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Příští číslo vyjde za dva týdny

č. 604

INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK

4,- Kč

Dlouhodobě usilujeme o záchranu nemocnice
v Rumburku a lepší péči pro občany Šluknovska!
Starosty nelze vinit z nečinnosti!!!
Vzhledem k probíhající veřejné diskusi o snahách
zachovat akutní lůžkovou péči na Šluknovsku, považujeme za důležité zveřejnit shrnutí aktivit starostů Šluknovska a senátora Zbyňka Linharta v této
věci.
Bohužel, ve veřejných diskusích zaznívá řada nepřesností a nepravd. Situaci se společně věnujeme
dlouhodobě, o to intenzivněji poté, kdy nás na jaře
loňského roku požádalo o pomoc město Rumburk,
jako vlastník Lužické nemocnice. Bylo to v době,
kdy Ústecký kraj odmítl s Rumburkem dále jednat.
Nejedná se samozřejmě o kompletní výčet všech
aktivit a jednání.
Mimo to probíhaly desítky dílčích jednání, vedené
jak senátorem Linhartem, tak starosty, včetně např.
výjezdů starostů a starostek Šluknovska do Ústí na
zasedání krajského zastupitelstva. V naší snaze upozornit na kritickou situaci nám po celou dobu po-

máhají i veřejná média, především Děčínský deník,
Český rozhlas Sever, MF Dnes i Česká televize.
Nejsme vlastníky nemocnic, nemáme v tomto rozhodovací pravomoc. Využíváme pouze politickou
sílu toho, že zastupujeme 55 tis. obyvatel Šluknovska.
Ani jednání u premiéra situaci nevyřešilo, ač to tak
je mediálně prezentováno.
Dne 30. 1. 2020 bylo doručeno insolvenční správkyní Lužické nemocnice a polikliniky, a. s. JUDr. Mgr.
Martinou Jinochovou Matyášovou Rozhodnutí
o dočasné úpravě rozsahu a struktury zdravotní
péče Lužické nemocnice a polikliniky, a. s., které
fakticky znamená zastavení provozu interního i chirurgického oddělení lůžkové péče a chirurgické ambulance. Pokračování – Rámcový přehled aktivit
k udržení zdravotní péče na Šluknovsku najdete
uvnitř Vikýře.

Vzpomínky
Krásnou Lípu v minulosti navštívila celá řada
významných politických osobností. Jistě vzpomínáte na návštěvy prezidentů Václava Havla,
Václava Klause, Miloše Zemana (toho ale viděl jen
málokdo), premiéra Babiše (toho také potkal jen
málokdo), vicepremiéra Lánského, ministrů Fencla,
Ambrozka, Podivínského, Ježka, Kužvarta, Jourové
a dalších, už si je asi ani všechny nepamatujeme.
V minulých dnech jsme ale také zaznamenali úmrtí
některých významných osobností naší země. Měli
tito lidé také nějaký vztah ke Krásné Lípě?
Tak třeba někdejší ministr obrany, velvyslanec
v Moskvě a šéf kanceláře Václava Havla pan Luboš
Dobrovský. Viděl jsem ho kdysi v popřevratových
dnech, kdy osvědčil své mravní zásady a podstatu
své osobnosti – měl jasno, kam a jak se má směřovat náš stát, dokázal mít i vizi, ovšem hlavně proto, že uměl rychle analyzovat ohromné množství
informací a najít v nich potřebnou orientaci. Měli
jsme možnost ho u nás vidět 17. listopadu 2015
u lavičky Václava Havla. Zúčastnil se té malé oslavy,
s ním i další osobnosti, mezi nimi například pan Ivo
Mathé. Ještě před malým koncertem v galerii Továrny, který jsem tehdy s Vláďou Krištofem uváděl,
jsem se prostě musel zeptat, jak oba pány oslovit;
vždyť pana Mathé bych měl oslovit Vaše Magnificence a pana Dobrovského Vaše Excelence. Oba
dva ale rázně požádali o oslovení „pan“ se jménem.
A tak jsem posluchačům koncertu našeho komor-

ního sboru prostě sdělil, že protože mi tito dva pánové nedovolili užít náležité tituly (ty jsem hned
uvedl), představím je jen jako pány. Oba se vyslovili
velice pochvalně nejen o úrovni koncertu i o perfektním vystupování Vládi Krištofa, ale zejména
o tom, jak se naše malé městečko začíná zase probouzet do krásy. Bylo to velice milé setkání.
Ještě předtím, než odešel pan Dobrovský, zemřel
předseda Senátu pan Jaroslav Kubera. A tady bych

to nechal na vás, čtenářích, vzpomeňte si, zda tady
pan Kubera někdy oficiálně byl.
Jako nápověda by mohly sloužit zdejší události
z loňského července – už si vzpomínáte?
Letos nám odešly dvě významné osobnosti polistopadové politiky, které jsme tady viděli. Vzpomeňme
v dobrém.
Karel Jarolímek
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Krásný zážitek napříč
generacemi a pro dobrou věc

V kulturním domě se vyměňovalo,
konal se zde Krásnolipský swap

Sobotní večer 1. února 2020 v našem kulturním domě patřil vzpomínkovému
koncertu písní Karla Gotta. Známé skladby v podání skvělého zpěváka Tomáše
Gregora, doprovázeného sólovým kytaristou Rolandem Vlčkem a brilantním
klávesistou, krásnolipským rodákem Zdeňkem Novákem potěšily posluchače
všech generací. Výtěžek ze vstupného 4 500 korun hudebníci posílají jako dar na
obnovu Dittrichovy hrobky.

V sobotu 1. února 2020 se v Kulturním domě Krásná Lípa konal swap
(výměňák), jehož smyslem je vyměnit věci pěkné nepotřebné za pěkné,
naopak takové, které udělají radost. Krásnolipský swap do kulturního domu
přilákal ženy, z Krásné Lípy a blízkého okolí. Kromě samotného swapování
jim byl k dispozici bar, kde organizátorky připravily drobné občerstvení
a nápoje. „Věci, které se nerozebraly, byly darovány do skladu dětských věcí
pro pěstouny pro Ústecký kraj v Dolní Poustevně,“ říká o osudu zbylých věcí
pořadatelka akce Kateřina Bezděková.

Bývalým členům Včeliček
a Lipky
Naši bývalí zpěváci a jejich rodiče!
Krásnolipský komorní sbor chce letos uspořádat
oslavu 35. výročí vzniku tohoto sboru a zároveň
připomenout 50 let od vzniku velmi úspěšných
sborů Lipky a později i Včeliček Krásná Lípa.
Chtěli bychom mj. uspořádat sraz všech
bývalých členek a členů, kteří budou moci
přijet. Potřebovali bychom proto Vaše mailové
adresy a další kontaktní údaje, abychom vám mohli posílat další informace.
Pošlete nám, proto prosím své mailové kontakty na adresu k.jarolimek@post.
cz. Připojte prosím pro všechny případy i svůj telefon a adresu bydliště. Do
rubriky „Předmět“ prosím napište „Sraz Lipky a Včeliček“. Děvčata prosím, aby
event. připojila svá dívčí jména. Nemáte-li mail svůj, pošlete adresu někoho
blízkého, kdo vám může kontakt zprostředkovat. O totéž prosíme i bývalé
členky komorního sboru a kolegy ze školy.
Prosíme, zprostředkujte tyto informace také těm našim bývalým členům, na
něž máte kontakt.
Informace, které nám poskytnete, budou sloužit jen tomu účelu, který zde
popisuji.
Další informace budou následovat.
Karel Jarolímek

Večer věnovaný Augustu Stradalovi zaplnil kulturní dům
Písně a skladby Augusta Stradala, hudebního
skladatele, který prožil významnou část života
v Krásné Lípě, zazněly v průběhu pátečního večera
24. ledna 2020 před zaplněným sálem kulturního
domu. Skladby přednesli umělci z našeho regionu:
paní Veronika Matysová – zpěv, pan Tomáš Flégr
– klavírní doprovod a klavírní sólista pan Martin
Kolář. Večerem provázela paní Astrid Schnittnerová,
autorka naší nové knihy o A. Stradalovi.
Prof. August Stradal – hudební pedagog
a skladatel se narodil 17. května 1860 v Teplicích
v Čechách. August Stradal absolvoval klasické
gymnázium v Litoměřicích a hudební konzervatoř
ve Vídni. Mladý umělec odešel v roce 1884 do
Výmaru, kde se stal stálým žákem světoznámého
hudebního skladatele Franze Liszta, kterého
doprovázel v letech 1885 a 1886 do Budapešti
a Bayreuthu. Ve 30. letech se v Krásné Lípě oženil
s Rosou Zweigeltovou, zde se také trvale usídlili.
Profesor August Stradal byl tvůrcem několika
literárních děl, jako např. Vzpomínky na Franze
Liszta, Malý svaz apod., která vyšla v nakladatelství
Paula Haupta v Bernu v roce 1929. V roce 1928 se
August Stradal stal laureátem Československé
Státní ceny. Prof. August Stradal zemřel 13. března
1930 v Krásné Lípě. Pochován je v rodinném hrobě
Zweigeltových v Krásném Buku.

Koncert se konal v rámci projektu Hudba nás spojuje, který je spolufinancován z prostředků Evropského fondu
pro regionální rozvoj v rámci Fondu malých projektů v Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát
Sasko 2014–2020 prostřednictvím Euroregionu Labe.
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Nabídka majitelům psů

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
Dluhové poradenství
kremenakova@komunitnicentrum.com
telefon 778 888 431
Pracovní a kariérové poradenství,
Retrostipendia
novakova@komunitnicentrum.com
telefon 778 888 431
Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi
kucerova@komunitnicentrum.com
telefon 774 974 583
Terénní programy
jansova@komunitnicentrum.com
telefon 777 036 828
T-Klub – NZDM
PO - SO 13:00 - 19:00
Amari klub – NZDM
PO - PÁ 12:00 - 17:00
PO - PÁ 14:00 - 17:00
galbava@komunitnicentrum.com
telefon 721 055 893
Klub Včelka
pro předškoláky od 3 do 6 let
PO - PÁ 8:00 - 13:00
hadravova@komunitnicentrum.com
telefon 774 020 265
Osobní asistence
Domácí péče o seniory
hanzlicek@komunitnicentrum.com
telefon 777 925 302
Komunitní práce
matousek@komunitnicentrum.com
telefon 778 888 435
Půjčovna kompenzačních pomůcek
telefon 777 925 302
Prádelna Kolíček
praní, žehlení, mandl, úklidy
sterbova@komunitnicentrum.com
telefon 777 291 340

Město Krásná Lípa již delší dobu
nabízí každému majiteli psa, který
má u nás zaplacený místní poplatek, k bezplatnému odběru sáčky na psí exkrementy. V případě
zájmu Vám budou vydány v pokladně na radnici, nebo v kanceláři technických služeb v ulici Pletařská. Děkujeme
všem majitelům pejsků za používání sáčků na psí
exkrementy. Kdo by nevěděl, jak se takový sáček
používá, může shlédnout instruktážní video z roku
2014, které najde na našich stránkách www.krasnalipa.cz ve videogalerii v menu Život.

Beruškový karneval
V pátek 7. února 2020 se od 9:30 hod. v podkroví
školní družiny v mateřském centru Beruška konal
dětský karneval. S ohledem na věk malých dětí
byla nachystána stanoviště s různorodými úkoly,
které měly děti s pomocí svých maminek splnit
a k závěru karnevalu dostaly sladkou odměnu
a balonek. Též se hlasovalo o nejhezčí kostým. První
místo vyhrála upírka Anetka, druhé místo Nikolka
coby princezna Elsa a třetí místo Amálka v šatech
princezny Šípkové Růženky. Tyto výherkyně byly
také odměněny.
Děti si na základě jednotlivých úkolů vyzkoušely
jemnou motoriku, logické myšlení, soustředěnost
a svůj talent ke sportovním hrám. Měly za úkol
podle barev zpět naskládat pěnové výplně do
spojovníků na vodní nudle, poskládat puzzle,
sestavit puzzle od největšího obrázku po nejmenší,
postavit kostky od největší po nejmenší krychli,
3x prohodit míček skrz obruč, sestavit obrázek
z dřevěných kostek, trefit se kroužky na tyč, přelézt
lavičku, projít se po schodech, přejít přes most,
prolézt tunelem a vše zakončit jízdou po klouzačce.
Děti a jejich maminky si vedly skvěle, k zábavě
a k tanci hrály písničky ze známých pohádek.
Karneval navštívila Amálka coby princezna Šípková
Růženka, Batman Honzík, luční víla Lindička,
upírka Anetka, Nikolka v převleku princezny Elsy
z Ledového království, andílek Běla, karatista Jindra,
žirafa Ondrášek a kostlivec Matýsek. Děkujeme
všem za účast a budeme se na vás opět těšit
v příštím roce na dalším Beruškovém karnevalu.
Michala Kobajová

SVOZ

SEPAROVANÉHO ODPADU
vždy v lichém týdnu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se
uskuteční:
Krásná Lípa, K. Horka, Krásný Buk, Kyjov:
27. 2. / 12. 3.
Vlčí Hora, Zahrady: 24. 2. / 9. 3.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma
vyzvednout na TS Krásná Lípa, Pletařská 22/3
a také na MěÚ, dveře č. 5. 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. 2019 začal tzv. zimní svoz sběrných nádob
na SKO. Letní svoz začíná 1. 4. 2020. 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

Provozní doba sběrného dvora
a kanceláře technických služeb
pondělí
7:00 – 12:00 a 14:00 – 16:00
úterý
7:00 – 12:00 a 14:00 – 15:00
středa
7:00 – 12:00 a 14:00 – 16:00
čtvrtek
7:00 – 12:00 a 14:00 – 15:00
pátek
7:00 – 12:00 a 14:00 – 15:00
sobota v sudém týdnu 8:00 – 11:00
Tato provozní doba platí do 31. 3. 2020.
Kontakt: Pletařská 22/3,
telefon: 412 354 848, mobil: 773 630 563,
e-mail: cechovam@krasnalipa.cz

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

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

Otevírací doba:
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

13:00 – 16:30
9:00 – 11:30; 13:00 – 16:30
13:00 – 16:30
9:00 – 11:30
zavřeno

strana 4

20.února 2020

Rámcový přehled aktivit k udržení zdravotní
péče na Šluknovsku
2015 – březen

2017 – leden

Senátor Zbyněk Linhart píše ministru
zdravotnictví S. Němečkovi a žádá jej
o urychlené, dlouhodobé a koncepční řešení zdravotní péče v okrese Děčín, poukazuje na nedostatek praktických lékařů
a odborných pracovišť a ptá se na reálné
možnosti léčby našich obyvatel v sousedícím Sasku.

Senátor Zbyněk Linhart píše ministru
zdravotnictví M. Ludvíkovi o problémech
sehnat specializované lékaře ve Výběžku, že věkové složení praktických lékařů
a stomatologů je zde alarmující, že blízkost SRN odčerpává odborné zdravotnické síly za hranice, že dvě městské nemocnice nemohou z hlediska nastavení
podmínek dotací čerpat prostředky z fondů EU a žádá pana ministra opět o pomoc
a podporu v poskytování zdravotní péče
v regionu Šluknovského výběžku.

2015 – červen
Senátor Zbyněk Linhart píše premiéru
Sobotkovi, že nastavení strukturálních
fondů vyloučilo nemocnice v Rumburku
a Varnsdorfu o možnost žádat o dotaci,
přestože to jsou jediné nemocnice v rámci Šluknovska a žádá o nápravu.

2017 – březen

18 starostů a starostek Šluknovska, poslanec J. Foldyna a senátor Zbyněk Linhart
posílají společně podepsaný dopis ministru zdravotnictví S. Němečkovi s naléhavou žádostí o pomoc při řešení kritické
situace zdravotní péče v regionu Šluknovska, a to především v oblasti lůžkové
a ambulantní péče poskytované Lužickou
nemocnicí a poliklinikou v Rumburku. To
tehdy za rok 2014 dosahovala nemocnice
ztrátu „jen“ 18 mil Kč (za rok 2018 už to je
52 mil Kč).

Senátor Zbyněk Linhart píše další dopis ministru zdravotnictví M. Ludvíkovi.
Odvolává se na další předchozí ústní
rozhovory, na dopis předsedy představenstva Lužické nemocnice a polikliniky, odvolává se na jednání, která vedl ve
věci Lužické nemocnice s Ing. Helenou
Rögnerovou, ředitelkou odboru dohledu nad zdravotním pojištěním a Tomem
Philippem, náměstkem ze sekce zdravotního pojištění, a žádá opakovaně ministra
o intervenci, která vyřeší riziko hrozícího
kolapsu v zajišťování zdravotní péče ve
Šluknovském výběžku. Poukazuje na to,
že stát nekoná a zasazuje nemocnici smrtelné údery.

2016 – duben

2017 – duben

Senátor Zbyněk Linhart píše ministru
zdravotnictví S. Němečkovi a žádá jej
o začlenění oblasti Děčína-Šluknovska
do seznamu těch oblastí, do kterých má
směřovat podpora v rámci programu na
podporu dostupnosti zdravotních služeb,
když tam z nepochopitelných důvodů
absentovala. Připomínal nedobrou situaci nemocnice v Rumburku a opakovaně
žádal o pomoc s intervenováním u příslušných zdravotních pojišťoven k proplacení úhrad nemocnici.

Senátor Zbyněk Linhart píše premiéru
B. Sobotkovi a opět upozorňuje na to, že
region mimo jiné potřebuje program na
obnovu zdravotnických zařízení (polikliniky, ordinace, zejména a především rekonstrukci Lužické nemocnice).

2015 – prosinec

2016 – prosinec
Senátor Zbyněk Linhart píše premiéru B.
Sobotkovi, dokládá selhávající regionální politiku státu a upozorňuje na nedostatečné zajištění základních veřejných
služeb ve zdravotnictví a opět na to, že
ve strukturálně postiženém regionu jsou
z podpory evropských fondů vyloučeny
nemocnice v Rumburku a Varnsdorfu.

Ministr Ludvík byl v rumburské nemocnici před Velikonocemi. S hejtmanem
Ústeckého kraje jsme o problému opět
mluvili na jednání starostů Šluknovska
dne 21. 4. 2017, kde nám vysvětlil opakovanou nabídku na převzetí nemocnice
a zajištění investic (starosta Rumburku
v té době na jednání nebyl).
2017 – prosinec
Senátor Zbyněk Linhart píše ministru
zdravotnictví A. Vojtěchovi, kde žádá
o přijetí nápravných opatření, které pomohou řešit krizovou situaci v poskytování základní lékařské péče na Šluknovsku
a opět poukazuje na neudržitelný stav
rumburské nemocnice a dlouhodobě

katastrofálně laxní přístup státu a zdravotních pojišťoven k řešení této problematiky, a že již hrozí zavírání některých
oddělení v nemocnici.
2018 – březen
Senátor Zbyněk Linhart píše premiéru
A. Babišovi, že navzdory mnoha vládním
příslibům dosud žádná vláda potřebnou
změnu na Děčínsko nepřinesla a region
se potýká s narůstajícím množstvím problémů, mimo jiné s nedostatkem lékařů
a nízkou úrovní a nedostatečnou nabídkou zdravotní péče. Mezi jinými opět
žádá o urychlené spuštění programu na
rekonstrukce a obnovu zdravotnických
zařízení (polikliniky, ordinace, zejména
a především rekonstrukci Lužické nemocnice).
2018 – duben
Senátor Zbyněk Linhart píše hejtmanu
O. Bubeníčkovi a apeluje na něj, aby Ústecký kraj udělal vše pro záchranu rumburské nemocnice, aby dohoda o jejím
převzetí byla ve prospěch pacientů a personálu uzavřena co nejdříve, a aby Ústecký kraj pomohl se zajištěním dostatečné
zdravotní péče v regionu Šluknovska.
2018 – květen
17 starostů a starostek (tj. všichni kromě Varnsdorfu) Šluknovského výběžku
píše hejtmanovi a Radě Ústeckého kraje
společně podepsaný dopis, ve kterém
vyjadřují nesouhlas s tím, že Ústecký kraj
odmítl jednat s městem Rumburk o podmínkách převzetí nemocnice Ústeckým
krajem, žádají o co nejrychlejší termín
pro přijetí zástupců starostů obcí Šluknovského výběžku k projednání krizové
situaci kolem nemocnice, s cílem co nejrychleji zajistit plnohodnotné zajištění
zdravotních služeb a celodenní akutní
lůžkové péče pro obyvatele Šluknovského výběžku.
2018 – červen
Senátor Zbyněk Linhart píše řediteli VZP
Z. Kabátkovi, kde poukazuje na krizovou
situaci v Lužické nemocnici a vyzývá jej
k plné úhradě všech v minulosti reálně
odvedených výkonů nemocnice a k okamžitému zajištění potřebné a dostatečné
péče pro obyvatele Šluknovského výběžku.
Zástupci starostů Šluknovska vystupu-
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jí na jednání Zastupitelstva Ústeckého
kraje s požadavkem na záchranu akutní
lůžkové péče v Rumburku a na obnovu
jednání o převzetí Lužické nemocnice
pod Krajskou zdravotní. Bohužel nás nepodpořila ani větší část zastupitelů ÚK
ze Šluknovska, s výjimkou rumburských
zástupců.
Senátor Zbyněk Linhart píše opět ministru zdravotnictví A. Vojtěchovi, opět popisuje krizovou a stále se horšící situaci v zajišťování zdravotní péče ve Šluknovském
výběžku, že se navzdory mnoha výzvám
stále nic neděje a díky této nečinnosti
systém zdravotní péče na Šluknovsku
stojí na hraně kolapsu, že v roce 2017 bylo
zrušeno porodnické oddělení, v březnu
2018 plicní ambulance, výrazné omezení
provozu hrozí chirurgickému oddělení,
že po dobu dovolených bude zavřená interna, že nebude zajištěna péče ani v případech akutního ohrožení života, že se
překládají pacienti na benzínové čerpací
stanici atd. Znovu a znovu apeluje na MZ,
aby uplatnilo svůj vliv nejen na VZP při
potřebě zajistit základní zdravotní péči
v odlehlém regionu Šluknovska, a aby
byla respektována práva a životy 55 tisíc
místních obyvatel. Žádal, aby MZ zajistilo
plné úhrady nemocnici, aby co nejrychleji spustilo program na podporu regionálních nemocnic, aby Lužická nemocnice
mohla co nejdříve požádat a získat dotaci
na základní investiční potřeby a aby MZ
zajistilo absentující péči pro obyvatele
Šluknovska prostřednictvím německých
nemocničních zařízení.
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2018 – říjen
Senátor Zbyněk Linhart předává ministerstvu zdravotnictví, Všeobecné zdravotní
pojišťovně a Ústeckému kraji petici s požadavkem na zajištění dostupných a kvalitních zdravotních služeb pro občany
Šluknovského výběžku, kterou v období
od 1. 7. 2018 do 30. 9. 2018 podepsalo
přes 7 tisíc občanů. Bez reálné reakce.
2018 – prosinec
Senátor Zbyněk Linhart opět píše ministru zdravotnictví A. Vojtěchovi o tom, že
situace ve Výběžku se navzdory nekonečným apelům a petici stále nezměnila, že
budoucnost rumburské nemocnice zůstává stále nejasná, nejasná zůstává možnost využívat dostupných zdravotních
služeb na klinice v Sebnitz, stejně jako že
se nezvýšil počet specialistů, praktiků, zubařů… atd. a ptá se, kdo konkrétně nese
politickou, odbornou a trestní zodpovědnost, pokud nedostupnost zdravotní
péče a služeb ve Šluknovském výběžku,
navzdory opakovanému poukazování
na absolutní nepřijatelnost tohoto stavu,
včetně petice podepsané 7 tisíci lidmi,
způsobí např. v kombinaci s nepříznivým
počasím návštěvníkům regionu a občanům Šluknovského výběžku nevratné následky na zdraví nebo dokonce životech.
2019 – únor

Senátor Zbyněk Linhart píše hejtmanu
O. Bubeníčkovi dlouhý dopis, jaké má
omezování provozů a uzavírání ordinací
v rumburské nemocnici dopady na zdraví
a životy obyvatel Šluknovska a snaží se
ho přesvědčit, že kraj nemůže rezignovat
na řešení situace v rumburské nemocnici,
jak rozhodlo dne 25. 6. 2018 zastupitelstvo Ústeckého kraje, že o vyřešení krizové situace nebude se starosty Šluknovska
ani městem Rumburk dokonce ani jednat, přestože krajská samospráva nese
za dostupnost úplné a kvalitní zdravotní
péče pro každého občana nepřenositelnou spoluzodpovědnost. Pan hejtman na
dopis neodpověděl.

Po předcházejících debatách a domluvě
z konce roku 2018 se uskutečnila schůzka u ministra zdravotnictví A. Vojtěcha
se zástupci starostů Šluknovska (4 starostové jako zástupci Šluknovska ve věci
nedostupnosti a stále více alarmujícího vývoje zajišťování zdravotní péče ve
Šluknovském výběžku). Dokladujeme, že
obzvláště v době dočasného uzavření interny v rumburské nemocnici jsme opět
byli ještě ve větší míře svědky masivního
převážení pacientů do nemocnic např.
v Děčíně atp. s překládáním pacientů na
benzinových pumpách, kdy pacient ve
vážném stavu na hadičkách musí přelézt
ze sanitního lůžka – nosítek na druhé,
v tričku, přitom venku je kolem nuly a poletuje sníh…, jsme svědky, jak pacienti
v jiných nemocnicích jsou při vytížení
umisťovány na chodby, mluvíme o pozdních dojezdech záchranky, nebo že nepřijede vůbec…

Starostové Šluknovska jednají s ředitelkou krajské pobočky VZP v Ústí nad Labem o zajištění zdravotní péče na Šluknovsku. Ta deklaruje, že jedině záchrana
nemocnice v Rumburku dává VZP smysl,
nikoliv přenesení do Varnsdorfu, kde je
naopak potřeba zvýšit kapacitu LDN.

Na schůzku s ministrem se po vlastní
paralelní linii dostavuje i starosta města
Varnsdorfu a Rumburku (zástupci majitelů nemocnic), oba představitelé vládnoucího Hnutí ANO. Na chodbě nám bylo
dáno najevo, že se nemáme do této věci
plést, neboť situace s rumburskou ne-

2018 – srpen

mocnicí si vyřeší po stranické a vlastnické
linii. Ze strany Krajské zdravotní je opět
deklarováno, že část nemocnice v Rumburku převezmou!
2019 – duben
Zástupci starostů Šluknovska spolu s německou politickou a odbornou reprezentací jednají v Praze na VZP, jak zajistit
přeshraniční zdravotní péči při její nedostupnosti ve Šluknovském výběžku
v důsledku nedostatečných kapacit praktických i odborných lékařů a kolabování
rumburské nemocnice. VZP slibuje memorandum, které má umožnit finanční
krytí zdravotní péče poskytované českým
pacientům v německých nemocnicích.
VZP je současně prý připravena upravit financování tak, aby zdravotní péče
v rumburské nemocnici zůstala zachována, chce i posílit zdravotní záchrannou
službu a kapacity ambulantní péče.
Starostové Šluknovska jednají na zámku
ve Šluknově se zástupci německých příhraničních nemocnic, zástupci zdravotních pojišťoven a náměstkyní ministra
zdravotnictví o možnostech přeshraniční
zdravotní péče v situaci, kdy je v ohrožení
nemocnice v Rumburku.
2019 – 3. květen
Starostové DSO Sever jednají v Lobendavě s vedoucím odboru zdravotnictví ÚK
p. Severou. Zaznívá od něj nabídka možnosti zřídit upravené místo pro překládku
pacientů Zdravotní záchranné služby ÚK
ve Chřibské.
2019 – červen
Zbyněk Linhart píše opakovaně dopis
ministru zdravotnictví A. Vojtěchovi s dotazem na posun v jednání s odvoláním
na společné jednání starostů, zástupců
zdravotních pojišťoven, pracovníků ministerstva a senátora v únoru 2019.
Starostové Šluknovska píší dopis předsedovi vlády A. Babišovi s naléhavou žádostí o intervenci v jednání o zachování
akutní lůžkové péče na Šluknovsku.
Starostové Šluknovska píší dopis generálnímu řediteli VZP Z. Kabátkovi, dotazují
se, kdo a jak zajistí akutní lůžkovou péči
na Šluknovsku v případě kolapsu Lužické
nemocnice v Rumburku.
2019 – 24. červen
Opět na jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje vystupuje zástupce starostů
J. Kolář s požadavkem na záchranu nemocnice v Rumburku. Opakuje se, bohu-
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žel, situace z loňska, kdy nás opět nepodpořila část zastupitelů ÚK ze Šluknovska.
Senátor Zbyněk Linhart domlouvá schůzku u předsedy vlády A. Babiše za účasti
starostů Šluknovska, zástupců Ústeckého
kraje, VZP, Lužické nemocnice a Krajské
zdravotní.
2019 – 28. červen
Proběhlo jednání na Úřadu vlády ČR
s A. Babišem, byly určeny možnosti dalšího postupu k záchraně akutní lůžkové
péče na Šluknovsku.
2019 – 29. červen
Starostové Šluknovska informují osobně
hejtmana Bubeníčka o výstupech schůzky u premiéra Babiše a požadují rychlou
reakci Ústeckého kraje a Krajské zdravotní na návrh řešení přednesený na jednání
VZP ČR. Připravuje se text memoranda –
veřejného příslibu k převzetí nemocnice
v Rumburku pod Krajskou zdravotní, a. s.,
nejpozději k 1. 9. 2019.

20.února 2020

lupráci v oblasti přeshraniční zdravotní
péče. Jeho cílem je usnadnit přístup ke
zdravotní péči obyvatelům Šluknovského
výběžku. Stalo se tak mj. na základě iniciativy senátora Z. Linharta a starosty Dolní
Poustevny Roberta Holce.

2020 – 20. leden

2019 – 30. srpen

2020 – 30. ledna

Starostové SPRŠ navštěvují nemocnici
v Sebnitz a jednají o konkrétním postupu
při ošetřování občanů Šluknovska na této
klinice.

Bylo doručeno insolvenční správkyní Lužické nemocnice a polikliniky, a. s. JUDr.
Mgr. Martinou Jinochovou Matyášovou
Rozhodnutí o dočasné úpravě rozsahu
a struktury zdravotní péče Lužické nemocnice a polikliniky, a. s., které fakticky
znamená zastavení provozu interního
i chirurgického oddělení lůžkové péče
a chirurgické ambulance.

2019 – 9. září
Krajský soud Ústí nad Labem jmenuje insolvenční správkyní JUDr. Mgr. Martinu
Jinochovou Matyášovou.
2019 – 24. září

Koná se schůzka starostů Šluknovska ve
Varnsdorfu ve věci dalšího společného
postupu v oblasti zdravotní péče na Šluknovsku.

2020 – 31. leden

Předseda Sdružení pro rozvoj Šluknovska J. Kolář píše dopis hejtmanovi a radě
ÚK ve věci zřízení upraveného místa pro
překládku pacientů Zdravotní záchranné
služby ÚK ve Chřibské.

Předseda Sdružení pro rozvoj Šluknovska
J. Kolář odesílá dopisy předsedovi vlády
A. Babišovi a hejtmanovi ÚK s žádostí
o osobní intervenci a pomoc v kritické
situaci v zajištění zdravotní péče pro občany Šluknovska.

2019 – 8. červenec

2019 – 27. září

2020 – 7. únor

Proběhlo jednání s KZ, a. s. v nemocnici
v Mostu (předseda představenstva KZ
p. Novák, generální ředitel KZ p. Fiala,
senátor Zbyněk Linhart, starosta města
Rumburk L. Kus, předseda SPRŠ J. Kolář)
o situaci po jednání s předsedou vlády A.
Babišem – o případném převzetí Lužické
nemocnice (části obchodního závodu)
pod KZ, a. s.

Zasedání DSO SEVER – starostové jednají
s insolvenční správkyní JUDr. Mgr. Martinou Jinochovou Matyášovou o dalším
postupu a zajištění fungování nemocnice
v Rumburku.

Proběhlo jednání DSO SEVER ke kritické
situaci zajištění zdravotní péče pro občany Šluknovska mj. s náměstkyní ministra
zdravotnictví p. Rögnerovou, náměstkem
ředitele VZP p. Šmehlíkem a náměstkem
hejtmana ÚK p. Rybákem. Bylo jasně řečeno, že stát počítá s rumburskou nemocnicí jako s páteřní s funkčním akutním
příjmem. Ministerstvo požaduje aktivní
přístup Ústeckého kraje. Varnsdorfská
nemocnice může být jen doplňkem, nikoliv náhradou rumburské. Další jednání
k postupu proběhne 10. 2. 2020 v Praze
u ministra zdravotnictví, se zástupci Ústeckého kraje a Krajské zdravotní, a. s.

2019 – srpen
Město Rumburk odmítlo návrh smlouvy
o smlouvě budoucí o převodu Lužické
nemocnice ze strany Krajské zdravotní,
a. s.

2019 – 20. listopad
Ústecký krajský soud rozhodl o prohlášení konkurzu na Lužickou nemocnici
v Rumburku.
2019 – 19. prosinec

Lužická nemocnice, a. s. vyhlásila úpadek

Předseda Sdružení pro rozvoj Šluknovska J. Kolář se účastní jednání pracovní
skupiny „Zajištění zdravotních služeb ve
Šluknovském výběžku“, která má poskytnou radě a zastupitelstvu ÚK informace
k problematice.

2019 – 28. srpen

2020 – 6. leden

Předseda SPRŠ J. Kolář spolu s p. I. Vyčítalovou (MěÚ Rumburk – krizové řízení) jedná na KÚ ÚK, odbor zdravotnictví
o aktualizaci plánu pokrytí výjezdovými
základnami zdravotní záchranné služby
– navýšení počtu na základně Rumburk.

Senátor Z. Linhart píše další dopis ministrovi zdravotnictví A. Vojtěchovi ve věci
neřešené úrovně zdravotní služby ve
Šluknovském výběžku a dalších problémech v zajištění základní zdravotní péče
pro občany Šluknovska.

2019 – 28. srpen

2020 – 14. leden

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch
v Dolní Poustevně spolu se státní ministryní sociálních věcí a ochrany spotřebitele Saska Barbarou Klepsch a představiteli
Ústeckého kraje a všech sedmi zdravotních pojišťoven činných v České republice podepsal Společné prohlášení o spo-

Předseda Sdružení pro rozvoj Šluknovska J. Kolář se účastní jednání pracovní
skupiny „Zajištění zdravotních služeb ve
Šluknovském výběžku“, která má poskytnou radě a zastupitelstvu ÚK informace
k problematice.

2019 – 12. srpen

2020 – 10. únor
Avizované pondělní jednání proběhlo
s dílčím závěrem, že Ústecký kraj je připraven v případě souhlasu zastupitelů
jednat o částečném zajištění zdravotní
péče v rumburské nemocnici. Tedy opět
nic jednoznačného. V každém případě je
nutné vyčkat dalšího postupu insolvenční správkyně, která v nejbližších dnech
získá finanční ohodnocení majetku a nabídne jej, pravděpodobně formou výběrového řízení, k prodeji. Je otázkou, zda
se Ústecký kraj, potažmo KZ, a. s. do výběrového řízení přihlásí.

Za Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Jan Kolář

20. února 2020
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Povedená premiéra talk show Ládi Bezděka
s cestovatelem a spisovatelem Josefem Formánkem
V Krásné Lípě vystoupil český spisovatel
a cestovatel Josef Formánek, a to v rámci nové
talk show Ládi Bezděka „Cesto pokec show“, která
se konala 28. ledna 2020 v kulturním domě. Josef
Formánek je zakladatelem časopisu Koktejl, autor
sedmi knih, abstinující alkoholik s mentawaiským
jménem Prsatý muž. Jednu ze svých knih
napsal v rekordně rychlém čase za pouhých

11 hodin a 19 minut. Jiná posloužila jako předloha
k celovečernímu filmu Úsměvy smutných mužů.
Zajímavé povídání rozdělené do několika témat,
přesto spolu velmi souvisejících a vzájemně se
prolínajících, posluchačům přiblížilo mnohé z jeho
cest a životě na ostrově Siberut s lidmi kmene
Mentawai a zkušeností s alkoholem. Mluvilo se
také o psaní, víře v Boha…, navíc celou talk show

doplnila projekce fotografií a videí. Na závěr se měla
konat poprava draka, ke které nakonec nedošlo.
"Dost bylo stínání dračích hlav, jen kvůli princezně
a půlce nějakýho království," vysvětluje humornou
tečku za talk show na facebookové stránce BigTrip.
cz Láďa Bezděk. Nechyběla ani příležitost koupit si
knihu s autorovým věnováním, kterou mnozí po
skončení využili.

Podstávkové
domy
Starostka kruhu přátel muzea Varnsdorf paní Bc. Jaroslava
Štěpánková u nás v MŠ zrealizovala setkání, které
mělo charakter vlastivědného vyprávění, prezentace
a diskuse se zapojením všech zúčastněných. Hlavním
tématem setkání byla Krásná Lípa jako součást Krajiny
podstávkových domů. Město Krásná Lípa je těmito
domy bohatě zastavěno a domy jsou v nemalém počtu
obydleny právě rodinami dětí docházejících k nám do
MŠ. Několik z nich je využito jako prostory pro cukrárnu,
kavárnu, muzeum apod. Veškeré informace a myšlenky
měla paní Štěpánková podložené foto dokumentací,
kterou zpravidla sama zhotovila. Z důvodu toho, že
většina účastníků pochází z této Krajiny podstávkových
domů, vyrostla v nich, nebo v současné době je stále
obývá, se další část setkání nesla v duchu diskuse a sdílení
zkušeností s životem v nich, s udržováním těchto domů
a možnostmi rekonstrukce. Nejmladším účastníkům
akce nabídla výtvarnou aktivitu – tvorbu podstávkového
domku. Materiálem pro tvoření byly kartony, staré krabice,
látky a v neposlední řadě barvy, lepidlo a nůžky.
Domek teď zdobí třídu Berušek a slouží k námětovým
hrám dětí. Za setkání ve Sluníčku moc děkujeme.
Za kolektiv MŠ Bc. Karolína Samková

Osobní asistence pro Vás či Vaše blízké
Kostka Krásná Lípa poskytuje sociální služby
v regionu Šluknovského výběžku. Na základě
potřeb a zájmu, jsme od začátku roku 2019
otevřeli sociální službu Osobní asistence. Službu
poskytujeme lidem se sníženou soběstačností
a jejím cílem je vyhovět jejich přání zůstat doma.
Nemusí se vždy jednat o lidi s postižením, nebo
seniory. Službu poskytujeme např. krátkodobě po
hospitalizaci ve zdravotním zařízení, po úrazech
apod. Službu jsme v uplynulém roce dlouhodobě
poskytovali více než dvaceti klientům. Největší
zájem byl o podporu při zvládání běžných úkonů

péče o vlastní osobu, přípravu jídla, nákupy, pomoc
při zajištění chodu domácnosti a aktivizační
činnosti. Poskytujeme také doprovody k lékaři,
na úřady, do školy nebo na kulturní akce. Klient si
s námi domlouvá, co konkrétně a v jakém čase si
od služby objednává.
Měli jsme tu čest s jednou z našich klientek oslavit
její 100. narozeniny. O paní pečujeme i nadále, a to
podle její potřeby. Pětkrát týdně, někdy dvakrát
a někdy třikrát denně. V případě potřeby zajistíme
potřebnou péči i o víkendu. V ostatním čase o paní
pečuje syn. Na naše asistentky se vždy těší a ptá se,

kdo přijde do další služby. Nás těší, že s naší pomocí
může zůstat v prostředí, které zná a má ráda, je tam
doma.
Osobní asistenci poskytujeme v 18 obcích
Šluknovského výběžku. Služba je zpoplatněná
– od 100 Kč do 120 Kč dle rozsahu poskytnuté
služby. Poskytování služby finančně podporuje
Evropská unie, Ústecký kraj a obce v regionu.
Podrobné informace získáte na našem webu www.
komunitnicetrum.com nebo na telefonním čísle
770 125 690. Ivana Pokorná, Kostka Krásná Lípa,
vedoucí týmu Osobní asistence
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V prodeji je Kulturní pas Euroregionu Elbe/Labe 2020
Také na rok 2020 připravil Euroregion Elbe/Labe
(EEL) možnost získat slevy na vstup do více jak
50 vybraných saských kulturních institucí díky
Kulturnímu pasu Euroregionu Elbe/Labe. Největším
magnetem jsou tradičně saské umělecké sbírky

v Drážďanech s obrazárnami starých nebo nových
mistrů nebo pevnost Königstein.
Kulturní pas Euroregionu Elbe/Labe stojí stejně
jako vloni 30 Kč, a je určen českým návštěvníkům
Saska. Zájemci mohou pas zakoupit na prodejních

místech, přímo na sekretariátu EEL v Ústí nad
Labem nebo si ho nechat poslat poštou. Další
informace najdete na webu Euroregionu Elbe/
Labe (www.euroregion-elbe-labe.eu/cz/) v záložce
Aktuality.

Cesto Pokec Show podruhé, tentokrát
s Jindřichem Böhmem
Cesto Pokec Show je nezvyklé "talk show"
tedy pokec s významnou osobností z ne ryze
cestovatelského prostředí, avšak na téma cestování.
Pokusíme se vám naše hosty představit v trochu
jiném světle, než je běžně znáte, nevážně i vážně,
s dostatečnou dávkou legrace a prapodivných
témat, které jsou s cestami po světě tak nějak
spjaty.
Již druhá akce se uskuteční 25. 2. 2020 od 18:00
v Kulturním domě Krásná Lípa a naším hostem
bude Jindřich Böhm.
Jindřich Böhm, vrakový potápěč, dobrodruh

a fotograf: Majitel IT firmy, potápějící se až do 100
metrových hloubek, objevitel několika vraků lodí
a milovník lidských příběhů. Byl součástí několika
podmořských expedic, kdy nejvýznamnější asi byla
vyšetřovací akce k vraku potopené lodi Estonia.
Díky této skutečnosti je na něj dodnes ve Švédsku
vypsán zatykač. Jako fotograf sehrál důležitou
roli v projektu "Století Miroslava Zikmunda", kde
působil jako hlavní fotograf a jeho fotografie zdobí
stejnojmennou knihu.
Přijal naše pozvání a souhlasil s tím, že ho můžeme
vyzpovídat. Budeme si spolu povídat o potápění

k známým i neznámým vrakům, potápění mezi
žraloky a o švédském embargu. Nevynecháme
jeho oblíbenou Namibii, Francii nebo focení
polonahých domorodců v Amazonii. Jindra nám
také poví jaká je role fotografa v pozadí natáčení
filmu o legendě... Jindra je skvělý vypravěč a tak se
máte opět na co těšit!
Vstupenky jsou v předprodeji za 100 Kč. Na
místě budou v prodeji za 120 Kč. Pro objednávky
a předprodej pište na bigtrip@bigtrip.cz nebo
volejte na +420 777 34 24 38.
Ladislav Bezděk, BigTrip.CZ
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Klub pro ženy v komunitním centru Kostka
Podporujeme tvořivost a vytváříme bezpečný
prostor pro setkávání žen a diskuzi nad běžnými
či osobními tématy. Klub je otevřen ženám, které
pečují o děti nebo jsou v evidenci úřadu práce.
Učíme se zvládat různé techniky a postupy, které
slouží pro šetrnější vedení domácnosti např. při
výrobě domácí kosmetiky či drogerie s využitím
bylin, opravě či úpravě ošacení, proměně
dosloužilých věcí na nové. Také se věnujeme
vlastnoruční originální tvorbě např. při výrobě

dekorací, hraček, bytových doplňků nebo šperků.
Ve vánočním období jsme tvořili vánoční dekorace
a dárky pro své blízké.
Pravidelně se scházíme v úterý od 10:30 hodin
v MC Beruška a po 11:30 hodin se přesouváme
do komunitního centra Kostka, kde jsme až do
15 hodin. V komunitním centru se setkáváme
také ve středu od 12 hodin do 15 hodin a v době
vánočních příprav jsme se začaly scházet
i v pondělí od 16:30 hodin.

Projekt „My to zvládneme – START“
Probíhá projekt „My to zvládneme - START“ určený
osobám pečující o malé děti do věku maximálně
15 let, které jsou v evidenci ÚP ČR – kontaktní
pracoviště Rumburk a Varnsdorf.
Cílem projektu je zapojit cílovou skupinu do
realizovaného projektu, nabídnout a poskytnout
rekvalifikace, zprostředkovat nově vytvořená
a volná dotovaná i nedotovaná pracovní místa.
Projekt nabízí soubor navzájem provázaných a na
sebe navazujících klíčových aktivit směřujících ke
zvýšení uplatnitelnosti cílové skupiny projektu na
trhu práce.
Pro podrobnější informace můžete kontaktovat:

Program kina

osobního poradce – PaedDr., Bc. Milan Jirsák,
telefon 704 167 453, email: jirsak@womenet.cz
| poradenské pracoviště – Střední zdravotnická
škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková
org., provozní doba: pondělí a úterý 10:00 – 16:00
hodin, středa až pátek 8:00 –14:00 hodin, případně
dle osobní domluvy | terénního pracovníka –
Jana Pastorová, telefon 777 276 901 | WomenNet,
o. s. – Smetanova 483, 436 01 Litvínov;
email:
info@womenet.cz
nebo
svou
zprostředkovatelku na kontaktním pracovišti
Úřadu práce ČR v Rumburku a Varnsdorfu.

Toy Story 4: Příběh hraček
Středa 26. 2. 2020 od 17.00
Kovboj Woody vždy dobře věděl, co je smyslem
jeho života. Když Bonnie přinese novou hračku,
otevře se Woodymu a jeho kamarádům docela
nový svět.
Animovaný film, 100 min., vstupné 60 Kč

Při každé schůzce je k dispozici i hlídání dětí, které
tráví čas v herně předškolního Klubu Včelka.
Díky dotaci Evropské unie je podpořen nejen klub
pro ženy, ale v Kostce jsou k dispozici další služby –
dluhové poradenství, retrostipendia nebo odborné
sociální poradenství. Jste zvány!
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Dagmar Hadravová, Kostka Krásná Lípa, p. o.

Maškarní bál
Tolštejnského
panství
Tolštejnské panství a příznivci kultury na
Šluknovsku zvou na tradiční maškarní bál, jehož
součástí bude vyhlášení a předání ceny Zlatá můza
severu 2019. Těšit se můžete také na programové
vstupy, tombolu a ocenění masek. K tanci a dobré
náladě zahraje a zazpívá kapela Garance.
Bál se koná v sobotu 7. března 2020 od 20:00
v hotelu Jef Doubice. Vstupné je 130 Kč. Předprodej
vstupenek zajišťují: Hotel Jef Doubice – tel. 605
489 523, IC Jiřetín pod Jedlovou – tel. 412 379 336
a v Krásné Lípě N. Semelková – tel. 774 565 184.

Aktuální dění
v Krásné Lípě
v mobilní aplikaci

Lví král

Pátek 28. 2. 2020 od 17.00
Příběh lvího krále z africké savany.
Animovaný film, 118 min., vstupné 60 Kč

Mobilní zákaznické centrum
Severočeských vodovodů a kanalizací

vyřídíte v mobilním zákaznickém centru přímo na
Křinickém náměstí v Krásné Lípě.
Vždy ve středu:
lichá středa od 12:00 do 14:00,
sudá středa od 10:00 do 12:00.

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.)

Tato provozní doba mobilního centra platí od
1. 10. 2019 do 30. 4. 2020.
Běžné zákaznické centrum najdete ve Varnsdorfu
na ulici 5. května 3541 vždy v úterý a ve čtvrtek
v době od 8:00 do 14:00 hodin, tel. 417 807 842,
nebo volejte zákaznickou linku: 601 267 267, 840
111 111.
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.

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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Usnesení z 25. zasedání Rady města Krásná Lípa
konaného dne 3. 2. 2020
I. Hlavní program
Lužická nemocnice v Rumburku
Usnesení RM č. 25 – 01/2020
RM projednala informaci o aktuální situaci
v Lužické nemocnici v Rumburku.
RM ukládá starostovi Janu Kolářovi vyzvat
hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka k podpoře při zajištění akutní lůžkové péče
na Šluknovsku.
II. Došlá pošta
Prodej p. p. č. 1309/3, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 25 – 02/2020
RM doporučuje ZM neschválit prodej p. p. č.
1309/3 o výměře 13668 m2, k. ú. Krásná Lípa
za účelem výstavby RD Radimu Kosovi, bytem
Kyjovská 350/81, Krásná Lípa z důvodu zachování pozemku pro potřeby města.
Prodej části p. p. č. 1857/9, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 25 – 03/2020
RM doporučuje ZM neschválit prodej části p.
p. č. 1857/9, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení
zahrady Maxu a Miroslavě Eichhoff, bytem Havlíčkova 951/10, Krásná Lípa z důvodu zpracované zástavbové studie.
Prodej p. p. č. 261/33, části p. p. č. 261/4
nebo části p. p. č. 557/2, vše k. ú. Kyjov
u Krásné Lípy
Usnesení RM č. 25 – 04/2020
RM doporučuje ZM neschválit prodej p. p. č.
261/33 o výměře 1107 m2, části p. p. č. 261/4
a části p. p. č. 557/2, vše k. ú. Kyjov u Krásné
Lípy za účelem výstavby rodinného domu
a parkovacího stání Lukáši Pelantovi, bytem
Sellnerova 356, Mladá Boleslav z důvodu zachování pozemků pro potřeby města.
Pronájem p. p. č. 525/2 a p. p. č. 529/2, vše
k. ú. Krásný Buk
Usnesení RM č. 25 – 05/2020
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout do
doby prodeje pozemky:
- p. p. č. 525/2 o výměře 761 m2, k. ú. Krásný
Buk,
- p. p. č. 529/2 o výměře 235 m2, k. ú. Krásný
Buk.
Byty - podnájem
Usnesení RM č. 25 – 06/2020
RM schvaluje Aleně Malíkové, bytem Nemocniční 1149/12a, Krásná Lípa podnájem bytu
č. 12, Nemocniční 1149/12a pro Cleopatru
Tůmovou a její 2 dcery, všichni bytem Sladkovského 1981, Louny, na dobu neurčitou.
III. Různé
Prodej p. p. č. 2164, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 25 – 07/2020
RM bere na vědomí rozhodnutí MěÚ Rum-

burk, stavební úřad o zamítnutí rozdělení p. p.
č. 2164, k. ú. Krásná Lípa.
Ukončení smlouvy o nájmu pozemku
Usnesení RM č. 25 – 08/2020
RM podle čl. V. bod 4 odstupuje od smlouvy
o nájmu pozemku č. 2000/23/17/043 (nájemce Romana Pakandlová, Malátova 790/2, Krásná Lípa).
Byty - ukončení nájemní smlouvy
Usnesení RM č. 25 – 09/2020
RM schvaluje Dohodu o ukončení nájemní
smlouvy č. 2019/25/26 - 257 na byt č. 1, Nemocniční 952/18 s Ladislavem Mikem, bytem
Nemocniční 952/18, Krásná Lípa,
k 31. 1. 2020.
Byty - vyhlášení k pronájmu
Usnesení RM č. 25 – 10/2020
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č.
1, Nemocniční 952/18, Krásná Lípa. Byt I. kategorie o velikosti 2 + 1 (46,12 m2, sazba 36 Kč/
m2). 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.
Snížení světelného znečištění - Krásná Lípa
- Centrum Českého Švýcarska - II. etapa výzva
Usnesení RM č. 25 – 11/2020
RM schvaluje Výzvu k podání nabídky, zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku malého
rozsahu „Snížení světelného znečištění - Krásná Lípa - Centrum Českého Švýcarska - II. etapa“, dle přílohy.
Parkoviště - Vlčí Hora, Krásná Lípa - Centrum Českého Švýcarska - výzva
Usnesení RM č. 25 – 12/2020
RM schvaluje Výzvu k podání nabídky, zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku malého
rozsahu „Parkoviště - Vlčí Hora, Krásná Lípa Centrum Českého Švýcarska“, dle přílohy.
Zvýšení bezpečnosti na území města Krásná Lípa - Chodník Kyjovská u EMG - výzva
Usnesení RM č. 25 – 13/2020
RM schvaluje Výzvu k podání nabídky, zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku malého
rozsahu „Zvýšení bezpečnosti na území města
Krásná Lípa - Chodník Kyjovská u EMG“,
dle přílohy.
Zvýšení bezpečnosti na území města Krásná Lípa - Chodník ulice Křižíkova - výzva
Usnesení RM č. 25 – 14/2020
RM schvaluje Výzvu k podání nabídky, zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku malého
rozsahu „Zvýšení bezpečnosti na území města
Krásná Lípa - Chodník ulice Křižíkova“,
dle přílohy.

Zvýšení bezpečnosti na území města Krásná Lípa - Chodník ulice Masarykova - výzva
Usnesení RM č. 25 – 15/2020
RM schvaluje Výzvu k podání nabídky, zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku malého
rozsahu „Zvýšení bezpečnosti na území města
Krásná Lípa - Chodník ulice Masarykova“, dle
přílohy.
Socha Lva - Výjimka z pravidel
Usnesení RM č. 25 – 16/2020
RM schvaluje v souladu s čl. III., odstavcem
7 výjimku z Pravidel pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu města Krásná Lípa
spočívající v přímém zadání jednomu dodavateli na výrobu pamětních desek a medailonu, které budou osazeny na opravovanou
sochu Lva v Krásné Lípě.
Socha Lva - výroba medailonu a pamětních
desek
Usnesení RM č. 25 – 17/2020
RM schvaluje uzavření objednávky firmě HVH
spol. s r. o., Horní Kalná 65, Hostinné,
IČ 47454873, na výrobu medailonu a pamětních desek, které budou osazeny na opravovanou sochu Lva v Krásné Lípě.
Chodník Smetanova k soše Lva - výjimka
z pravidel
Usnesení RM č. 25 – 18/2020
RM schvaluje v souladu s čl. III. odstavcem
7 výjimku z Pravidel pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu města Krásná Lípa
spočívající v přímém zadání jednomu dodavateli na dodávku materiálu (dlažba, obrubníky) na výstavbu chodníku ve Smetanově ulici
k soše Lva v Krásné Lípě.
Chodník Smetanova k soše Lva - dodávka
Usnesení RM č. 25 – 19/2020
RM schvaluje uzavření objednávky firmě
Zdeněk Falta, Bezručova 1048/30, Rumburk,
IČ 46043667, na dodávku materiálu (dlažba,
obrubníky) na výstavbu chodníku k soše Lva
v Krásné Lípě.
Revitalizace rybníků Šimlák I. a II. v k. ú.
Vlčí Hora a Kyjov u Krásné Lípy - PD
Usnesení RM č. 25 – 20/2020
RM schvaluje na základě vyhodnocení předložených nabídek uzavření smlouvy o dílo
č. 2020/11/14 - 18 na zpracování projektové
dokumentace pro stavební povolení a inženýrskou činnost na akci „Revitalizace rybníků
Šimlák I. a II. v k. ú. Vlčí Hora a Kyjov u Krásné
Lípy“ s firmou MV projekt spol. s r. o., V Zahrádkách 2838/43, Praha 3, IČ 26137917, dle
přílohy.
Smlouva o odběrech zboží
Usnesení RM č. 25 – 21/2020
RM schvaluje Smlouvu o odběru zboží pro rok
2020 č. 2020/34/17 - 14 o podmínkách prode-
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je klempířského a střešního materiálu s firmou EVROmat a. s., se sídlem Tovární 30, Ústí nad Labem, IČ 25448455, dle přílohy.
Dotace na podporu výstavby RD
Usnesení RM č. 25 – 22/2020
RM doporučuje ZM schválit vyplacení dotace dle Dotačního programu na podporu výstavby RD žadatelům Mgr. Lucii Hankové, Sokolská 222/6, Krásná Lípa a Janu Švarcovi, Tovární 672, Šluknov, ve výši
42 000 Kč.
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB
Usnesení RM č. 25 – 23/2020
RM schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu č. 2020/10/15 - 20 s firmou ČEZ Distribuce
a. s, Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035, na vedení zemní kabelové
přípojky v p. p. č. 2950, k. ú. Krásná Lípa.
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB
Usnesení RM č. 25 – 24/2020
RM schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu č. 2020/10/15 - 21 s firmou ČEZ Distribuce
a. s, Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035, na vedení zemní kabelové
přípojky v p. p. č. 1122/1 a 1122/3, k. ú. Krásná Lípa.
Smlouva o zřízení VB
Usnesení RM č. 25 – 25/2020
RM doporučuje ZM schválit Smlouvu č. 2020/16/15 - 19 o zřízení věcného břemene vrchního vedení el. kabelu nad pozemky města p. p. č.
1057/1 a 521/1, k. ú. Krásný Buk, s firmou ČEZ Distribuce a. s., Teplická
874/8, Děčín, IČ 24729035.
EKO servis Varnsdorf a. s. - Dodatek č. 4
Usnesení RM č. 25 – 26/2020
RM schvaluje Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 2015/11/19 - 100 na
zajištění sběru, přepravy, využití a odstranění komunálních odpadů
na katastrálním území města Krásná Lípa a jeho místních částí s firmou EKO servis Varnsdorf a. s., se sídlem Svatopluka Čecha 1277,
Varnsdorf, IČ 25042149, dle přílohy.
Technická výpomoc
Usnesení RM č. 25 – 27/2020
RM schvaluje technickou výpomoc pro spolky na akce konané v roce
2020 dle žádostí a předložené přílohy.
Pojištění odpovědnosti zaměstnanců
Usnesení RM č. 25 – 28/2020
RM schvaluje uzavření pojistných smluv pro pojištění odpovědnosti
zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli č. 2020/12/11 22 a 2020/12/11 - 23, obě s pojišťovnou Kooperativa pojišťovna a. s.,
Pobřežní 665/21, Praha 8, IČ 47116617, dle přílohy.
10. Kniha Německé století v nejsevernějších Čechách
Usnesení RM č. 25 – 29/2020
RM se seznámila s průběhem poptávkového řízení na tisk knihy vč. překladu v rámci projektu Historie nás spojuje, č. ERN-0956-CZ-19.09.2019 a schvaluje dle nejnižší ceny výběr dodavatele
a objednávku s firmou Jaroslav Stibor, Stradov 111, Chlumec.
Pečovatelská služba
Usnesení RM č. 25 – 30/2020
RM doporučuje ZM schválit přijetí dotace na pečovatelskou službu
z programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2020 - velká
dotace ve výši 713 900 Kč. RM bere na vědomí podepsání příslušné
smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace.
ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. - kmenová učebna
Usnesení RM č. 25 – 31/2020
RM bere na vědomí výběr dodavatele na veřejnou zakázku malého
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rozsahu 3. kategorie příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská
škola Krásná Lípa, p. o. na akci ZŠ Krásná Lípa - kmenová učebna, dle přílohy.
Kulturní dům
Usnesení RM č. 25 – 32/2020
RM schvaluje bezplatné zapůjčení prostor kulturního domu dne 15. 2.
2020 na akci Brtnické ledopády odboru KČT Loko Teplice.
RM schvaluje bezplatné zapůjčení prostor kulturního domu dne 21. 3.
2020 na akci Jarní sraz KČT.
RM schvaluje bezplatné zapůjčení prostor kulturního domu dne 2. 7.
2020 na akci Tour de Feminin.
RM schvaluje bezplatné zapůjčení prostor kulturního domu na pravidelné zkoušky DFS Křiničánek pro rok 2020.
RM schvaluje bezplatné zapůjčení prostor kulturního domu ve dnech 18.
9. a 19. 9. 2020 na akci Burza dětského oblečení a hraček MC Beruška.
RM schvaluje bezplatné zapůjčení prostor kulturního domu dne 25. 4.
2020 na akci SherpaFest České Švýcarsko.
RM schvaluje bezplatné zapůjčení prostor kulturního domu dne 22. 3.
2020 na soustředění FS Lužičan.
Parkování
Usnesení RM č. 25 – 33/2020
RM bere na vědomí úpravu režimu parkování na Křinickém náměstí.
IV. Informace
Informace
- Zápis z jednání Kulturní komise ze dne 15. 1. 2020.
Jan Kolář
Jana Drobečková
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Projekt PRO Šluknovsko bez překážek nabízí program
podpory osob se zdravotním postižením na trhu práce
Projekt PRO Šluknovsko bez překážek nabízí program podpory osob se zdravotním
postižením na trhu práce
Cílem projektu je podpořit aktivní zapojení
osob se zdravotním postižením, nezaměstnaných uchazečů z regionu Šluknovska a pomoci jim zmírnit problémy se kterými se potýkají.
Projekt chce eliminovat bariéry znesnadňující
jim situaci na trhu práce, a to prostřednictvím
vybraných a osvědčených nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti.
Projekt je určen pro osoby se zdravotním
postižením v regionu Šluknovský výběžek,
které jsou invalidní v prvním nebo druhém

stupni nebo osoby zdravotně znevýhodněné.
Zároveň se jedná o osoby ze Šluknovského
výběžku vedené v evidenci ÚP ČR, na kontaktním pracovišti Rumburk nebo Varnsdorf, jako
uchazeči o zaměstnání.
Projekt nabízí: poradenství a individuální přístup odborného poradce, účast na motivačních kurzech, rekvalifikační a vzdělávací kurzy,
setkání s regionálními zaměstnavateli, pracovní ochutnávky a zprostředkování zaměstnání včetně pracovních míst podpořených
formou mzdových příspěvků pro zaměstnavatele, úhradu doprovodných opatření (cestovní náklady na hromadnou dopravu do místa

a z místa realizace konání aktivit a poradenství, rekvalifikace, zdravotní prohlídky, výpis
z rejstříku trestů).
Pro podrobnější informace kontaktujte:
odborného poradce Ing. Václava Černohouse, telefon 704 218 612, e-mail vaclav.cernohous@prolitvinov.cz; terénní pracovnici Janu
Pastorovou, telefon 777 276 901 nebo svou
zprostředkovatelku na kontaktním pracovišti
Úřadu práce ČR v Rumburku nebo Varnsdorfu.
Realizátorem projektu je Pro Litvínov, o. p.
s., poradenské centrum je v budově Střední zdravotnické školy a obchodní akademie
v Rumburku v ulici Františka Nohy 959/6.

Dotace pomohou na Děčínsku v sociálních službách,
vzdělávání i v bezpečnosti dopravy
Místní akční skupina Český Sever se sídlem
ve Varnsdorfu vyhlásila v průběhu roku 2019
celkem 4 výzvy v rámci operačního programu
s názvem Integrovaný regionální operační program – tzv. IROP. Díky tomu si řada
měst a školských zařízení na Děčínsku mohla
zažádat o nemalé finanční prostředky na investice do rozvoje sociálního bydlení, sociální
infrastruktury, do zvyšování kvality vzdělávání
a v neposlední řadě do bezpečnosti dopravy
(rekonstrukce, modernizace a výstavby komunikací pro pěší a cyklisty). „Jedna z hlavních výhod finančních nástrojů IROP ve srovnání s jinými dotační programy je výše poskytnuté
dotace a to ve výši 95 %, “vysvětluje projektový manažer pro projekt IROP Martin Kučera z MAS Český Sever a dodává: „Je to jedna
z nejvyšších dotací, která bohužel již v příštích
letech tak štědrá nebude. Proto jsme rádi, že
v důsledku dobré poradenské, konzultační
a administrativní práci místní akční skupiny
Český sever a aktivnímu přístupu žadatelů se
do regionu dostanou finanční prostředky ve
výši zhruba 59 milionů korun, které pomohou konkrétním způsobem rozvoji menších
měst.“
V prosinci 2019 zasedala nezávislá výběrová
komise, kterou svolává vyhlašovatel výzev
společnost MAS Český sever a nyní již známe

výsledky úspěšných žadatelů a jejich projektů:
V rámci BEZPEČNOSTI DOPRAVY bylo podáno a současně i podpořeno všech 9 projektů v celkové výši 28 611 872 Kč. Úspěšnými
žadateli byla tato města: Velký Šenov, Česká
Kamenice, Dolní Poustevna, Jiříkov. Krásná
Lípa využije dotaci především na vybudování
chodníků a město Šluknov investuje finanční
prostředky z dotace na vybudování cyklostezky mezi Šluknovem a Rožany, která přispěje
ke snížení automobilové dopravy mezi těmito
obcemi.
Ve výzvě, která podporuje ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ budou podpořeny 4 projekty z 10 v celkové výši 10 840 108 Kč. Úspěšnými žadateli byla Základní a mateřská škola
Varnsdorf – Bratislavská a Střední průmyslová
škola TOS Varnsdorf, která využije dotaci pro
vybavení školy nejmodernější technikou pro
výuku odborných strojírenských předmětů,
město Šluknov naopak použije finanční prostředky na vybudování bezbariérových zařízení na své základní škole. V této výzvě nebyla
vyčerpána celková alokace, zbývá zhruba
12 milionů korun, je tu tedy šance po vyhlášení výzvy MAS Český sever ještě o finanční
prostředky zažádat v letošním roce.
Další peníze půjdou do sociální sféry: SOCIÁLNÍ BYDLENÍ je název výzvy, kde upělo

město Jiříkov, které vybuduje 2 sociální byty
za zhruba 4 miliony korun pro osoby v nepříznivé životní situaci. V tématu SOCIÁLNÍ
INFRASTRUKTURA je úspěšným žadatelem
město Rumburk, které provede rekonstrukci
objektu, kde provozuje sociální služby Agentura Pondělí, za zhruba 15,5 milionů korun.
Tato agentura poskytuje zázemí pro sociální
rehabilitaci a podporu samostatného bydlení,
jež přispívá k navrácení klientů zpět do běžného života.
MAS ČESKÝ SEVER, z. s.: Místní akční skupina
je otevřené, dobrovolné, nevládní, neziskové
poradenství občanů a právnických osob, hájící
veřejné a soukromé socioekonomické zájmy.
Spolek vznikl v roce 2004, sídlí ve Varnsdorfu.
Účelem spolku je zajištění udržitelného rozvoje regionu MAS prostřednictvím metody LEADER a komunitně vedeného místního rozvoje
ve prospěch subjektů, působících v území
MAS. Poskytujeme dotační poradenství, organizační pomoc ve všech fázích projektů a zajistíme hladký průběh projektu od jeho záměru
až po jeho ukončení.
Kancelář: Národní 486, 407 47 Varnsdorf,
www.masceskysever.cz
MAS Český Sever, z. s.

Knižní novinky v městské knihovně
Pro dospělé čtenáře: M. Mlynářová – Důchodkyně nestřílejte, J. Perryová – Devatenáct dopisů, L. Kara – Fáma, F. Rožek – Gump, S. Enoch – Nezkrotný horal, A. Granger – Nezvyklý zájem
o mrtvoly, P. Hrdlička – Opatova protivenství, D. Dán – Pohřbeni zaživa, S. Češka – Případ
uprchlého biskupa, S. Laurensová – Spletitý případ, N. Roberts – Spodní proudy, N. Sparks –
Spřízněná duše, M. Collinsová – Zimní sestra.
Pro děti: N. Neuhaus – Šarlota a vysněný kůň, T. Brezina – Klub tygrů – Ďábelský parník,
T. Brezina – Klub Tygrů – Děsivá helikoptéra, K. Cass – Koruna.
Donáška knih do domu: Městská knihovna Krásná Lípa nabízí svým registrovaným čtenářům
donášku knih do domu. Službu mohou využít senioři a zdravotně handicapovaní občané. 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
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