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Pátek 1. března 2019
Příští číslo vyjde za dva týdny

č. 585

INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK

4,- Kč

Jak to vypadá se záchranou
Lužické nemocnice v Rumburku?
Asi bychom si všichni konečně přáli slyšet, po mnoha letech a měsících nejistoty a špatných zpráv, že
vše se v dobré otáčí. Zatím tomu tak, bohužel, stále
není.
Ekonomická a personální nejistota v Lužické nemocnici stále trvá. Přes opatrné přísliby krajské
politické reprezentace z prázdnin minulého roku
o tom, že se bude o případném převzetí špitálu pod
Krajskou zdravotní, a. s., a tedy i o faktické záchraně
akutní lůžkové péče na Šluknovsku znovu jednat,
není po více jak osmi měsících stále jasné, jak to
dopadne.
V návaznosti na zapojení starostů Šluknovska do
problematiky zachování nemocniční lůžkové péče
ve Šluknovském výběžku v posledním roce, dohodl senátor Zbyněk Linhart na úterý 6. února 2019
v Praze schůzku zástupců starostů regionu s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem. Jednání
se zúčastnili i zástupci měst, kterým patří místní nemocnice – tedy Rumburku a Varnsdorfu. Tématem
jednání bylo především zachování akutní lůžkové
péče v regionu. Všichni zúčastnění, včetně zástupců zdravotních pojišťoven, se shodli na potřebě
udržet zdravotní péči v nemocnici v Rumburku,
o jejímž případném převzetí jedná Krajská zdravotní, a.s. Stejně tak je shoda na případném rozšíření
LDN v Nemocnici Varnsdorf. Zároveň byla otevřena
otázka případného využívání lékařské péče i v příhraničních oblastech Saska, především v nemocnici
v Sebnitz. Také byla diskutována otázka nedostatku
a věkové skladby praktiků a stomatologů a nedostatečná či chybějící nabídka odborných lékařů. Je
až děsivé, že například z celkového počtu stomatologů, jichž je zde jen 22, celých 17! je ve věku nad
60 let. V horizontu příštích dvou měsíců proběhnou
další dílčí jednání k jednotlivým problémům a následně, opět za účasti ministerstva zdravotnictví,
zdravotní pojišťovny připraví odborné podklady
pro nastavení ambulantní lůžkové péče na Šluknovsku a domluví další postup. Mezitím se dokončuje
v Lužické nemocnici dílčí restrukturalizace a sestěhovávání některých oddělení do hlavní budovy.
My jako zástupci 16 obcí Šluknovska samozřejmě
nejsme vlastníky nemocnic, nejsme zdravotními
pojišťovnami, nejsme krajskými politiky a neneseme tedy odpovědnost za zajištění zdravotní
péče na Šluknovsku. Ale musíme se zajímat, zda je
a bude i nadále zajištěna pro občany našich měst
a obcí, kteří na ní mají právo, neboť platí zdravotní
pojištění, podobně jako občané zbytku kraje.

Jen připomenu, že starostové Šluknovska (bez
Varnsdorfu) se do jednání vložili, na požádání města Rumburk, vloni začátkem léta ve chvíli, kdy K. Z.,
a.s. oznámila ukončení jednání o převzetí Lužické
nemocnice. Vzhledem k tehdejšímu postupu vlastníka, tedy města Rumburk, to bylo do jisté míry pochopitelné. Jedinou naší motivací bylo a je zachování ambulantní lůžkové péče pro 55 tis. občanů
Šluknovska v situaci, kdy Rumburk avizoval zásadní
problémy. Nemocnice Varnsdorf nedokáže (při vší
snaze a děkujeme za ni) plně nahradit případný
výpadek akutní lůžkové péče, pokud dojde ke kolapsu Lužické nemocnice. To není náš laický názor,
je to názor zdravotních pojišťoven, odborníků na
zdravotnictví, lékařů, koneckonců i ředitele varnsdorfské nemocnice. Opakovaná jednání na Ústeckém kraji s panem hejtmanem a jeho náměstky,
s pojišťovnami, komunikace s ministerstvem, petice za zachování zdravotní péče atd. nakonec vedly
ke změně rozhodnutí a Ústecký kraj, potažmo K. Z.,
a. s. připustila možnost pokračování jednání o případném převzetí Lužické nemocnice. S podmínkou
definitivního řešení po komunálních volbách, již
s novou politickou reprezentací Rumburku. To bylo
v srpnu 2018. Již od té chvíle se mluvilo o potřebě
zajištění ekonomické prověrky Lužické nemocnice.
Naléhali jsme, aby se vzhledem k situaci prověrka
příliš neoddalovala, neboť trvá 2-3 měsíce. Také
projednání v orgánech kraje a města si vyžádá nějaký čas. Rumburk již vloni avizoval vážné nejen ekonomické, ale především personální potíže a uvítal
jakékoli pozitivní informace, aby udržel
zaměstnance. Začátkem února, tedy po
více jak 3 měsících
od
komunálních
voleb, jsme se na
společném jednání na ministerstvu
zdravotnictví dozvěděli, že ekonomická
prověrka ještě není
zadána.
Je smutnou skutečností, že na jednání zastupitelstva
Ústeckého
kraje,
kde vystoupili starostové Šluknovska

s požadavkem na obnovu jednání a zajištění akutní
lůžkové péče v Lužické nemocnici, nás žádný zastupitel Ústeckého kraje z města Varnsdorf nedokázal
podpořit. Situace se v mezidobí několikrát významně zkomplikovala, rumburská nemocnice v období
vánočních svátků zavřela (což mj. znamenalo téměř
230 transportů záchrankou do okolních nemocnic)
a opět slyšíme o vážnosti personální a ekonomické
situace, která nás nemůže nechat lhostejnými.
Ze strany zdravotních pojišťoven zaznělo na jednání u ministra Vojtěcha jasně, že preferují řešení, kdy
bude zachována akutní lůžková péče v Rumburku,
a to v rozsahu interna a chirurgie, a je možné jednat
o zajištění několika lůžek pro dětskou péči. K diskusi nad těmito variantami by se měli zástupci Lužické
nemocnice a pojišťoven sejít v nejbližších dnech.
Podobně by se měla otevřít jednání o omezeném
využívání přeshraniční lékařské péče v nejsevernější části regionu.
Je také přislíbena návštěva minimálně náměstkyně
ministra zdravotnictví Heleny Rögnerové na Šluknovsku.
Do 3 měsíců pak bude uskutečněna další schůzka
s ministrem Vojtěchem, kde chce slyšet konkrétní postup převzetí Lužické nemocnice s termíny
a nové informace k dalším dílčím tématům. Doufejme, že v té době budeme moci sdílet již konkrétní
pozitivní informace o zachování ambulantní lůžkové a další lékařské péče na Šluknovsku.
Jan Kolář, starosta
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SVOZ

SEPAROVANÉHO ODPADU
vždy v lichém týdnu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční:
Krásná Lípa, K. Horka, Krásný Buk, Kyjov: 14. 3. / 28. 3.
Vlčí Hora, Zahrady: 11. 3. / 25. 3.
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,
plasty, polystyren, sklo, kovy, baterie.
Svoz komunálního odpadu (SKO):
1. 10. 2018 začíná tzv. zimní svoz sběrných nádob na
SKO, Od 1. 4. 2019 zimní svoz končí. 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

XVII. Zimní turistický sraz 2021
se bude konat v Krásné Lípě
Starosta města Jan Kolář a předseda KČT
Krásná Lípa Václav Hieke v sobotu 16. února
v Polici nad Metují slavnostně převzali štafetu pořadatelství Zimního turistického srazu

v roce 2021, který se bude konat v Krásné Lípě
11. - 14. února. Letošního zimního setkání se
zúčastnilo na sedm stovek turistů, převážně
z Česka a Slovenska.

www.komunitnicentrum.com
Masarykova 1094/4, 407 46 Krásná Lípa
Odborné sociální poradenství
JUDr. Hanzlíček
Občansko-právní poradenství
JUDr. Pražák
a Insolvence/oddlužení
hanzlicek@komunitnicentrum.com
telefon 777 925 302
Otevřeno pondělí a středa

PO – PÁ 14:00 - 17:00
volnočasové aktivity
galbava@komunitnicentrum.com
telefon 721 055 893
Klub Včelka
pro předškoláky od 3 let
PO – PÁ 8:00 - 13:00
hadravova@komunitnicentrum.com
telefon 774 020 265

Dluhové poradenství
novakova@komunitnicentrum.com
Odlehčovací služba
telefon 778 888 431
Domácí péče o seniory.
telefon 777 925 302
Pracovní a kariérové
poradenství,Retrostipendia hanzlicek@komunitnicentrum.com
houskova@komunitnicentrum.com
Komunitní práce
telefon 775 441 238
sup@komunitnicentrum.com
telefon 774 233 010
Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi
kucerova@komunitnicentrum.com Půjčovna kostýmů
pro malé děti
telefon 774 974 583
telefon 412 354 842
Terénní pracovník
jansova@komunitnicentrum.com Půjčovna kompenzačních
pomůcek
telefon 777 036 828
telefon 777 925 302
T-Klub – NZDM
prádelna Kolíček
PO – SO - 13:00 - 19:00
praní, žehlení, mandl, úklidy
sterbova@komunitnicentrum.com
Amari klub – NZDM
telefon 777 291 340
PO – PÁ 12:00 - 14:00
příprava do školy

Dobrovolný svazek
obcí Sever má nového
předsedu
V pátek 8. února se v Lipové konalo jednání
starostů DSO Sever. Ve funkci předsedy po
mnoha letech skončil Michal Maják, který pomyslné žezlo předal svému nástupci Robertovi Holcovi z Dolní Poustevny. Místopředsedou
pak byl zvolen starosta Lipové Pavel Svoboda.
Michalovi Majákovi patří velký dík za odvedenou práci!

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
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Výlet pro aktivní seniory
Na další výlet se krásnolipští senioři vydali ve
středu 13. února. Navštívili sklárnu v Lindavě
a pivovar ve Cvikově. Byl to letos v pořadí již

pátý výjezd, který pro naše seniory připravila
společnost Northern Hikes s. r. o. Děkujeme

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. 2019.
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!

V kulturním domě se bude mluvit
o sexu – převážně nevážně
Na zábavný a u diváků velmi oblíbený pořad
„O sexu převážně nevážně“ aneb o intimních
slastech a strastech s MUDr. Radimem Uzlem
a písničkářem Pepou Štrossem můžete zajít
v sobotu 16. března do Kulturního domu Krásná Lípa. Od 18.00 zde hosty čekají dvě hodi-

ny vkusné zábavy. Zazní celá řada veselých
příhod, folkových písniček, a pokud se hosté
budou ptát, tak i fundovaných odpovědí na
jakékoliv jejich dotazy, které budou moci anonymně napsat na papírek. Vstupné je 50 Kč.

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

Otevírací doba:
pondělí: 13:00 – 16:30
úterý:
9:00 – 11:30; 13:00 – 16:30
středa: 13:00 – 16:30
čtvrtek: 9:00 – 11:30
pátek:
zavřeno
Z důvodu revize knižního fondu bude
Městská knihovna Krásná Lípa od 4. 3. do
8. 3. 2019 uzavřena.

Asistent prevence kriminality

KONTAKT
V případě potřeby, můžete kontaktovat
našeho asistenta prevence kriminality
na tomto telefonním čísle: 723 255 954.

Aktuální dění v Krásné Lípě
v mobilní aplikaci
Stáhněte si mobilní aplikaci
Česká obec a nechte se
informovat o
aktuálním
dění „nejen“ v Krásné Lípě.
Mobilní aplikace je zdarma
ke stažení pro chytré telefony
(tablety) s
operačním
systémem Android nebo iOS
(iPhone). Jednoduše si ve svém mobilním telefonu
najdete ikonku „Obchod Play“ nebo „App Store“,
kterou rozkliknete a ve vyhledávači zadejte Česká
Obec. Více informací najdete na www.krasnalipa.cz
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Do Krásné Lípy se sjeli otužilci, nechyběli ani místní
V sobotu 9. února se konal již 6. ročník zimního
koupání na krásnolipské otužilecké plovárně
v rybníku Cimrák. Mezi otužilci byly i dvě starostky
– z Mikulášovic a Dolního Podluží. Nechyběli i dva
účastníci z Krásné Lípy. Po zanoření do ledové
vody Cimráku pokračoval program v kulturním
domě setkáním nejen pro otužilce, ale i příznivce
zdravého způsobu života. V zaplněném sále kina
zazněla řada zajímavých přednášek, zkušeností
i názorů, k vidění bylo mnoho fotografií, krátký film
a dalších projekcí k přednáškám. Během odpoledne
bylo hostům k dispozici chutné občerstvení – „kdo
co přinesl“ a bylo toho opravdu hodně.

„Výběžan otužilý“
je nenápadný a stále velmi málo rozšířený živočišný
druh, vyskytující se na území Šluknovska. Zdá se, že
na rozdíl od jiných druhů savců v přímém ohrožení
své existence není a jeho stavy v posledních pár
letech jsou stabilizovány. Nicméně nežije plošně po
celém území regionu, vytváří lokální ostrůvky, jeho
výskyt se však vloni dramaticky navýšil v severní
části Lužického žulového masivu, konkrétně v jádru
Mikulášovické pahorkatiny. Je zřejmé, že v tamních
podmínkách je velmi dobře organizován, skvěle
prosperuje a překvapivě dokáže splynout s místní
populací nutrie říční.
Z těžko pochopitelných důvodů se v průběhu
zimní sezóny několikrát stane, že se početní jedinci
od svého kmene krátkodobě oddělí a jakkoli jsou
velmi nesmělí, dokáží se na dálku svolat a společně
se zanořit do ledových místních vod.
Nejinak tomu bylo o uplynulém víkendu na
krásnolipském Cimráku.
Dle nezávislých pozorovatelů se tak v nepřerušeném
režimu stalo již pošesté!!
Nerušme je prosím, na vyhynutí zaplať pánbůh
předm. druh není, ale vyznačuje se mimořádnou
plachostí :-)
Krásnolipští, děkujeme Vám za přízeň!!
Milan Hulán

Před 120 lety se narodil Rudolf Kőgler, autor první
naučné stezky v Čechách
Krasnolipským manželům Köglerovým se
12. března 1899 narodil syn Rudolf. Vyrůstal
v chudých poměrech v rodině textilních dělníků.
Navštěvoval základní školu v Krásné Lípě, kde jej
ovlivnil jeho učitel přírodopisu, který u svého žáka
brzy poznal opravdový zájem o přírodu. Chudé
rodinné poměry neumožnily dát nadaného žáka
studovat na gymnázium. Mladý Rudolf Kőgler
absolvoval pletařskou průmyslovou školu. Po
jejím ukončení nastoupil jako pletař – návrhář
do první rakouské pletárny Filipp Michel’s Söhne
v Zahradách, kde pracoval do roku 1936. Svůj první
plat věnoval nákupu odborných knih. V textilce
poznal Annu Zimmermannovou, se kterou se v roce
1923 oženil. Po svatbě se přestěhoval z Krásné Lípy
do Zahrad č. 30. Manželům se narodily dvě děti.
Hudebně nadaný syn Roland (1926), který musel
narukovat do armády a z války se již nevrátil a dcera
Ingrid (1940).
Rudolf Kőgler v průběhu let založil přírodovědné
kroužky ve Varnsdorfu, Rumburku, Mikulášovicích
a na dalších místech, kde mládež zasvěcoval do
tajů přírody. Jeho přednášky inspirovali mnohé
posluchače následně ke studiu přírodních věd.
Přesto, že se sám nikdy politicky neangažoval, vždy
se hlásil ke svému dělnickému původu a dělníků
se zastával. Následné perzekuce přinášely značné

problémy i rodině.
Kromě mineralogie a botaniky se věnoval
i astronomii. V letech 1920 – 1940 byl dobrovolným
spolupracovníkem předních hvězdáren.
K největší aktivitě pana Kőglera patří geologická
mapa. Je to ojedinělé dílo, které je oprávněně od
roku 1987 zapsáno jako technická památka. Její
budování začal po roční přípravě v roce 1930,
vlastní mapa byla dokončena v roce 1935, ale
ještě další dva roky trvalo, než bylo dokončeno
i alpinum. Tak po sedmi letech vznikla unikátní
přírodní učebna. Rudolf Kőgler předběhl svou dobu
a dokázal i bez přízně tehdejších úřadů vybudovat
první dokladovanou naučnou stezku v ČSR, která
byla otevřena 12. října 1941, měřila 12 km a byla
opatřena sedmdesáti tabulkami.
Krátce po svých padesátých narozeninách v dubnu
1949, Rudolf Kőgler zemřel v důsledku nedostatečné
lékařské péče na vnitřní krvácení. Je pohřben na
hřbitově v Krásném Buku.
Dílo tohoto aktivního, velmi skromného
a vzdělaného člověka naše společnost mnoho let
nedokázala docenit. Až v roce 2006 z iniciativy
města Krásná Lípa za podpory rodiny Schnittnerů
a Klubu českých turistů, došlo k obnově Kőglerovy
naučné stezky.
Václav Hieke
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Franz Kögler

– příběh krásnolipského vojáka, který padl u Hradce Králové, kde má ve Všestarech
pomníček a jeho jméno bylo i na desce se jmény padlých na pomníku Lva v Městském parku v Krásné Lípě
Bitva u Hradce Králové 3. července
1866 znamenala rozhodující střetnutí
prusko-rakouské války roku 1866
a vítězství Pruského království nad
rakouským
císařstvím
rozhodlo
o vlivu ve střední Evropě na několik
následujících desetiletí. V obci Všestary
se nachází pomník nápředníka
(obdoba svobodníka u pěchoty) Franze
Köglera z Krásné Lípy, který sloužil
u rakouského polního dělostřeleckého
pluku č. 1. V královéhradecké bitvě
u obce Rozběřice byl zasažen střelou
z pušky a po dopravení do Všestar
zemřel v jednom domě na následky
svého zranění. Starosta Krásné Lípy
Wenzel Seifert obdržel v roce 1884
dopis královského policejního sekretáře
Carla Jungeho z tehdy pruské Breslau
(Vratislav), kde oznamoval okolnosti
Köglerova pohřbení do samostatného
hrobu. Díky tomuto sdělení nezapadlo
jeho jméno v zapomnění a o místě

posledního odpočinku svého bratra se
také dozvěděl Karl Kögler, rovněž v době
války roku 1866 zařazený do uvedeného
dělostřeleckého pluku. V roce 1894
František Waldek, člen Komitétu
pro udržování pomníků na bojišti
Královéhradeckém založeného v roce
1888, nechal Franzovi Köglerovi postavit
pomník s německým a českým textem,
který byl v roce 2010 a 2017 opraven
z rozpočtu Obecního úřadu Všestary.
V Krásné Lípě k výročí vlády císaře
Františka Josefa I. došlo v roce 1908
z iniciativy místního Vojenského
veteránského spolku k odhalení
pomníku Lva věnovaného památce
krásnolipských občanů padlých ve
válečných konfliktech v letech 1859
a 1866, v jehož textu byl Franz Kögler
rovněž uveden.
Jiří Náhlovský, Komitét pro udržování
památek z války roku 1866, z. s.

V kulturním domě zazněly příběhy našich sousedů
Dne 14. února 2019 se v Krásné Lípě uskutečnila
závěrečná prezentace vzdělávacího projektu Příběhy
našich sousedů. V zaplněném sále kulturního domu
žáci ze sedmi škol Šluknovského výběžku představili
porotě i široké veřejnosti svou skoro půlroční práci
na projektu neziskové organizace Post Bellum.
Tento projekt se na Šluknovsku konal díky finanční
podpoře měst Dolní Podluží, Dolní Poustevna,
Krásná Lípa, Mikulášovice, Rumburk a Šluknov.
Závěrečnou prezentaci zahájila moderátorka
a zároveň hlavní koordinátorka projektu Příběhy
našich sousedů Magdalena Benešová. Úvodního
slova se ujal pan Jan Dobrovský, který působí
jako předseda kolegia Paměti národa. Ještě před
samotnou prezentací žákovských prací pronesl milá
slova i pan senátor Zbyněk Linhart.
Prezentaci pamětnických příběhů zahájil tým ze
ZŠ a MŠ Krásná Lípa pod vedením paní učitelky
Evy Salovové. Jejich prezentace a následná
audio reportáž o životě Vladislava Vencka byla
doprovázena dobovými fotografiemi. Žáci s pomocí
pedagogů z krásnolipské školy připravili pro pana
Vencka velké překvapení v podobě nahraného CD
s jeho zatím nevydanou pohádkou pro děti. Jako
druzí se představili žáci ze ZŠ Tyršova Rumburk

pod vedením paní učitelky Jany Masařové
s poutavým příběhem paní Vlasty Havlenové,
která dětem vyprávěla o osudu své rodiny během
druhé světové války. Poté se představil tým ze
ZŠ a MŠ Dolní Poustevna pod vedením paní
učitelky Dany Tobiškové, který zpracoval příběh
pana Jaroslava Ondráčka. Díky vyprávění pana
Ondráčka se děti dozvěděly, co prožívali lidé při
bombardování Drážďan v roce 1945. Následovala
reportáž o osudu dvou německých rodin z českého
pohraničí v poválečné době. Vyprávění manželů
Jana a Moniky Salomonových zpracovali žáci ze ZŠ
U Nemocnice Rumburk pod vedením pana učitele
Miloše Oberreitera. Vtipně podaná prezentace žáků
ze ZŠ J. Vohradského Šluknov pod vedením pana
učitele Martina Vyšohlída přiblížila život paní Heleny
Krejčíkové. Žáci ze ZŠ Mikulášovice pod vedením
pana učitele Petra Pánka zpracovali příběh paní
Mileny Šťastné, jejíž vyprávění přiblížilo dětem život
za první republiky, druhé světové války i v období
komunismu. Poslední prezentací byl příběh paní
Jaromíry Jarošové o osudu její rodiny během druhé
světové války. Ten zpracovali žáci ze ZŠ Dolní Podluží
pod vedením paní učitelky Venduly Riedelové.
Všechny reportáže byly velice zajímavé a porotu ve

složení Ester Sadivová (regionální historička), Jitka
Čapková (pedagožka) a Marek Douša (novinář)
čekal opravdu nelehký úkol určit pořadí prvního
až třetího místa. Během jejich rozhodování se
o hudební vstup postarala Helena Doudová ze ZUŠ
Rumburk. Za ceny pro všechny zapojené týmy patří
poděkování Schrödingerovu institutu, společnosti
Mikov, městům Krásná Lípa a Dolní Poustevna
a společnosti Mindok.
Vyhlášení třetího místa se ujala paní Iva Štefáčková,
vedoucí odboru školství a tělovýchovy v Rumburku,
která si pozvala na podium tým z Dolní Poustevny.
Na druhém místě se umístil tým ze ZŠ Tyršova
Rumburk, gratulace a ceny předala ředitelka
Schrödingerova institutu paní Gabriela Doušová.
První místo vyhlásil pan starosta Krásné Lípy Jan
Kolář, který za velkého potlesku na podiu přivítal
tým z Dolního Podluží. Po skončení závěrečné
prezentace využili žáci možnosti zpětné vazby od
všech porotců.
Lucie Syrovátková, regionální koordinátorka
projektu
Všechny příběhy, které v kulturním domě zazněly,
najdete spolu s dalšími informacemi a fotografiemi
na webu www.pribehynasichsousedu.cz
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Den otevřených dveří v základní
a mateřské škole ve Starých Křečanech
Základní škola a Mateřská škola Staré
Křečany zve na den otevřených dveří,
který proběhne ve středu 20. března
2019 od 9.00 – 17.00 hodin. „Přijďte
si prohlédnout zrekonstruované
prostory naší základní a mateřské školy.
Zúčastněte se výuky v jednotlivých

třídách ZŠ i MŠ. Zkonzultujte své
případné dotazy se zkušeným,
ochotným a plně kvalifikovaným
pedagogickým sborem. TĚŠÍME SE
NA VÁS,“ uvádí škola na pozvánce.
Informace o škole najdete na stránkách
www.zsstarkrec.cz

Příběhy odvahy nevidomých –
výstava v rumburském muzeu
Muzeum Rumburk vás zve na
výstavu Příběhy odvahy nevidomých.
Výstavu uměleckých fotografií spolu
s životními příběhy nevidomých
a zrakově postižených klientů
TyfloCentra Ústí nad Labem, o. p. s.
Cílem výstavy je přiblížit svět těchto

lidí nejen jejich nevidomým či zrakově
postiženým kolegům v okolí, ale
především široké veřejnosti. Vernisáž
výstavy proběhne 1. 3. od 16.00,
diskuze s veřejností 20. 3. od 14.00
a samotná výstava potrvá do 27. 3.
2019. Vstupné je dobrovolné.

Hasiči obdrželi věcné dary
Krásnolipským hasičům ve výbavě
přibyly dva hliníkové kufry s nářadím,
sada bitů a SIKA kleště. Věcné dary
obdrželi 20. února od pana Srba,
jednatele Pivovaru Falkenštejn. Nářadí

bude uloženo v cisternách a bude jim
tak k dispozici i při řešení technických
problémů během zásahů. „Děkujeme
a moc si daru vážíme,“ napsali hasiči
na své Facebookové stránce.

Dívka z Krásné Lípy v soutěži
Dívka talent 2019
24. března se v Ústí nad Labem koná
základní kolo celostátní soutěže Dívka
talent 2019, do kterého se dostalo
12 dívek včetně Nikol Kočárkové
z Krásné Lípy. Současně zde bude

vyhlášena i Dívka Vogelnetu 2019, pro
kterou můžete hlasovat na Facebooku
(1 like = 1 hlas) až do 22. března. Více
o soutěži najdete na webu:
www.divkatalentusti.cz

Program kina
Malý dráček
Neděle 3. 3. 2019 od 15:00
Dráček Kokosáček a jeho kamarád Oskar se narodili na Dračím
ostrově, ale jsou jiní než ostatní. Kokosáček je létající drak, který
nelítá a Oskar je drak masožravec, který se stal vegetariánem.
Animovaný film pro děti, 80 min., vstupné 60 Kč

Chvilky
Středa 6. 3. 2019 od 18:00
Film Chvilky vypráví příběh o základních situacích, vztazích
a emocích, které potkávají každého člověka, jsou mu důvěrně blízké
a známé. Vyprávějí o lásce, bolesti, oddanosti, ale také o naději, že
člověk dokáže svá zranění přeměnit v sílu.
Český film, 93 min., vstupné 70 Kč

Vnitřní slunce
Středa 13. 3. 2019 od 18:00
Rozvedená umělkyně Isabelle, v podání okouzlující Juliette Binoche,
hledá životní lásku. Své naděje ale vkládá do mužů, kteří jsou spíše
opakem tohoto ideálu.
Francouzský film, 94 min., vstupné 70 Kč

Špalíček
Neděle 31. 3. 2019 od 15:00
První celovečerní loutkový film režiséra a animátora Jiřího Trnky,
který se prosadil i jako malíř, grafik, ilustrátor, sochař a spisovatel.
Snímek vytvořený pracnou ruční animací „okénko po okénku"
vychází z knihy Mikoláše Alše „Špalíček národních písní a říkadel".
Loutkový film pro děti, 78 min., vstupné 60 Kč

V KRÁSNÉ LÍPĚ
POSLOUCHÁME
SEVER
88.8 FM
sever.rozhlas.cz
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Pozvánka na divadelní bestseller
„Na Zlatém jezeře“
Divadelní spolek Hraničář vás zve
na příběh z kouzelných břehů
"Zlatého jezera" vyprávějící o lidské
soudržnosti, lásce na celý život,
o tom, co se mělo říci a nikdy neřeklo,
co se možná nemělo nikdy vyslovit
a přesto to zaznělo, o mláďatech,
která opouštějí hnízdo a zase se
(někdy) vracejí, o hledání životní
rovnováhy. Příběh vypovídající
o jemných, často nepostřehnutelných
nitkách přátelství a potřebě opřít se
o druhého člověka.

Divadelní hra Ernesta Thompsona Na
Zlatém jezeře se hraje v pondělí 4.
března od 19.00 v Kulturním domě
Krásná Lípa. Vstupné je 50 Kč, senioři
mají vstup zdarma.
Hrají: Ethel: Alena Winterová |
Norman: Zbyněk Pražák | Billy: Matyáš
Posselt | Chelsea: Jana Veselá |Bill:
Jaromír Rauch
Režie: Miroslav Řebíček
Scéna: Radim Purchart
Kostýmy: Jana Zachová
Nápověda: Helena Heindrichová

„Potáplice, Normane! Zahlédla jsem potáplice!“
„Viděl jsi dneska naše potáplice? Učí mládě lÍtat.“
„Normane, to jsou potáplice. Přišly se rozloučit. Už zase ve dvou.“

Nebytový prostor k pronájmu
Rada města Krásná Lípa se na svém jednání dne 7. 2. 2019 usnesla vyhlásit záměr
obce pronajmout nejdříve od 1. 5. 2019 nebytový prostor č. 49, Nemocniční
1137/6 - dosud provozován jako prodejna potravin a smíšeného zboží o velikosti 92,85 m2. Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní
náklady. Více informací na MěÚ Krásná Lípa, telefon: 412 354 823.
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USNESENÍ ze 7. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 7. 2. 2019
I. Hlavní program
Opatření obecné povahy
Usnesení RM č. 7 – 01/2019
RM bere na vědomí opatření obecné povahy - Vyhlášení oblastí se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích
jevů ve městě Krásná Lípa, vymezených 3 lokalitami:
Lokalita č. 1 vymezená nemovitostmi Krásný Buk 35,
Kyjovská 379/30 a Kyjovská 674/83. Lokalita č. 2 vymezená nemovitostí Pražská 261/13.
Lokalita č. 3 vymezená nemovitostmi U Tiskárny 234/1,
Varnsdorfská 114/30, Varnsdorfská 415/34, Varnsdorfská 78/36, Studánecká 524/23.
II. Došlá pošta
Odkoupení pozemků - Usnesení RM č. 7 – 02/2019
RM doporučuje ZM schválit odkoupení části p. p. č. 208
o výměře 263 m2 a části p. p. č. 209 o výměře 4 m2,
vše k. ú. Kyjov u Krásné Lípy od Milana Ritschela, bytem
Husova 2751, Varnsdorf za cenu 13 350 Kč (50 Kč/m2).
Náklady s převodem uhradí město Krásná Lípa.
Prodej pozemku - vyhlášení
Usnesení RM č. 7 – 03/2019
RM vyhlašuje záměr obce prodat část p. p. č. 2329/1
o výměře 150 m2, k. ú. Krásná Lípa.
Byty - ukončení nájemní smlouvy
Usnesení RM č. 7 – 04/2019
RM schvaluje Dohodu o ukončení nájemní smlouvy č.
2015/25/26 - 362 na byt č. 3, Kyjovská 625/53 s Hedvikou Ferencovou, bytem Kyjovská 625/53, Krásná Lípa,
k 28. 2. 2019.
Nebytové prostory - ukončení nájemní smlouvy
Usnesení RM č. 7 – 05/2019
RM schvaluje Dohodu o ukončení nájemní smlouvy č.
2016/22/26 - 266 na nebytový prostor č. 49, Nemocniční 1137/6 s Janem Fialou k 30. 4. 2019.
Dar - Usnesení RM č. 7 – 06/2019
RM schvaluje poskytnutí finančního daru spolku
Konečně šťastný domov, z. s. se sídlem Na Vyhlídce
265/12, Rumburk 2 - Horní Jindřichov ve výši 5 000 Kč
pro rok 2019, RM schvaluje uzavření darovací smlouvy
č. 2019/13/23 - 30.
Kostka Krásná Lípa, p. o. - přijetí dotace
Usnesení RM č. 7 – 07/2019
RM schvaluje organizaci Kostka Krásná Lípa, p. o. přijetí
dotace od Ústeckého kraje z programu Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2019 ve výši 4 720 500 Kč.
Kostka Krásná Lípa, p. o. - finanční leasing
Usnesení RM č. 7 – 08/2019
RM schvaluje organizaci Kostka Krásná Lípa, p. o. uzavření Smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci č. 12009565 s ALD Automotive s. r. o. na
osobní vozidlo Ford Fiesta dle předloženého návrhu.
Sběrný dvůr Krásná Lípa
Usnesení RM č. 7 – 09/2019
RM projednala námitky proti rozhodnutí zadavatele
o vyloučení účastníka „společnost AQT + PFS Krásná
Lípa“ zastoupeného vedoucím společníkem, společností AQUATEST a. s., ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Sběrný dvůr Krásná Lípa“.RM rozhodla
účastníkovi v námitce vyhovět a zařazuje jej zpět do
procesu hodnocení nabídek.RM ukládá Bc. Michaele
Sochové vyzvat v souladu s ustanovením § 46 odst.
1 zákona č. 134/2016 Sb. účastníka zadávacího řízení
„společnost AQT + PFS Krásná Lípa“ zastoupeného
vedoucím společníkem, společností AQUATEST a. s.,
k objasnění předložených údajů obsažených v nabídce
a k doplnění dalších údajů.RM ruší usnesení RM č. 6 –
01/2019 ze dne 21. 1. 2019.
III. Různé
Byty - nájemní smlouvy - Usnesení RM č. 7 – 10/2019
RM schvaluje uzavření nájemních smluv se stávajícími
nájemníky dle předloženého návrhu.
Byty - vyhlášení k pronájmu
Usnesení RM č. 7 – 11/2019
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 21, Nemocniční 1137/6. Byt I. kategorie o velikosti 1+1 (28,70
m2, sazba 41,12 Kč/m2). Byt je vhodný pro max. 2 osoby. Při podpisu nájemní smlouvy se skládá kauce ve

výši 3 nájmů včetně záloh na služby. Veškeré opravy
a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady.
Byty - vyhlášení k pronájmu - Dům s pečovatelskou
službou
Usnesení RM č. 7 – 12/2019
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 28, Nemocniční 1148/12 (Dům s pečovatelskou službou). Byt
I. kategorie o velikosti 0+1 (34,70 m2, sazba 30,46 Kč/
m2). Byt je vhodný pro max. 2 osoby. Veškeré případné
opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady.
Nebytové prostory - nájemné
Usnesení RM č. 7 – 13/2019
RM se seznámila s průměrnou roční mírou inflace v roce
2018 a schvaluje navýšení nájemného z nebytových
prostor v souladu s ustanoveními nájemních smluv.
Nebytový prostor - vyhlášení k pronájmu
Usnesení RM č. 7 – 14/2019
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout nejdříve od 1. 5.
2019 nebytový prostor č. 49, Nemocniční 1137/6 - dosud provozován jako prodejna potravin a smíšeného
zboží - o velikosti 92,85 m2. Veškeré opravy a úpravy si
provede nájemce na vlastní náklady.
Stavební úpravy NP č. 5, Masarykova 16/1
Usnesení RM č. 7 – 15/2019
RM schvaluje stavební úpravy nebytového prostoru č.
5, objektu Masarykova 16/1, Krásná Lípa na základě žádosti Moniky Semanové, bytem Fibichovo údolí 335/3,
Krásná Lípa, dle předložených podmínek.
Parkoviště Kyjov - Usnesení RM č. 7 – 16/2019
RM se seznámila s nabídkou firmy ProProjekt s. r. o., IČ
25487892, Starokřečanská 34, Rumburk, na vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení
včetně kontrolního rozpočtu a inženýrskou činnost
k tomuto parkovišti. RM schvaluje zpracování PD včetně kontrolního rozpočtu a inženýrské činnosti v rozsahu a ceně dle předložené nabídky.
Parkoviště Vlčí Hora - Usnesení RM č. 7 – 17/2019
RM se seznámila s nabídkou firmy ProProjekt s. r. o., IČ
25487892, Starokřečanská 34, Rumburk, na přepracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení
na výstavbu parkoviště. RM schvaluje zpracování PD
v rozsahu a ceně dle předložené nabídky.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu
Usnesení RM č. 7 – 18/2019
RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o právu provést stavbu č. 2019/10/15
- 28 na vedení zemní kabelové přípojky pro pozemek
č. 45/1, k. ú. Zahrady s firmou ČEZ Distribuce a. s., IČ
24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín.
Rozhodnutí soudu - Usnesení RM č. 7 – 19/2019
RM bere na vědomí rozhodnutí Krajského soudu v Ústí
nad Labem ve věci zrušení plochy Z2 - plocha dopravního vybavení v Územním plánu města Krásná Lípa.
Město plné květin 2019 - Usnesení RM č. 7 – 20/2019
RM vyhlašuje soutěž Město plné květin 2019 a schvaluje její pravidla dle předloženého návrhu
ZŠ a MŠ, p. o. - učebna fyziky a chemie
Usnesení RM č. 7 – 21/2019
RM schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola
a Mateřská škola Krásná Lípa v souladu s čl. III. odst. 7
výjimku z Pravidel pro zadávání zakázek malého rozsahu města Krásná Lípa. Vybavení učebny a kabinetů fyziky a chemie v rámci projektu Infrastruktura ZŠ v Krásné
Lípě – učebna fyziky a chemie bude realizováno formou přímého nákupu jednotlivých prvků.
ZŠ a MŠ, p. o. - učebna fyziky a chemie
Usnesení RM č. 7 – 22/2019
RM schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola
a Mateřská škola Krásná Lípa Výzvu k podání nabídky
zadávací dokumentací pro veřejnou zakázku malého
rozsahu Infrastruktura ZŠ v Krásné Lípě – učebna fyziky
a chemie, dle předloženého návrhu.
Kostka Krásná Lípa, p. o.
Zpráva o finanční kontrole
Usnesení RM č. 7 – 23/2019
RM schvaluje Zprávu o finanční kontrole za rok 2018

příspěvkové organizace Kostka Krásná Lípa, p. o.
v předloženém znění.
Kostka Krásná Lípa, p. o. - Inventarizace
Usnesení RM č. 7 – 24/2019
RM schvaluje pokyn (harmonogram) k provedení inventarizace v roce 2019 v příspěvkové organizaci KOSTKA Krásná Lípa v předloženém znění.
Dozorčí rada o. p. s. České Švýcarsko
Usnesení RM č. 7 – 25/2019
RM schvaluje jmenování Petra Blažka členem dozorčí
rady o. p. s. České Švýcarsko.
Smlouva o zprostředkování vystoupení
Usnesení RM č. 7 – 26/2019
RM schvaluje uzavření Smlouvy o zprostředkování
vystoupení č. 2019/19/29 - 26 s Jakubem Vágnerem,
zastoupeným společností MULTISONIC a. s., Praha, IČ
00472000 na uspořádání přednášky o rybolovných expedicích - Amazonie dne 26. 4. 2019, dle přílohy.
Divadelní představení
Usnesení RM č. 7 – 27/2019
RM schvaluje uzavření smlouvy č. 2019/19/29 - 31 o realizaci divadelního představení na sehrání divadelní hry
NA ZLATÉM JEZEŘE dne 4. 3. 2019 se spolkem DS Hraničář, z. s. Rumburk, dle přílohy.
Pečovatelská služba - Usnesení RM č. 7 – 28/2019
RM doporučuje ZM schválit přijetí dotace na pečovatelskou službu z programu Podpora sociálních služeb
v Ústeckém kraji 2019 - velká dotace ve výši 568 800 Kč.
RM bere na vědomí podepsání příslušné smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace.
Technická výpomoc spolkům
Usnesení RM č. 7 – 29/2019
RM schvaluje technickou výpomoc spolkům na akce
pořádané v roce 2019, dle přílohy.
Pojištění odpovědnosti zaměstnanců
Usnesení RM č. 7 – 30/2019
RM schvaluje pojistné smlouvy pro pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli č. 2019/12/19 - 23 a 2019/12/19 - 24 s pojišťovnou
Kooperativa pojišťovna a. s., IČ 47116617, Pobřežní
665/21, Praha 8, dle předložených návrhů.
Pohledávky k rozpočtovým příjmům města Krásná
Lípa k 31. 12. 2018
Usnesení RM č. 7 – 31/2019
RM bere na vědomí stav pohledávek k rozpočtovým
příjmům města Krásná Lípa k 31. 12. 2018.
Odpis pohledávek
Usnesení RM č. 7 – 32/2019
RM schvaluje úplný odpis pohledávek k rozpočtovým
příjmům města Krásné Lípy evidovaných k 31. 12. 2018
u zemřelých dlužníků dle předloženého návrhu.
Platební terminál na pokladně MěÚ
Usnesení RM č. 7 – 33/2019
RM schvaluje nabídku ČSOB a. s. na dodávku a provoz
terminálu POS pro akceptaci platebních karet na pokladně městského úřadu ze dne 21. 1. 2019.
1. rozpočtové opatření 2019
Usnesení RM č. 7 – 34/2019
RM schvaluje 1. rozpočtové opatření rozpočtu města
roku 2019 dle předloženého návrhu.
Kulturní dům únor 2019
Usnesení RM č. 7 – 35/2019
RM schvaluje využití kulturního domu a program kina
na měsíc únor 2019, dle přílohy.
Zpráva o plnění úkolů - 5. RM
Usnesení RM č. 7 – 36/2019
RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů z 5. RM.
IV. Informace
Informace
RM projednala následující informaci a zápis:
- Přehled a srovnání zátěže ZZS ÚK v době uzavírky Lužické nemocnice v Rumburku 18. 12. - 31. 12. 2018.
- zápis z jednání Společenské komise ze dne 05. 02.
2019.
Jan Kolář
Jana Drobečková
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