 823, 777 938 
653.

Služby praní, žehlení, 
mandlování a úklidové práce
V  přízemí domu služeb má Kostka otevřenu 
prádelnu Kolíček. Nabízíme praní, žehlení, 
mandlování, úklidy běžné i  generální a  to 
domácnostem i fi rmám. Volejte vedoucí prádelny 
na tel. 777 291 340.

Kancelář senátora 
za Děčínsko Zbyněk Linhart
Adresa: Varnsdorf, Generála Svobody 1905.
Úřadující dny: Každé pondělí vždy od  14:00 
do 16:30 hodin.
Jinak dle přítomnosti nebo po dohodě.
Asistent: Bc. Radim Burkoň, 
tel.: 773 289 605, e-mail: radim@burkon.cz
https://www.facebook.com/linhart.krasnalipa

SVOZ 
SEPAROVANÉHO ODPADU 
vždy v lichém týdnu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční 
v pondělí 26. 3. 2018 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve 
čtvrtek 15. 3. 2018 v Krásné Lípě. Dále pak v pondělí 
9. 4. 2018 ve Vlčí Hoře a v  Zahradách a ve čtvrtek 
12. 4. 2018 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):
1. 10. 2017 začal 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

Svoz bioodpadu 
v roce 2018

Pozor, splatnost poplatku 
za komunální odpad se blíží

Počasí v Krásné Lípě - leden 2018

Pravidelný svoz biologicky rozložitelných odpadů 

rostlinného původu v hnědých nádobách přímo 

od občanů bude v letošním roce zahájen ve 

středu 4. 4. 2018. 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 – Lenka Fritscheová, 

MěÚ Krásná Lípa, tel. 412 354 833, fritscheova@

krasnalipa.cz

Dovolujeme si upozornit občany města Krásná Lípa 

a vlastníky staveb určené k individuální rekreaci, 

bytu nebo rodinného domu, ve kterých není hlášena 

k pobytu žádná fyzická osoba, na termíny splatnosti 

poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů pro rok 2018. Poplatník, 

který platí poplatek sám nebo prostřednictvím 

společného zástupce domácnosti, je povinen 

zaplatit poplatek jednorázově, nejpozději do 31. 3. 

příslušného kalendářního roku, pololetně ve dvou 

stejných splátkách, a to nejpozději do 30. 6. a do 

31. 12. příslušného kalendářního roku, měsíčně 

ve dvanácti stejných splátkách, a to nejpozději do 

posledního dne příslušného měsíce. Poplatník, 

který má ve vlastnictví stavbu k individuální 

rekreaci, byt, nebo rodinný dům, ve kterých není 

hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, je povinen 

uhradit poplatek do 31. 3. příslušného kalendářního 

roku. Poplatek lze zaplatit bankovním převodem na 

účet 109634816/0300 pod přiděleným variabilním 

symbolem nebo hotově v pokladně městského 

úřadu.

Statistiky nejchladnější měsíc v roce byl v Krásné 
Lípě v roce 2018 nejteplejším od počátku měření. 
Vůbec poprvé byla zaznamenaná lednová 
průměrná teplota kladná. Loňský leden byl 
nesrovnatelně chladnější a na sníh bohatší. Za vším 
můžeme hledat „nepříznivou“ cirkulaci vzduchu, 
která normálnímu průběhu ledna nesvědčila.
První dekáda připomínala spíše předjaří. Maximální 
teploty na lednové poměry stoupaly vysoko nad 
bod mrazu, téměř k +8°C, minimální teploty se jen 
lehce a na krátkou dobu v některých dnech podívaly 
pod bod mrazu. Srážkově byl nejvýraznější 3. leden, 
ve kterém bylo zaznamenáno 11,8 mm srážek. Vítr 
foukal převážně z jižních až jihozápadních směrů 
a v některých dnech dosahoval nárazů až 17 m/s.
Druhá lednová dekáda byla o poznání chladnější. 
Noční teploty pod bodem mrazu byly pravidlem. 

Ve většině dnů ve druhé dekádě byl zaznamenán 
tzv. ledový den, tedy den, kdy maximální teplota 
nevystoupala nad bod mrazu. A dočkali jsme 
se i sněhu. 16. 1. leželo v Krásné Lípě okolo 5 cm 
sněhu, 20. 1. pak dokonce okolo 18 cm. Zejména 
v polovině této dekády nás také potrápil silnější 
vítr, který v nárazech dosahoval i 20 m/s. A to se 
neobešlo bez komplikací v podobě destabilizace 
dodávek elektrické energie.
Závěrečných deset lednových dnů ovšem bylo opět 
teplotně velmi nadprůměrných. 29. ledna bylo 
naměřeno +8,2°C a průměrná teplota v tento den 
byla +6,1°C. Stejná průměrná teplota byla v Krásné 
Lípě například 1. května 2015.

www.pocasi-strelna.cz/krasnalipa.htm
Jan Pícha
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Lužičan se Zlatou Můzou

Přístřešek na Kyjovském hrádku vichřici přežil

Jednání starostů 
v Dolní Poustevně 
i za účasti hejtmana

„Pozdravení z hradu Tolštejna přináším, a to pak 
patří všemu lidu dobrému, který o rozkvět panství 
s láskou a oddaností pečuje. Hudbou a tancem ať 
dnešní den se zaskví a zábava ať radost vám přináší. 
Třináctý bál panství Tolštejnského tímto zahajuji, 
sklenici pozvedám a dobré přebývání vám všem 
přeji!“ Tato slova pronesl při zahajování oblíbené-
ho maškarního bálu pan Albrecht Berka z Dubé.  
Se svou chotí tradičně navštívil putovní večer plný 
zábavy, který tentokrát o první březnové sobotě za-
vítal do útulných prostor krásnolipského kulturního 
domu.  Své role hudebních průvodců se s elánem 
ujalo českolipské duo Galaxie manželů Němcových 
a rázem si získalo přízeň tancechtivých návštěvní-
ků. Inspirativní předtančení manželů Vytlačilových 
z varnsdorfského Stylklubu latinskoamerickým 
rytmem rozhýbalo nohy přítomných a zanedlouho 
byl taneční parket plný. Skladba stíhala skladbu, 
hudba se nesla sálem a usměvavá pohoda vládla 
všemi prostorami. Malé programové vsuvky nabí-
dly vystoupení místního Lužičanu, taneční vábení 
jara s dámskou volenkou i sérii retro skladeb se 
soutěžní přehlídkou všech masek. Zajímavé dárky 
přinesly svým majitelům slosovatelné vstupenky 
a v tombole byla připravena překvapení snad pro 
každého hosta.  Slavnostním okamžikem zazářil 

večer přesně ve dvaadvacet hodin.  Za zvuku hu-
dební fanfáry předával pan Albrecht ceny Oblastní 
akademie přátel kultury za pozoruhodné počiny ve 
prospěch obyvatel i návštěvníků Šluknovska. Certi-
fi kát o veřejné nominaci na ocenění „Zlatou Múzou 
severu 2017“ převzali: Ema a Martin Bilinski – za zá-
jem, optimismus a elán při zajišťování návratu spo-
lečenského a rekreačního života do areálu Karlova 
údolí, Jiří Stejskal (Jiřetín pod Jedlovou) za foto-
grafi ckou tvorbu a uměleckou dokumentaci místní 
krajiny a za výtvarnou a grafi ckou práci pro popu-
larizaci regionu, Jiří Cobl (Rumburk) za uchovávání 
a obnovu tradic umělecké řezbářské tvorby a za je-
dinečnost regionálně situovaného mechanického 
Coblova Betlému a MUDr. Markéta a Patrik Englero-
vi za osobní přínos rozvoji pěveckého a hudebního 
umění na Šluknovsku a popularizaci klasických děl 
regionálních autorů.  Hlavní cenu převzaly z rukou 
tolštejnského pána členky krásnolipského souboru 
Lužičan za vytrvalost při třicetileté tradici progra-
mové nabídky akcí s folklorem a uchovávání tradič-
ních lidových zvyků v regionu. Spolu s gratulací po-
síláme všem oceněným také přání mnoha dalších 
úspěchů v jejich zajímavé a prospěšné činnosti! 

-kaM- 

Bez úhony, mezi mnoha polámanými stromy, zůstal stát turistický přístřešek na Kyjovském hrádku 

v Kyjovském údolí. Vloni prošel větší obnovou. Silné vichřice, které máme ještě v živé paměti, napáchaly 

v Kyjovském údolí obrovské škody. Nyní je vstup na značené turistické stezky povolen.

V pátek 9. března 2018 se v Dolní Poustevně konalo 
jednání starostů, představitelů Sdružení pro rozvoj 
Šluknovska. Na programu bylo nejprve jednání se 
zástupci společnosti ČEZ, především o kalamitních 
a krizových situacích, ale také o investičních 
plánech v regionu pro nejbližší léta vč. nového 
alternativního přívodu VN. Druhým důležitým 
bodem jednání byla problematika veřejné dopravy, 
této části se zúčastnili i zástupci Ústeckého kraje, 
v čele s hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem.
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Ocenění za přínos k udržitelnému rozvoji regionu 
Českého Švýcarska

Den s jógou Hra Zkrocení zlé 
ženy pobavila více 
než stovku diváků

Děti ze školní družiny 
o prázdninách 
vyrazily na led

Zbyněk Linhart, senátor za volební obvod Děčín, 
předseda Výboru pro územní rozvoj, veřejnou 
správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR 
a předseda správní rady Českého Švýcarska, o. p. 
s. se obrací na širokou veřejnost, aby mu zaslala 
návrhy na ocenění za přínos k udržitelnému rozvoji 
regionu Českého Švýcarska (území působnosti 
Destinačního fondu České Švýcarsko, senátní 
obvod Děčín).
„Žijeme v příhraničním regionu s krásnou 
přírodou, chráněnou národním parkem. Díky 
historickému vývoji ale náš region dlouho dobu 
ekonomicky, kulturně i sociálně zaostával. Až v 
posledních dvaceti letech se některé věci začaly 

měnit k lepšímu. To se nestalo samo o sobě. Za 
tímto trendem stojí dlouhodobé úsilí konkrétních, 
výjimečných lidí. Alespoň takto bych chtěl jejich 
přínos pro rozvoj Českého Švýcarska vyzdvihnout a 
symbolicky ocenit. A rád bych, aby se z udílení cen 
za rozvoj Českého Švýcarska stala tradice. Dobrých 
příkladů není a nebude nikdy dost“, říká senátor 
Zbyněk Linhart.
V tomto prvním ročníku mohou být oceněni 
jednotlivci, organizace i fi rmy, jež se v jakémkoli 
oboru činnosti podle navrhovatele zasloužili 
v minulých letech o udržitelný rozvoj regionu 
Českého Švýcarska.

Návrhy na ocenění může nominovat kdokoli, a to 
do 30. března 2018 písemně na adresu: Zbyněk 
Linhart, Generála Svobody 1905, 407 47 Varnsdorf 
nebo e-mailem na adresu radim@burkon.cz. 
Nominace by měla obsahovat jméno navrhované 
osobnosti či název navrhovaného subjektu, stručné 
zdůvodnění nominace a kontakty.
Ocenění je čestné a není spojeno s fi nanční 
odměnou. Výsledky, spojené s předáváním 
symbolické ceny, budou slavnostně oznámeny 
dne 22. dubna 2018 v Domě Českého Švýcarska 
v Krásné Lípě, u příležitosti Ozvěn 43. ročníku 
Mezinárodního fi lmového festivalu Ekofi lm.

Již po sedmé jsme zaplnili oba sály Domu Českého Švýcarska v Krásné Lípě jógamatkami a prožili den se 

čtyřmi jógovými lektory a jejich pojetím jógy. Velká radost a naplnění! Z každé vstupenky posíláme 100,- 

na rehabilitaci Ronjičky Kubíčkové a jsme rádi, že můžeme sdílet principy, které dělají náš život bohatším:

Jóga jako životní styl vytvářející komunitu lidí po celém světě. Pestrý svět, pojetí a možnost jak zacházet 

sám se sebou aby mi v sobě bylo lépe a spokojeněji.

Jóga vychází z principu celistvosti a pojetí jednoty. Zahrnuje dechové, pranajamické, očistné techniky, 

meditaci, relaxaci a citlivou práci s tělem. Každý může jít svoji cestu s respektem k cestě ostatních. 

Inspirujeme se navzájem a vytváříme prostor pro pozitivní propojení napříč věkem, vyznáním a jakýmkoli 

statusem. 

Mgr. Irena Kubicová, V krajině mého srdce tvořím... www.irenakubicova.cz

Nejen senioři, pro které město Krásná Lípa 

uspořádalo zdarma v sobotu 10. 3. představení 

rumburského divadelního souboru Hraničář, 

naplnili sál kulturního domu. Více než stovka diváků 

se skvěle pobavila hrou Williama Shakespeara 

v překladu Jiřího Joska a v režii Mirka Řebíčka 

Zkrocení zlé ženy. V hlavních rolích se představili 

Tereza Rauchová a Martin Růžička.

Školní družina v době pololetních prázdnin 

vyjela na zimní stadion do Rumburku. Bruslení se 

zúčastnilo dvanáct šikovných dětí, které si aktivně 

užily tento volný den.

Vychovatelky ŠD
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V Rumburku se v březnu sejdou 
turisté z Děčínska a Českolipska

Ozvěny Ekofi lmu v Krásné Lípě 
2018 – připravujeme 1. ročník

Fotografi e ze Svaté 
země zhlédnete v 
Loretě Rumburk

Noc s Andersenem

V sobotu 24. 3. 2018 proběhne v Rumburku 
58. ročník Jarního srazu turistů. Určen je 
členům a přátelům turistických odborů Klubu 
českých turistů Děčínska a bývalé Labsko - 
Lužické oblasti. Tradiční akce se letos koná 
při příležitosti 100 let republiky, 100 let 
Rumburské vzpoury a 130 let od založení 
KČT. Účastníci se setkají mezi 8.00 až 9.15 hod. 
v Baráčnické rychtě v Lesní ulici, kde je 
připraveno občerstvení a vystoupí tu 
country folk trio P. R. T. Od 11.00 hod. se 
účastníci vydají na připravené dvouhodinové 
výlety Rumburkem a jeho okolím. Navštíví 
mimo jiné památník Rumburské vzpoury, 
loretánskou kapli s ambitem, Muzeum 
Rumburk, vesnickou památkovou rezervaci 

ve Šmilovského ulici, prohlédnou si sloup 
Nejsvětější Trojice nebo stavby moderní 
architektury. Jedna z organizovaných 
skupin zamíří na rozhlednu Dymník a ke 
kamennému Stromu života. Jarní sraz turistů 
pořádá KČT Rumburk na podpory Města 
Rumburk a za účasti odborů KČT Děčínsko 
a Českolipsko. Do Rumburku by se mohlo sjet 
kolem tří set turistů.
Více informací k Jarnímu srazu turistů 
2018 sdělí: Václav Provazník (předseda KČT 
Rumburk), tel. +420 737 703 502, e-mail: kct.
provaznik.vaclav@seznam.cz, https://kct-
rumburk-cz.webnode.cz

Klára Mágrová

V minulém roce v Krásné Lípě proběhla zcela nová akce – nultý ročník Ozvěn Ekofi lmu, který 
byl věnován vodě. Letošní ročník ve znamení ovzduší se bude konat v neděli 22. dubna 2018. 
Již nyní víme, že závěrečným koncertem nás potěší Vladimír Merta. Stejně jako loni ani letos 
nebudou chybět soutěže – přidat se můžete i Vy… Ozvěny Ekofi lmu v Krásné Lípě 2018 vyhlašují 
hned dvě (viz. přiložené plakátky). Informace najdete také na stránkách: www.krasnalipa.cz/
ozveny.php 

V ambitu Lorety Rumburk v březnu probíhá výstava 
"Svatá země – Izrael". Velkoformátové fotografi e zachytily 
putování Zdeňka a Evy Porubových z Ostravy. V srpnu 
2016 se vydali na šestnáctidenní cestu od hory Hermon na 
Golanských výšinách, podél řeky Jordán, mezi Galilejskými 
horami a od pobřeží Středozemního moře až k Negevské 
poušti. Výstava se tematicky zaměřuje na patnáct míst v 
Izraeli, která nejsou obvykle navštěvovaná, ale jsou velmi 
významná. K vidění jsou snímky archeologických lokalit, 
křesťanských a židovských sakrálních památek i staveb 
z muslimské čtvrti Jeruzaléma. Spoluautorem a autorem 
doprovodných textů je Mons. Jan Plaček, farář ostravské 
katedrály. Právě v katedrále Božského Spasitele se 
výstava roku 2017 premiérově představila. Výstava 
v ambitu Lorety Rumburk probíhá od 1. 3. do 31. 3. 2018. 
Přístupná je od úterý do soboty mezi 9.00 až 16.00 hod. 
Vstupné je 60 Kč, snížené 40 Kč, děti 25 Kč. Loreta Rumburk má 
otevřeno i na Velký pátek 30. 3. 2018 a o Bílé sobotě 31. 3. 2018.

Klára Mágrová

Klub dětských knihoven SKIP ČR a Městská knihovna Krásná 
Lípa pořádají v pátek 23. března 2018 Noc s Andersenem. Děti 
je nutno předem přihlásit. Přihlášky si můžete vyzvednout v 
městské knihovně.
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Do T-klubu za zábavou i pro radu

Velikonoční koncert Krásnolipského 
komorního sboru

Do T – klubu pravidelně chodí 
17ti letý mladík spolu s  dalšími 
sourozenci. Jeho rodičům hodně 
záleží na tom, aby dokončil školu a 
složil maturitní zkoušku. Nicméně 
peněz mu moc na dojíždění a vše 
potřebné do školy, dát nemůžou 
a poradit mu v  přípravě do školy 
také ne. Pracovnice služby NZDM 
nabídla mladíkovi zapojení se 
do retrostipendijního programu 
Albatros. Po schválení účasti 

v programu musí plnit dané podmínky, např. mít dobrou docházku do školy, 
dobrý prospěch ve čtyřech klíčových předmětech, a pravidelně docházet 
na konzultace do klubu. A v  tomto případě se zlepšila i motivace mladíka 
ke studiu. Kromě pravidelné výplaty retrostipendia Albatros získal na konci 
školního roku i prémii za dobré vysvědčení.
V T-klubu a Amari klubu poskytujeme registrovanou sociální službu 
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Jedná se o službu sociální prevence, 
která je poskytována bezplatně a to dětem, mladistvým a mladým dospělým 
ve věku 6–26 let, kteří se ocitli situaci, kterou bez podpory neumí řešit a 
nejsou nebo nemohou být zapojeni do standardních volnočasových aktivit. 
Kluby jsou otevřeny každý den odpoledne a T-klub také v sobotu.
V obou klubech nabízíme kromě poradenství a pomoci v běžných či obtížných 
situacích dětem a mládeži, také širokou škálu volnočasových, vzdělávacích 
a preventivních aktivit. Každý měsíc je připraveno jedno preventivní téma, 
které se přiblíží formou přednášek, besed, koláží, fi lmů nebo situačních 
scének. Poradenství je poskytováno podle věku, u mladších je to např. 
pomoc s přípravou do školy, vztahy s dalšími dětmi nebo dospělými, jak ve 
škole, tak i doma. U mladých lidí se objevují např. osobní témata, hledání 
brigád a práce, doklady. V roce 2017 jsme pracovali se 184 klienty.
S nízkoprahovým zařízením je spojen také taneční soubor Lila Rosa, který se 
věnuje romským i moderním tancům. V  loňském roce soubor vystoupil na 
7 akcích. Jednalo se o různé společenské akce a taneční festivaly. Také jsme 
uspořádali jeden festival v Krásné Lípě.

Mgr. Adéla Galbavá, sociální pracovnice, Kostka Krásná Lípa p.o.

V  Krásné Lípě je jistě zbytečné představovat 
hudební těleso jakým je „Komorák“, přesto 
v  souvislosti s  pozvánkou na velikonoční koncert 
v  našem kulturním domě, doplníme i několik 
informací z  webových stránek souboru (http://
www.komornisbor-kl.cz).
Krásnolipský komorní sbor obnovil svoji činnost 
v dubnu 2012. Repertoár sboru obsahuje úpravy 
písní lidových, sbory umělé, klasické, duchovní 
i populární. 18 členek sboru je převážně z Krásné 
Lípy, některé dojíždějí z Rumburku, z Varnsdorfu, 

z Děčína a z České Kamenice.
Od roku 2012 sbor absolvoval dlouhou řadu 
koncertů a veřejných vystoupení. Např. v roce 2017 
jich bylo 13, vzpomeňme na některá vystoupení 
v  Krásné Lípě – na adventní koncert s  folklorním 
souborem Dykyta, vystoupení v rámci koncertu 
Pavla Farského atd… A podle akcí, které sbor 
plánuje na rok 2018, svojí letošní koncertní 
šňůru v  Krásné Lípě zahájí právě zmiňovaným 
velikonočním koncertem. 

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA                                                         
příspěvková organizace                                                    

Kostka pomáhá vést důstojný a hodnotný život dětem i dospělým a podporuje je při řešení jejich životních 
situací. Poskytuje sociální služby, vzdělávání a zájmové aktivity. Nabízí odbornost, spolehlivost a vstřícný 

přístup. 
_________________________________________________________________________________ 

O kostku pestřejší život 
Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace ● Masarykova 1094/4 ● 407 46 Krásná Lípa 

tel.: +420 777 291 400 ● e-mail: volfova@komunitnicentrum.com ● IČO: 751 39 090 www.komunitnicentrum.com 

 
Najděte si v Kostce své místo 

 
Kostka přijme do týmu kolegy a kolegyně na tyto pozice: 

 
1. Sociální pracovník/pracovnice pro službu Odborné sociální poradenství  

 vzdělání VŠ sociální 
 orientace v legislativě výhodou (dluhy, NOZ, pracovní právo ad.) 
 úvazek částečný 0,5 
 nástup možný od 1. 5. 2018  

2. Vedoucí sociální pracovník/pracovnice pro službu Odlehčovací služba  
 vzdělání VŠ sociální 
 úvazek částečný 0,3 - 0,5 
 nástup možný od 1. 5. 2018  

3. Sociální pracovník/pracovnice nebo pracovník/pracovnice v sociálních službách pro 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  

 SP vzdělání VŠ sociální, PSS vzdělání SO + kurz výhodou 
 úvazek celý 
 nástup možný ihned 

3. Pracovník/pracovnice v sociálních službách pro Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
 vzdělání SO; kurz Pracovníka v sociálních službách výhodou 
 ochota práce v odpoledních hodinách a v sobotu 
 úvazek celý 
 nástup možný ihned  

3. Pracovník/pracovnice v sociálních službách pro odlehčovací službu, tj. domácí péče 
zejména o seniory 

 vzdělání SO; kurz Pracovníka v sociálních službách výhodou 
 domácí péče o osoby se sníženou soběstačností 
 řidičské oprávnění skupiny „B“ 
 úvazek částečný 0,3 – 0,5 
 nástup možný od 1. 3. 2018  

 
Nabízíme zkušený tým kolegů, profesní rozvoj, příjemné prostředí, vzdělávání a supervizi, 
dovolenou navíc. 
 
Strukturovaný životopis a motivační dopis zasílejte na volfova@komunitnicentrum.com  
Více informací na tel.: 777 291 400 nebo na www.komunitnicentrum.com 
 
Těším se na spolupráci 
Volfová Hana, ředitelka  
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USNESENÍ   z 60. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 5. 3. 2018 

I. Hlavní program
Zasedání ZM - Usnesení RM č. 60 – 01/2018   
RM projednala přípravu zasedání 18. ZM s následujícími body 
programu:
- Hospodaření obchodní společnosti města Křinice, s. r. o.,
- Správa a údržba majetku města.
II. Došlá pošta
Prodej části p. p. č. 2144/1, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 60 – 02/2018   
RM doporučuje ZM neschválit prodej části p. p. č. 2144/1, k. ú. 
Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Liboru a Janě Hercíko-
vým, oba bytem Pražská 1118/87, Krásná Lípa z důvodu zacho-
vání pozemku pro potřeby města. 
Prodej části p. p. č. 1460, k. ú. Vlčí Hora 
Usnesení RM č. 60 – 03/2018   
RM doporučuje ZM neschválit prodej části p. p. č. 1460, k. ú. 
Vlčí Hora za účelem zřízení zahrady MUDr. Hedvice Hozákové, 
bytem U Kříže 633/26, Praha z důvodu zachování pozemku pro 
potřeby města. 
Prodej p. p. č. 375/2 a části p. p. č. 1074/1, vše k. ú. Krás-
ný Buk - Usnesení RM č. 60 – 04/2018   
RM doporučuje ZM neschválit prodej p. p. č. 375/2 o výměře 
53 m2 a části p. p. č. 1074/1, vše k. ú. Krásný Buk za účelem 
zřízení zahrady Jaroslavu a Evě Andertovým, oba bytem Krásný 
Buk 18, Krásná Lípa z důvodu zachování pozemků pro potřeby 
města.  
Byty - pronájem - byt č. 2, Nemocniční 952/18 
Usnesení RM č. 60 – 05/2018   
RM schvaluje pronájem bytu č. 2, Nemocniční 952/18, Krásná 
Lípa Ivaně Markové, bytem Vyhlídky 348/1, Krásná Lípa. 
RM schvaluje výjimky z Pravidel pro pronájem městských bytů 
a bytů v domech s pečovatelskou službou v Krásné Lípě, týkající 
se čl. 3, odst. I., 1. a čl. 4, odst. 1.Veškeré opravy a úpravy si 
provede nájemce na vlastní náklady. 
Dodatek ke smlouvě o servisu výtahů 
Usnesení RM č. 60 – 06/2018   
RM schvaluje dodatek č. 6 ke smlouvě č. 2001/11/19 - 223 
ohledně navýšení servisního poplatku o infl aci za dané období 
pro objekt Nemocniční 1148/12 a Nemocniční 1137/6, Krásná 
Lípa s fi rmou OTIS a. s., J. Opletala 1279, Břeclav, dle předlože-
ného návrhu. 
III. Různé
Pronájem pozemků - vyhlášení 
Usnesení RM č. 60 – 07/2018   
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout část p. p. č. 416/2 o vý-
měře cca 10 m2, k. ú. Krásná Lípa. 
Byty - nájemní smlouvy 
Usnesení RM č. 60 – 08/2018   
RM schvaluje uzavření nájemních smluv se stávajícími nájem-
níky dle předloženého návrhu. 
Nebytové prostory - dodatek k nájemní smlouvě 
Usnesení RM č. 60 – 09/2018   
RM schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2018/22/26-
80 uzavřené s organizací Kostka Krásná Lípa, p. o., Masarykova 
1094/4, Krásná Lípa, kterým se mění rozloha pronajatého ne-
bytového prostoru č. 4, Masarykova 246/6. 
Dotační program na podporu výstavby rodinných domů  
Usnesení RM č. 60 – 10/2018   
RM doporučuje ZM schválit upravená pravidla Dotačního pro-
gramu na podporu výstavby rodinných domů, která byla při-
způsobena aktuálnímu znění zákona č. 183/2006 Sb.  
Dodávka pitné vody v okrajových částech města 
Usnesení RM č. 60 – 11/2018   
RM ukládá starostovi města Janu Kolářovi vyvolat jednání s 
dodavatelem pitné vody SčVK a. s. z důvodu problematického 
zásobování pitnou vodou v okrajových částech města. 
T-KLUB Krásná Lípa - zhotovitel 
Usnesení RM č. 60 – 12/2018   
RM projednala Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek veřej-

né zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební 
práce na zhotovení díla "T-KLUB Krásná Lípa". 
RM schvaluje vyloučení uchazeče Hantych s. r. o., IČ 06659969, 
Janská 111, Janská. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 
2018/11/14-143 s vítězným uchazečem, kterým je Stavební 
společnost JK spol. s r. o., IČ 01739565, Úvoz 252, Jílové-Marti-
něves, dle předloženého návrhu. 
T-KLUB Krásná Lípa - autorský dozor 
Usnesení RM č. 60 – 13/2018   
RM se seznámila s nabídkou fi rmy ProProjekt s. r. o., IČ 
25487892, Starokřečanská 34, Rumburk, na výkon autorského 
dozoru (AD) pro realizaci díla "T-KLUB Krásná Lípa". 
RM schvaluje výkon AD v rozsahu a ceně dle předložené nabíd-
ky po uzavření Smlouvy o dílo na realizaci díla. 
T-KLUB Krásná Lípa - koordinátor BOZP 
Usnesení RM č. 60 – 14/2018   
RM schvaluje na základě vyhodnocení předložených nabídek 
výkon koordinátora BOZP při realizaci díla "T-KLUB Krásná 
Lípa" fi rmou ProProjekt s. r. o., IČ 25487892, Starokřečanská 34, 
Rumburk, v rozsahu a ceně dle předložené nabídky po uzavření 
Smlouvy o dílo na vlastní realizaci díla.  
T-KLUB Krásná Lípa - technický dozor stavebníka (TDS) 
Usnesení RM č. 60 – 15/2018   
RM schvaluje na základě vyhodnocení předložených nabídek 
uzavření příkazní smlouvy č. 2018/14/14-156 na výkon TDS při 
realizaci díla "T-KLUB Krásná Lípa" s fi rmou ProProjekt s. r. o., 
IČ 25487892, Starokřečanská 34, Rumburk, dle předloženého 
návrhu. Příkazní smlouva bude uzavřena po uzavření Smlouvy 
o dílo na vlastní realizaci díla. 
Statut SF 
Usnesení RM č. 60 – 16/2018   
RM doporučuje ZM schválit změnu Statutu sociálního fondu. 
Rozpočet SF 
Usnesení RM č. 60 – 17/2018   
RM doporučuje ZM schválit rozpočet sociálního fondu v souladu 
se Statutem sociálního fondu. 
OZV 1/2018 
Usnesení RM č. 60 – 18/2018   
RM doporučuje ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 
1/2018 požární řád. 
Organizační řád 
Usnesení RM č. 60 – 19/2018   
RM schvaluje změnu přílohy č. 2 Organizačního řádu MěÚ Krás-
ná Lípa. 
Požární řád - kulturní dům 
Usnesení RM č. 60 – 20/2018   
RM schvaluje aktualizaci Požárního řádu pro Kulturní dům v 
předloženém návrhu. 
Inventarizace majetku města Krásná Lípa pro rok 2018 
Usnesení RM č. 60 – 21/2018   
RM schvaluje harmonogram úkolů k zabezpečení řádné a mi-
mořádné inventarizace majetku a závazků města Krásná Lípa 
pro rok 2018 a termíny konání všech inventur dle předloženého 
návrhu. 
Inventarizace majetku města Krásná Lípa pro rok 2018 
Usnesení RM č. 60 – 22/2018   
RM schvaluje složení hlavní inventarizační komise a složení jed-
notlivých inventarizačních komisí pro rok 2018 dle Harmono-
gramu úkolů k zabezpečení řádné a mimořádné inventarizace 
majetku a závazků města Krásná Lípa pro rok 2018. 
Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2019 - 2021 
Usnesení RM č. 60 – 23/2018   
RM bere na vědomí a doporučuje ZM schválit střednědobý vý-
hled rozpočtu města na roky 2019 - 2021 v předloženém znění.  
Průtokové dotace v provizoriu 
Usnesení RM č. 60 – 24/2018   
RM schvaluje převod průtokových dotací na příspěvkové or-
ganizace města v době rozpočtového provizoria. Dotace jsou 
součástí návrhu rozpočtu města na rok 2018. 

Divadelní představení 
Usnesení RM č. 60 – 25/2018   
RM schvaluje Smlouvu o realizaci divadelního představení č. 
2018/19/29-157 na sehrání divadelní hry W. Shakespeara: 
Zkrocení zlé ženy dne 10. 3. 2018. 
ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. - plnění rozpočtu 2017 
Usnesení RM č. 60 – 26/2018   
RM bere na vědomí plnění rozpočtu příspěvkové organizace 
Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa, p. o. z rok 2017. 
ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. - změna odpisového 
plánu 2018  
Usnesení RM č. 60 – 27/2018   
RM schvaluje změnu ročního odpisového plánu příspěvkové 
organizace ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. pro rok 2018, dle před-
loženého návrhu.  
ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. - roční zprávy o výsledcích fi -
nančních kontrol za rok 2017 
Usnesení RM č. 60 – 28/2018   
RM schvaluje Roční zprávu o výsledcích fi nanční kontroly za rok 
2017 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola 
Krásná Lípa, p. o. v předloženém znění. 
ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. - účetní závěrka 
Usnesení RM č. 60 – 29/2018   
RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní 
škola a Mateřská škola Krásná Lípa, p. o. k 31. 12. 2017 v před-
loženém znění. 
ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. - Zpráva o hospodaření 
Usnesení RM č. 60 – 30/2018   
RM schvaluje Zprávu o hospodaření příspěvkové organizace 
Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa, p. o. za rok 2017 v 
předloženém znění. 
ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. - hospodářský výsledek za rok 
2017 - Usnesení RM č. 60 – 31/2018   
RM schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové organizace 
Základní a Mateřská škola Krásná Lípa, p. o. za rok 2017 v celko-
vé výši 112 140,71 Kč (z hlavní činnosti ve výši 45 040,11 Kč a z 
vedlejší činnosti ve výši 67 100,60 Kč) a schvaluje odvod do fon-
du 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 inventarizaci 
Usnesení RM č. 60 – 32/2018   
RM schvaluje Zprávu o provedené inventarizaci majetku pří-
spěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Krásná 
Lípa, p. o. za rok 2017 v předloženém znění. 
ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. - harmonogram inventarizace 
v roce 2018 - Usnesení RM č. 60 – 33/2018   
RM schvaluje pokyny (harmonogram) k provedení inventariza-
ce příspěvkové organizace města Krásná Lípa v roce 2018 v p. o. 
Základní škola a Mateřská škola v předloženém znění. 
Zapůjčení prostor KD  
Usnesení RM č. 60 – 34/2018   
RM schvaluje bezplatné zapůjčení prostor kulturního domu 
Klubu cyklistiky na akci Tour de Feminin 2018 dne 5. 7. 2018. 
Zpráva o plnění úkolů 
Usnesení RM č. 60 – 35/2018   
RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů z 58. RM. 
IV. Informace
Informace 
RM projednala následující informaci a zápis:
-  Otevřený dopis Rady města Rumburk hejtmanovi a radním 

Ústeckého kraje ze dne 14. 2. 2018,
-  Sdělení Ministerstva zemědělství k vyčerpání částky na do-

taci k obnově křížků,
-  Žádost o umístění herního prostoru,
-  Zápis z jednání Komise pro hospodaření s byty ze dne 28. 2. 

2018. 

Jan Kolář
Jiří Podhorský


