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č. 639ZDARMA

I NA LETOŠEK JSME PŘIPRAVILI ADVENTNÍ KONCERTY

PROBĚHLO USTAVUJÍCÍ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

11/2022
PÁTEK 11. LISTOPADU

Neobvykle teplý říjen nás nenápadně přiblížil 
k listopadu, jehož poslední neděle (27. 11.) již 
bude letos první adventní. A i pro letošní rok 
jsou připraveny čtyři adventní koncerty. První 
z nich bude mimořádnou hudební lahůdkou. 
Ve spolupráci s Lukášem Hurníkem si v jeho 
úvodu připomene jeho otce Ilju Hurníka, vý-
znamného hudebního skladatele, mj. čestné-
ho občana našeho města, ve kterém na své 
chalupě na Kamenné Horce trávil spoustu 
času. Pan Ilja Hurník by se 25. listopadu dožil 

100 let. Koncert bude pokračovat vystoupením 
známého dětského pěveckého sboru Severá-
ček z Liberce. Těšit se na něj můžete v kostele 
sv. Máří Magdaleny na Křinickém náměstí. Po 
jeho skončení pak před Domem Českého Švý-
carska slavnostně rozsvítíme městský vánoční 
strom.
Druhý adventní koncert si můžete vyslechnout 
v kapli Panny Marie Karmelské ve Vlčí Hoře 
v podání vokálně instrumentálního souboru So-
liDeo pod vedením Miloše Františka Rejmana. 

Třetí adventní neděli vystoupí se svým pěvec-
kým pásmem sopránistka Veronika Matysová. 
Adventní finále bude již tradičně v režii folklór-
ního souboru Dykyta a Krásnolipského komor-
ního sboru. Věříme, že všechny koncerty letos 
proběhnou bez hygienických omezení a bude-
me si moci předvánoční čas v klidu a pohodě 
užít.

Jana Drobečková, 
místostarostka

Zastupitelstvo města Krásná Lípa se poprvé v novém volebním období 
sešlo v pondělí 24. 10. 2022, aby zvolilo nové vedení města. Starostou 
bude nadále Jan Kolář, 1. místostarostkou Jana Drobečková a druhým 
neuvolněným místostarostou Zbyněk Linhart. 

Sedmičlennou radu města doplní Karel Jarolímek, Jiří Podhorský, Ja-
kub Melichar a Martin Bosák – všichni nezávislí kandidáti za Sdružení 
2022.

Jan Kolář, starosta

SETKÁNÍ ČLENŮ 
VŠECH PĚVECKÝCH SBORŮ
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SETKÁNÍ ČLENŮ VŠECH PĚVECKÝCH SBORŮ
V roce 2021 uplynulo přesně 50 let od vzniku 
pěveckého sboru Lipka, 35 let od vzniku Vče-
liček a 15 let od vzniku Krásnolipského komor-
ního sboru. Nechtěli jsme nechat toto výročí 
bez povšimnutí, vždyť které pěvecké uskupení 
se může pyšnit takovou dlouholetou tradicí 
a návazností. Je jich věru málo. 
Napadla nás odvážná myšlenka, zkusit svo-
lat setkání všech zpěvaček a zpěváčků, kteří 
kdy prošli sborovým zpíváním v Krásné Lípě. 
Uplynul však ještě další rok, než jsme ho smě-
li za výborné spolupráce města Krásná Lípa 
uskutečnit.
Nejsme nijak zběhlí v pořádání takové velké 
akce, a tak jsme ani netušili, co nás všechno 
čeká. Nicméně jsme se do toho vrhli s neu-
tuchajícím nadšením. Přemýšleli jsme, jak to 
pojmout, vždyť kdybychom se sešli opravdu 
všichni, byly by nás i stovky. Toho jsme se však 
nezalekli. Dali jsme se do svolávání zpěváčků 
na sociálních sítích, v emailové i ústní komu-
nikaci.
Dvoudenní program byl vcelku jasný, vždyť 
co jiného dělat na pěveckém srazu než zpívat 
a vzpomínat. A především o zpěvu měl náš 
sbormistr Michal Janiš naprosto jasno. Zpívat 
budou všichni!!! Trochu jsme váhali, avšak 
co přišlo na pravé zkoušce, to jsme nečekali. 
Naprosté souznění, pravý, nefalšovaný zpěv 
všech příchozích, kteří se zpočátku ostýchali, 
ale pak se uvolnili a stálo to za to! Navíc nám 
to krásně znělo a to bylo pro nás příjemné zjiš-
tění. Ten kdo vešel do sálu kina, toho okamžitě 
pohltila sympatická, pozitivní atmosféra, lidé, 
zabraní do hovoru či zpěvu a všeobecná, ra-
dostná a usměvavá nálada.
V pátek 21. října, kdy jsme měli na programu 
jen neformální setkání, se nás sešlo dohro-
mady kolem šedesáti, zazpívali jsme si staré 
známé písničky, pochutnali si na občerstvení, 
které připravily členky KKS a včas jsme náš 

program uzavřeli, abychom byli čerství na 
nadupaný sobotní program. V sobotu počet 
účastníků pomalu přibýval a odpoledne nás již 
bylo hodně nad stovku.
Ráno nás především čekala společná zkouš-
ka zpěvu, potom prohlídka školy pod vedením 
paní ředitelky a pak trochu historie a koncert. 
Vzpomínání však již začalo ve zmíněné škole, 
vždyť tou každý někdy prošel… A když jsme 
přišli do školní „vesmírné“ učebny, jen to za-
hučelo – wau…
Naše modrá planeta nás, zpěváky, jak jinak, 
pobídla ke zpěvu a tak jsme z mozkových zá-
vitů vytáhli i písničky, které se zpívali před věru 
již 30 lety…
Další aktivity byly pestré, návštěvníci si moh-
li prohlédnout výstavu sborových předmětů 
a vzpomínkových dokumentů, zvěčnit se ve 
fotokoutku, pohovořit s ostatními, shlédnout 
stará videa.
Po polední pauze následovala trocha histo-
rie i s videoprojekcí, kterou pro nás, včetně 
zvučení obstarával náš nepostradatelný Jir-
ka Koubek (mimochodem, také bývalý zpě-
váček). Vzpomínání na události a lidí kolem 
sboru v podání Karla Jarolímka bylo více než 
dojemné a mnoho očí lehce zvlhlo dojetím.
No a pak už se blížil závěr. Velkolepý, dá se 
říct. Do zaplněného sálu a dokonce i na bal-
kón přišla řada diváků a mohla vidět něco, co 
už dlouho neuvidí a to, že zpívalo celé kino. 
Nejprve nastoupily naše nejmenší pěvecké 
naděje z MŠ Motýlek. Děti se vůbec neza-
lekly plného sálu a zpívaly s radostí a z plna 
hrdla. Potom již pěli jen dospělí za doprovodu 
malé kapely v podání Tomáše Sadiva, Luďka 
Pištěka a Dity Eiseltové, kteří doprovázeli ne-
jen naše hosty z Varnsdorfu – pěvecký sbor 
Náhodou, ale i náš komorní sbor a společné 
písničky. Zaznělo také bravurní mužské sólo 
v secvičené trojhlasé písničce – zase jsme si 

ověřili, že pokud se jednou zpěvák něco nau-
čí, jen tak to ani po letech nezapomene! Závěr 
patřil oblíbeným známým hitům, které rozezpí-
valy i obecenstvo.
Na závěr se slušelo poděkovat a vyzdvihnout 
ty, kteří celých těch 50 let byli u toho – Jar-
milu a Karla Jarolímkovi. Děkujeme jim z ce-
lého srdce. Bez nich by nebyl zpěv v Krásné 
Lípě tím, čím je. Ten, kdo má na tom všem 
nesmazatelné a veliké zásluhy a kdo zůsta-
ne v našich srdcích zapsán natrvalo, již však 
mezi námi není – sbormistr Milan Sudek. Já 
ale věřím, že se na nás odněkud díval, broukal 
si s námi písničky a byl náramně spokojený.
Třešničkou na dortu našeho setkání byly pak 
v samém závěru dárečky v podobě upomínko-
vých předmětů. Skleničky s logem Lipky (kte-
rou pro nás vymysleli a vyrobili v naší škole 
– děkujeme paní ředitelce za nápad a Kubovi 
Rattayovi, včetně jeho pomocníků, za pro-
vedení) a také pamětní tužky, které poslouží 
třeba na to, aby si každý mohl poznamenat da-
tum příštího setkání, či svou oblíbenou píseň.
Dalo by se říci, že událost skončila a zbydou 
jen vzpomínky, ale ne, není to všechno. My už 
se těšíme na sborník, který nám sponzoruje 
a vydá Zdeněk Novák (další bývalý zpěváček) 
a v kterém nebudou chybět všechny důležité 
momenty setkání. Moc se na něj těšíme a dě-
kujeme.
Mnohým ze zpěváků setkání z různých důvodů 
nevyšlo, ale my jsme přesvědčeni, že stojí za 
to, za nějaký čas, si v podobném, svobodném 
duchu tuto akci zopakovat a potěšit duše krás-
ným zpěvem a lidským souzněním. Alespoň 
takovou zpětnou vazbu od návštěvníků máme. 
Za KKS mnohokrát děkuji všem zúčastněným, 
protože bez nich by se to vše nikdy tak krásně 
nepovedlo!

Drahoslava Lehoczká

Společný zpěv všech účastníků setkání 
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V KRÁSNÉM BUKU JSME 
DOKONČILI PARKOVIŠTĚ

Společná zkouška zpěvu Sboreček Motýlci z MŠ Motýlek

Pěvecký sbor Náhodou z Varnsdorfu
Krásnolipský komorní sbor

Poděkování Jarmile a Karlu Jarolímkovým

V prostoru křižovatky na Kyjov a Vlčí Horu jsme s podporou dotačních 
prostředků dokončili výstavbu I. etapy záchytného parkoviště. To se na-
chází na východišti několika turistických tras směr Kyjov, hrad Krásný 
Buk, Sněžná, Kamenná Horka atd. Parkovací plocha výrazně ulehčí tu-
risticky přetíženému Kyjovu. V prostoru bylo upraveno i stání pro sepa-
rační odpadové kontejnery. Plocha je tradičně doplněna doprovodnou 
zelení. Dochází tak k celkové kultivaci původně nevzhledného území.

Jan Kolář
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DOKONČUJEME VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ

REKONSTRUKCE NÁDRAŽÍ ZAČÍNÁ NÁVRH KOMUNITNÍHO 
PLÁNU MĚSTA

V prostoru tzv. bývalého mlýna pod hrází 
rybníka Cimrák dokončujeme v těchto dnech 
výstavbu veřejného sportoviště s malým 
skateparkem. V nejbližších dnech proběhne 
pokládka asfaltobetonového povrchu na zpev-
něných plochách. Po dokončení pak bude 
k dispozici univerzální hřiště na fotbal či např. 
streetball, workoutová sestava, krátká objízd-
ná in-line dráha a plocha se skateboardovými 
překážkami. Prostor bude doplněn městským 
mobiliářem, veřejným osvětlením a zelení. 
Vzhledem k pokročilému podzimnímu obdo-
bí připravíme slavnostní otevření až v jarních 
měsících.

Jan Kolář

Po mnoha letech příprav začala 4. listopadu 
2022 rekonstrukce krásnolipské nádražní bu-
dovy. Před několika lety jsme zpracovali stu-
dii na využití objektu pro potřeby cestovního 
ruchu. V té době vlastník (tehdy ještě ČD, 
nyní již Správa železnic) zvažoval demolici 
či ubourání části stavby. V blízkém Varnsdor-
fu k tomu i došlo. Podařilo se nám nakonec 
přesvědčit investora o smysluplnosti záchrany 
budovy a novém způsobu využití. Větší část 
interiérů bude po úpravě dispozic nově sloužit 
jako turistická ubytovna s bistrem, vznikne cca  
10 pokojů. Budova bude zateplena, dostane 

novou střechu, fasádu, okna a dveře. Součástí 
prací bude i vybudování bezbariérového pří-
stupu a plochy pro parkování. Úpravou projde 
nástupištní přístřešek, jehož součástí bude 
úschovna kol. V přízemí objektu se opraví 
čekárna pro cestující a toalety. Investorem je 
Správa železnic, dodavatelem společnost Vá-
hostav. Náklady na celkovou rekonstrukci bu-
dou téměř 50 mil. Kč. Stavební práce by měly 
být dokončeny koncem roku 2023. O správu 
nově vzniklých prostor se postará na základě 
nájemní smlouvy město Krásná Lípa.

Jan Kolář

Vážení spoluobčané,
připravili jsme návrh Komunitního plánu roz-
voje sociálních služeb a dalších aktivit v Krás-
né Lípě pro roky 2023–2027, který předloží-
me ke schválení na zastupitelstvu města dne  
5. 12. 2022. Chtěli bychom vás požádat o při-
pomínkování tohoto dokumentu pohledem ob-
čana. Připomínky, podněty či doplnění prosím 
posílejte na e-mail drobeckova@krasnalipa.
cz, kam vždy uveďte, jakého bodu se vaše při-
pomínka týká. Připomínky posílejte nejpozději 
do 25. 11. 2022. Předem za jakékoli podněty 
děkujeme. Návrh komunitního plánu najdete 
na webu města www.krasnalipa.cz nebo je 
k nahlédnutí na sekretariátu MěÚ Krásná Lípa.

Jana Drobečková

INFORMATIVNÍ 
ROZBOR PITNÉ VODY
V rámci služeb Zdravotní ústav se sídlem 
v Ústí nad Labem (zřizovatelem je Minister-
stvo zdravotnictví ČR) nabízí informativní 
rozbor pitné vody za výhodnou cenu. Rozbor 
je určen pro občany využívající k zásobování 
domácností pitnou vodou individuální zdroje 
(studny, vrty). Cena rozboru je 774 Kč a je 
platná do 30. 11. 2022. Zahrnuje výsledko-
vý akreditovaný protokol o zkoušce včetně 
posudku a zaslání protokolu e-mailem. Pro 
rozbor je nutné vyzvednutí vzorkovnic na pra-
covišti Zdravotního ústavu. Nejbližší pracoviš-
tě včetně provozních hodin najdete na webu 
www.zuusti.cz nebo volejte zákaznickou linku 
245 015 015 (po–pá 8:00–17:00). Rozsah roz-
boru odpovídá vybraným ukazatelům vyhlášky 
č. 252/2004 Sb., v platném znění, dle přílohy 
č. 5, tabulky A z kráceného rozboru: Escheri-
chia coli, enterokoky (intestinální enterokoky), 
amonné ionty, dusičnany, dusitany, TOC, pH, 
železo, tvrdost (Ca + Mg).
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ROZHOVOR STAROSTY JANA KOLÁŘE S MÍSTOSTAROSTKOU JANOU DROBEČKOVOU

Jana Drobečková je krásnolipskou rodač-
kou. Celý svůj profesní život spojila s prací 
na radnici, kde již 11 let pracuje ve funkci 
místostarostky s kompetencemi v oblasti 
školství, kultury a sociálních věcí.

Než se dostaneme k Tvé aktuální práci na 
pozici místostarostky, chci se zeptat, jak se 
to stalo, že mladičká čerstvá absolventka 
Střední školy elektrotechnické ve Varn-
sdorfu začala pracovat na městském úřadu 
jako administrativní pracovnice? Kam jsi 
schovala kleště, zkoušečku a šroubováky?

Sice jsem studovala na elektrotechnické 
průmyslovce ve Varnsdorfu, obor informační 
technologie – technické procesy, kde jsem si 
v prvním ročníku vyzkoušela i práci v dílně, 
kdy jsme jeden den v týdnu oblékli montérky 
a šli brousit, řezat různé materiály. Protože 
jsme byli ročník, kde bylo 10 děvčat, škola se 
nám rozhodla ve druhém ročníku nabídnout 
možnost se zaměřit na ekonomiku a účetnic-
tví, a od té doby jsme měli některé předměty 
oddělené od kluků. Proto jsem v roce 2001 ve 
třetím ročníku střední školy byla na praxi na 
našem Městském úřadě, kde jsem pracovala 
14 dní pod vedením tehdejší tajemnice RNDr. 
Ivany Jäckelové. Připravovala jsem tabulky, 
razítkovala výdajové pokladní doklady (to tu 
mimochodem dělá každý praktikant dodnes) 
a mnoho dalších věcí. Tajemnice se mnou 
byla spokojená, a když jsem 24. 5. 2002 od-
maturovala, za dva dny přišel onen osudný 
telefonát z Městského úřadu, kdy mi nabídla 
práci sekretářky. Udělala jsem si tedy poslední 
prázdniny a 1. 7. 2002 jsem na úřad nastoupi-
la a jsem tu dodnes.

V tom to máme hodně podobné, já začínal 
o sedm let dříve jako zahradník na Technic-
kých službách. Ty jsi pak pokračovala jako 
matrikářka.

Sekretářku jsem dělala tři roky, byla to práce, 
na kterou velmi ráda vzpomínám, a i když si 
mnozí řeknou „jen sekretářka“... Byla to krás-
ná práce, ze které čerpám dodnes, naučilo 
mě to jednání s lidmi, pokoře, respektu a do-
zvěděla jsem se spoustu věcí nejen o městě. 
Po práci sekretářky, což bylo opravdu ze dne 
na den, jsem se stala úředníkem na odboru 

vnitřní správy, kde byla mou hlavní náplní pře-
stupková agenda a sociální věci, a protože tu 
nebyla zastupitelnost matrikářky, kterou byla 
tehdy Boženka Koubská, udělala jsem si ma-
trikářské zkoušky. Po dalších třech letech, kdy 
odešla Boženka do důchodu, jsem nastoupila 
do funkce matrikářky. Boženka mě naučila, 
jak má matrikářka vystupovat při obřadech, co 
vše je k tomu potřeba. Boženka byla laskavou 
a velkou kamarádkou.

Ale už tehdy se Ti to prolínalo s kulturou, 
prací s veřejností…

Ano, jsme malý úřad, náplně práce u většiny 
úředníků jsou kombinované z různých agend. 
Matrikářka u nás dělá např. i evidenci obyvatel, 
správu hřbitovů, zajišťuje svatební i další ob-
čanské obřady. A u nás trochu tradičně k tomu 
ještě patřila i kultura. Sbor pro občanské zá-
ležitosti, kulturní komise, podpora sportovních 
a volnočasový aktivit. Prostě práce s lidmi, kte-
rá mě hodně baví. Díky té různorodé práci toho 
vím o městě a chodu úřadu spoustu a také je 
to mnoho zkušeností a každá zkušenost i tře-
ba negativní je dobrá.

Teď, už jako místostarostka to máš ještě 
více rozšířené, ale také složitější. Napadlo 
Tě tehdy, že budeš o důvěru spoluobčanů 
usilovat ve volbách, a nakonec opakovaně 
obhajovat post místostarostky?

Ani ve snu…To byla spíše shoda okolností, 
než mé cílevědomé směřování. Krásná Lípa 
prochází třetí desetiletí intenzivním rozvojem, 
realizovala se a stále se realizuje řada velkých 
investic do infrastruktury. Nabídku podílet se 
na tom, aby město žilo, aby fungovala kultura, 
knihovna, škola, školky, práce se seniory atd., 
jsem se rozhodla využít. A aktuální volební 
výsledek je příjemnou zpětnou vazbou, potvr-
zující, že to snad dělám na solidní úrovni. Jen 
musím říct, že nejen já, ale i celý tým spolupra-
covníků, bez kterých by to nešlo.

Dva minulé roky byly hodně náročné, pro 
společnost se staly velkou zkouškou. My-
slím tím covidovou nákazu, která přinesla 
do té doby nevídaná omezení svobody, 
ekonomické problémy, ale i polarizaci spo-
lečnosti.

Opět obrovská zkušenost. Kromě negativ, ale 
i spousta pozitivních věcí, které pak byly pře-
kryty dlouhým a problematickým průběhem 
a někdy kontroverzními opatřeními. Ale na 
samém počátku bylo neuvěřitelné sepětí a so-
lidarita. Lidé šili roušky, nosili nám látky, tkalou-
ny a další materiál na jejich šití, přinášeli desin-
fekční prostředky, naši hasiči rozváželi roušky 
seniorům. Pak se nám podařilo zajistit dostup-
né očkování, především pro naše seniory, kdy 
jsme v první fázi vozili naše nejstarší seniory 
na očkování do Rumburku, a pak se nám 

podařilo ve spolupráci s Kostkou v kulturním 
domě zorganizovat postupně očkování třemi 
dávkami nejen pro naše seniory, ale i ostatní 
občany, kdy jsme byly jediné město, kterému 
se něco takové podařilo pro své občany v ne-
jisté a nepřehledné době zajistit. V našem kul-
turním domě se nechalo naočkovat kolem 350 
občanů, to považuji za velký úspěch a mám 
z toho opravdu radost. Aktuálně připravujeme 
i přeočkování další, posilující dávkou vakcíny.

Krásnolipské kulturní léto, desítky hudeb-
ních a jiných kulturních akcí jsou zároveň 
dobrou reklamou města…

V řadě aktivit jsme sami pořadatelem, u mno-
hých spolupořadatelem, kdy poskytujeme pro-
story, technickou asistenci, finanční podporu. 
Návštěvníky akcí jsou pak ve značné míře 
i lidé z okolí, ale také hodně turisté, kteří si ob-
líbili náš region. Široká kulturní nabídka nám 
jistě dělá dobré jméno. Věnujeme se ale mar-
ketingu i cíleně. Vydáváme propagační mate-
riály, knihy o naší historii, spolufinancujeme 
obecně prospěšnou společnost České Švý-
carsko. Snažíme se i prostřednictvím malých 
dotačních titulů naše město propagovat, a to 
i ve spolupráci s partnerskými městy jako např. 
Grosschonau nebo Kottmar. Na pořádání akcí 
se mi líbí, že mám možnost potkat spoustu 
zajímavých lidí z různých oborů. Zmíním tře-
ba pana Pavla Šporcla, známého houslového 
virtuosa. Je to velice milý, skromný a pokorný 
člověk. Nebo Magdu Malou, muzikálovou zpě-
vačku s neuvěřitelným hlasem, která je moc 
fajn. Určitě je příjemné takové lidi potkávat, 
protože v televizi je vidíte jinak, ale někdy vám 
dá osobní setkání mnohem více. Samozřejmě 
tato práce není jen o tom příjemném, s někte-
rými účinkujícími je to složitější a někdy není 
jednoduché se domluvit, ale je to myslím ob-
rovská zkušenost.

Myslím, že nás ani teď nečeká zrovna jed-
noduché období. Dopady války na Ukrajině 
a energetická krize nás ekonomicky přibrz-
dí.

Ano, úplně snadné to nebude. Ale ono to není 
jen o penězích. V Krásné Lípě máme velké 
štěstí na aktivní lidi, kteří nezištně organizují 
řadu tradičních akcí nejen pro sebe, ale přede-
vším pro své okolí a společnost. Ať je to folklór 
Lužičanu a Dykyty, sborový zpěv Krásnolip-
ského komorního sboru, Cross Parkmaraton 
Marjánky Krásnolipské, cyklistická Tour de 
Feminin zakladatele Jiřího Vícha… Věřím, že 
společnými silami projdeme i tímto složitějším 
obdobím a nabídneme veřejnosti řadu příjem-
ných zážitků a aktivit. V této velmi složité době 
je důležité dělat si radost, těšit se z maličkostí 
a hledat to příjemné, co nám všem pomůže 
tuto dobu překonat.

Děkuji za rozhovor, Jan Kolář 
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DEN ÚCTY KE STÁŘÍ

V KOSTCE JSME OSLAVILI TÝDEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

NAUČNÁ HRA PRO ŽÁKY 
ZÁKLADNÍ ŠKOLYV sobotu 15. října 2022 se v rám-

ci Dne úcty ke stáří v kulturním 
domě konala tradiční zábava pro 
seniory. I když účast byla nižší než 
se předpokládalo, přesto se akce 
zdařila a všem se líbila. Senio-
ry přišel pozdravit místostarosta 
města a senátor Zbyněk Linhart. 
Pro hosty bylo připraveno chutné 
občerstvení, k poslechu a tanci 
hrála kapela Peleton. Touto ces-

tou děkuji členkám Společenské 
komise za přípravu a práci bě-
hem akce, školní kuchyni za velmi 
chutné občerstvení a technickým 
službám za svoz a rozvoz seniorů. 
Také velmi děkujeme všem senio-
rům za účast, všem přejeme hod-
ně zdraví a těšíme se na dalším 
setkání.

Jana Chvátalová,
předsedkyně Společenské komise

A co na to přátelé Kostky? Přišli na Den otevřených dveří v hojném 
počtu, načerpali informace o sociálních službách, získali odpovědi na 
své dotazy, a pokud byli úspěšní v připravené hře, odnesli si nějaké 
odměny. Těší nás Váš zájem a chuť se potkat. V Den otevřených dveří 
se dveře v Kostce opravdu netrhly. Kromě soutěže tu na návštěvníky 
čekal blešák plný krásných kousků, tombola za symbolickou cenu ukrý-
vala nevídané poklady a po celé Kostce se nám potulovaly muchomůr-
ky, které si děti vyrobily v kreativní dílně. Bylo nám potěšením přivítat 
i starosty nejen z Krásné Lípy, ale i okolních obcí. Ze školy nás navští-
vily děti se svými učiteli, přišli pracovníci technický služeb nebo tým  

z o. p. s. České Švýcarsko. Setkali jsme se s lidmi, kterým jsme v mi-
nulosti pomohli i s těmi, co nás dosud neznali. Celý den byl pro nás 
oslavou a moc jsme si ho užili i díky Vám.
Děkuji Vám za spolupráci a podporu, kolegům z Kostky za přípravu celé 
akce. Příští rok bude Kostce 15 let. Poskytujeme lidem z výběžku služ-
by, které aktuálně potřebují, a kteří se v nejisté době mají kam obrátit 
o pomoc, péči a radu. Přála bych si, abychom i při další práci s klienty 
v těžkých chvílích, nezapomínali na tu míru podpory, které se nám do-
stává a že na to nejsme sami.

Hana Volfová, Kostka Krásná Lípa, p. o.

Koncem října v našem městě 
řádila banda zlodějů. Ztratila se 
např. mozaika Dittrichovy hrobky, 
zlatý kornout z Kavárny U Frinda 
nebo klíč od kina vykládaný dia-
manty. Několik žáků naší školy 
jsme poprosili o pomoc s jejich 
identifikací. Žáci se nebojácně 
vydali po stopách zlodějů a přišli 
na městský úřad předat kartotéku 
podezřelých. Obrovských způso-

bem přispěli k dopadení zlodějů 
a záchraně pro město a naše oby-
vatele vzácných věcí. Tímto jim 
patří velký dík a budeme se těšit 
na další spolupráci.
Poděkování patří také D. Koubské 
a D. Řebíčkové, které pro děti hru 
vymyslely a pomohly jim se hra-
vou formou dozvědět zajímavosti 
o městě.

Jana Drobečková
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DÍLNIČKY V KOSTCE

VÝJEZD RODIN S KOSTKOU

MIKULÁŠSKÝ TURNAJ V ŘECKOŘÍMSKÉM ZÁPASE

I v letošním roce jsme v Kostce otevřeli Dílnič-
ky pro děti. Děti se seznamují s různými tech-
nikami tvoření, s různými materiály a vytváří 
originální výrobky. Setkání jsou tematicky la-
děná. Teď se zaměřujeme na podzimní téma-
tiku, následovat bude adventní tvoření. V díl-
ničkách se schází deset dětí. Finančně nás 
podpořil Ústecký kraj z programu Volný čas.

Dáša Hadravová, Kostka Krásná Lípa, p. o.

Již 11 let podporuje naše Sociálně aktivizač-
ní služba rodiny s dětmi při řešení nepříznivé 
situace, ve které se nachází. Pracujeme ve 
všech obcích Šluknovska.
Také již pátým rokem, vždy v září, pořádá tato 
služba týdenní výjezd pro naše klientské rodi-
ny. Je to čas, který trávíme společně v penzio-
nu v malebné obci Doubice.
Individuální a skupinové aktivity na výjezdu 
jsou naplánované s předstihem, s ohledem na 
potřeby a zájmy rodin a jejich dětí.
Každý rok přizveme ke spolupráci odborníky, 
kteří jsou ochotni pro rodiny připravit ukázku 
toho, co umí. I tento rok nám i rodinám bylo 
potěšením spolupracovat s těmito jednotlivci 
a organizacemi:

• penzion Hubertus Doubice – ubytování, 
laskavé prostředí a přístup,

• Hasiči Rybniště – doprava rodin na výjezd, 
• Hasiči Krásná Lípa – adrenalin, legrace, 

ukázka techniky, zajímavé vyprávění a dal-
ší, 

• Teen Challenge Šluknov – beseda s tera-
peuty i studenty, prevence závislostí, mož-
nost sdílení, osobní příběhy,

• Mgr. Stanislav Opelka – supervize s psy-
choterapeutem – vztahy, role rodiny, výcho-
va dětí,

• Schrodingerův institut – zábavné dopoled-
ne s lektory – hry, soutěže, kvízy, hlavola-
my, tvoření s využitím netradičních pomů-
cek, 

• Dagmar Hadravová – tvořivé dílničky pro 
dospělé i děti, podpora vzájemné spoluprá-
ce.

Také jsme s rodinami sportovali na hřišti, tan-
covali, chodili na procházky, výlety do lesa, 
koupali se v bazénu, zpívali a pekli buřty u tá-
boráku.
Velký přínos výjezdu je, že se maminky věnují 
dětem v klidném, podnětném prostředí, v kon-
taktu s dalšími rodinami, a to vše pod profesio-
nálním vedením pracovnic služby.
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
finančně podpořil Ústecký kraj a ČEZ – Pomá-
hejme pohybem.

Mgr. Renata Kučerová, 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, 

Kostka Krásná Lípa, p. o.

TJ Krásná Lípa oddíl zápasu pořá-
dal v sobotu 29. října 2022 turnaj 
v zápase řeckořímském, který se 
nám letos mimořádně vydařil. Tur-
naje se zúčastnily oddíly z Cho-
mutova, Chrastavy, Varnsdorfu, 
Havlíčkova Brodu, Meziboří, Tep-
lic, Borohrádku a Klášterce nad 
Ohří – v celkovém počtu 99 dětí. 
Mimo soutěžících dětí, rovněž při-
hlíželo mnoho diváků. Krásná Lípa 
získala 4 zlaté, 2 stříbrné a 1 bron-
zovou medaili.

Pavel Doksanský
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SVOZ 
TŘÍDĚNÉHO ODPADU (PYTLOVÝ SVOZ) 
VŽDY VE ČTVRTEK V LICHÉM TÝDNU

SVOZ 
KOMUNÁLNÍHO ODPADU (SKO)

KANCELÁŘ SENÁTORA 
ZA DĚČÍNSKO ZBYŇKA LINHARTA

UPOZORNĚNÍ NA OBJEDNÁVÁNÍ 
SVOZU SMĚSNÉHO 
KOMUNÁLNÍHO ODPADU 
(ČERNÝCH SBĚRNÝCH NÁDOB)

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

Upozorňujeme „rekreanty“ – vlastníky re-
kreačních objektů (rodinných domů nebo 
staveb pro rodinnou rekreaci), ve kterých 
není přihlášena žádná fyzická osoba, kteří 
využívají jednorázových svozových kuponů 
(nálepek) na nutnost objednání svozu komu-
nálního odpadu (černých sběrných nádob) 
v tzv. zimním období od 1.10 2022 do 31. 
3. 2023. Objednávku lze provést telefonicky 
na čísle 412 354 833 (v pracovní době MěÚ 
Krásná Lípa), zasláním zprávy s adresou ob-
jektu: sms na tel. číslo 778 757 426 nebo na 
e-mail: fritscheova@krasnalipa.cz.
Děkujeme za pochopení.

KRABICE OD BOT 2022
Kostka se opět jako sběrné místo zapojila do 
sbírky Krabice od bot. Našim cílem je dětem 
z chudých rodin nadělit alespoň něco pod vá-
noční stromek a také podpořit solidaritu mezi 
dětmi. Děti mohou do krabice zabalit pěkné 
a funkční, ale již nevyužité hračky, knížky, 
pastelky, hry apod. a darovat je někomu, kdo 
nemá takové štěstí. Velikost dárku je dána prá-
vě krabicí od bot. Protože je tento dárek často 
jediným dárkem pod stromečkem, doporuču-
jeme do krabice naskládat několik předmětů, 
které by i vám udělaly radost. Pak krabici za-
balit do vánočního papíru a napsat na ní, zda 
je určena chlapci čí dívce a v jakém asi věku. 
O dopravu dárku do konkrétní rodiny se jako 
každý rok postarají sociální služby z regionu. 

Sbírku organizuje ČCE Diakonie Praha. 
Sběrné místo je otevřeno od 21. 11. 2022 do 
4. 12. 2022 na adrese Kostka, Masarykova 
1094/4, Krásná Lípa. Denně jsme tu od 8:00 
do 15:30 hod. nebo dle dohody. Mimo pra-
covní dny lze dárky doručit v Krásné Lípě do 
Kavárny U Frinda (sobota, neděle 7:30–18:30 
hod.) nebo do Domu Českého Švýcarska (so-
bota, neděle 9:00–12:00, 12:30–17.00 hod.).
Na www.krabiceodbot.cz také můžete dát 
přednost rychlé finanční pomoci a poslat kra-
bici online. 

Za Kostku Krásná Lípa Katka, 
tel.: 724 307 137, 

e-mail: lunakova@komunitnicentrum.com

Donáška knih do domu: Městská knihovna 
Krásná Lípa nabízí svým registrovaným čte-
nářům donášku knih do domu. Službu mohou 
využít senioři a zdravotně handicapovaní ob-
čané. Službu lze objednat přímo v knihovně 
nebo telefonicky na čísle: 412 354 837. Služba 
je poskytována zdarma.
Knihovna také nabízí možnost vyhledávání 
knih v regionálním on-line katalogu: 
https://decin.tritius.cz/library/region

Otevírací doba: 
pondělí  13:00–16:30, 
úterý  9:00–11:30 a 13:00–16:30, 
středa  13:00–16:30, 
čtvrtek  9:00–11:30, 
pátek  zavřeno.

Kontakt: Městská knihovna Krásná Lípa, 
Masarykova 1094/4, Krásná Lípa, tel.: 412 
354 837

INFORMACE Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY

NABÍDKA 
MAJITELŮM PSŮ
Město Krásná Lípa již delší dobu nabízí kaž-
dému majiteli psa, který má u nás zaplacený 
místní poplatek, k bezplatnému odběru sáčky 
na psí exkrementy. V případě zájmu vám bu-
dou vydány v pokladně MěÚ nebo v kanceláři 
technických služeb v ulici Pletařská. Děkuje-
me všem majitelům pejsků za používání sáč-
ků na psí exkrementy. 

AKTUÁLNÍ DĚNÍ V KRÁSNÉ 
LÍPĚ V MOBILNÍ APLIKACI

Stáhněte si mobilní aplikaci Česká obec a ne-
chte se informovat o aktuálním dění nejen 
v Krásné Lípě. Mobilní aplikace je zdarma ke 
stažení pro chytré telefony (tablety) s operač-
ním systémem Android nebo iOS (iPhone). 
Jednoduše si ve svém mobilním telefonu na-
jdete ikonku „Google Play“ nebo „App Store“, 
kterou rozkliknete a ve vyhledávači zadáte 
Česká Obec. Představení aplikace a návod 
k jejímu používání najdete ve videonávodu na 
webu www.ceskaobec.cz.

Nejbližší svoz tříděného odpadu 
se uskuteční: 24. 11. | 8. 12. | 22. 12. 

Pytle na tříděný odpad si lze zdarma vyzvednout 
na TS Krásná Lípa, Pletařská 22/3. Do pytlů se 
třídí tyto odpady: papír a nápojové kartony, plasty, 
polystyren, sklo, kovy, baterie. Naplněné a zavázané 
pytle umisťujte na svozovou trasu nejpozději do 
8:00 hodin v den svozu. Mapku svozu najdete na 
webu www.krasnalipa.cz v menu Úřad ► odpadové 
hospodářství. Podrobné informace získáte na MěÚ 
tel.: 412 354 833, nebo na TS města tel: 412 354 848.

1. 10. 2022 začal tzv. zimní svoz sběrných nádob na 
SKO. Letní svoz začíná 1. 4. 2023. 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 za 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.
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Osobní asistence
domácí péče o seniory 

a osoby se sníženou soběstačností
hanzlicek@komunitnicentrum.com

telefon 777 925 302
Odborné sociální poradenství 

JUDr. Hanzlíček
Občansko-právní poradenství 

JUDr. Pražák
Insolvence/oddlužení

hanzlicek@komunitnicentrum.com
telefon 777 925 302

cupalova@komunitnicentrum.com
telefon 777 291 359

Retrostipendia 
lunakova@komunitnicentrum.com

telefon 775 441 238
Sociálně aktivizační služby

pro rodiny s dětmi
kucerova@komunitnicentrum.com

telefon 774 974 583
Terénní programy

jansova@komunitnicentrum.com
telefon 777 036 828

Nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež

T-Klub
PO–PÁ 13:00–18:00

SO 12:00–18:00
Amari klub 

PO–PÁ 12:00–17:00 
galbava@komunitnicentrum.com

telefon 775 708 087
Klub Včelka 

pro předškoláky od 3 do 6 let
PO–PÁ 8:00–13:00

hadravova@komunitnicentrum.com
telefon 774 020 265

Půjčovna kompenzačních pomůcek
telefon 777 925 302
Prádelna Kolíček

praní, žehlení, mandl 
monika.likarova@seznam.cz

telefon 607 234 516

www.komunitnicentrum.com
Masarykova 1094/4, 407 46 Krásná Lípa
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POZVÁNKA DO FILIPOVSKÉ BAZILIKY NA „PŮLHODINKY“ 
ADVENTNÍ VARHANNÍ HUDBY
Milí hudební přátelé, milovníci adventního a vánočního času!   
Čtyři neděle před Štědrým dnem jsou označovány jako adventní 
čas, ve kterém lidé dodržují rozmanité lidové zvyky, každou ne-
děli zapalují jednu ze čtyř svící, zavěšují adventní věnec na dve-
ře a chystají se na Štědrý den. Koloritem Adventu jsou vánoční 
trhy a okna většiny příbytků zaplavena adventní výzdobou. Tohle 
nádherné divadlo potvrzuje historický význam Adventu a Vánoc. 
Adventní věnec se zrodil v první polovině 19. století, pravděpo-
dobně v roce 1838. Tehdy ho mnichovský teolog Johann Heinrich 
Wichern zavěsil ke dveřím sirotčince, kde byl správcem.  Každý 
den na něj připevnil hořící svíčku. K věnci postavil pokladničku 
a lidé tak mohli v předvánočním čase přispět na potřeby opuš-
těných dětí. Symbolika adventního věnce se do Evropy dostala 
až v první polovině 20. století. Kruhový tvar věnce symbolizuje 
věčnost. Plamen svíčky potom světlo Boží lásky. Svíce by měly 
být zbarveny do fialova. Je to barva s hlubokou duchovní symbo-
likou, která vede lidskou psychiku ke ztišení a zklidnění.
K Adventu patří také adventní kalendář, který se zrodil v Mni-
chově v roce 1908 v podobě papírové vystřihovánky. Gerhard 
Lang nechal zhotovit dvojlisty papíru s 24 políčky básniček, 
které na druhé straně doplňovaly obrázky. Tento kalendář nesl 
název „V zemi Ježíškově“. Zdroje uvádějí, že kalendář nebyl pří-
liš úspěšný. Teprve po 2. světové válce se v různých podobách 

rozšířil do celého světa.
Adventní hudba, především pro svůj duchovní rozměr, je v kultur-
ním světě již po několik staletí nedílnou součástí adventní doby. 
Dovolte proto, abych Vás pozval na čtyři „Půlhodinky adventní 
varhanní hudby“ do filipovské baziliky, na které jsem pozval něko-
lik zajímavých hostů. O první adventní neděli zazní harfa, nástroj 
králů a jeden z nejstarších hudebních nástrojů vůbec. O její krás-
né tóny se s námi podělí Markéta Doubravská, členka orchestru 
F. X. Šaldy v Liberci.  Na druhou neděli přijali pozvání manželé 
Monika Urbanová (housle), členka Symfonického orchestru hlav-
ního města Prahy FOK a Ondřej Urban (basso continuo), vedoucí 
zvukového studia na pražské HAMU. Třetí neděle bude ve zna-
mení mužského tenoru. Italský operní pěvec Giancarlo Ruggieri, 
koncertní umělec a pedagog, disponuje charismatickým hlasem, 
který Vás bezesporu okamžitě nadchne. Čtvrtým koncertem uza-
vře sérii adventních setkání ve Filipově vokální uskupení Schola 
cantus gregoriani pod uměleckým vedením Jana Lorence. Ka-
ždou neděli také uslyšíte majestátní zvuk velkých filipovských 
varhan, zhotovených v roce 1888 varhanářskou firmou Hermann 
Eule – Bautzen.
Přeji Vám radostné a smysluplné prožití adventní doby a těším 
se na setkání s Vámi! 

Jiří Chlum
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Program ustavujícího zasedání ZM
Usnesení ZM č. 1 – 01/2022
ZM schvaluje program ustavujícího za-
sedání zastupitelstva města tak, jak byl 
navržen. Zároveň schvaluje návrh před-
sedajícího ustavujícího zasedání ZM, aby 
k jednotlivým bodům programu jednání 
byla přijímána samostatná usnesení.

Mandátová komise
Usnesení ZM č. 1 – 02/2022
ZM schvaluje mandátovou komisi ve slo-
žení Jana Drobečková, Bc. Jitka Fafláko-
vá.

Zpráva registračního úřadu
Usnesení ZM č. 1 – 03/2022
ZM bere na vědomí zprávu registračního 
úřadu o výsledcích a platnosti voleb do 
zastupitelstva města v Krásné Lípě, dle 
přílohy.
ZM bere na vědomí zprávu mandátové 
komise o ověření platnosti voleb členů za-
stupitelstva.

Složení slibu
Usnesení ZM č. 1 – 04/2022
ZM bere na vědomí, že zákonem přede-
psaný slib složili tito členové ZM: Ing. Mar-
tin Bosák, Václav Danita, Jana Drobečko-
vá, Bc. Jitka Fafláková, Václav Hieke, Mgr. 
Karel Jarolímek, Jakub Juda, Jan Kolář, 
Jiří Koubek, BcA. Miloš Kubišta, Bc. Dra-
hoslava Lehoczká, Ing. Zbyněk Linhart, 
Mgr. Jakub Melichar, Mgr. Richard Nagel, 
Milan Pešír, Jiří Podhorský, RNDr. Ivana 
Jäckelová, Mgr. Marek Simandl, MUDr. 
Jan Prokop Škoda, Hana Volfová.

Jmenování ověřovatelů zápisu
Usnesení ZM č. 1 – 05/2022
ZM schvaluje jmenování ověřovatelů zá-
pisu: RNDr. Ivana Jäckelová, Mgr. Marek 
Simandl.

Návrhová komise
Usnesení ZM č. 1 – 06/2022
ZM schvaluje členy návrhové komise: 
Václav Danita, Jiří Podhorský.

Jmenování skrutátorů
Usnesení ZM č. 1 – 07/2022
ZM schvaluje jmenování skrutátorů: Mgr. 
Richard Nagel, BcA. Miloš Kubišta.

Zpráva ověřovatelů 22. ZZM
Usnesení ZM č. 1 – 08/2022
ZM bere na vědomí zprávu ověřovatelů 
22. ZZM předloženou Mgr. Jakubem Me-
licharem, bez připomínek.

Způsob provedení voleb
Usnesení ZM č. 1 – 09/2022
ZM schvaluje způsob a provedení voleb:
a)  starosty města - maximálně ve třech 

kolech, hlasováním tajným způsobem,
b)  místostarosty města - maximálně ve 

třech kolech, hlasováním tajným způ-
sobem,

c)  členů RM - maximálně v pěti kolech, 
hlasováním tajným způsobem, s 10 
min. přestávkou pro poradu klubů za-
stupitelů volebních stran po každém 
neúspěšném kole volby.

Rada města
Usnesení ZM č. 1 – 10/2022
ZM schvaluje, aby RM byla pro volební ob-
dobí 2022 - 2026 opět 7 členná.

Uvolněný starosta
Usnesení ZM č. 1 – 11/2022
ZM schvaluje, aby jeden člen ZM pracoval 
jako dlouhodobě uvolněný starosta města.

Uvolněný místostarosta
Usnesení ZM č. 1 – 12/2022
ZM schvaluje, aby jeden člen ZM pracoval 
jako dlouhodobě uvolněný místostarosta 
města.

Neuvolněný místostarosta
Usnesení ZM č. 1 – 13/2022
ZM schvaluje, aby jeden člen ZM pracoval 
jako neuvolněný místostarosta města.

Zvolení starosty města
Usnesení ZM č. 1 – 14/2022
ZM zvolilo starostou města Krásná Lípa 
Jana Koláře, bytem Kyjov 82, Krásná Lípa.

Zvolení uvolněného místostarosty 
města
Usnesení ZM č. 1 – 15/2022
ZM zvolilo 1. dlouhodobě uvolněnou 
místostarostkou města Krásná Lípa Janu 
Drobečkovou, bytem Křižíkova 1122/50, 
Krásná Lípa. 

Zvolení neuvolněného místostarosty 
města
Usnesení ZM č. 1 – 16/2022
ZM zvolilo 2. neuvolněným místostarostou 
města Krásná Lípa, Ing. Zbyňka Linharta, 
bytem Bezručova 599/4, Krásná Lípa.

Členové RM
Usnesení ZM č. 1 – 17/2022
ZM zvolilo zbývající členy RM: 
Ing. Martina Bosáka, bytem Nemocniční 
1062/26, Krásná Lípa, Mgr. Jakuba Me-
lichara, bytem Pletařská 664/4, Krásná 

Lípa, Mgr. Karla Jarolímka, bytem Ne-
mocniční 1156/16, Krásná Lípa, Jiřího 
Podhorského, bytem Elišky Krásnohorské 
1188/1, Krásná Lípa.

Složení slibu
Usnesení ZM č. 1 – 18/2022
ZM bere na vědomí, že zákonem přede-
psaný slib složil člen ZM Petr Semelka.

Zřízení finančního a kontrolního výboru
Usnesení ZM č. 1 – 19/2022
ZM zřizuje finanční výbor ZM a kontrolní 
výbor ZM. ZM ukládá RM předložit návrh 
složení finančního a kontrolního výboru.

Užívání závěsného odznaku města
Usnesení ZM č. 1 – 20/2022
ZM stanovuje tyto členy zastupitelstva 
města k užívání závěsného odznaku se 
státním znakem České republiky při ob-
čanských obřadech a obřadech vítání ob-
čánků: 
Bc. Drahoslavu Lehoczkou. 
ZM tímto pověřuje jmenované členy ZM 
na celé volební období 2022 - 2026.
Jmenovaní s tímto vyslovili souhlas.

Odměny neuvolněným členům ZM
Usnesení ZM č. 1 – 21/2022
ZM v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) 
zákona č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích 
(obecní zřízení) a v souladu s nařízením 
vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů 
zastupitelstev územních samosprávných 
celků schvaluje měsíční odměnu neuvol-
něným členům zastupitelstva obce s účin-
ností od 25.10.2022 takto:
a)  2. místostarostovi města ve výši 25 % 

limitu dle přílohy k nařízení vlády ČR č. 
318/2017 Sb., o výši odměn zastupitel-
stev územních samosprávných celků, 

b) členům zastupitelstva města, členům 
rady města a předsedům výborů zastu-
pitelstva města ve výši dle předložené 
přílohy, 

c) členům zastupitelstva města pověře-
ným k oddávání snoubenců a vítání 
občánků ve výši dle předložené přílohy, 
maximálně však 2 000 Kč měsíčně. 

8. rozpočtové opatření 2022
Usnesení ZM č. 1 – 22/2022
ZM schvaluje 8. rozpočtové opatření roz-
počtu města Krásná Lípa pro rok 2022 dle 
přílohy.

Starosta města: Jan Kolář
Místostarostka města: Jana Drobečková

Ověřovatelé zápisu: RNDr. Ivana Jäckelová, 
Mgr. Marek Simandl

USNESENÍ Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA KONANÉHO DNE 24. 10. 2022
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