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Čtvrtek 2. března
INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK

Příští číslo vyjde za dva týdny

August Frind v obrazech a slovech

4,- Kč

August Frind v obrazech a slovech byl název
akce, věnované 165. výročí narození krásnolipského rodáka, akademického malíře Augusta
Frinda, která se uskutečnila v pátek 17. února
v rumburském muzeu. Kromě jiného zde byla
představena kniha Mgr. Gabriely Jeřábkové
„August Frind - Životní příběh akademického
malíře“ a minulý rok v Krásné Lípě otevřená
naučná stezka „Po stopách Augusta Frinda“.
Nechybělo ani krásnolipské pivo s limitovanou edicí etiket světlého ležáku Falkenštejn,
jak jinak než s Augustem Frindem.

První živé vystoupení
Nejen život se musí užít, užít by se měla i přednáška. A tu krásnolipskou Ládi Bezděka a Káti
Dvořákové si posluchači skutečně užili. Byla
vtipná, živá, poutavě připravená, byla prostě
skvělá a myslím, že nikomu nevadilo, že byla
trochu delší, než je obvyklé. Ale zkuste smrsknout dva roky života, do devadesáti minut.
Oba krásnolipští cestovatelé své nevšední zá-

žitky z neobvyklé dvouleté cesty kolem té naší
zeměkoule českou škodovkou s českou rybičkou v kapse vůbec poprvé představili právě
v Krásné Lípě. Nyní se chystají na sérii dalších
přednášek po celé republice. Vy je budete mít
šanci zase slyšet a vidět ve středu 8. března
v Jiříkově.

V závěru loňského roku vydal pivovar Falkenštejn limitovanou edici etiket světlého ležáku
Falkenštejn s Augustem Frindem, slavným
malířem z Krásné Lípy. Tímto pivem byla nakonec v polovině února v rumburském muzeu pokřtěna kniha o tomto slavném malíři,
kterou rovněž koncem loňského roku vydala
Krásná Lípa. Jaký byl vztah umělce k pivu přesně nevíme, ale mimo jiné byl autorem studie
starého krásnolipského pivovaru, podle které
se nakonec pivovar v 19 století postavil.

Důležité upozornění
Z důvodu plánované údržby systému poskytovatelem služeb nebude možné se dne 15.
března 2017 dovolat na Městský úřad Krásná
Lípa na pevné linky v čase 9.00-18.00.
K dispozici jsme na mobilních číslech:
Podatelna: 777 938 829
Odbor výstavby, investic
a životního prostředí: 603 589 560
Odbor majetkový a civilně správní: 777
938 653
Odbor finanční: 724 669 258
Odbor technických služeb:
773 630 563
Děkujeme za pochopení.
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Svoz separovaného
odpadu
vždy v lichém týdnu

Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční v pondělí 13. 3.
2017 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 16. 3. 2017 v Krásné
Lípě. Dále pak v pondělí 27. 3. 2017 ve Vlčí Hoře a v Zahradách
a ve čtvrtek 30. 3. 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.
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. 2016 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

Komunitní
centrum

V březnu nepůjde
elektřina
Na úterý 14. března od 7:30 do 11:00 je naplánovaná pravidelná odstávka elektřiny.
Týká se ulic Jugoslávská, Na Kopečku, Na
Náspu, pod Lipou, Polní, Potoční a Varnsdorfská. Děkujeme za pochopení.

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
Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi
kucerova@komunitnicentrum.com
tel: 777 974 583

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

Terénní pracovník
tp@krasnalipa.cz
tel: 777 036 828, 412 354 841
Praní, žehlení, mandl
prádelna Kolíček
úklidy domácností i firem
pradelna@krasnalipa.cz
tel: 777 291 340

Klub VČELKA
Pro předškoláky
Pro děti od 3 let
Po-Pá 8:00 – 12:00
hadravova@kominitnicentrum.com
tel: 412 354 843

Vzdělávací kurzy dle aktuální
nabídky
tel: 412 354 844

Klub pro maminky
Čt – 8:00 – 12:00

Půjčovna kompenzačních
pomůcek
ceník na webu Kostky
tel: 412 354 839

Půjčovna kostýmů pro děti
tel: 412 354 842

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 hodin
sudá středa od 10:00 do 12:00 hodin
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!

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.

Asistenti 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

Stomatologická
pohotovost

Ordinační hodiny 8:00 - 11:00
- 4. – 5. 3. 2017
MUDr. Olga Sudová
Fügnerova 600/12, Děčín I,
tel.: 412 513 989
- 11. – 12. 3. 2017
MUDr. Vladislav Lisačenko
Karla Čapka 1, Děčín I, tel.: 412 151 570
- 18. – 19. 3. 2017
MUDr. Rita Rambousková
Riegerova 773/72, Děčín II,
tel.: 412 526 250
Rozpis je aktualizován dle podkladů
od stomatologů, přesto doporučujeme
správnost uvedených informací před návštěvou lékaře vždy telefonicky ověřit.
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Policie hledá
svědky nehody
Hledáme svědky vykolejení vlaku č. Os 5452
v úterý dne 24. ledna 2017 v 17:43 hodin
v železniční stanici Velký Šenov.
V souvislosti s prověřováním uvedené události policisté touto cestou žádají cestující
z uvedeného vlaku nebo jiné svědky události, aby kontaktovali kterékoli oddělení Policie ČR nebo tísňovou linku 158, jelikož Vaše
výpověď či svědectví může pomoci objasnit
prověřovanou událost.
Za Vaši vstřícnost a ochotu pomoci Vám děkujeme.

I pracovníky našich technických služeb a dobrovolné hasiče vytáhlo do ulic v brzkých ranních
hodinách řádění únorové vichřice.
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Objev z krmítka způsobil rozruch
mezi odborníky
Na ornitologický unikát poukázala koncem února
obyvatelka obce Janov v národním parku České
Švýcarsko. Na svém ptačím krmítku objevila drobného, neobvykle zbarveného ptáčka. Po zvážení
všech možností dospěli odborníci k jistotě, že se
jedná o tzv. melanisticky zbarvenou sýkoru modřinku. „Takto zbarvená sýkora modřinka je absolutní
raritou, se kterou se setkáme patrně jedenkrát v životě. Tím spíše máme radost, že jsme na tuto zvláštnost byli upozorněni a podařilo se nám pořídit také
velmi kvalitní fotodokumentaci,“ řekl Pavel Benda,
ředitel Správy národního parku České Švýcarsko.
Pokud sýkora ve zdraví přečká zimu, je zde také
velká pravděpodobnost, že bude v okolí Janova
hnízdit.
V oblasti Labe se ornitologové občas setkávají s neobvyklými druhy ptačí fauny, zejména v zimním
období, kdy se ptactvo stahuje k nezamrzajícím
vodním plochám. V případě konkrétní sýkory modřinky je však mnohem pravděpodobnější, že se jedná o místního jedince. Melanistické zbarvení, tedy
zbarvení do černa na místech, která jsou u ostatních jedinců druhu zbarvena světle, je způsobeno

genovou mutací, jedná se v podstatě o opak albinotického zbarvení.

Další ornitologická rarita se objevila
na Labi
Na Labi v Děčíně zaznamenali členové ornitologického klubu při Správě národního parku České
Švýcarsko samici poláka kaholky, velmi vzácného
návštěvníka z čeledi kachnovitých. Jedná se o severský ptačí druh, který byl dříve v Českém Švýcarsku zaznamenán jen třikrát, první záznam pochází
z roku 1927, další pak z let 1966 a 1967. Současná
generace ornitologů se tedy s polákem kaholkou
setkala poprvé.
„Je pravděpodobné, že k nám polák kaholka zavítal
díky současnému mrazivému počasí, kdy se vodní

ptáci stahují k plochám, které nezamrzají,“ řekl Pavel Benda, ředitel Správy národního parku České
Švýcarsko.
Polák kaholka byl v Děčíně zaznamenán poblíž
soutoku Labe a Ploučnice během celostátního sčítání zimujících a mokřadních druhů ptáků. Sčítání
proběhlo o víkendu 14. a 15. ledna 2017 a členové
ornitologického klubu při Správě národního parku
České Švýcarsko napočítali celkem 19 ptačích druhů a na 2 000 jedinců.

Krásná Lípa se připravuje na jaro úklidem ulic
po zimě.

Národní park
navštívilo více lidí
V průměru o 13 % se loni v porovnání s rokem
2015 zvýšila návštěvnost národního parku České
Švýcarsko. To vyplývá z dat získaných prostřednictvím automatických sčítacích zařízení, které jsou
na území národního parku nainstalovány celkem
na patnácti lokalitách. Vysoký zájem návštěvníků
o region Českého Švýcarska potvrzují i zdejší informační střediska, která rovněž zaznamenala zvýšenou návštěvnost.
Správa národního parku nezjišťuje přesný počet
návštěvníků národního parku, na základě údajů
z jednotlivých sčítačů však odhaduje, že jen území
národního parku každoročně navštíví více než 750
tisíc turistů. V přepočtu na rozlohu národního parku, která činí 80 km2, připadá každoročně zhruba
9375 návštěvníků na kilometr čtvereční. Tradičně
nejnavštěvovanějšími místy v národním parku jsou
Pravčická brána a soutěsky Kamenice, lidé však stále více objevují také oblasti Jetřichovicka a Krásnolipska.

Významné životní jubileum v kruhu svých nejbližších a přátel dnes oslavil pan Jan Douda, dlouholetý
zaměstnanec města, zastupitel, aktivní turista, sportovec, krásnolipský patriot a dobrá duše. Blahopřejeme!
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Život a dílo sochaře
Vincenze Pilze v Loretě
Hlavním hrdinou výstavy v ambitu Lorety Rumburk
je až do konce března významný rodák z Varnsdorfu sochař Vincenz Pilz. Rozsáhlá výstava přibližuje
neobyčejný osud významného umělce, jehož sochy zdobí Vídeň, za života se dočkal uznání císaře
i císařovny, a rodný kraj na severu Čech na něj dnes
takřka zapomněl. Výstava je přístupná od úterý do
soboty mezi 9:00 až 16:00.

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).

Bylinná jarní očista
Cítíte se po zimě unavení, bez energie a rádi byste
to změnili? Pak jste zváni na inspirativní přednášku o bylinných očistných kůrách, které si lze v domácích podmínkách připravit z bylin rostoucích
v našem okolí. Přednáška Zbyňka Šedivého Bylinná
jarní očista se koná v sobotu 11. března od 10 hodin ve Vlčihorské zahradě. Zaměříte se na přípravky
z bylin vhodné na vyrovnání přechodu ze zimní
stagnace - živlu země, do jarní aktivity - živlu vody.
Vstupné 100 Kč, přihlášky: hana.mejsnarova@nobilis.cz.

Pivovar Falkenštejn
pro Vás připravil
23. března od 18:00….historická přednáška Jana
Němce…krásnolipský Rudolf Kögler a prodej automobilů bugatti v Československu

Drátenická dílna
Ladislava Lokajíčka
Šluknovský
března od
k
k zámekk Vás zve v neděli
d l 26. b
d
12:00 hodin do Šluknovského zámku na drátenickou dílnu Ladislava Lokajíčka. Přijďte si vyrobit
dekoraci z drátku na Velikonoce či jinou příležitost.
Počet míst ve tvůrčí dílně je 10. Navštěvovat ji můžete průběžně od 12:00 do 17:00 hodin. Vstupné:
100 Kč/osoba. Nezapomeňte si svá místa rezervovat v Informačním centru šluknovského zámku.
Akce je vhodná pro děti od 10 let. Těšíme se na Vás.

Koncert učitelů
V pátek 17. března jste v 18:00 zváni do Kulturního domu v Krásné Lípě na koncert učitelů krásnolipské Základní umělecké školy. Vstupné 40 Kč.
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Tradiční den pláteníků
V rámci 21. Hornolužického dne pláteníků, se můžeme v neděli 19. března od 11:00 – 17:00 hodin
ponořit do doby pracovitých a skromných tkalců
plátna.
V zrekonstruovaném muzeu Vám názorně předvedou historický způsob pěstování a zpracovávání
lnu. K vidění bude i originál zařízeného obývacího
pokoje a pracovny včetně rachotícího ručního tkalcovského stavu z roku 1800. Návštěvník se zde také
dozví mnoho zajímavého o vzniku a stavbě hornolužických podstávkových domů.
Výstava fotografií od Rainera Döringa na téma „Na
cestě Karáskovým revírem“ představuje působivé
fotografie z příhraniční oblasti Horní Lužice a severní Čechy. Kromě toho mohou návštěvníci shlédnout výstavu „Tenkrát v NDR - každodenní život“,
která čítá na 1000 exponátů.
Hned za rohem v seifhennersdorfském radničním
sklípku, budou připravována a podávána typická
jídla pláteníků jako například bramborový pokrm,
chlupaté knedlíky či bezinková polévka.
Karáskovy 58. přírodní trhy s více jak 50 prodejními

stánky a obchodníky se konají na parkovišti u Karáskova muzea, na náměstí u radnice a v historickém třístranném dvoře (Bulnheimischer Hof).
Obchodníci budou nabízet lahodné zvěřinové, drůbeží, králičí, koňské a sýrové speciality, dále kozí
maso, sýry máslo i tvaroh, vydatná grilovaná kolena, čerstvé uzené pstruhy, křupavý Karáskův chléb,
pulsnické perníčky, bylinné likéry, koření, ovoce
a zeleninu, houbové placky, ušlechtilé houby z revíru Karlse Stülpnera a veselé jizerskohorské hračky
ze dřeva.
Rozsáhlou nabídku doplní módní lněné oblečení,
provaznické a košíkářské zboží, domácí kožešiny,
originální textilní ruční tisk a šperky, vzácné minerály a kameny, výrobky z přírodních materiálů, knihy z hornolužických a severočeských nakladatelství
a mnoho dalšího.
K návštěvě zve také podstávkový dům (Bulnheimischer Hof) se vzácnou stropní malbou, burzou
lněných látek a regionální výstavou výšivek. Ve
velké světnici si můžete pohodlně vychutnat kávu
a koláče.

Postní období v Loretě
Období půstu před příchodem Velikonoc patří v Loretě Rumburk pobožnostem křížové cesty. V křížové chodbě Lorety se v postním období konají od
3. března do 7. dubna, vždy v pátek od 16:45 hodin. Při pobožnosti křížové cesty procházejí věřící
jednotlivá zastavení křížové cesty, která má v ambitu Lorety podobu rozměrných malovaných lunet
z roku 1893.
Na Velký pátek 14. dubna v 15:00 hodin proběhne
pobožnost Svatých schodů v kapli Svatých schodů.
O Velkém pátku je v Loretě otevřeno od 9:00 do
16:00 hodin.
V Loretě Rumburk je v postním období připravena

i komentovaná prohlídka křížové cesty a kaple Svatých schodů. Uskuteční se ve středu 12. dubna od
17:00. Účastníci si při prohlídce připomenou historii
křížových cest v ambitu Lorety. Zároveň se detailně
seznámí s unikátní malířskou a sochařskou výzdobou rokokové kaple Svatých schodů. Vstupné na
hodinovou prohlídku je dobrovolné.

Zámecká zbrojnice

Ojedinělý filmový podvečer „Poprvé do kina (19072017)“ proběhne počátkem března v Rumburku.
V sobotu 4. března od 18:00 se odehraje filmové
připomenutí 110. výročí prvního kinematografického představení v Rumburku. Promítat se budou
dokumentární filmy o Rumburku z druhé poloviny
20. století a historické fotografie. Filmové záběry
doplní výstava historických fotografií kin, v nichž
se v minulosti ve městě promítalo, a výstava filmových plakátů. Akce se záměrně koná v tělocvičně
v Tyršově ulici. Právě zde se v březnu roku 1907
v Rumburku prvně promítalo. Návštěvníkům je doporučen vstup ve slavnostním oblečení. Vstupné je
dobrovolné.

Do Šluknovského zámku se znovu vrátila expozice
„Zámecká zbrojnice“. Řád Černých rytířů z České
Kamenice si pro Vás připravil přehlídku historických kanónů, sbírku cínových vojáčků a historickou výzbroj a výstroj. Zámecká zbrojnice však na
zámku nezůstane na stálo, proto ji nepropásněte.
Expozici můžete navštívit do 31. března a to denně, včetně víkendů, od 9:00 do 11:30 a od 12:30 do
17:00 hodin. Vstupné: 50 Kč dospělí, 20 Kč děti.

Výhledy Šluknovského
výběžku a ČeskoSaského Švýcarska
Chcete vidět ty z nejkrásnějších výhledů ŠluknovŠ
ska a Česko-Saského Švýcarska a v tomto ročním
období se Vám nikam nechce? Tak se přijďte podívat do Šluknovského zámku, kde budou až do konce března tyto výhledy zachyceny na fotografiích
Filipa Holiče. Výstava je otevřena denně, včetně
víkendů do 30. března od 9:00 do 11:30 a od 12:30
do 17:00 hodin. Vstupné dobrovolné.

110 let od prvního
kinematografického
představení

Historické lyže
Máte doma staré lyže, práskačky a k tomu pár
kousků dobového oblečení? Pak si nenechte ujít
sobotní, 11. března, závod na starých lyžích, který
se koná v rámci novoborského masopustu v duchu karnevalu. Sraz lyžníků je od 14 hodin na náměstí v Novém Boru přímo před základní školou,
kde proběhne prezentace, promenáda i samotný
závod. V 14:30 hodin proběhne start vyřazovacího
závodu dvojic.
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Program kina na březen
Já, kocour – pátek 3. března od 18:00
Tom Brand je závratně úspěšný, neuvěřitelně bohatý, ale blbec. Ve snaze postavit nejvyšší mrakodrap na severní polokouli, je sebestředný miliardář připraven obětovat cokoliv. I lásku své rodiny. Tomův pracovní život ho
od jeho rodiny odcizil. Neváží si oddané manželky Lary, zanedbává dospělého syna Davida a ignoruje žadonění
o pozornost dcerky Rebeccy. Ta má k 11. narozeninám jediné přání: chce kočku. Tom se náhodou ocitá ve zverimexu podivínského Felixe Perkinse. Svérázný majitel přesně ví, co Tom potřebuje: velkého kocoura jménem
Pan Chlupáč. Po cestě na dceřinu párty má Tom fatální nehodu. Po probuzení zjišťuje, že zatímco jeho tělo leží
v kómatu v nemocnici, jeho mysl se ocitá v těle kocoura. Tajemný pan Perkins mu dává jasné ultimátum: má týden na to, aby své rodině dokázal, že je miluje a záleží mu na nich. Jinak navždy zůstane chlupatým kocourem.
A tak poprvé nemá Tom život ve svých rukou, ale v chlupatých packách a jeho osud doslova visí na drápkách.
Trailer a více informací na: http://www.bioscop.cz/_web/film/ja-kocour
Rodinná komedie, 87 minut. Vstupné: 40,- Kč.
Kluci – pátek 10. března od 18:00
Kim, Momo a Bella jsou kamarádky, které se potýkají se školní šikanou. Útočištěm se jim stane zahradní skleník, kde se jednoho dne dostanou k semínku, z něhož přes noc vyroste tajemná květina. Když se rozhodnou
ochutnat nektar z jejích bobulí, ještě netuší, že je kouzelná rostlina dokáže proměnit v kluky. Kouzlo však může
trvat jen jednu noc…Magická gender pohádka nápaditě aktualizuje příběh o dospívání a ukazuje, jak může
moment sebeuvědomění náhle obrátit náš život vzhůru nohama. Trailer a více informací na: http://www.filmeurope.cz/movies/885-kluci
Rodinné drama, 106 minut. Přístupné od 12 let. Vstupné: 40,- Kč.
Bezva ženská na krku – středa 15. března od 19:00
Sympatická Eliška (Petra Hřebíčková) je na plný úvazek milující manželkou charismatického a bohatého Pavla
(Jiří Langmajer). Ovšem jen do té doby, než ji na prahu čtyřicítky milým a korektním způsobem požádá o rozvod. Když nový život, tak od základů! Eliška se rozhodne začít od nuly jako učitelka v malé středočeské vesničce.
Rázovitý a hyperaktivní starosta (Miroslav Táborský) nastěhuje Elišku do jednoho domu s nerudným Božíčkem
(Ondřej Vetchý), který díky svým vlastním neblahým zkušenostem s „ženskejma definitivně skončil“. Jeho jízlivost a hulvátství může trumfnout snad jen jeho povolání – Božíček pracuje ve vesnici jako hrobník. Eliška má
ovšem na chlapy také momentálně spadeno, takže si rozhodně nenechá nic líbit… Trailer a více informací na:
http://www.cinemart.cz/filmy/bezva-zenska-na-krku/
Česká komedie, 97 minut. Vstupné: 60,- Kč.
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Krásnolipské masopustní veselí
Masopust v Krásné Lípě patří díky folklorním souborům Lužičan a Dykyta k nejdéle udržované tradici nejen ve městě, ale i ve Šluknovském výběžku
a díky zmíněným krásnolipským folklorním souborům nechyběl ani ten letošní, který Krásnou Lípu
oživil v sobotu 25. února. Sraz byl před Domem

Českého Švýcarska a po předání města maškarám
se průvod s muzikou vydal na obchůzku městem,
kterou krásnolipská masopustní veselice nekončila.
Po obchůzce se v Aparthotelu Lípa pokračovalo posezením s muzikou a videoprojekcí masopustů z let
minulých.

Beruškový karneval
se povedl

Děti se bavily na
karnevalu

V úterý na Valentýna byl v mateřském centru Beruška karneval. Sice ne každé dítko bylo ochotno
mít na sobě kostým, např. Honzík se okamžitě
svlékl z obleku Mickey Mouse, ale 3 kostýmy se
skvěle povedly - představil se nám kostlivec Tobiáš, zebra Natálka a rybářka Lada. Děti si zasoutěžily
a byly náležitě za svou účast odměněny. Navštívila
nás dokonce dvě nová dítka a to Eliška a Davídek.
Karneval se povedl, všichni zúčastnění si ho moc
pochvalovali.
(MK a LH)

Poslední únorová neděle patřila dětem, jejich maskám a karnevalu. Pro Tahiťanky, Pipi Punčochaté,
anděly, draky, jahůdky, čarodějnice i ostatní návštěvníky byl připraven dvouhodinový program
plný tance, ale především soutěží, do kterých se
zapojily nejen děti, ale i jejich dospělácký doprovod. Králem karnevalu se nakonec stal KAŠPÁREK,
ale i ostatní masky byly perfektní a bylo vidět, že
si s nimi všichni dali práci. Zábavným odpolednem
provázel Mirek Vais a o hudební doprovod se staral
DJ Jirka Koubek. Více fotografií na facebookových
stránkách Krásné Lípy.

Na Beruškové
burze byly prodány
i „Zlaté Hromnice“
V polovině února proběhla další burza dětského
oblečení a vybavení, kterou ve spolupráci s městem Krásná Lípa uspořádalo Mateřské centrum
Beruška Krásná Lípa, z. s. Byli jsme připraveni, že
účast bude slabší, tak jako to na jaře oproti podzimu obvykle bývá, ale opak byl pravdou. V pátek
bylo přijato na 1.500 věcí k prodeji, obvyklý počet
je na jaře okolo 1.000 věcí. A i když jsem měla pocit,
že v sobotu přišlo méně nakupujících než obvykle,
prodala se čtvrtina přijatých věcí, což je dle našich
statistik průměrná hodnota. Kromě běžného oblečení, byla prodána i spousta plavek, helmy na kolo,
hračky, hry, plyšáci a kromě běžných bot a běžných
holinek i jedny krásné holinky se vzhledem zvaným
„Zlaté Hromnice“, které házely zlaté odlesky široko
daleko. Dva dny života věnovalo burze na 20 dobrovolníků, a to včetně našich dětí, bez kterých si to
už neumíme představit. Jsme již zaběhnutý tým,
proto vše běželo jak na drátkách a všem pomocníkům patří velký dík. Příští burza zaměřená na podzimní a zimní dětské oblečení a vybavení je předběžně naplánována na 13. – 14. října 2017.
(Lada Hrnečková)

IV. ročník zimního
plavání
I když je to k nevíře, v polovině února jsme opět na
Cimráku otevřeli již 4. ročník otužilecké plovárny.
Nechyběla dobrá nálada, legrácky i drobné občerstvení. Všem účastníkům děkujeme.
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Den otevřených dveří
v krásnolipské škole
Základní škola
šk l Krásná
K á á Lípa
Lí
Vás
Vá
v pondělí 6. března 2017 zve na den
otevřených dveří. Od 8:00 - 17:00 si
můžete prohlédnout třídy s alternativní výukou. Připravena je ukázka
výuky a práce s pomůckami. Bude

zde
d i možnost
ž t kkonzultace.
lt
O
Od 14:00
- 17:00 si přijďte prohlédnout celou
školu. Kromě prohlídky učeben Vás
čekají ukázky různých metod výuky a seznámíte se s prací dětí v mimoškolní činnosti.
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Pohádkový les - výzva
Rok se s rokem sešel a na nás opět
čeká Pohádkový les. Pohádkový les
má velkou tradici, každoročně se ho
účastní mnoho spokojených návštěvníků i pohádkových bytostí. Rok 2016
byl dokonce rekordní, navštívilo ho
1175 lidí na 24 pohádkových stanovištích.
I přes tento úspěch se ho stále snažíme vylepšovat a proto již dnes hledáme dobrovolníky, kteří by se ujali
pohádkových bytostí a stanovišť.

Hledáme: TATÍNKY I MAMINKY, DĚDY
I BABIČKY, STUDENTY I ŽÁKY, PARTY
NEBO PÁRY. Zkuste se vrátit s dětmi
do pohádky, prožít s nimi pěkný den,
legraci, zábavu. Pokud máte zájem,
můžete se podívat na fotografie z minulých let a inspirovat se na stránkách www.kctkrasnalipa.cz a pak se
přihlásit u Mikuláše Peterky na 602
482 239 nebo na e-mailu: mikulas.
peterka@seznam.cz.
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Děti již druhým rokem blíže
poznávají národní park
I v letošním roce nabídne obecně
prospěšná společnost České Švýcarsko ve spolupráci se Správou národního parku České Švýcarsko školám
a školkám na území národního parku
více programů o přírodě Českého
Švýcarska, terénní exkurze do národního parku a zajímavé badatelské aktivity, a to vše díky podpoře ze SFŽP
ČR a MŽP v rámci projektu: „České
Švýcarsko přátelské školám“.
Cílem je děti zaujmout pro bádání
a objevování v přírodě, pro praktickou ochranu přírody a poznávání
území, ve kterém žijí. Mezi plánovanými aktivitami jsou např. setkání
s přírodovědci a jejich prací, včetně
názorných ukázek, poznávací exkurze do Českosaského Švýcarska, letní
pětidenní programy, sázení stromů

nebo úklidové akce. Z projektu už
v roce 2016 proběhly například exkurze na akci vypouštění lososů,
exkurze k Dolskému mlýnu, na Rysí
stezku nebo do Kyjovského údolí,
kdy byla z projektu školám zajištěna
nejen doprava, ale i odborný doprovod. Z badatelských aktivit se uskutečnili například odchyt a určování
ptáků, entomologická a botanická
praktika. Velkou část projektu tvoří
také programy o přírodě pořádané
přímo ve školkách a školách, během
kterých se děti seznamují s typickými
druhy živočichů Českého Švýcarska,
jejich životem a způsoby ochrany.
V loňském roce se uskutečnilo z projektu celkem 40 programů pro 1000
účastníků.
(Jarmila Judová)

ZŠ a MŠ Staré Křečany
znova ožívají
Tytam jsou doby, kdy se rodiče z vesnic stěhovali do větších měst za prací
a jejich děti navštěvovaly větší školy
a školky s vidinou, že díky modernímu vybavení tříd se toho víc naučí.
Avšak, člověk míní – život mění. Dnes
se lidé vracejí z přetechnizovaných
měst zpět do přírody, utíkají před
stresem, do klidu a relaxu, i když jejich zaměstnání zůstává ve městě. Postupem času se začaly modernizovat
i malé školy a díky menšímu počtu
žáků skýtají mnoho výhod. Všechny děti se znají, spolupracují spolu
a vzájemně si pomáhají. Rodiče mají
k sobě blíže díky častějším školním
akcím, mohou tak být v užším kontaktu s učiteli a popřípadě diskutovat
o chodu školy a o návrzích, jak zvelebit prostředí, do kterého by se jejich
děti těšily, rády se vracely a na školní
léta měly hezké vzpomínky. Základními pilíři, které tvoří dobré jméno
školy, není jen materiální vybavení,
ale hlavně lidský přístup, otevřenost
a férovost, kolegialita, ochota a spolupráce zaměstnanců, při výuce ze
strany učitelů individuální přístup,
klid a vstřícnost ke každému žáčkovi,
což právě menší kolektiv skýtá. Dítě
se cítí téměř jako v rodinném prostředí.
Starokřečanská škola prochází určitými změnami. Za zmínku stojí již
hotová rozsáhlá rekonstrukce budovy - nová okna, zateplení a moder-

nizace interiéru. V brzku se plánuje
rekonstrukce střechy, úprava druhé
části pozemku a rozšíření prostoru
pro volnočasové aktivity. Nedávno
vybudované nové dětské hřiště vedle
budovy školy nabízí rozšíření sportovního vyžití a altán poskytne pro
zpestření v teplých dnech i výuku
venku. Ve 2. pololetí se rozšíří i výběr
zájmových kroužků – vedle stávajících kroužků francouzštiny, angličtiny přibyde i němčina a k oblíbeným
kroužkům tanečnímu, pěveckému,
přírodovědnému a šikovných ručiček
přibyde i zdravotnický, kde se děti
naučí základy 1. pomoci a praktické
ošetřování základních druhů zranění. Navázali jsme na spolupráci se
Schrödingerovým institutem, který
má pro nás již nyní připravenou pestrou škálu aktivit. Po konzultaci se zřizovatelem školy – Obecním úřadem
St. Křečany uvažujeme od nového
školního roku i s přípravnou třídou
předškoláčků, aby byl jejich přechod
do školy snazší.
Naší snahou je navázat na úspěchy
školy z minulých let a rozšířit pole působnosti. Aby i veřejnost měla možnost nasát atmosféru naší školičky,
máme v plánu Dny otevřených dveří
28. února a 23. března 2017. Srdečně
Vás zveme!
(Mgr. Mirka Macková, ředitelka ZŠ
a MŠ Staré Křečany)
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USNESENÍ

ze 41. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 20. 2. 2017
I. Hlavní program
Plánované investice a opravy
Usnesení RM č. 41 – 01/2017
RM bere na vědomí přehled investičních projektů a záměrů města Krásná Lípa a požadavky oprav objektů v majetku města Krásná Lípa. RM
projednala přípravu rozpočtu města na rok 2017.
II. Došlá pošta
Pronájem p. p. č. 3077/6, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 41 – 02/2017
RM schvaluje pronájem p. p. č. 3077/6 o výměře 692 m2, k. ú. Krásná
Lípa do 31. 12. 2017 za účelem vyklizení pozemku Mgr. Janě Moravcové, bytem Partyzánů 1615, Varnsdorf.
Pronájem p. p. č. 1126/8, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 41 – 03/2017
RM schvaluje pronájem části p. p. č. 1126/8 o výměře 15448 m2, k.
ú. Krásná Lípa za účelem pastvy Lence Kočárkové, bytem Rumburská
493/7, Krásná Lípa za podmínky umožnění přístupu členům ČRS, MO
Krásná Lípa k p. p. č. 1103, k. ú. Krásná Lípa.
Pacht p. p. č. 134/6, k. ú. Zahrady
Usnesení RM č. 41 – 04/2017
RM schvaluje pacht p. p. č. 134/6 o výměře 24675 m2, k. ú. Zahrady
Petru Dastychovi, bytem Komenského 11, Krásná Lípa.
Prodej části p. p. č. 261/23, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy
Usnesení RM č. 41 – 05/2017
RM doporučuje ZM schválit 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.
Prodej pozemků - vyhlášení
Usnesení RM č. 41 – 06/2017
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
- p. p. č. 2383/11 o výměře 167 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- p. p. č. 2385/22 o výměře 215 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- p. p. č. 2383/10 o výměře 579 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- p. p. č. 2383/1 o výměře 282 m2, k. ú. Krásná Lípa.
Pronájem pozemků - vyhlášení
Usnesení RM č. 41 – 07/2017
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout pozemky:
- p. p. č. 400/2 o výměře 1725 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- p. p. č. 2330/3 o výměře 771 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- st. p. č. 465 o výměře 472 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- p. p. č. 669/1 o výměře 100 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- p. p. č. 670 o výměře 63 m2, k. ú. Krásná Lípa.
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu výstavby RD
Usnesení RM č. 41 – 08/2017
RM doporučuje ZM schválit Veřejnoprávní smlouvu č. 2017/45/15 - 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.
Byty - pronájem - byt č. 1, Kyjovská 625/53
Usnesení RM č. 41 – 09/2017
RM schvaluje pronájem bytu č. 1, Kyjovská 625/53, Daně Jožákové,
bytem E. Krásnohorské 781/19, Krásná Lípa. Veškeré opravy a úpravy
si provede nájemce na vlastní náklady.
Byty - pronájem - byt č. 23, Nemocniční 1149/12a
Usnesení RM č. 41 – 10/2017
RM schvaluje pronájem bytu č. 23, Nemocniční 1149/12a za podmínky
uzavření smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy v pořadí:
1. Martin Vonička, bytem Žitná 821, Liberec,
2. Dana Slanařová, bytem Malátova 1095/15, Krásná Lípa,
na dobu určitou od 1. 5. 2017 do 30. 4. 2018 s automatickým prodloužením doby nájmu vždy o jeden rok za podmínky bezdlužnosti za
nájemné a služby spojené s užíváním bytu. Veškeré opravy a úpravy si
provede nájemce na vlastní náklady.
Byty - smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy - byt č. 23,
Nemocniční 1149/12a - Usnesení RM č. 41 – 11/2017
RM doporučuje ZM schválit 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.
Nebytové prostory - nájemní smlouva na nebytový prostor č. 9,
Masarykova 1094/4
Usnesení RM č. 41 – 12/2017
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového
prostoru č. 9, Masarykova 1094/4 se společností Andrea Došková,
Pletařská 20/1, Krásná Lípa, IČ 04219376, za účelem provozu prodejny
potravin, dle předloženého návrhu.
Bezplatný pronájem DK
Usnesení RM č. 41 – 13/2017

RM projednala žádost spolku CEDR - komunitní spolek se sídlem Křižíkova 918/32, Krásná Lípa na bezplatný pronájem Kulturního domu
Krásná Lípa za účelem tanečních zkoušek a schvaluje bezplatný pronájem pro zkoušky dětí.
III. Různé
Souhlas s oplocením pozemku města Krásná Lípa
Usnesení RM č. 41 – 14/2017
RM souhlasí s oplocením pozemku p. p. č. 555/1, k. ú. Krásná Lípa, které
provede na své náklady nájemkyně pozemku Blanka Hnutová, bytem
Varnsdorfská 56/22, Krásná Lípa. Po ukončení nájemní smlouvy žadatelka odstraní oplocení a pozemek uvede do náležitého stavu.
Souhlas s užitím pozemků města Krásná Lípa
Usnesení RM č. 41 – 15/2017
RM schvaluje vydání souhlasu s užitím pozemků města Krásná Lípa
paní Miroslavou Hettwer, bytem Havlíčkova 951/10, Krásná Lípa, z důvodu přístupu k zahradě u domu č. p. 951/10 za účelem její úpravy.
Pozemky musí žadatelka uvést po skončení prací do náležitého stavu
a předat zpět vlastníku pozemků v termínu do 30. 9. 2017.
Byty - nájemní smlouvy
Usnesení RM č. 41 – 16/2017
RM schvaluje uzavření nájemních smluv se stávajícími nájemníky dle
předloženého návrhu.
Nebytové prostory - nájemné
Usnesení RM č. 41 – 17/2017
RM se seznámila s průměrnou roční mírou inflace v roce 2016 a schvaluje nenavyšovat nájemné z nebytových prostor v majetku města po
celý rok 2017.
Byt v domě s pečovatelskou službou, Nemocniční 1148/12 Usnesení RM č. 41 – 18/2017
RM schvaluje pronájem bytu č. 9 v Domě s pečovatelskou službou, Nemocniční 1148/12, Krásná Lípa v tomto pořadí:
1. Rejzek Jaroslav, bytem Varnsdorfská 649/60, Krásná Lípa,
2. Paulíčková Stanislava, bytem Maxe Švabinského 2637, Most,
3. Chňapková Vlasta, bytem Nemocniční 1091/2, Krásná Lípa.
Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady.
Dotační program Údržba a obnova kulturních a venkovských
prvků - Usnesení RM č. 41 – 19/2017
RM se seznámila s dotačním programem Ministerstva zemědělství ČR
- podprogram 129 662 Údržba a obnova stávajících kulturních prvků
venkovské krajiny. RM bere na vědomí podání žádosti na poskytnutí
dotace na opravu pěti křížků.
Sauna a wellness v tělocvičně v Krásné Lípě
Usnesení RM č. 41 – 20/2017
RM se seznámila s nabídkou Ing. arch. Libora Krále, Tyršova 1054/7,
Krásná Lípa, na vypracování jednostupňové projektové dokumentace
a inženýrskou činnost spočívající v zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu „Sauna a wellness v tělocvičně v Krásné
Lípě“. RM schvaluje zpracování PD a inženýrskou činnost v rozsahu
a ceně dle předložené nabídky.
Základní škola v Krásné Lípě - stavební úpravy 2. etapa
Usnesení RM č. 41 – 21/2017
RM se seznámila s nabídkou firmy DEKPROJEKT s. r. o., Tiskařská 10,
Praha 10, IČ 27642411 na zpracování výpočtů a studií denního a umělého osvětlení a akustické studie s výpočtem max. doby dozvuku pro
změnu využití víceúčelové haly navržené
v přístavbě ZŠ na výukové prostory. RM schvaluje zpracování výpočtů
a studií v rozsahu a ceně dle předložené nabídky.
Roční zprávy o výsledcích finančních kontrol za rok 2016
Usnesení RM č. 41 – 22/2017
RM doporučuje ZM schválit Roční zprávy o výsledcích finančních kontrol za rok 2016 příspěvkových organizací města Krásná Lípa v předloženém znění.
ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. - účetní závěrka
Usnesení RM č. 41 – 23/2017
RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola
a Mateřská škola Krásná Lípa k 31. 12. 2016 v předloženém znění.
ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. - Zpráva o hospodaření
Usnesení RM č. 41 – 24/2017
RM doporučuje ZM schválit 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. - Zpráva o inventarizaci
Usnesení RM č. 41 – 25/2017
RM schvaluje Zprávu o provedené inventarizaci majetku v příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa za rok 2016
v předloženém znění.
ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. - projekt
Usnesení RM č. 41 – 26/2017
RM bere na vědomí podání žádosti o dotaci příspěvkovou organizací
Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa v rámci dotačního programu Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2017 na projekt

Společnými zážitky k dobré třídě.
Celkové náklady projektu jsou 20 500 Kč.
Kostka Krásná Lípa, p. o. - účetní závěrka
Usnesení RM č. 41 – 27/2017
RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Kostka Krásná
Lípa k 31. 12. 2016 v předloženém znění.
Kostka Krásná Lípa, p. o. - Zpráva o hospodaření
Usnesení RM č. 41 – 28/2017
RM doporučuje ZM schválit Zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Kostka Krásná Lípa za rok 2016 v předloženém znění.
Kostka Krásná Lípa, p. o. - Zpráva o inventarizaci
Usnesení RM č. 41 – 29/2017
RM schvaluje Zprávu o provedené inventarizaci majetku v příspěvkové
organizaci Kostka Krásná Lípa za rok 2016 v předloženém znění.
Harmonogram inventarizace p. o. v roce 2017
Usnesení RM č. 41 – 30/2017
RM schvaluje pokyny (harmonogramy) k provedení inventarizace příspěvkových organizací města Krásná Lípa v roce 2017 v p. o. Kostka
Krásná Lípa a p. o. Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa v předloženém znění.
Inspirace z Norska
Usnesení RM č. 41 – 31/2017
RM bere na vědomí podání žádosti o dotaci organizací Kostka Krásná
Lípa, p. o. na projekt Inspirace z Norska Nadaci OSF do programu Bilaterální spolupráce a v případě schválení dotace schvaluje vícedenní
zahraniční cestu do Norska ředitelce organizace Haně Volfové v rámci
tohoto projektu.
Vnitřní předpis - smlouvy
Usnesení RM č. 41 – 32/2017
RM schvaluje změnu Vnitřního předpisu pro sepisování, evidenci
a ukládání smluv či dodatků dle předloženého návrhu.
Spisová služba
Usnesení RM č. 41 – 33/2017
RM projednala ukončení technické podpory spisové služby ke konci
roku 2017 ze strany dodavatele a ukládá tajemnici MěÚ Lucii Hankové, provést poptávkové řízení na dodavatele spisové služby pro Město
Krásná Lípa.
Statut SF
Usnesení RM č. 41 – 34/2017
RM doporučuje ZM schválit změnu Statutu sociálního fondu.
Rozpočet SF
Usnesení RM č. 41 – 35/2017
RM doporučuje ZM schválit rozpočet sociálního fondu města pro rok
2017 dle předloženého návrhu.
Pohledávky k rozpočtovým příjmům města Krásná Lípa k 31.
12. 2016
Usnesení RM č. 41 – 36/2017
RM bere na vědomí stav pohledávek k rozpočtovým příjmům města
Krásná Lípa k 31. 12. 2016.
Technická výpomoc organizacím
Usnesení RM č. 41 – 37/2017
RM schvaluje technickou výpomoc organizacím na akce pořádané
v roce 2017, dle předloženého návrhu.
Kupní smlouva
Usnesení RM č. 41 – 38/2017
RM schvaluje Kupní smlouvu č. 2017/34/17 - 41 na prodej dvoukolového výsuvného žebříku s Miroslavem Faflákem, bytem Kyjov 3, Krásná
Lípa, v předloženém znění.
Program kina a kalendář akcí kulturního domu na březen 2017
Usnesení RM č. 41 – 39/2017
RM bere na vědomí program kina a plán akcí kulturního domu na měsíc
březen 2017, dle přílohy.
Zpráva o plnění úkolů
Usnesení RM č. 41 – 40/2017
RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů z 39. RM.
IV. Informace
Informace
RM projednala následující informaci a zápisy:
- Stav žádosti o dotaci IROP,
- Zápis z jednání Sboru pro občanské záležitosti ze dne 7. 2. 2017,
- Zápis z jednání Komise výstavby a životního prostředí ze dne 3. 1.
2017,
- Zápis z jednání Komise výstavby a životního prostředí ze dne 7. 2.
2017,
- Zápis z jednání Kulturní komise ze dne 13. 2. 2017,
- Zápis z jednání Komise pro hospodaření s byty ze dne 15. 2. 2017,
- Zápis z jednání Komise zdravotně sociální ze dne 16. 2. 2017.
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