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č. 631ZDARMA

PŘIPRAVUJEME NOVOU EXPOZICI V DOMĚ ČESKÉHO ŠVÝCARSKA

MIROSLAV KOVÁČ USPĚL V  PRESTIŽNÍ FOTOSOUTĚŽI

STŘEDA 2.BŘEZNA
PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE V BŘEZNU

Stávající interaktivní naučná expozice v Domě Českého Švýcarska se po 
celou dobu od svého otevření v roce 2007 těší značnému zájmu návštěvní-
ků našeho města a regionu. Ročně ji navštíví cca 10 tisíc turistů. V průběhu 
času se samozřejmě zařízení opotřebovává fyzicky, ale ještě více zastarává 
technologicky. Nastává tedy čas na budoucí obnovu, která si vyžádá pečlivou 

Fotosoutěž Alej roku 2021, kterou organizuje společnost Arnika, vyhrál krás-
nolipský fotograf Miroslav Kováč s fotografií aleje mezi Krásnou Lípou a za-
niklou obcí Skřivánčí Pole.
Úspěch dokresluje fragment z hodnocení odborné poroty:
,,Skřivánčí alej“ u Krásné Lípy…
To je skutečně přiléhavý název pro nejdelší souvislou alej Šluknovska, kte-
rá vede z Krásné Lípy přes zaniklou osadu Skřivánčí Pole. V soutěži o nej-
krásnější alej roku 2021 mne na vítězném snímku Miroslava Kováče zaujala 
kompozice záběru, která spolehlivě pracuje s naším vnímáním prostoru, což 

DALŠÍ ROZSÁHLÁ ETAPA 
REKONSTRUKCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
SE DOKONČUJE

přípravu, neboť půjde o odborně i finančně náročný projekt.
Město Krásná Lípa proto společně s obecně prospěšnou spo-
lečností České Švýcarsko vyhlásilo ve spolupráci se společností 
CZECHDESIGN soutěžní workshop na novou podobu interak-
tivní expozice. Soutěžní porota z předložených portfolií vybere  
3 týmy, které vyzve k předložení návrhů ideově-technologického 
řešení expozice. Nová expozice by měla návštěvníkům moder-
ním způsobem zprostředkovat zážitky z návštěvy pomocí ne-
všedního vyprávění příběhů přírody, kulturní krajiny a lidí z de-
stinace Českého Švýcarska. Společně s přesahem instalace do 
nejbližšího okolí Domu Českého Švýcarska a větším propojením 
expozice s informačním centrem by mělo dojít k posílení pozice 
města Krásná Lípa jako vstupní brány do celého regionu.
V dalších postupných krocích pak odborná porota ve složení: 
Jan Kolář, starosta města Krásná Lípa, Jan Šmíd, ředitel České 
Švýcarsko, o. p. s., MgA. Bronislav Stratil, autorizovaný architekt, 
Mgr. Kateřina Knappová, kurátorka výstav, režisérka a scénárist-
ka, Ing. arch. MgA. Martin Rusina, Ph.D., autorizovaný architekt, 
vybere 31. 5. 2022 vítězný návrh, který bude dále rozpracován 
pro realizační fázi. Příprava nové expozice je financována za 
podpory Státního fondu životního prostředí ČR a z prostředků 
města Krásná Lípa.

Jan Kolář, starosta

je u zobrazení alejí velmi důležité. Vede naše oči v příjemném 
rytmu klikatící se cesty hluboko do aleje (mezi stromy), ke světel-
nému průhledu, což zviditelňuje její značnou délku. Nejen že vy-
chutnáváme vzácnou krásu, které se oči nemohou nabažit, ale je 
zde i díky snímku další významný efekt, neboť stromořadí prostě 
napomáhá našemu odhadu vzdáleností! Ale vraťme se k dalším 
kvalitám vítězného snímku – laik i profesionál na něm ocení ne-
obvykle působící kouzlení světla a barev…

Miroslavu Kováčovi blahopřejeme a děkujeme za výbornou pro-
pagaci našeho města. Společně připravujeme výstavu autoro-
vých fotografií z této aleje na schodech radnice.
Zaniklá obec Skřivánčí Pole
Osada Neu-Lerchenfeld (455 m n. m.) Domy byly postaveny vle-
vo od nejdelší souvislé aleje Šluknovska (1915–1925), která do-
sud lemuje cestu do Krásné Lípy. Kdy byla přesně osada založe-
na, se neví. Na mapě z roku 1843 je vyznačena jen síť cest a na 
rozcestí kříž. V roce 1921 zde ve 13 domech žilo 67 osob ně-
mecké národnosti. Byly zde dva hostince, obuvník a účetní. Lidé 
se tu vesměs živili zemědělstvím, na stavbách nebo tesařskými 
a truhlářskými pracemi. Osada zanikla v 60. letech 20. století. 
V roce 1949 byla osada přejmenována na Skřivánčí, vžil se však 
název Skřivánčí Pole. O alej pečuje město Krásná Lípa, v letech 
2020 a 2021 byla provedena za pomoci veřejnosti její dosadba.

Jan Kolář
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NA CIMRÁKU SE OPĚT SEŠLI OTUŽILCI Z ŠIROKÉHO OKOLÍ

DALŠÍ ROZSÁHLÁ ETAPA REKONSTRUKCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SE DOKONČUJE

V nedělním odpoledni s pěkným datem 
20. 2. 2022 se otevřela v pořadí již 
podeváté Krásnolipská otužilecká 
plovárna. Ve studeném dešti a větru se 
plavci ponořili do chladivé vody letos 
nezamrzlého rybníku Cimrák a užili 
si tak společný prožitek, z této stále 
populárnější zdraví prospěšné aktivity. 
Následovalo tradiční společné setkání 
v našem kulturním domě, kde bylo pro 
účastníky připraveno malé občerstvení 
a pestrý doprovodný program. Se 
zajímavou přednáškou o adaptaci 
organismu na účinky chladu a jeho 

benefity pro celkové zdraví vystoupila 
paní docentka RNDr. Běla Bendlová, 
CSc., ředitelka Endokrinologického 
ústavu v Praze. O cestování za polární 
kruh, pozorování velkých kytovců 
a o potápění za kosatkami povyprávěla 
cestovatelka, environmentalistka, 
grafička a ilustrátorka Tereza Cerhová. 
Hudebním vystoupením program 
doplnila skupina hudebníků Pestrý 
pes se směsí Gypsy, Jewisch a Balkan 
music.

Jana Drobečková, místostarostka

Před více než patnácti lety jsme připravili vel-
kou rekonstrukci, resp. naplánovali přístavbu 
a nástavbu hlavní budovy základní školy.
Bylo zřejmé, že investice za 60 milionů Kč se 
neobejde bez podstatných dotací.
První etapu zaměřenou především na vnější 
plášť, zateplení a umístění tepelných čerpa-
del do vytápění za téměř 30 mil. Kč jsme re-
alizovali v letech 2008 až 2009. Pak postupně 
přibývaly další drobnosti financované z vlast-
ních prostředků města. Mimo to jsme v letech 
2012–2013 částečně zrekonstruovali sousední 
objekty školní družiny a školní jídelny. Podob-
ně i obě mateřské školy.
Poslední velká část rekonstrukce začala na 
jaře 2021. Spočívá především ve velké vnitř-
ní přístavbě, kde vzniknou nové šatny a velká 
učebna přes dvě poschodí s balkony. Přibude 
výtah a sociální zařízení pro imobilní osoby ve 
všech poschodích. Celá škola musí odpovídat 

novým předpisům, mj. i z hlediska přísných 
požárních požadavků, v důsledku čehož se 
rekonstrukce dotýká téměř celé budovy. Kro-
mě částí realizovaných z dotace upravujeme 
i další prostory. Ve velkém rozsahu se provádí 
nové rozvody elektřiny, vody atp. Splachovat 
se bude ekologičtěji dešťovou vodou.
Nově bude využit i další oddíl podkroví budo-
vy. Pokládají se nová lina ve všech prostorách 
chodeb a schodiště, opravují se omítky a pro-
bíhají čerstvé výmalby.
Do dubna by mělo být v zásadě hotovo z hle-
diska hlavních stavebních prací.
Součástí projektu je i vybavení nové učebny. 
A nakonec, pokud vše dobře dopadne, měla by 
v průběhu prázdnin být v nové přístavbě ško-
ly instalována unikátní věc – „Věda na kouli“. 
Jedná se o prezentační technologii, umožňu-
jící výuku a osvětu nejrůznějších zemských 
a vesmírných událostí, které jsou promítány 

na velkou „skleněnou kouli“ v prostoru. Na-
pojením na data NASA (NOA) jsou k dispozici 
i aktuální snímky a videa ze satelitů k dějům, 
které se aktuálně odehrávají na Zemi.
Výdaje na přestavbu a rekonstrukci jsou kryty 
nejen z prostředků města, ale i z dotace EU. 
Celkové náklady dosáhnou cca 40 milionů Kč, 
dotace EU by měla pokrýt 27 mil. Kč.
V průběhu prázdnin bychom ještě rádi zmo-
dernizovali kotelnu školy, protože ta stávající 
z roku 1996 už dosluhuje.
Pokud vše dopadne podle představ, žáci, 
učitelé i veřejnost se v příštím školním roce 
mohou těšit na výuku a přednášky o přírod-
ních a vesmírných jevech, které budou před 
nimi prezentovány ve 3D na této virtuální Zemi 
v živých přenosech či simulovaných demon-
stracích.

Zbyněk Linhart, 
místostarosta a senátor PČR

Přístavba budovy základní školy V nové učebně by měla být umístěna špičková technologie – Věda na 
kouli (ilustrační foto)

Projekt Infrastruktura ZŠ v Krásné Lípě – přístavba odborné učebny a zajištění bezbariérovosti je spolufinancován Evropskou unií. 
Hlavní cíl projektu: Zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce



strana 3 únor 2022
INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY KRÁSNÉ LÍPY

STAV ZÁCHRANY DITTRICHOVY HROBKY JE NA MRTVÉM BODĚ

VÝKON FUNKCE VEŘEJNÉHO OPATROVNÍKA JE NÁROČNÝ

O Dittrichově hrobce, krásnolipském historickém architektonickém unikátu, 
jsme psali mnohokrát. S úlevou jsme zaznamenali, když stát prostřednictvím 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových převedl zchátralou stavbu 

Když v lednu 2014 nabyl účinnosti nový Ob-
čanský zákoník, došlo i k úpravě výkonu 
funkce tzv. veřejného opatrovníka. V zásadě 
jde o to, zajistit osobám, které mají soudem 
omezenou způsobilost k některým právním 
úkonům, a o které se nikdo z blízkých nedo-
káže postarat, zákonem určená práva, služby 
a bezpečnost. Soud jmenuje tedy veřejným 
opatrovníkem obec, konkrétně starostu této 
obce, kde má opatrovanec bydliště.
K obecným povinnostem veřejného opatrovní-
ka náleží zejména udržovat s opatrovancem 
vhodným způsobem a v potřebném rozsahu 
pravidelný kontakt, projevovat o opatrovance 
skutečný zájem, jakož i dbát o jeho zdravotní 
stav, starat se o naplnění veškerých opatro-
vancových práv a chránit jeho zájmy.
Tato činnost je výkonem tzv. přenesené pů-
sobnosti, kdy stát část svých povinností pře-

náší na obec. A stát by na ni měl tedy obci 
přispívat. To se zpočátku několik let nedělo, 
upozorňovali jsme na to a až hrozba soudní 
žaloby na stát situaci změnila.
Celé bývalé sudetské pohraničí je historicky 
zatíženo existencí mnoha tzv. ústavů sociální 
péče, kam dříve komunistický režim „uklízel“ 
nepohodlné, postižené či duševně nemoc-
né osoby pryč z očí budovatelské veřejnosti. 
V Krásné Lípě to jsou dnes dvě zařízení, nově 
tzv. domovy se zvláštním režimem, kde máme 
ve většině ubytované osoby, jimž jsme určeni 
veřejným opatrovníkem. Konkrétně se dnes 
jedná o 63 osob a další přibývají. O agendu 
se starají dvě pověřené pracovnice městské-
ho úřadu. Stát na výkon této agendy přispívá 
ročně částkou cca 1,9 milionu korun.

Jana Drobečková

bezúplatně na spolek Omnium, který se na záchranu ohrožených 
památek dlouhodobě zaměřuje. Město na situaci zareagovalo 
podobně, a rozhodlo o bezúplatném převodu pozemku pod 
stavbou na nového vlastníka, ovšem až po splnění několika 
podmínek, jako např. realizace statického zajištění stavby nebo 
provedení zastřešení. V průběhu roku 2019 záchranné práce 
započaly, vyklízelo se, a to i za vydatné dobrovolnické podpory. 
Poměrně rychle se podařilo stabilizovat a staticky zajistit 
degradující klenby, aby se v prostoru dalo bezpečně pracovat. 
Materiál na výdřevu poskytlo město darem. Vše se tedy zdálo 
být na dobré cestě.
Následně se přistoupilo k dozdění vypadaných částí klenby a ke 
zpevnění poškozených zděných částí. Na jaře 2020 se vyklízely 
zbytky zničené střechy, částečně se stabilizovala klenba shora. 
Došlo k definitivnímu vyčištění krypty v podzemí, zachraňovaly 
se zbytky spadaných částí mozaiky – kostiček ze sutin. V létě 
pak byla lehkou konstrukcí – velmi provizorně také zastřešena 
vyklizená klenba shora. Město ještě poskytlo další dva dary – 
řezivo na stavbu střechy a asfaltovou lepenku jako dočasnou 
střešní krytinu. Od té doby je však stavební činnost zastavena. 
Důvodem jsou ekonomické problémy spolku Omnium, který 
práce financoval především z dotací a darů. Právě pochybení 
v dotačních podmínkách zastavilo financování, a tedy další 
práce na záchraně hrobky. Spolek tak nedokázal splnit naše 
podmínky pro bezúplatný převod pozemku, a ten tedy nadále 
zůstává v majetku města.
O vývoji situace jsme informovali Úřad pro zastupování státu 
ve věcech majetkových a Národní památkový ústav v Ústí nad 
Labem, které jsme požádali o informaci k dalšímu postupu. 
Spolek Omnium, stejně jako město Krásná Lípa jsou připraveni 
hledat rychlé řešení, které by zabránilo dalšímu chátrání a ničení 
již provedených opatření, na které stát formou dotací vynaložil 
nemalé prostředky.

Jan Kolář
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ROZHOVOR STAROSTY JANA KOLÁŘE S  HANOU VOLFOVOU,
ŘEDITELKOU PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

Kostka Krásná Lípa funguje v podobě pří-
spěvkové organizace města téměř 14 let. 
Ale počátky vaší činnosti sahají ještě do 
dávnější minulosti. Do doby, kdy jsi pra-
covala na radnici ve funkci místostarostky 
(2002–2006) a měla jsi v kompetenci mj. 
sociální věci. Tenkrát jsme realizovali velký 
projekt, tzv. EQUAL – komunitní centrum 
Krásná Lípa. Pamatuji si, že jsme dělali 
různé rekvalifikace pro nezaměstnané, učili 
práci na počítačích, pořizovali vybavení pro 
naše Technické služby…

Ano, byl to poměrně rozsáhlý projekt se za-
hraničními i místními partnery. Způsob jejich 
práce pro mě byl velkou inspirací. Komunitní 
centrum jsme tenkrát otevřeli ve sklepě radni-
ce, byl tam prostor pro setkávání, rekvalifikace 
i vzdělávání. Měli jsme tam třeba páteční školu 
pro nezaměstnané, jazykové kurzy, kreativní 
dílny. Vyškolili jsme zaměstnance pro vzni-
kající sportovní areál i pro Továrnu nebo pro 
technické služby. V té době jsme také vytvořili 
pozici terénního pracovníka, z dotace pořídili 
auto pro technické služby a Ford tranzit, kte-
rým dnes jezdí hasiči.

Po založení příspěvkové organizace v roce 
2008 nebyl rozsah poskytovaných služeb 
zdaleka takový jako dnes. I zaměstnanců 
nebylo mnoho. Začali jste dělat další pro-
jekty a postupně jste se rozšiřovali.

Po skončení projektu EQUAL jsme zvažovali, 
jak pokračovat. Z toho vzešla Kostka, příspěv-
ková organizace založená městem a začal tu 
působit také Cedr. V Kostce jsme začínali ve 

dvou. Do vínku jsme dostali T-klub, vybavený 
posbíraným starým nábytkem. Podaný jsme 
měli jeden projekt na zřízení Odlehčovací 
služby. Byla to zajímavá doba, kdy jsme spolu 
s kolegy hledali udržitelnou náplň. 
Zaměřili jsme se hlavně na potřebné sociální 
služby. Profesionalizovali jsme terénní prá-
ci, v T-klubu jsme začali poskytovat sociální 
službu pro děti a mládež, zřídili jsme poradnu 
a službu pro rodiny v krizi. Také jsme začali 
pečovat o seniory v domácnostech, odlehčo-
vali jsme rodině, která zajišťovala náročnou 
dlouhodobou péči. Vykročili jsme do dalších 17 
obcí Šluknovského výběžku, kde poskytujeme 
služby také.
Hned od vzniku Kostky jsme pracovali v klubu 
Včelka s dětmi, které nechodily do mateřské 
školky. Podporu dítěte v předškolním věku 
a těsně po nástupu do školy vnímám jako zá-
sadní, vyrovnává šance uspět ve škole i v ži-
votě. Je to takové zpevnění základní výbavy 
do života. Paradoxně je čím dál těžší na tuto 
poměrně účinnou práci získat potřebné stabilní 
financování.
Projektů byla celá řada, většina byla zaměře-
ná na pomoc a podporu lidem z regionu, na 
komunitní či sociální práci, na vzdělávání dětí, 
dospělých i zaměstnanců. K tomu patří ob-
jemná administrativa, vše je třeba vyúčtovat, 
prokázat kontrolám. To zvládáme díky dobré 
práci účtárny. 
Dnes je nás v Kostce 30, kolegyně a kolegové 
mají různě vysoké úvazky, podle potřeb. Těší 
mě, že v týmu zůstává i řada kolegů z úplných 
začátků Kostky, že trvá zájem u nás praco-
vat. Snad je tedy Kostka dobrý zaměstnava-
tel a naše práce dává každému z nich nějaký 
smysl. 

Práce v sociální oblasti má těžko měřitel-
né výsledky a z pohledu veřejnosti občas 
zaznívají nevděčné komentáře, především 
k práci s tzv. sociálně vyloučenými oso-
bami. Krásná Lípa, ale i celé Šluknovsko, 
potažmo i Ústecký kraj se potýkají s mnoha 
negativními dopady ekonomické a struktu-
rální změny po roce 1989. Mohli bychom se 
tvářit, že tu problémy nejsou, ale to by se 
nám jistě z veřejného prostoru ve špatném 
vrátilo. Z pohledu radnice je důležité, že 
v těchto věcech fungujeme, obrazně řeče-
no, na třech nohách. Základní škola spolu 
s předškolním vzděláváním, Kostka se so-
ciálními službami a radnice s Technickými 
službami s podporovaným zaměstnáváním. 
Řadu problematických rodin tak máme pod 
dohledem, oproti větším městům zde ne-
máme příliš velkou anonymitu…

Spíš si na výsledky sociální práce nelze hned 

sáhnou, nejsou tak jasně vidět, jako nový dům 
či opravený křížek. Ale ve službách funguje 
poměrně náročný systém kontroly a měření 
efektivity služeb. Prostě máme taky takový náš 
„sociální“ metr. 
Je spočítáno, že investice do včasné kvalitní 
terénní pomoci či podpory jsou efektivní. Je 
pak potřeba méně pobytových míst a zařízení. 
Zajímavé jsou výpočty dopadů předčasných 
odchodů ze vzdělávání. Nízké vzdělání je vět-
šinou jedním z předpokladů pro získání hůře 
placené práce, opakované návraty do eviden-
ce Úřadu práce či život v chudobě. Má také 
významný dopad na ekonomiku v budoucnos-
ti, nižší příjmy státního rozpočtu. Investice do 
podpory a vzdělávání dětí se výhledově vyplá-
cí.

Jen služby samy o sobě často nejsou řeše-
ním konkrétních problémů, spolupráce je pro 
nás důležitá. Nejužší spolupráce je přirozeně 
s městem a školou. Společně jsme tak schopni 
řešit i složité věci. Zadání, tzv. „sociální zakáz-
ky“ máme nejen od našich klientů, ale také od 
města, školy, kraje i státu. Ladíme si představy 
o možnostech sociálních služeb, o hranicích, 
za které nemůžeme a na čem lze dobře spolu-
pracovat, jaké společenské jevy poskytováním 
služeb ovlivňujeme. 

Velmi oceňujeme terénní práci, díky níž 
se daří dobře identifikovat kritická místa 
i problematickou sociální situaci jednotli-
vých osob. Prostředí, ve kterém se terénní 
pracovníci pohybují, je často pro běžnou 
populaci nepředstavitelné. Obydlí často 
bez vody, vytápění, funkčních toalet, jeho 
stavební stav neodpovídá standardům… 
Jak si tito pracovníci udržují dostatečný 
nadhled, odstup, psychohygienu?

Sociální práce je různorodá, má velký vliv na 
životy lidí, má smysl. V Kostce jsou zkušení 
kolegové, je možné profesně růst, je tu přá-
telské podporující prostředí. Toho si kolegové 
cení nejvíce. Také se účastní vzdělávání, vý-
cviků a supervizí. Myslím, že kvalitní supervi-
zi by měli mít k dispozici všichni, kdo pracují 
s lidmi. Mít kde si ulevit od tlaku i získat jiný 
náhled na postup v dané situaci. Nám se to 
velmi vyplácí. Také je důležité se naučit klienty 
spíše podporovat než zachraňovat, ale to už je 
dnes základní součást služeb. Vidět, že klienti 
mají svou zodpovědnost za svůj život, za svá 
rozhodnutí, respektovat jejich rodinné zázemí. 
Jde nám o to, že když si klient zařídí své věci 
sám, nejlépe, jak je to jen možné, tak příště 
také lépe ví, jak na to. Kdybychom to udělali 
za něj, bude to možná rychleji, ale příště při-
jde zas a pak znovu. Zodpovědnost za něj by 
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tlak na nás, na kolegy, jen zvyšovala, proto ji 
nepřebíráme. 

Pod patronát jste si vzali i T-klub, nízkopra-
hové volnočasové zařízení pro mládež. Kdo 
pamatuje jeho počátky ví, že to byl docela 
underground. Syrový prostor bývalé výmě-
níkové stanice u centrální kotelny. Dnes je 
to úplně o něčem jiném…

Ten starý výměník u kotelny je dnes po inves-
tici ve výši 10 mil. Kč moderním klubem se 
zázemím pro volný čas. Město získalo sluš-
nou dotaci na rekonstrukci, vybavení i blízké 
hřiště. Klub dnes slouží všem dětem, které tu 
chtějí v bezpečném prostředí trávit volný čas, 
anebo s něčím konkrétním potřebují pomoc. 
T-klub slouží dětem a mládeži od 11 do 26 
let, máme otevřeno v pracovní dny i v sobotu. 
Ročně pracujeme se stovkou klientů. Nejčas-
těji klienty podporujeme v přípravě do školy, 
v přípravě na reparáty, při vyhledávání a pře-
stupu na střední školu či učiliště, v distanční 
výuce, v přístupu na PC a internet, v evidenci 
na Úřadu práce a hledání brigád nebo práce. 
Sociální pracovníci jim pomáhají řešit vrstev-
nické konflikty, problémy doma, ve škole či 
jinde. Máme celoročně nastavený preventivní 
program, každý měsíc se věnujeme jednomu 
z aktuálních témat.  
Studentům, kteří plní podmínky, vyplácíme ret-
rostipendia. A pro mladší děti je za podobných 
podmínek otevřen Amari klub v Domě služeb.

T-klubem to ale neskončilo. Před rokem 
jste od radnice převzali do správy i tzv. pe-
čovateláky, dnes domy se sociální službou, 
kde město nabízí 64 bytů pro naše senio-
ry. Kapacita se ukazuje jako nedostatečná, 
projektujeme proto již třetí dům. I tam bude-
me počítat s vaší spoluprací.

Jak jsem uvedla první ze služeb poskyto-
vaných Kostkou – Odlehčovací službu, tak 
tu jsme změnili na Osobní asistenci. To nám 
umožnilo pečovat v domácím prostředí v regi-
onu o lidi, kteří jsou sami, a to bez omezení 
věku i druhu zdravotního znevýhodnění. Roč-

ně pečujeme asi o 50 osob. Péči zajišťujeme 
dle potřeb klienta, včetně večerních hodin, 
víkendů i svátků. V loňském roce město zru-
šilo pečovatelskou službu a Kostka seniorům 
nabídla službu Osobní asistence. Převzali 
jsme tak dalších 50 klientů a 2 pracovnice. 
Služby i zázemí pro seniory jsme dovybavili, 
díky většímu týmu je zajištěna zastupitelnost 
i poskytování služby po 15. hodině, pokud je 
to třeba. Pro seniory organizujeme řadu akcí, 
např. poklidnou jógu s Mgr. Irenou Kubicovou, 
setkání s tvořením nebo výlety. Přivítali jsme 
Ježíškova vnoučata a jejich splněná přání. 

Rozsah vámi poskytovaných služeb je ob-
rovský, často s regionální působností na 
Šluknovsku. První počin byl myslím Komu-
nitní plán Šluknovska. Můžeš je blíže spe-
cifikovat? Kdo to celé vlastně financuje? 
Příspěvek města Krásná Lípa je relativně 
nízký...

Myslím, že rozsah služeb do sebe zapadá. 
Pracujeme s dětmi a mládeží od 3 do 26 let, 
s dospělými, se seniory, s rodinami. Naše 
služby jsou hlavně terénní, kde podporujeme 
přání klientů, aby mohli zůstat doma i když jim 
už síly ubývají, aby si udrželi bydlení a zajistili 
péči o rodinu, aby se děti vzdělávaly, přirozeně 
vyvíjely a vyrůstaly doma, aby když se něco 
nedaří, dluhy přerůstají přes hlavu nebo se 
děje něco, s čím si neví rady, tady byl nablízku 
někdo, kdo poradí. 
Město Krásná Lípa Kostce poskytuje příspě-
vek asi ve výši 10 % jejího rozpočtu, přispívají 
také některé obce z výběžku, různé nadace. 
Největší část financí je z programů na posky-
tování sociálních služeb a z Evropských fon-
dů. Cením si každé podpory z regionu, ta nám 
umožňuje zajistit k těm větším dotacím nutné 
spolufinancování.

Jako velmi důležitou službu vnímám právní 
a finanční poradenství, které využívá širo-
ká veřejnost. Pomáhali jste konsolidovat 
finanční záležitosti i řadě našich zaměst-
nanců v manuálních profesích. Vzhledem 
k zátěži regionu počtem exekucí, kdy pat-

říme mezi nejpostiženější v ČR (21 % oby-
vatel v exekuci, tj. téměř 6000 osob z ORP 
Rumburk nebo např. Krásná Lípa 570 osob, 
20 %), jde o aktivitu mimořádně důležitou.

Poradna v Kostce kromě jiného poskytuje po-
radenství při řešení dluhů a exekucí. V minu-
lých letech jsme ve spolupráci s JUDr. Pražá-
kem pomohli s oddlužením více jak 80 lidem. 
Dlouho většinou trvá příprava, shromáždění 
všech dokladů a podkladů, prověření splnění 
podmínek pro oddlužení. JUDr. Zbyněk Pra-
žák s Kostkou spolupracuje od jejího začátku, 
je to náš duchem nejmladší dobrovolník. Pro 
Krásnolipáky zajišťuje bezplatně občansko-
právní poradnu.

Kromě hlavní náplně činnosti, kterou je 
oblast sociálních služeb, máte i doplňkové, 
tzv. vedlejší činnosti, které tvoří další pří-
jmy…

Ano, zejména Kostkou zřízená prádelna Ko-
líček. Dnes je v pronájmu a vytváří pár pra-
covních míst. Je to další služba v místě, která 
pere, žehlí a mandluje jak pro penziony, tak 
pro domácnosti.

Malé ohlédnutí za pestrými roky je u konce. 
Co plány do budoucna?

Pro Kostku je důležité věnovat se kvalitě po-
skytovaných služeb a podpoře kolegů, kteří 
přímo pracují s klienty. Podporovat důstojnost 
člověka od začátku až do konce. Tématem je 
vysoká zadluženost, sociální bydlení, před-
časné odchody ze vzdělávání, včasná péče 
o děti, podpora aktivních seniorů. Rozvíjet 
chceme péči o umírající i podporu pro jejich 
blízké. Nezbytné je sledovat trendy a přístupy 
v sociální práci, být aktivní ve spolupráci a při 
rozvoji služeb v regionu. A můj osobní plán je 
být u toho, dokud budu přínosem a bude mi to, 
co dělám, dávat smysl. 
Děkuji za podporu i možnost se takto ohléd-
nout.

Děkuji za rozhovor, Jan Kolář

T-klub před rekonstrukcí a nyní
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XVII. MEZINÁRODNÍ ZIMNÍ SRAZ TURISTŮ ČR V KRÁSNÉ LÍPĚ 13.–16. 1. 2022

V roce 2018 byl náš klub osloven ústředím 
KČT v Praze prostřednictvím její lyžařské 
sekce s návrhem, abychom se ujali organiza-
ce XVII. Mezinárodního zimního srazu turistů 
ČR. Následovala diskuze a schválení ve vý-
boru odboru. Akce byla schválena i oblastním 
výborem Ústecké oblasti a 2. února 2019 na 
výroční schůzi OKČT Krásná Lípa. Všem jed-
náním předcházela jednoznačná podpora na-
šeho města. 
Ve dnech 16. a 17. února 2019 se předseda 
KČT Krásná Lípa Václav Hieke se starostou 
města Krásná Lípa Janem Kolářem zúčastnili 
XVI. Zimního srazu turistů v Polici nad Metují. 
Při slavnostním zakončení srazu jako zástup-
ci města Krásná Lípa převzali putovní štafetu 
zimních srazů turistů.
Celý rok 2020 byl rokem intenzivní přípravy. 
Velmi důležitá byla příprava grantové žádos-
ti. Té předcházela konzultace na Euroregionu 
Labe v Ústí nad Labem a spolupráce s němec-
kým partnerem. Bylo vytvořeno logo srazu, 17. 
března byl ustanoven organizační štáb, byly 
vytištěny první nutné propagační materiály. 
Na celostátní konferenci KČT 28. března 2020 
byly připravené tiskoviny masivně rozdány 
s pozváním k účasti. Zároveň přišla zpráva, 
že klub uspěl s projektem z Programu Česká 
republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020.
Organizační štáb 22. července 2020 rozpraco-
val jednotlivé úkoly, za které zodpovídali kon-
krétní osoby. 12. září 2020 bylo uskutečněno 
setkání s německým partnerem. Nicméně ší-
řící se pandemie covid-19 přiměla organizační 
štáb k tomu, aby byla akce pro rok 2021 zru-
šena s tím, že se zimní sraz přeloží na další 
zimu, tzn., pokud zdravotní situace dovolí, tak 
na 13.–16. ledna 2022. Své rozhodnutí klub 
oznámil především Euroregionu Labe s žá-
dostí o prodloužení období realizace celého 
projektu. Po obdržení kladné odpovědi zapo-
čala velmi opatrná příprava. 24. srpna 2021 
se v relativně klidnější epidemiologické situaci 
opět sešel organizační štáb, který začal in-
tenzivně pracovat s tím, že definitivní resumé 
k uskutečnění srazu bude 30. listopadu 2021 
(nakonec to bylo až 10. 12. 2021). Předtím ješ-
tě zastupitelé města schválili 6. prosince 2021 

jednohlasně finanční příspěvek pro potřeby 
zimního srazu turistů, sešel se štáb srazu  
a 4. ledna 2022 proběhla předposlední schůz-
ka pořadatelů ke kontrole, doplnění úkolů 
a následně ještě setkání s německým partne-
rem v Žitavě.

Od pondělí 10. ledna 2022 až do zahájení 
zimního srazu Technické služby města s pra-
covníky MěÚ Krásná Lípa prováděli výzdobu 
města a centra srazu v kulturním domě. Krom 
povinné publicity akce a upozornění na po-
vinnosti dodržovat hygienická opatření, sál 
zdobily státní vlajky SRN, Polska, Maďarska, 
Slovenska, ČR a loga klubů. K jedinečnosti 
výzdoby patřily dekorační panely vytvořené 
z přírodních materiálů vkusně vpletených do 
kovové konstrukce, dotvořené množstvím ži-
vých květů bílých bramboříků. Jedinečná kom-
pozice byla esteticky sladěna do zelené a do-
minantní bílé barvy. Originální prvek výzdoby 
vytvořily městské zahradnice.

Ve čtvrtek 13. ledna 2022 v hlavních centrech 
dění zimního srazu (kulturní dům a základna 
ochránců přírody Tilia) bylo během dopoledne 
vše připraveno tak, že od 12 hodin mohla být 
zahájena prezentace účastníků srazu. V kul-
turním domě měli účastníci po celou dobu 
možnost získat srazové razítko a srazové od-
znaky, zájemci mohli plnit podmínky OTO, IVV 
jakož i tzv. dvoustovky. K radosti pořadatelů 
přijel akci podpořit čestný občan Krásné Lípy 
a emeritní předseda KČT Ing. Jan Havelka 
a vzápětí i zástupci našich partnerských přátel 
ze SRN vedené paní Uschi Wilde.
Paní Uschi Wilde se svými spolupracovníky 
z našeho partnerského města Görlitz si zajis-
tili ubytování na všechny dny zimního srazu 
a klub jim na celý pobyt u nás zajistil tlumoč-
níka.
Vzhledem k tomu, že jsme už ve čtvrtek měli 
k dispozici autobus a našli se zájemci v do-
statečném počtu, uskutečnili jsme neplánový 
výjezd za poznáním okolí Krásné Lípy. Od 19. 
hodiny byla připravena přednáška a beseda 
Michaela Stanovského - odborníka na cesto-
vání po finských přírodních parcích.

V pátek 14. ledna 2022 se od 9:30 uskutečni-
ly pěší výlety na různých trasách dle propozic. 
Autobusový zájezd na Šluknovsko (Šluknov, 
Lipová, Mikulášovice, Vlčí Hora a rozhledna 
Vlčí hora). Návštěva Šluknova byla pod patro-
nací paní starostky Šluknova Mgr. Evy Džu-
manové.
Slavnostní zahájení srazu: Všichni účast-
níci se v 17 hodin shromáždili na Křinickém 
náměstí před pódiem, které zajistily městské 
technické služby. K výzdobě patřily vlajky Ev-
ropské unie, SRN, Polska, Slovenska a ČR. 
Nechyběla loga klubů. Slavnostní program 
zahájili trubači ze šluknovského lesnického 
učiliště. Starosta města Jan Kolář, který se 
ujal moderování, pozval k sobě na pódium 
všechny slavnostní hosty a představil je. 
Poslední na podium vystoupila naše přední 
operní sopranistka Pavlína Senič. V jejím po-
dání si turisté vyslechli státní hymny České 
a Slovenské republiky. Po emotivním úvodu 
účastníky pozdravil patron srazu senátor Ing. 
Zbyněk Linhart, následovala vystoupení před-
sedy ÚV KČT Mgr. Vratislava Chvátala, před-
sedy Lyžařské sekce Otakara Boury a před-
sedy pořádajícího OKČT Václava Hiekeho.                                                                                                                                        
Následovalo přijetí vzácných hostů a přátel 
turistiky v reprezentativních prostorách radni-
ce. V příjemné a milé atmosféře proběhla věc-
ná diskuze představitelů města a pozvaných 
hostů.
Vyvrcholením dne byl koncert výše uvedené 
operní divy. Před očekávaným koncertem do-
šlo k milé události. Starosta města Jan Kolář 
udělil za celoživotní práci našim dvou členům 
Janu Doudovi a Mikulášovi Peterkovi cenu 
starosty města. Společně s místostarost-
kou Janou Drobečkovou jim předali ocenění 
a osobně oba laureáty formou medailonku 
představili. Nutno dodat, že si cenu opravdu 
zasloužili a moc jim gratulujeme. Po této slav-
nostní chvíli následoval avizovaný koncert.

V sobotu 15. ledna 2022 dle programu část 
účastníků odjela na celodenní exkurzi do Sas-
ka (Bastei a Drážďany). Fungovaly všechny 
plánované pěší a lyžařské (Polevsko) trasy.
Na 17. hodinu bylo naplánované zakončení 
srazu. Slavnostní akt zahájili trubači ze šluk-
novské lesnické školy. Následovalo vystou-
pení Krásnolipského komorního sboru vede-
ného Michalem Janišem. Repertoár souboru 
reagoval na mezinárodní účast i slovenskou, 
polskou a německou písní. Slavnostní večer 
opět skvěle moderoval starosta města. Za ÚV 
KČT vystoupil místopředseda Ing. Ivan Press, 
za oblastní výbor KČT Ústeckého kraje Pa-
edDr. Jan Eichler, předseda lyžařské komise 
Otakar Boura (předal za komisi čestná uznání) 
a předseda Karlovarské oblasti KČT Ladislav 
Zoubek pozval přítomné na následující zimní 
sraz v roce 2024. Starosta města Jan Kolář 
připnul na putovní standartu stuhu se symboly 
města a klubu. Štafetu převzal zástupce příští-
ho srazu a starosta města 17. Zimní sraz turis-
tů ČR s mezinárodní účastí oficiálně zakončil. 
Večer vyvrcholil turistickým bálem. K tanci 
i poslechu hrála děčínská country kapela Har-



Fotografie ze zahájení srazu na Křinickém náměstí
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V BEZPEČÍ DOMOVA V KAŽDÉM VĚKU
Hospitalizace, umístění, stěhování, léčebna…, 
většinou je přání našich klientů opačné, a to 
zůstat doma a zvládnout péči o sebe nebo své 
blízké. A v tu chvíli hledají odpovědi na další 
otázky. Je možné zůstat doma? Jak to zor-
ganizovat, co zvládne rodina, co přátelé? Na 
co potřebujeme někoho dalšího, jaké službě 
můžeme zavolat?  A když ten telefon zazvoní  
v Kostce, většinou je o jednu starost méně.
Asistentky naší služby Osobní asistence pe-
čují v dohodnutých časech o lidi se sníženou 
soběstačností, kteří vyžadují pomoc z důvodu 
věku, zdravotního postižení nebo onemocně-
ní. Poskytujeme takovou péči, aby klient mohl 
bezpečně a důstojně žít doma, být se svými 
blízkými. Podporujeme ho v zachování si jisté 
míry soběstačnosti a pomáháme v činnostech, 
které nezvládá. O péči se většinou dělíme s ro-
dinou a blízkými, co zajistí asistentky domlou-
váme vždy předem. Také podporujeme klienty 
v udržení si přátelství a aktivit běžného plno-

hodnotného života. Poskytujeme poradenství 
a pomoc s řešením záležitostí, půjčujeme 
kompenzační pomůcky. Službu poskytujeme 
ročně stovce klientů jak v domech se sociální 

službou v Krásné Lípě, tak i v domácnostech 
ve výběžku. 

JUDr. Miloš Hanzlíček, tel.: 777 925 302, 
hanzlicek@komunitnicentrum.com

covníci se zpěvačkou Hanou Vechovou.
V neděli 16. ledna 2022 drobné poznávací 
výlety podnikali účastníci individuálně. Pořa-
datelé se věnovali úklidu a odstranění výzdo-
by.

Několik důležitých informací. XVII. Mezi-
národní zimní sraz turistů ČR v Krásné Lípě 
byl v rozhodující míře financován z Programu 
spolupráce Česká republika - Svobodný stát 
Sasko 2014–2020. Akce byla finančně podpo-
řena i Ústeckým krajem, městem Krásná Lípa 
a firmou Euro topoz Ing. Michala Osifa.
Poděkování patří všem 32 pořadatelům za ne-
zištnou pomoc. Poděkování zaslouží Oblast 
KČT Ústeckého kraje, školní jídelna za skvě-
le připravenou celodenní stravu, Euro topoz, 
základní škola, sbor dobrovolných hasičů, 
penzion U lamy a základna ČSOP Tilia za 
ubytování účastníků. Poděkování patří městu 
Šluknov a paní starostce Mgr. Evě Džumano-
vé. Největší poděkování patří našemu spolu-
pořadateli městu Krásná Lípa, a to především 
paní Janě Drobečkové, paní Martině Hlavové, 
paní Aleně Starostové, paní Ivaně Jäckelové, 
panu Janu Kolářovi a hlavně našim dotačním 
partnerům z německého Görlitz v čele s paní 
Uschi Wilde. Každému pořadateli akcí bych 
přál takového spolupořadatele, jakým je naše 

Součástí programu srazu bylo i tradiční Nejsevernější zimní táboření v Čechách v areálu terénní 
základy ČSOP Tilia v Krásné Buku

 INFORMACE A ZAJÍMAVOSTI Z KOSTKY
Akce byla finančně podpořena z Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020

radnice a naši přátelé ze sousední SRN. Ne-
docenitelná je rozhodující finanční injekce od 
Euroregionu Labe a jeho Fondu malých pro-
jektů.
I přes hrozbu pandemie, přes nejistou dobu 
a spíše komorní účast lze říct, že se podařilo 
naplnit plánovaný program, a to setkání komu-
nity, sportovní, poznávací, kulturní akce a na-

vázání či utužení vzájemných vztahů s přáteli 
za hranicemi naší vlasti. V neposlední řadě to 
je propagace našeho města a okolí. 
Celá akce byla společnou prací velkého kolek-
tivu, kde každý přispěl svým důležitým dílem. 
Všem mnoho díků.

Václav Hieke
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Jako maják v mlze působí terénní pracovnice, 
vnáší první světlo při řešení složité životní situ-
ace, pomůže se zorientovat a zahlédnout mož-
nosti řešení akutních i dlouho odkládaných 
problémů. Pracovnice pomáhají bezpečně 
vplout do vod, které nejsou tolik rozbouřené.  
I díky tomu má pak klient větší prostor a vůli 
své věci řešit, krok za krokem.
Cílem služby je ulehčit orientaci klienta v jeho 
životní situaci, podpořit ho v hledání možných 
řešení a posilovat jeho důvěru ve vlastní kom-
petence. Zprostředkovat mu kontakt s institu-
cemi, případně ho doprovodit a provést celou 
situací. Terénní pracovnice v roce 2021 pod-

pořily 144 osob, nejčastěji v jednání s úřady, 
v období pandemie v podávání elektronických 
dokumentů, při udržení si bydlení, řešení dlu-
hů, sepisování žádostí o splátkové kalendáře, 
plnění závazků, získání dokladů a podkladů, 
získání či udržení si práce, čerpání zdravotní 
péče apod.
Vážíme si toho, že naší teréňačkou je Mar-
cela Jansová, která má potřebnou odbornost 
i důvěru klientů. Letos si konečně převzala 
získané národní ocenění za terénní práci od 
Asociace poskytovatelů sociálních služeb  
a Diakonie ČCE.

Mgr. Romana Cupalová, tel: 777 291 359, 
cupalova@komunitnicentrum.com

Ve Výběžku více jak 10 % dětí nedokončí 
základní školu, další skupina opustí střední 
školu a učiliště pár měsíců po začátku výuky. 
Jejich cesta vede do evidence Úřadu práce, 
rekvalifikace není víceméně možná, pracovní 
uplatnění minimální. To se snažíme měnit jed-
nak sociální prací, ale také podporou studentů 
k dokončení studia. V roce 2021 jsme podpo-
řili 29 studentů na různých oborech a školách 
ve Výběžku, a to celkem částkou 251 tisíc Kč. 

Z toho devět úspěšně dokončilo střední školu 
nebo učiliště, čtyři opustili program z důvodu 
neplnění podmínek. Aktuálně podporujeme  
18 studentů. Do programu se může přihlásit 
student před začátkem i v průběhu studia, 
pokud alespoň jeden z jeho rodičů má pouze 
základní vzdělání. Následně student spolupra-
cuje s poradcem, dokládá absenci a výsledky 
ve čtyřech vybraných předmětech. Každý mě-
síc jsou studentovi proplaceny účty za pomůc-

ky nebo náklady na bydlení ve výši 1000 Kč 
nebo 1500 Kč. V případě studijních úspěchů 
je pro studenta připraven bonus za vysvědče-
ní ve výši 2000 Kč. Retrostipendijní program 
zajišťujeme ve spolupráci s Člověkem v tísni 
a Nadací Albatros. Termín, do kdy přijímáme 
nové přihlášky je 30. 4. 2022.

Kateřina Luňáková, tel.: 775441238, 
lunakova@komunitnicentrum.com

Děti se i v nízkém věku setkávají s jevy, s cho-
váním vrstevníků i dospělých, se kterými si ně-
kdy neví rady. Samy se účastní činností, které 
jsou na hraně, zažívají neúspěchy, řeší své 
pocity a emoce. Ovlivnilo je i období, kdy byly 
omezeny kontakty s jejich vrstevníky a další-
mi lidmi. Naším záměrem je, aby rozvíjely své 
sociální dovednosti, vytvářely zdravé vztahy, 
orientovaly se lépe ve společnosti, řešily své 
potíže a rozvíjely své zájmy a dovednosti. To 
je někdy velmi složité i pro dospělého člověka. 
Je dobré, když děti mají bezpečný prostor, kde 
se mohou nejen setkávat, ale i se poradit, co 
dělat, jak reagovat. Místo, kde bude vyslyšen 
jejich hlas.
V Krásné Lípě máme dva nízkoprahové kluby 
pro děti a mládež. Amari klub a T-klub. V těch-
to klubech pracujeme s dětmi, mladistvými 
a mladými dospělými ve věku 6–26 let. A to 
jak přímo na klubu, tak i v terénu. V klubech 
nabízíme aktivity, které baví a odpovídají po-
třebám adekvátním věku. Poskytujeme dětem  
a teenagerům podnětný prostor pro setkávání 
a podporu v jejich přirozeném vývoji. Pomáhá-
me jim obstát v životě, umožňujeme jim smy-
sluplně trávit volný čas a předcházet vzniku 
rizikového chování. Přestože klub je službou 
anonymní a klient nemusí sdělovat své jméno, 
stává se, že pracovník s klientem naváže vztah 
založený na důvěře. Klient pak velmi často ze 
stínu anonymity vystoupí a začne na své situa-
ci pracovat, svolí k přizvání rodičů, školy apod. 
k řešení jeho situace. Pro udržení důvěry je 
pro naši práci podstatné vytvářet bezpečné 
prostředí, dodržovat mlčenlivost, respektovat 
volbu dítěte i jeho rodinné zázemí a vzdělávat 
se. Každý rok řešíme s klienty řadu krizových 
situací. V roce 2021 jsme podpořili sociální 
prací 130 klientů, dalších 159 dětí a teenagerů 
přišlo do klubů trávit svůj volný čas. Počet kon-
taktů za rok byl 4765.

U mladších dětí se nejčastěji věnujeme pří-
pravě do školy. Snažíme se, aby si zábavnou 
formou, nejčastěji pomocí her, osvojily různé 
školní vědomosti. Často také řešíme téma 
volného času a jeho smysluplného využití. 
Ukazujeme dětem, že volný čas lze trávit ji-
nak než na mobilním telefonu nebo počítači. 
Seznamujeme je s deskovými hrami, různými 
druhy sportů, zkoušíme nejrůznější výtvarné 
techniky. Při všech těchto aktivitách se učí, jak 
fungovat v kolektivu, navazovat přátelství, řešit 
konflikty apod.  Pro starší děti a mládež je klub 
místem, kde jim poskytujeme pocit bezpečí 
a jistoty. V naší službě si mohou klienti dovolit 
selhat a o svém selhání s námi mluvit. Nejčas-
těji řešíme témata související s dospíváním, 
experimentováním s alkoholem, cigaretami, 
sociálními sítěmi a jejich riziky, prvními part-
nerskými vztahy, zdravotní péčí, financemi, ale 
také volbou budoucího povolání. Talentované 
děti podporujeme v účasti na různých soutě-
žích, děti se třeba dostaly do finále soutěže Ta-
lent Světlo Kadaň nebo se pravidelně účastní 
výtvarné soutěže To je hlína.  Kdo měl zájem, 
zapojil se do vyrábění a prodeje voňavých mý-
del a svíček v adventních obchůdcích, jejichž 
nedílnou součástí byl workshop na téma fi-
nanční gramotnosti. V době zákazu setkávání 
z důvodu šíření nemoci covid-19 jsme pro děti 
připravili venkovní hru a zajišťovali individuální 

konzultace a podporu při distanční výuce. Po-
dařilo se nám také získat počítačovou techniku 
pro 10 dětí a zapojit je tak do distanční výuky. 
Pro místní školu a další zájemce jsme uspořá-
dali den otevřených dveří.
Naše služba si velmi dobře uvědomuje, kde 
jsou její hranice. Na co stačí sama a kdy je 
potřeba přizvat ke spolupráci další partnery. 
Jsme proto rádi, že se rozvíjí spolupráce mezi 
námi a místní základní školou. Výsledky této 
spolupráce prezentujeme na regionálních kon-
ferencích jako příklad dobré praxe. Díky vstupu 
do České asociace streetwork, která sdružuje 
největší počet nízkoprahových služeb, mají 
naši pracovníci možnost účastnit se kvalitního 
vzdělávání. Pracovníci našeho nízkoprahové-
ho zařízení jsou lidé kvalifikovaní a dále se 
vzdělávající. Lidé, kteří neztratili schopnost si 
hrát a být pro děti a mladé lidi parťákem. Mají 
přehled o trendech, vytváří takové aktivity, kte-
ré jsou mladým lidem blízké. Jsou to odborníci 
na období dětství a dospívání a potřeby s tím 
spojené.
V praxi se stále přesvědčujeme, že ohrože-
ných dětí a dospívajících je mnoho. Nízko-
prahový klub je pro ně jednou z možností, jak 
začít svou situaci řešit a také jak rozšiřovat své 
životní příležitosti. 

Mgr. Adéla Galbavá, tel.: 775 708 087, 
galbava@komunitnicentrum.com

NEMUSÍŠ NA TO BÝT SÁM

RETROSTIPENDIA PRO STUDENTY

POSTRACH ULICE?
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Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
patří mezi sociální služby, které lze poskyto-
vat přímo v domácnostech a dosáhnout tak 
žádoucích změn ve fungování rodiny. Služba 
díky odbornosti rodinu provede krizovou situa-
cí, stabilizuje ji, naplánuje s rodičem jednotlivé 
kroky. Většinou se podaří ovlivnit situaci tak, 
aby rodina zůstala spolu a zajistila nezbytnou 
péči o děti. Tuto sociální službu charakterizuje 
časová náročnost, dobrovolnost spolupráce 
a odbornost týmu služby. V roce 2021 bylo 
podpořeno 52 rodin s dětmi.
Zpravidla intenzivní spolupráce trvá několik 
měsíců. Sociální pracovnice nejdříve musí 
získat důvěru členů rodiny, následně s nimi 
začít pracovat na zlepšení nepříznivé situace, 
ve které se nachází. Sociální pracovnice se 
také musí zorientovat v nepřehledných situa-
cích, často hrozí vystěhování, je zanedbána 
péče o děti, rodina je v dluzích a nemá peníze 
na základní věci, děti zanedbávají školu, prá-
ce rodičů je nejistá, jsou tu závislosti a další. 
Dospělí často nevěří tomu, že by bylo možné 
něco změnit. Nejtěžší je proto obvykle mo-
tivovat rodiče ke změně a domluvit, s čím je 
nezbytné začít a kdo co udělá. Obsahem spo-

lupráce, která následuje, je získání sociálních 
a rodičovských kompetencí, zlepšení života 
dítěte, zlepšení úspěšnosti dítěte ve vzdělá-
vání, hospodaření rodiny, prevence zadlužení 
a ztráty bydlení a další činnosti směřující ke 
zlepšení celkové situace rodiny. Pro nácviky 
a podporu vzdělávání dětí do rodin přinášíme 
didaktické, logopedické a speciální pomůcky, 
knížky, hry nebo notebooky pro distanční vý-
uku.
Velký přínos jak pro rodiny, tak pro nastavení 
spolupráce mají adaptační pobyty v bezpeč-
ném prostředí. Vloni jsme již počtvrté uspo-
řádali pro 7 rodin, tj. 7 maminek s celkem 26 
dětmi, adaptační pobyt v Doubici. Připravený 
program se koná hlavně v přírodě. V denním 
programu je vždy prostor pro posilování rodi-
čovských kompetencí maminek a jejich vzta-
hu a komunikace s dětmi, setkání s poradci, 
preventisty, psychology a terapeuty. Rodiče 
získají podporu při řešení své situace od so-
ciálních pracovníků. Lépe pak probíhají další 
intervence v rodině.
Služba spolupracuje s dalšími návaznými služ-
bami a institucemi, které se mohou úspěšně 
podílet na vyřešení situace klienta (sociální 

odbor, školy, ÚP, lékaři, specialisté, poraden-
ská pracoviště, soudy, zájmové instituce, ma-
jitelé bytů, realitní kanceláře, zaměstnavatelé, 
kojenecké ústavy, dětské domovy, probační 
a mediační služba, nadace, věznice, tým pro 
duševní zdraví a další). Pracovnice služby 
se pravidelně účastní mezioborových jednání 
a případových konferencí. Také se pravidelně 
vzdělávají, sledují vývoj ve službách a mají za-
jištěnu kvalitní supervizi.
Za 11 let, kdy službu poskytujeme, jsme ovliv-
nili řadu osudů. Ty s dobrým koncem stále pře-
vládají. A to si přejeme i do dalších let.

Mgr. Renáta Kučerová, tel. 774 974 583, 
kucerova@komunitnicentrum.com

Poradna v Kostce poskytla poradenství 109 
osobám z Výběžku, poskytli jsme 715 konzul-
tací. Nejčastěji v oblasti dluhové problematiky, 
rodinných vztahů, rodičovské zodpovědnosti či 
při ohrožení ztrátou bydlení. Poradci jsou těmi, 
kdo znají legislativu, ví, jaké kroky je třeba 
v řešení udělat, ale také poskytují psychickou 
podporu, doprovod a motivují klienty v doře-
šení krizové situace. Poradna se zapojila do 
zprostředkování očkování seniorů proti one-
mocnění covid-19, spolupracovala s městem 
Krásná Lípa na organizaci veřejných očkování 
i při registraci osob. Po změně legislativy byla 
dalším tématem podpora rodičům samoživite-
lům při uplatnění náhradního výživného. Při 
vlně zdražování energií jsme pomáhali při pře-
chodu z režimu DPI ke standardnímu dodava-
teli nebo se vyvázat ze smluv uzavřených pod 
tlakem tzv. energetických šmejdů. Poradna 

připravuje podklady a posuzuje splnění podmí-
nek pro oddlužení. V posledních třech letech 
jsme podpořili přes 80 osob v oddlužení, byli 
jsme k dispozici v období Milostivého léta.

Mgr. Romana Cupalová, tel: 777 291 359, 
cupalova@komunitnicentrum.com

Kostka spolupracuje s Potravinovou bankou 
Litoměřice a v dalších programech např. Po-
travinová a materiální pomoc nejchudším oso-
bám, akce Milion porcí Albert, Sbírka potravin 
Lidl, Krabice od bot, Ježíškova vnoučata. Zís-
kali jsme tak trvanlivé potraviny, drogerii a po-
traviny rychlé spotřeby v množství 4932 kg, 
vánoční dárky pro 600 dětí, invalidní vozíky, 
zvedák do vany a další dary pro seniory. Pro 
naše klienty využijeme také další darované 
věci, nábytek, pomůcky pro děti nebo ošace-
ní. Pomoc rodinám i jednotlivcům předáváme 
cíleně. Většinou sociální pracovník posoudí 
situaci, ověří potřebnost pomoci. Reagujeme 
také na žádosti sociálních odborů a předáme 
potraviny do rodin, kde hladoví děti. Při dlou-
hodobější spolupráci s rodinami ověřujeme 
hospodaření. Jeden příklad za všechny: Otec 
samoživitel pečuje o tři děti. Na začátku spolu-
práce se sociální službou dlužil za nájem, po-
platky za odpad, ve školce. Hrozilo mu vystě-
hování z bytu. V bytě nebyl základní nábytek, 
schůzky probíhaly „na stojáka“. Díky potravi-
nové pomoci jsme se domluvili, že měsíční 
příjem použije na úhradu dluhů a základní vy-
bavení. Pomoc přišla v pravou chvíli, nájemní 
smlouva byla prodloužena, děti chodí do škol-
ky a školy a otec si hledá práci. A co potřebuje 
Kostka? Rozhlížíme se po větších skladových 
prostorách, stačí větší suchá a čistá místnost 
v přízemí. Věřím, že se nám ji podaří nalézt.

Bc. Ilona Weinerová, 
weinerova@komunitnicentrum.com

Naším cílem je podpořit děti v předškolním 
věku v přirozeném vývoji a vzdělávání, na-
bídnout jim v bezpečném prostředí činnosti, 
při kterých se setkávají s vrstevníky, získávají 
sociální kompetence, zlepší se jejich komuni-
kace i sebeobsluha, získají řadu dovedností 
a znalostí. Tím rozšířit a zpevnit základy pro 
další vzdělávání a život. V klubu Včelka pracu-
jeme s dětmi od 3 let věku, které nenavštěvují 
mateřskou školu z různých důvodů. Program 
probíhá v dopoledních hodinách podobně jako 
v mateřské škole, děti jsou v malé skupině 
a pedagog se jim může věnovat individuálně. 
Pracovníci také podporují rodiče, aby zajistili 
vše potřebné při přestupu do mateřské školy 
či 1. třídy. Rodiče mimo to nejčastěji konzul-
tují péči o dítě, výchovu, zdravotní péči. Pra-
covnice mají potřebné kontakty na specialisty 

a odborné služby. Klub je organizován pod ZŠ 
a MŠ Krásná Lípa. Během roku 2021 jsme 
průběžně pracovali s 23 dětmi a jejich rodiči. 
Rodiče nás sami osloví nebo díky terénní prá-
ci kontaktujeme rodiče sami.

Dagmar Hadravová, tel. 773 020 265, 
hadravova@komunitnicentrum.com

SLUŽBY PRO RODINY V KRIZI

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ SYTÝ HLADOVÉMU NEVĚŘÍ

VČASNÁ PÉČE O TY NEJMENŠÍ

Stejně jako v předchozích letech, i v roce 2021 
se opětovně osvědčila poradna JUDr. Zbyňka 
Pražáka. Poradna je otevřena každé 1. a 3. 
pondělí v měsíci a občanskoprávního pora-
denství využilo 37 osob.

JUDr. Miloš Hanzlíček, tel.: 777 925 302, 
hanzlicek@komunitnicentrum.com

OBČANSKOPRÁVNÍ PORADNA
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Představujeme našim čtenářům a všem obča-
nům našeho malebného města Krásné Lípy 
fotbalové mužstvo, které nás reprezentuje 
v přeboru Děčínska. Po nepříjemné jednoroční 
odmlce, kvůli koronavirové pandemii, podáva-
lo mužstvo v loňském roce na travnaté ploše 
pozoruhodné výsledky. Ze čtrnácti účastníků 
soutěže je na třetím místě s velice aktivním 
skóre 60:26. Dle hodnocení trenéra Josefa 
Heráka, by vyhlásil nejlepším hráčem podzimu 
2021 Davida Holubka a brankáře Pepu Trnku. 
Nejlepším střelcem s 18 góly je Jakub Jícha 
a s 12 góly Filip Matějka.
Kromě řady kladných skutečností, nás postihly 

i dvě nepříjemné. Tou první a smutnou je, že 
nás navždy opustili a odešli do fotbalového 
nebe tři obětaví pracovníci výboru oddílu, páni 
Miroslav Rýsler, Josef Hladík a Josef Šmalcl. 
Tou druhou a opět velice nepříznivou skuteč-
ností je, že se nám nepodařilo zajistit dosta-
tečný počet dětí a museli jsme zrušit žákovské 
mužstvo. 
Žádáme proto tatínky a maminky, kteří chtějí 
pro své potomky zdravou a fyzickou kondici, ať 
své děti přihlásí do našeho fotbalového oddílu.

Za TJ Krásná Lípa, oddíl kopané 
      Václav Kolařík

Celý jedno úterý měla v únoru naše základní 
škola, a hlavně děti ze školního Ekotýmu, k 
dispozici jen pro sebe a zdarma naučnou ex-
pozici v Domě ČŠ na Křinickém náměstí. Nej-
prve jsme probírali, co se povedlo v minulém 
období, co se nedokončilo a také se pracovalo 
na rozdělení rolí pro náš kroužek na letošek. 
Prošli jsme a zapsali si dobré a špatné věci 
o školním sadu a na čem by se tam dalo dále 
zapracovat a co dále zlepšit. Všichni, kdo se v 

ten den sešli, dostali úkoly a zapsali si, co se 
v jakých měsících bude dělat. Také jsme hrá-
li hry týkající se přírody a probrali, co budou 
v Ekotýmu dělat mladší děti. Bylo příjemné 
vyměnit alespoň na jeden den obvyklé školní 
prostředí a učit se v atraktivních kulisách expo-
zice, kterou jsme měli jen sami pro sebe.

Majda Baráková ve spolupráci 
s Mgr. M. Kolářovou

KRÁSNOLIPŠTÍ FOTBALISTÉ REKAPITULUJÍ

SETKÁNÍ ŠKOLNÍHO EKOTÝMU V DOMĚ ČESKÉHO ŠVÝCARSKA

ODEŠEL PAN IVAN JAKL

ODEŠLA PANÍ HANA DANITOVÁ

VZPOMÍNKA

Ve věku nedožitých 91 let zemřel náhle  
20. ledna 2022 pan Ivan Jakl, dlouholetý kroni-
kář našeho města.
Podobně jako on svojí systematickou a pečli-
vou prací zaznamenal pro další generace část 
novodobé historie Krásné Lípy, uchováváme 
si i my milou vzpomínku na našeho vzácného 
spolupracovníka.

Za město Krásná Lípa v úctě
Jan Kolář, starosta

Dne 1. 2. 2022 nás ve věku 72 let opustila 
naše dlouholetá členka, pokladní, vedoucí 
mladých hasičů, členka výboru a hlavně ka-
marádka paní Hana Danitová. Těžko si lze 
představit většinu akcí ve městě bez její pří-
tomnosti. Bude nám všem moc chybět.

Hasiči Krásná Lípa

Dne 5. února 2022 by 
se dožila 100 let paní 
Jarmila Vašíčková, bý-
valá dětská zdravotní 
sestra a jedna z prvních 
poválečných zaměstnan-
kyň dětské ozdravovny 
v Krásné Lípě. 

Stále vzpomínáme, dcery a vnučky s rodinami

Pro seniory jsme, i přes řadu omezení proti 
šíření nemoci covid-19, v roce 2021 připravili 
27 setkání s celkovou účastí 199 osob. Nej-
větší zájem byl o jemné cvičení jógy s Irenou 
Kubicovou a výrobu přírodních mýdel a bal-
zámů s Hankou Štroblovou. Na předzahrád-
ky jsme pořídili pojízdné a vyvýšené truhlíky, 
které senioři na jedné z akcí osázeli bylinkami 
a květinami. Letošní rok jsme zahájili výrobou 
keramických květináčů s Jaroslavem Šafrem 
a na další akce se můžete těšit.
V Klubu pro ženy se od září do prosince usku-
tečnilo 15 setkání se 103 návštěvníky. Do 
klubu chodí maminky s dětmi jednou týdně 

a společně tvoří. Ženy tak mají více společen-
ských kontaktů, spolu vyrobí řadu předmětů 
pro domácnost nebo dárky, během tvorby mají 
i prostor vzájemně probrat, co aktuálně řeší. 
Z výrobků to byly jednoduché baťůžky, zvířát-
ka z filcu, adventní věnce apod.
V podzimních měsících dostaly v komunitním 
centru možnost tvořit i děti, konkrétně přírodní 
mýdla, šumivky do koupele a krémy či kos-
metiku. Tvořivých dílen se během 30 schůzek 
zúčastnilo 122 dětí.

Dagmar Hadravová, tel. 773 020 265, 
hadravova@komunitnicentrum.com

VŮNĚ A ŠIKOVNÉ RUCE
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www.komunitnicentrum.com
Masarykova 1094/4, 407 46 Krásná Lípa

Osobní asistence
domácí péče o seniory 

a osoby se sníženou soběstačností
hanzlicek@komunitnicentrum.com

telefon 777 925 302
Odborné sociální poradenství 

JUDr. Hanzlíček
Občansko-právní poradenství 

JUDr. Pražák
Insolvence/oddlužení

hanzlicek@komunitnicentrum.com
telefon 777 925 302

cupalova@komunitnicentrum.com
telefon 777 291 359

Retrostipendia 
lunakova@komunitnicentrum.com

telefon 775 441 238
Sociálně aktivizační služby

pro rodiny s dětmi
kucerova@komunitnicentrum.com

telefon 774 974 583
Terénní programy

jansova@komunitnicentrum.com
telefon 777 036 828

Nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež

T-Klub
PO–PÁ 13:00–18:00

SO 12:00–18:00
Amari klub 

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

telefon 775 708 087
Klub Včelka 

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

hadravova@komunitnicentrum.com
telefon 774 020 265

Půjčovna kompenzačních pomůcek
telefon 777 925 302
Prádelna Kolíček

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

telefon 607 234 516

ASISTENT PREVENCE 
KRIMINALITY 

KANCELÁŘ SENÁTORA 
ZA DĚČÍNSKO ZBYŇKA LINHARTA

V případě potřeby můžete kontaktovat naše-
ho asistenta prevence kriminality na tomto  
telefonním čísle: 773 766 938.

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

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

Donáška knih do domu: Městská knihovna 
Krásná Lípa nabízí svým registrovaným čte-
nářům donášku knih do domu. Službu mohou 
využít senioři a zdravotně handicapovaní ob-
čané. Službu lze objednat přímo v knihovně, 
nebo telefonicky na čísle: 412 354 837. Služba 
je poskytována zdarma.
Knihovna také nabízí možnost vyhledávání 
knih v regionálním on-line katalogu: 
https://decin.tritius.cz/library/region
Otevírací doba: 
pondělí  13:00 - 16:30, 
úterý  9:00 - 11:30 a 13:00 - 16:30, 
středa  13:00 - 16:30, 
čtvrtek  9:00 - 11:30, 
pátek zavřeno.
Kontakt: Městská knihovna Krásná Lípa, 
Masarykova 1094/4, Krásná Lípa, 
tel.: 412 354 837

INFORMACE Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY

SOUSEDSKÁ KNIHOVNA

SVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU 
PYTLOVÝ SVOZ

Zajímavé knižní „novinky“ najdete i v soused-
ské knihovně na schodech radnice. Soused-
ská knihovna tam funguje již od roku 2017. 
Vznikla z darovaných knih a je vidět, že i starší 
knižní tituly si mohou najít svého čtenáře.

Prosíme občany, kteří využívají pytlový svoz 
tříděného odpadu, aby naplněné a zavázané 
pytle umisťovali na svozovou trasu nejpozději 
do 8:00 hodin v den svozu. Děkujeme za po-
chopení.
Podrobnější informace – L. Fritscheová, MěÚ 
Krásná Lípa, tel.: 412 354 833, e-mail: frits-
cheova@krasnalipa.cz
Mapku svozu najdete na webu www.krasna-
lipa.cz v menu Úřad ► odpadové hospodář-
ství.

AKTUÁLNÍ DĚNÍ 
V KRÁSNÉ LÍPĚ 
V MOBILNÍ 
APLIKACI

Stáhněte si mobilní aplikaci Česká obec  
a  nechte se informovat o  aktuálním dění ne-
jen v  Krásné Lípě. Mobilní aplikace je zdarma 
ke stažení pro chytré telefony (tablety) s ope-
račním systémem Android nebo iOS (iPhone). 
Jednoduše si ve svém mobilním telefonu na-
jdete ikonku „Google Play“ nebo „App Store“, 
kterou rozkliknete a ve vyhledávači zadáte 
Česká Obec. Představení aplikace a návod 
k jejímu používání najdete ve videonávodu na 
webu www.ceskaobec.cz.
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Kontakt na podatelnu: tel.: 412 354 820 nebo 
777 938 829, e-mail: podatelna@krasnalipa.cz
Kontakt na sběrný dvůr a technické služby: tel.: 
412 354 848, e-mail cechovam@krasnalipa.cz
Kompletní seznam kontaktů na jednotlivá pra-
coviště a úředníky naleznete na webových 
stránkách www.krasnalipa.cz/kontakty.php  

(v menu Úřad ► kontakty).  
Provozní doba sběrného je shodná s provozní 
dobou kanceláře technických služeb a platí do 
31. 3. 2022.

Klub českých turistů Krásná Lípa ve spolupráci 
s městem Krásná Lípa a s firmou Euro topoz 
Ing. Michala Osifa pořádá v sobotu 19. břez-
na 2022 šedesátý ročník Jarního srazu turis-
tů okresu Děčín. Sraz je v 10:00 v Kulturním 
domě Krásná Lípa. Setkání zahájí starosta 
města Jan Kolář a předseda oblastního vý-
boru KČT Ústeckého kraje PaedDr. Jan Eich-
ler. Následovat bude přesun do areálu firmy  

Euro topoz a možnost rozhlédnout se z hor-
ního patra továrny s krásným výhledem. Ne-
chybí ani možnost vydat se na výlet. Zájemci 
si mohou naplánovat vlastní trasu nebo se ne-
chat inspirovat na webu www.kctkrasnalipa.cz 
a vybrat si jednu z doporučených tras. Akce je 
přístupná nejen členům KČT, ale i široké ve-
řejnosti. 

ÚŘEDNÍ A POKLADNÍ HODINY MĚÚ, 
PROVOZNÍ DOBA A CENÍK SBĚRNÉHO DVORA V KRÁSNÉ LÍPĚ

V KRÁSNÉ LÍPĚ SE BUDE KONAT 60. ROČNÍK 
JARNÍHO SRAZU TURISTŮ OKRESU DĚČÍN

Úřední hodiny MěÚ
Pondělí 8:00 - 11:30 12:00 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:00 - 17:00
Pátek 8:00 - 11:30

Pokladní hodiny
Pondělí 8:00–11:30 12:00–17:00
Úterý 8:00–11:30 12:00–14:30
Středa 8:00–11:30 12:00–17:00
Čtvrtek 8:00–11:30 12:00–14:30
Pátek 8:00–11:30

Provozní doba sběrného dvora
Pondělí 7:00 - 12:00 14:00 - 16:00
Úterý 7:00 - 12:00 14:00 - 15:00
Středa 7:00 - 12:00 14:00 - 16:00
Čtvrtek 7:00 - 12:00 14:00 - 15:00
Pátek 7:00 - 12:00 14:00 - 15:00
Sobota v sudém týdnu   8:00 - 11:00

Poslední příjem odpadu bude probíhat nejpozději  
15 minut před koncem provozní doby.

Ceník za odkládání odpadů ve Sběrném dvoře města Krásná Lípa
Katalogové 

číslo Druh odpadu Měrná
jednotka

Cena za 
jednotku (v Kč)

20

Komunální odpady (objemný odpad, nebezpečný odpad, 
biologicky rozložitelný odpad, elektroodpad, dřevo, jedlý 
olej a tuk, recyklovatelné složky komunálního odpadu 
– papír, plasty, sklo, kovy, nápojové kartony, polystyrén, 
textil)

kg ZDARMA*

16 01 03 Pneumatiky – bez disku (osobní, motorkové) ks 25,00

16 01 03.1 Pneumatika nákladní – bez disku (ostatní – dodávky, 
lehké nákladní, traktorové přední) ks 45,00

16 01 03.2 Pneumatika nákladní – bez disku (od 8,25x20, 
traktorové zadní) ks 75,00

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek 
a keramických výrobků (stavební suť) kg 2,00

17 06 04 Izolační materiály (skelná vata, asfaltová lepenka aj.) kg 5,00

*Občan, který odevzdává odpad ZDARMA (pouze trvale bydlící nebo vlastník nemovitosti, ve 
které není nikdo trvale hlášen – rekreant) musí být na sběrném dvoře fyzicky přítomen!

Nejbližší svoz separovaného odpadu 
se uskuteční: 3. 3. | 17. 3. | 31. 3.

Pytle na separovaný odpad si lze zdarma 
vyzvednout na TS Krásná Lípa, Pletařská 22/3. 
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. 2021 začal tzv. zimní svoz sběrných nádob 
na SKO. Letní svoz začíná 1. 4. 2022. Změna se 
týká nádob s červenou a bílou nálepkou.

Nálepky na sběrné nádobě (popelnici):

zelená:  svoz každý týden
žlutá:   svoz 1x za 14 dní
červená:  od 1. 10. do 31. 3. svoz každý týden, 
  od 1. 4. do 30. 9. svoz 1 x za 14 dní
bílá:   svoz každý týden pouze od 1. 10. 
  do 31. 3.

Svozové dny (SKO):

úterý:  Vlčí Hora, Zahrady, Kamenná Horka, 
 Dlouhá Důl, Kyjov, Sněžná
pátek: Krásná Lípa, Krásný Buk, Zátiší

SVOZ 
SEPAROVANÉHO ODPADU 
VŽDY VE ČTVRTEK V LICHÉM TÝDNU

VZNIKL NOVÝ VZDĚLÁVACÍ 
WEB S NÁZVEM 
ŠLUKNOVSKO ZA ŠKOLOU
MAS Český sever v rámci projektu vzdělává-
ní MAP II. vytvořila regionální portál o histo-
rii Šluknovského výběžku pro základní školy 
www.sluknovskozaskolou.cz. Prakticky to 
znamená, že byla spuštěna speciální webo-
vá příručka, která má sloužit jako metodická 
pomůcka a zdroj informací učitelům, žákům  
i široké veřejnosti.
Tyto webové stránky jsou vlastně průvodcem 
po Šluknovsku napříč dějinami. Zachycují dů-
ležité informace z historie výběžku od pravěku 
přes středověk, renesanci, baroko, 19. stole-
tí, 20. století až po 21. století. Na webových 
stránkách najdete časovou osu, známé i do-
posud méně známé osobnosti dějin Šluknov-
ského výběžku, zajímavé stavby a události, 
významné fenomény (jevy), bohatý obrazový 
materiál – včetně historických fotografií a pra-
menů, interaktivní mapu ale i badatelské úkoly 
a omalovánky. To vše přehledně a na jednom 
místě.

Z tiskové zprávy MAS Český sever
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Rozhledna na Vlčí hoře je jednou z největ-
ších turistických atraktivit v okolí města. Na 
její záchranu a postupnou dobrovolnickou 
záchranu a obnovu vzpomíná pan Mikuláš 
Peterka.
Rozhledna byla majetkem Lesů ČR a ty o ní 
na konci minulého století neprojevovaly velký 
zájem, hlavně z finančních důvodů.
Rozhledna byla otevřená a chátrala. V roce 
1953 koupil od Národního výboru Krásná Lípa 
sousedící chatu postavenou původně ve švý-
carském slohu pan Miloš Janda z Prahy.
I když chata byla na druhém katastrálním po-
zemku, ale spojená s rozhlednou, začal o roz-
hlednu pečovat a dle svých finančních možnos-
tí jí dobře udržoval.
Zub času a povětrnostní podmínky ale rozhled-
nu sužovaly tak, že začínala být v devadesá-
tých letech minulého století v kritickém stavu. 
Pan Janda na větší opravy už neměl finanční 
prostředky a o starosti se podělil s námi.
V letech 1995–1996 byly na střeše rozhledny 
již díry až velikosti brambor a rozhledna vel-
mi chátrala.  Do věže začalo hodně zatékat 
a omítka uvnitř padala včetně částí cihel. Naše-
mu klubu to nebylo lhostejné, a tak po vzájem-
né dohodě s panem Jandou (je naším členem) 
jsme měli zájem rozhlednu zachránit.
To jsme ale netušili, co nás to bude stát za vel-
ké úsilí.
Na jaře r. 1997 jsem výboru klubu navrhl zá-
chranu rozhledny, i když nám vůbec nepatřila, 
a v naší pokladně jsme neměli mnoho finanč-
ních prostředků, navíc velmi pracně brigádnic-

ky získaných.
Výbor nakonec návrh podpořil a pověřil mne 
její záchranou. Místní pokrývačskou firmou 
byl zhotoven rozpočet na 27 000 Kč. Pro nás 
ohromný balík peněz. Na našem účtu jsme 
měli jen 30 000 Kč! Na MěÚ Krásná Lípa jsem 
šel proto projednat proplacení rekonstrukce 
střechy. I když rozhledna městu ani nepatřila, 
vedení města s návrhem souhlasilo s tím, že 
nám fakturu zaplatí jen tehdy, když město bude 
v tomto roce hospodařit kladně. I přes tuto pod-
mínku jsme do záchrany rozhledny nakonec šli.
Ještě do podzimu r. 1997 provedla pokrývač-
ská firma rekonstrukci střechy, a to navíc do-
poručenou, ale finančně nákladnou formou 
z pozinkovaného plechu, ale se zárukou 30–40 
let bez údržby. I za cenu, že v naší klubové po-
kladně vyčerpáme skoro veškeré finanční pro-
středky, jsme po dlouhých debatách ve výboru 
s rekonstrukcí střechy souhlasili.
Když pokrývačská firma viděla, za jakých pod-
mínek do toho jdeme, a že nám to majetkově 
ani nepatří, tak nám ještě rozpočet snížila na 
necelých 25 000 Kč s tím, že rozpočet snížila 
z mezd pracovníků. Klobouk dolů před tako-
vým gestem!
Nakonec nám přálo štěstí, město v roce 1997 
hospodařilo kladně a peníze se nám do poklad-
ny vrátily. To byla pro klub velká úleva a impuls 
do další záchrany rozhledny. Za to patří velké 
poděkování městu.
V roce 1998 jsme chtěli brigádnicky vyměnit 
nosné trámy z původní tyčoviny, která držela 
celé schodiště pohromadě. Při vytloukání hře-
bíků o délce 25 cm, se se mnou schodiště utrh-
lo (vůbec jsme netušili, jak bylo totálně shnilé) 
a propadl jsem se o 2,5 m níže. Velké štěstí 
bylo, že až na odřeniny se mi nic vážného ne-
stalo. Bylo to 21. srpna 1998.
Vznikl tak pro nás další velmi nepříjemný pro-
blém – probíhala sezona a rozhledna je mimo 
provoz. Znovu jsem šel se souhlasem klubu 
orodovat na radu města o povolení najmout te-
saře, kterého jsem si vytipoval, a který s velkou 
pomocí klubu schody do 14 dnů zhotoví. Město 
návrh schválilo a za brigádnické pomoci rodi-
ny tesař celé dubové schodiště do slíbených  
14 dnů v polovině září zhotovil. Na smontování 
schodů ve věži si pozval z Moravy další ka-
marády tesaře a do konce září bylo schodiště 
díky brigádě našich členů a technických služeb 
města (doprava a vynášení) nově postaveno.
Iniciativa pro další rekonstrukci rozhledny byla 
úžasná. V roce 1999 moje rodina, syn je vy-
učený zedník, a tak si vzal s manželkou týden 
dovolené, provedla prakticky zdarma opravu 
a vyštukování vnitřních omítek včetně vybílení. 
S úklidem nám pomáhali i ochotní obyvatelé 
Vlčí Hory.
V témže roce jsem ještě nechal zhotovit se 
souhlasem výboru klubu pro správce uvnitř 
spodní části rozhledny samostatnou malou 
uzamykatelnou místnost s vytápěním na pro-
pan-butan a se sklopnou lavicí na odpočinek 
a v druhé části přízemí biologické WC.
V dalších letech, díky dobré spolupráci s bý-

valým SOU v Zahradách, kam jsem pro učně 
jezdil dělat turistické přednášky o cestách z na-
šich i zahraničních hor, a po zakoupení smr-
kového materiálu, nám v učilišti vyrobili dlouhé 
postranní latě-šindele na opláštění druhé části 
zbylé rozhledny. Původní rozhledna byla opláš-
těná jen ze dvou stran. V roce 2004 bylo opláš-
tění provedeno pokrývačskou firmou včetně 
nečekaných mnoha velkých oprav původního 
opláštění a zdiva – cena 180 000 Kč.
V předjarním období roku 2012 jsme měli vlou-
pání do rozhledny – pachatel policií nezjištěn, 
tak jsme se rozhodli pro výměnu dveří.
V červenci jsme nechali zhotovit kvalitní dvojité 
dveře s kovovou výplní a bezpečnostním zám-
kem v ceně 55 000 Kč.
V roce 2012 nám původní zasklení rozhledny 
již přestávalo těsnit a na ochoz věže nám čás-
tečně začínala prosakovat po silných deštích 
voda. Rozhodli jsme se pro nákladnou výměnu 
všech oken rozhledny včetně nových pozin-
kovaných rámů. Sklenářskou firmou v květnu  
r. 2013 byla provedena výměna všech oken 
včetně parapetů – cena 214 000 Kč.
Stará okna a rozbité sklo jsme brigádnicky 
z ochozu věže snášeli dolů až na parkoviště 
a TS města nám to odvezli do sběru. Ještě té-
hož roku na podzim jsme instalovali na ochozu 
rozhledny 4 nové velké panoramatické tabule 
v ceně 45 000 Kč. Vývodové otvory do parape-
tů nám ale dostatečně neodváděly větší množ-
ství dešťových srážek.
Díky výborné spolupráci s lesní správou Rum-
burk nám byl v červenci 2013 sponzorsky zho-
toven na úpatí rozhledny šestiboký altán včet-
ně lavic a stolu uvnitř, vedle altánu venkovní 
posezení a před výstupem k rozhledně lavička. 
Během letního období jsme vše ochranným 
nátěrem brigádnicky natřeli a nechali zhotovit 
novou informační tabuli a vypálenou modříno-
vou desku “s prosbou lesa“ kterou jsme umístili 
do čela altánu.
V dubnu 2014 jsme společnou brigádou pro-
vedli zvětšení otvorů pod parapety na odtéka-
jící vodu a utěsnění rámů ve vrchní části oken 
z důvodu větru. V květnu další brigádou byly 
opraveny dlaždice na ochozu a proveden nátěr 
ochozu včetně kovového zábradlí.
Altán neměl zasklená okna, nepříjemně do 
něj při deštích a větru pršelo, obdobně v zimě, 
kdy tam padal sníh.  V červnu 2014 jsme se 
rozhodli, že ta dvě okna zasklíme nerozbitným 
sklem. Zakoupili jsme potřebný materiál, bri-
gádnicky jej vynesli a kamarád Jarda Máslík 
nám to zdarma zasklil.
Téhož roku ve spolupráci s TS města jsme 
v letním období před vchodovými dveřmi bri-
gádnicky opravili zničený přístup do věže, a to 
novou betonovou deskou.
V listopadu 2015 jsme odbornou firmou necha-
li vyměnit chátrající dřevěné schodiště před 
vstupem do rozhledny za pozinkované – cena  
56 000 Kč.
V roce 2017 jsme z důvodů pojištění rozhled-
ny před požárem nechali odborně zhotovit 
hromosvod a z důvodu krátkých zimních dnů 

ZÁCHRANA A REKONSTRUKCE ROZHLEDNY NA VLČÍ HOŘE
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USNESENÍ Z  60. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA KONANÉHO DNE 8. 2. 2022
I. Hlavní program
Kanalizace
Usnesení RM č. 60 – 01/2022
RM bere na vědomí informaci starosty měs-
ta o aktuálním vývoji soudního sporu mezi 
městem Krásná Lípa a Odvolacím finančním 
ředitelstvím v souvislosti s investiční akcí Ka-
nalizace Krásná Lípa.
Dittrichova hrobka
Usnesení RM č. 60 – 02/2022
RM bere na vědomí informaci starosty měs-
ta k jednání o průběhu záchrany Dittrichovy 
hrobky.
II. Došlá pošta
Pronájem pozemků - vyhlášení
Usnesení RM č. 60 – 03/2022
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout pozem-
ky:  část p. p. č. 1893 o výměře cca 500 m2, k. 
ú. Krásná Lípa;
část p. p. č. 1890/3 o výměře cca 190 m2, k. 
ú. Krásná Lípa.
Souhlas s převodem pozemku
Usnesení RM č. 60 – 04/2022
RM doporučuje ZM vydat souhlas s převodem 
p. p. č. 438/1, k. ú. Krásná Lípa z Václavy Do-
lejší, bytem Nemocniční 1148/12, Krásná Lípa 
na Barboru Bublíkovou, bytem Na Honech III 
4931, Zlín a Jakuba Ježka, bytem Sokolovská 
568/308, Praha 9.
Prodej části p. p. č. 2748/23, k. ú. 
Krásná Lípa
Usnesení RM č. 60 – 05/2022
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. 
č. 2748/23 o výměře max. 35 m2, k. ú. Krás-
ná Lípa z důvodu přístavby kuchyně Pivovaru 
Falkenštejn s. r. o., se sídlem Na Hanspaulce 
1034/7A, Praha 6, IČ 24783463 za cenu 500 
Kč/m2. Prodej bude realizován po kolauda-
ci přístavby. Kupující uhradí veškeré nákla-
dy s prodejem spojené. RM doporučuje ZM 
schválit smlouvu o uzavření budoucí smlouvy 
o koupi nemovitosti dle přílohy.
Prodloužení termínu pro vrácení jistiny
Usnesení RM č. 60 – 06/2022
RM doporučuje ZM neschválit Václavu Ja-
nouškovi, bytem Všemily 55, Jetřichovice pro-
dloužení termínu pro vrácení jistiny složené 

při podpisu kupní smlouvy na prodej pozemku 
uzavřené dne 26. 4. 2019.
Souhlas s převodem pozemku
Usnesení RM č. 60 – 07/2022
RM doporučuje ZM vydat souhlas s převodem 
p. p. č. 347, k. ú. Vlčí Hora ze Zbyňka Holinky, 
bytem Chlebovická 490, Praha 9 na syna Ale-
še Holinku, bytem Nad Dolíky 1156/3, Praha 6.
Pronájem části p. p. č. 1168/1, k. ú. 
Krásná Lípa
Usnesení RM č. 60 – 08/2022
RM schvaluje pronájem části p. p. č. 1168/1 
o výměře 410 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem 
rozšíření zahrady Jaroslavu Švorcovi, bytem 
Rumburská 977/5, Krásná Lípa.
Pronájem části st. p. č. 969/1, k. ú. 
Krásná Lípa
Usnesení RM č. 60 – 09/2022
RM schvaluje pronájem části st. p. č. 969/1 
o výměře 50 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem 
zřízení zahrady Romanu Švorcovi, Rumburská 
977/5, Krásná Lípa.
Pronájem části p. p. č. 1168/1, k. ú. 
Krásná Lípa
Usnesení RM č. 60 – 10/2022
RM schvaluje pronájem části p. p. č. 1168/1 
o výměře 1390 m2, k. ú. Krásná Lípa za úče-
lem zřízení zahrady Tomáši Bónovi, bytem 
Rumburská 977/5, Krásná Lípa.
Ukončení smlouvy o nájmu pozemku
Usnesení RM č. 60 – 11/2022
RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu 
pozemku č. 2008/23/25-188 (nájemce Josef 
Vítek, bytem Krásný Buk 79, Krásná Lípa) do-
hodou ke dni 31. 1. 2022.
Odkoupení p. p. č. 3079/15, k. ú. 
Krásná Lípa
Usnesení RM č. 60 – 12/2022
RM doporučuje ZM schválit odkoupení p. p. č. 
3079/15 o výměře 42 m2, k. ú. Krásná Lípa za 
cenu 9 000 Kč + 21% DPH, tj. 10 890 Kč od 
České dráhy, a. s. se sídlem Nábřeží L. Svo-
body 1222, Praha 1, IČ 70994226. RM dopo-
ručuje ZM schválit kupní smlouvu dle přílohy.
Dodatek č. 5 - Termi s. r. o.
Usnesení RM č. 60 – 13/2022
RM schvaluje Dodatek č. 5 ke Smlouvě 

o poskytování služeb č. 4/2004 uzavřené se 
společností Termi, s. r. o., Pohraniční stráže 
2021/32, Varnsdorf, IČ 25032640, kterým se 
mění výčet objektů a výše měsíční platby za 
poskytované služby.
III. Různé
Ukončení smlouvy o nájmu pozemku
Usnesení RM č. 60 – 14/2022
RM podle čl. V. odstupuje od smlouvy o nájmu 
pozemku č. 2016/23/15-380 (nájemce Tomáš 
Stehlík, bytem Náměstí Lužické 387/2, Rum-
burk).
Byty - nájemní smlouvy
Usnesení RM č. 60 – 15/2022
RM schvaluje uzavření nájemních smluv na 
byty se stávajícími nájemníky dle přílohy.
Parkoviště - Krásný Buk Etapa I., Krásná 
Lípa - Centrum Českého Švýcarska 
– zhotovitel
Usnesení RM č. 60 – 16/2022
RM projednala Zprávu o posouzení a hodno-
cení nabídek na veřejnou zakázku malého 
rozsahu III. kategorie „Parkoviště - Krásný 
Buk Etapa I., Krásná Lípa - Centrum Českého 
Švýcarska“ vypracovanou komisí pro výběrová 
řízení.RM schvaluje pořadí firem dle výše na-
bídkové ceny. RM schvaluje uzavření smlouvy 
o dílo č. 2022/11/14 - 27 s vítězným uchaze-
čem, kterým je firma ZEPS s. r. o., Lindava 84, 
Cvikov, IČ 28688651, dle přílohy.
Kostka Krásná Lípa, p. o.
smlouva Sociální služby 2022
Usnesení RM č. 60 – 17/2022
RM schvaluje příspěvkové organizaci Kostka 
Krásná Lípa uzavření smlouvy o poskytnutí 
části neinvestiční dotace s Ústeckým krajem 
na projekt Sociální služby 2022 z programu 
Podpora sociálních služeb od Ústeckého  
kraje.
Kostka Krásná Lípa, p. o. - smlouva o po-
skytnutí návratné finanční výpomoci
Usnesení RM č. 60 – 18/2022
RM schvaluje příspěvkové organizaci Kostka 
Krásná Lípa uzavření smlouvy o návratné fi-
nanční výpomoci s Ústeckým krajem na úhra-
du osobních nákladů při poskytování sociál-
ních služeb v měsíci lednu 2022.

a bezpečného výstupu na ochoz věže i elek-
trické osvětlení rozhledny v ceně 19 000 Kč.
Tím naše klubová brigádnická aktivita a rekon-
strukce rozhledny byla dokončena.
Odborné práce na rekonstrukci rozhledny čini-
ly od roku 1997 do roku 2017 zhruba 930 000 
Kč.
Brigádnické práce naším klubem, které byly 
provedeny zdarma, činily za toto období  
220 000 Kč.
Celkové náklady na rekonstrukci rozhledny 
stály za 20 let prací 1 150 000 Kč.
Rozhledna je v současné době majetkem měs-
ta Krásná Lípa a náš klub jí má v pronájmu.
Otevřená je v letním období nepřetržitě denně 
od 1. 4. do 31. 10., v zimním období od 1. 11 
do 31. 3. o sobotách, nedělích a svátcích.

Za KČT Krásná Lípa
jednatel a brigádnický referent

Mikuláš Peterka Snímek z oslav 130 let rozhledny na Vlčí hoře v květnu 2019
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USNESENÍ Z  61. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA KONANÉHO DNE 21. 2. 2022 
I. Hlavní program
Příprava zasedání ZM 
Usnesení RM č. 61 – 01/2022   
RM projednala přípravu zasedání ZM s násle-
dujícími body programu:
- Zpráva o stavu majetku města (projekty, in-
vestice),
- Zpráva o činnosti o. p. s. České Švýcarsko,
- Bezpečnostní situace a prevence kriminality. 
Infrastruktura ZŠ v Krásné Lípě - přístavba 
odborné učebny a zajištění bezbariérovosti 
Usnesení RM č. 61 – 02/2022   
RM projednala průběh rekonstrukce budovy 
základní školy v rámci projektu „Infrastruktura 
ZŠ v Krásné Lípě - přístavba odborné učebny 
a zajištění bezbariérovosti“.
RM doporučuje ZM schválit v návaznosti na 
usnesení ZM č. 16 - 37/2021 realizaci doda-
tečných a navazujících prací v rozsahu dle 
přílohy. 
II. Došlá pošta
Byty - pronájem - byt č. 35, 
Nemocniční 1137/6 
Usnesení RM č. 61 – 03/2022   
RM schvaluje pronájem bytu č. 35, Nemocnič-
ní 1137/6 v tomto pořadí:
1. Jaroslava Boumová, bytem Nemocniční 
1092/2a, Krásná Lípa,
2. Adéla Švecová, bytem Nemocniční 1073/38, 
Krásná Lípa,
3. Darina Beránková, bytem Nemocniční 
952/18, Krásná Lípa.
Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce 
na vlastní náklady.
Prodej p. p. č. 1487/2, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 61 – 04/2022   
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 
1487/2 o výměře 2852 m2, k. ú. Krásná Lípa 
za účelem zřízení zahrady Radku Dubnovi, by-
tem 5. května 31, Doksy za cenu 710 100 Kč. 
Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem 
spojené. 
Prodej p. p. č. 454, p. p. č. 453 a části p. p. 
č. 456/2, vše k. ú Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 61 – 05/2022   
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 454 
o výměře 897 m2, p. p. č. 453 o výměře 563 m2 
a části p. p. č. 456/2 o výměře 216 m2, vše k. 
ú. Krásná Lípa za účelem výstavby rodinného 

domu Milanu Macounovi, bytem V Cestkách 
1241, Mnichovo Hradiště za cenu 169 000 Kč 
(do základní výměry 60 000 Kč, nad základní 
výměru 68 700 Kč, porosty 40 300 Kč). Prodej 
bude realizován podle oddílu I., čl. 2, odst. 5 
a 6 Postupu ve věci prodeje a užívání nemovi-
tostí ve vlastnictví města Krásná Lípa. Kupující 
uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.  
Prodej p. p. č. 650/2, p. p. č. 650/3 a p. p. č. 
1093/4, vše k. ú Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 61 – 06/2022   
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 
650/2 o výměře 336 m2, p. p. č. 650/3 o výmě-
ře 385 m2 a p. p. č. 1093/4 o výměře 436 m2, 
vše k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahra-
dy Petru Staňkovi, bytem Rumburská 953/12, 
Krásná Lípa za cenu 174 750 Kč. Kupující 
uhradí veškeré náklady s prodejem spojené. 
Prodej části p. p. č. 1501/4, k. ú Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 61 – 07/2022   
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. 
č. 1501/4 o výměře 239 m2, k. ú. Krásná Lípa 
za účelem zřízení zahrady Ivaně a Janu Krá-
lovým, bytem Vyhlídky 922/22, Krásná Lípa 
za cenu 35 850 Kč. Kupující uhradí veškeré 
náklady s prodejem spojené. 
Prodej části p. p. č. 1501/4, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 61 – 08/2022   
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 
1501/4 o výměře 239 m2, k. ú. Krásná Lípa za 
účelem zřízení zahrady Václavu Komárkovi, 
bytem Vyhlídky 923/24, Krásná Lípa za cenu 
35 850 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady 
s prodejem spojené. 
Prodej p. p. č. 1191/1, k. ú. Vlčí Hora 
Usnesení RM č. 61 – 09/2022   
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 
1191/1 o výměře 439 m2, k. ú. Vlčí Hora za 
účelem zřízení zahrady Luboši a Ivetě Zema-
novým, bytem Pod Ořechovkou 870/27, Praha 
za cenu 103 300 Kč. Kupující uhradí veškeré 
náklady s prodejem spojené. 
Prodej p. p. č. 443/1, k. ú. Krásný Buk 
Usnesení RM č. 61 – 10/2022   
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 
443/1 o výměře 1023 m2, k. ú. Krásný Buk 
za účelem zřízení zahrady Mgr. Ladislavu Po-
spíšilovi, bytem Irkutská 98, Liberec za cenu  
212 900 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady 

s prodejem spojené. 
Prodej p. p. č. 1599/6, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 61 – 11/2022   
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 
1599/6 o výměře 727 m2, k. ú. Krásná Lípa za 
účelem zřízení zahrady Milanu a Monice Smej-
kalovým, bytem Nemocniční 1073/38, Krásná 
Lípa za cenu 114 050 Kč. Kupující uhradí veš-
keré náklady s prodejem spojené. 
Odkoupení p. p. č. 2838/1, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 61 – 12/2022   
RM doporučuje ZM schválit odkoupení p. 
p. č. 2838/1 o výměře 382 m2, k. ú. Krásná 
Lípa od VIAGEM a. s., se sídlem Sokolovská 
131/86, Praha, IČ 4817320 za cenu 21 010 Kč  
(55 Kč/m2). 
III. Různé
Uzavírky turistických tras 
Usnesení RM č. 61 – 13/2022   
RM bere na vědomí:
1)  informaci starosty města k aktuálním uza-

vírkám turistických cest a jejich neprůchod-
nosti v důsledku těžby po kůrovcové kala-
mitě v Národním parku České Švýcarsko, 
CHKO LP a CHKO LH, 

2)  zprávu Správy Národního parku České 
Švýcarsko „Vyhodnocení využití pyrotech-
niky při řešení zhoršené bezpečnostní 
situace v NP v souvislosti s kůrovcovou 
kalamitou“,

3)  dopis starostů obcí v Národním parku Čes-
ké Švýcarsko ministryni ŽP ČR ve věci ko-
existence samospráv v regionu se Správou 
národního parku České Švýcarsko.

RM ukládá starostovi města jednat v koordi-
naci se zástupci obcí v regionu a podnikatel-
ských subjektů s příslušnými subjekty (MŽP, 
LČR atp.) za účelem minimalizace dopadů 
kůrovcové kalamity na cestovní ruch v regionu 
v nadcházející turistické sezóně.
Dittrichova hrobka 
Usnesení RM č. 61 – 14/2022   
RM bere na vědomí odpověď Úřadu pro za-
stupování státu ve věcech majetkových na 
dopis starosty města ve věci průběhu a stavu 
záchrany Dittrichovy hrobky.
RM ukládá starostovi města vyvolat jednání 
s Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových ve smyslu urychlení řešení kri-

Dodatek č. 4 - pojištění majetku 
a odpovědnosti
Usnesení RM č. 60 – 19/2022
RM schvaluje dodatek č. 4 pojistné smlouvy 
č. 2019/12/19 - 347 na pojištění majetku a od-
povědnosti s Generali Česká pojišťovna a. s., 
Spálená 75/16 Praha 1, IČ 45272956, dle pří-
lohy.
Pohledávky k rozpočtovým příjmům města 
Krásná Lípa k 31. 12. 2021
Usnesení RM č. 60 – 20/2022
RM bere na vědomí stav pohledávek k roz-
počtovým příjmům města Krásná Lípa  k 31. 
12. 2021.
Přehled plateb místních poplatků 
za 1 - 12/2021
Usnesení RM č. 60 – 21/2022
RM bere na vědomí přehled plateb místních 
poplatků, z pobytu a za užívání veřejného pro-

stranství, uhrazených v období 1 - 12/2021.
Zadní cepáková sekačka
Usnesení RM č. 60 – 22/2022
RM schvaluje objednání zadní cepákové se-
kačky u firmy FarmTechnik s. r. o., Vchynice 
33, Lovosice, IČ 03902960.
Smlouva o vystoupení
Usnesení RM č. 60 – 23/2022
RM schvaluje uzavření smlouvy č.2022/19/29 
- 28 o vystoupení dne 11. 6. 2022 v rámci akce 
Pohádkový les a MFF Krásná Lípa s Vlas-
timilem Horváthem, Vranov 48, Čerčany, IČ 
03198316 dle přílohy.
Smlouva o provedení koncertu
Usnesení RM č. 60 – 24/2022
RM schvaluje uzavření smlouvy o provedení 
koncertu dne 24. 9. 2022 s agenturou Karel 
Plíhal, U Olivovny 1640, Říčany, IČ 48386154 
dle přílohy.

Kulturní dům
Usnesení RM č. 60 – 25/2022
RM schvaluje bezplatné zapůjčení prostor kul-
turního domu:
a)  na akci Společenské setkání bývalých 

a současných členů souboru dne 21. 5. 
2022 FS Lužičan,

b)  na odborný seminář dne 7. 6. 2022 p. o. 
Dětský domov a školní jídelna,

c)  na pravidelné zkoušky FS Dykyta.
IV. Informace
Informace
RM projednala následující informace:
- přehled plnění daní a daňové plnění dle dru-
hu daně za r. 2015 - 2021,
- oznámení o úpravách cen servisních služeb 
firmy Schindler CZ, a. s.

Jan Kolář
Jana Drobečková
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tického stavu tohoto památkově chráněného 
objektu.
 Víceúčelový prostor pod Cimrákem - hřiš-
tě, zpevněné plochy - výzva 
Usnesení RM č. 61 – 15/2022   
RM schvaluje Výzvu k podání nabídky, zadá-
vací dokumentaci pro veřejnou zakázku ma-
lého rozsahu na stavební práce „Víceúčelový 
prostor pod Cimrákem - hřiště, zpevněné plo-
chy“, 
dle přílohy. 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB 
Usnesení RM č. 61 – 16/2022  
RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene - a dohodu o umís-
tění stavby č. 2022/10/15 - 39 na vedení zem-
ního kabelu v pozemku místní komunikace 
v ul. Tylova s firmou ČEZ Distribuce a. s., Tep-
lická 874/8, Děčín, IČ 24729035, dle přílohy. 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB 
Usnesení RM č. 61 – 17/2022   
RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene - a dohodu o umís-
tění stavby č. 2022/10/15 - 40 na vedení zem-
ního kabelu v pozemku místní komunikace 
v ul. Frindova s firmou ČEZ Distribuce a. s., 
Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035, dle pří-
lohy. 
Souhlas s oplocením pozemku 
Usnesení RM č. 61 – 18/2022   
RM vydává souhlas s oplocením pozemků p. 
p. č. 284 a p. p. č. 379/1, k. ú. Krásná Lípa 
Martinu Kočkovi, Kvapilova 779, Krásná Lípa, 
dle přílohy. 
Odběr zboží 
Usnesení RM č. 61 – 19/2022   
RM schvaluje Smlouvu o odběru zboží pro rok 
2022 č. 2022/34/17 - 44 o podmínkách prodeje 
klempířského a střešního materiálu s firmou 
EVROmat a. s., Tovární 30, Ústí nad Labem, 
IČ 25448455, dle přílohy.  
Smlouva o organizování veřejné služby 
Usnesení RM č. 61 – 20/2022   
RM schvaluje Smlouvu o organizování veřejné 
služby č. 2022/18/19 - 364 s Úřadem práce 
České republiky, Dobrovského 1278/25, Praha 
7, IČ 72496991, dle přílohy. 
Turistické značení 
Usnesení RM č. 61 – 21/2022   
RM schvaluje finanční příspěvek Klubu čes-
kých turistů oblast Ústecký kraj, se sídlem 

Velká Hradební 19, Ústí nad Labem ve výši 10 
000 Kč na obnovu stávajícího značení a vyba-
vení směrovkami a směrovníky, dle nabídky 
KČT, oblast ÚK. 
Terénní práce 2021 
Usnesení RM č. 61 – 22/2022   
RM doporučuje ZM schválit přijetí dotace na 
realizaci projektu Terénní práce 2022 od Úřadu 
vlády ČR ve výši 500 000 Kč.
Smlouva o zajištění provedení 
kulturního vystoupení 
Usnesení RM č. 61 – 23/2022   
RM schvaluje Smlouvu o zajištění veřejného 
kulturního vystoupení č. 2022/19/21 - 41 na 
koncert Alice se zpěvákem Danem Bártou na 
akci Den Českého Švýcarska dne 27. 8. 2022 
dle přílohy. 
Smlouva o zajištění provedení 
uměleckého vystoupení 
Usnesení RM č. 61 – 24/2022   
RM schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění 
uměleckého vystoupení č. 2022/19/29 - 43 na 
uskutečnění koncertu dne 23. 6. 2022 s Mi-
chalem Pavlíčkem, Rosovice 130, Rosovice, 
IČ 71682848 dle přílohy. 
Divadelní představení 
Usnesení RM č. 61 – 25/2022   
RM schvaluje uzavření Smlouvy o realizaci 
divadelního představení č. 2022/19/29 - 45 
s názvem „Rok na vsi“, které se bude konat 
dne 11. 3. 2022 s DS Hraničář, z. s., Kalná 21, 
Rumburk, IČ 64676471 dle přílohy. 
Dar 
Usnesení RM č. 61 – 26/2022   
RM schvaluje poskytnutí finančního daru spol-
ku Konečně šťastný domov, z. s. se sídlem 
Na Vyhlídce 265/12, Rumburk 2 - Horní Jindři-
chov ve výši 5 000 Kč pro rok 2022 a schvaluje 
uzavření Darovací smlouvy č. 2022/13/21 - 38. 
Bagatelní pohledávky města Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 61 – 27/2022   
RM schvaluje zastavení vymáhání bagatelních 
pohledávek města Krásná Lípa (do 1 500 Kč 
jistiny bez příslušenství) předaných soudnímu 
exekutorovi Exekutorského úřadu Plzeň-měs-
to Mgr. Ing. Jiřímu Proškovi. 
Zpráva o zajištění služby v Domech 
se sociální službou 
Usnesení RM č. 61 – 28/2022   
RM bere na vědomí Zprávu o zajištění služby 
v Domech se sociální službou předloženou 

Hanou Volfovou, ředitelkou p. o. Kostka Krás-
ná Lípa, dle přílohy. 
Sociální fond 
Usnesení RM č. 61 – 29/2022   
RM doporučuje ZM schválit změnu Statutu so-
ciálního fondu dle přílohy. 
Kostka Krásná Lípa, p. o. - inventarizace 
Usnesení RM č. 61 – 30/2022   
RM schvaluje příspěvkové organizaci Kostka 
Krásná Lípa Pokyn (harmonogram) k provede-
ní inventarizace v roce 2022 dle přílohy. 
ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. - inventarizace  
Usnesení RM č. 61 – 31/2022   
RM schvaluje příspěvkové organizaci Základ-
ní škola a Mateřská škola Krásná Lípa Pokyn 
(harmonogram) k provedení inventarizace 
v roce 2022 dle přílohy.
 1. rozpočtové opatření 2022 
Usnesení RM č. 61 – 32/2022   
RM doporučuje ZM schválit 1. rozpočtové 
opatření rozpočtu města Krásná Lípa pro rok 
2022 dle přílohy. 
Kulturní dům 
Usnesení RM č. 61 – 33/2022   
RM schvaluje bezplatné zapůjčení prostor kul-
turního domu na akci Jarní turistický sraz dne 
19. 3. 2022 pro KČT Krásná Lípa. 
Kulturní dům  
Usnesení RM č. 61 – 34/2022   
RM bere na vědomí program kina a využití kul-
turního domu v měsíci březnu 2022 dle přílohy. 
Zpráva o plnění úkolů z 59. RM 
Usnesení RM č. 61 – 35/2022   
RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů 
z 59. RM. 
IV. Informace
Informace   
RM projednala následující informace a zápisy: 
-  Dopis zaslaný na MŽP dne 10. 1. 2022 ve 

věci odpadového hospodářství,
-  Odpověď z MŽP na dopis ze dne 10. 1. 

2022 ve věci odpadového hospodářství,
-  Zápis z jednání Komise pro hospodaření 

s byty ze dne 15. 2. 2022,
-  Zápis z jednání Komise výstavby a životní-

ho prostředí ze dne 11. 1. 2022, 
-  Zápis z jednání Komise výstavby a životní-

ho prostředí ze dne 1. 2. 2022

Jan Kolář
Jana Drobečková

USNESENÍ Z 62. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA KONANÉHO DNE 28. 2. 2022
I. Hlavní program
Mimořádná krize na Ukrajině  
Usnesení RM č. 62 – 01/2022  
Rada města Krásná Lípa projednala situaci na 

Ukrajině po invazi armády Ruské federace 
a s tím související dopady. 

Rada města: 
-  důrazně odsuzuje vojenskou agresi Ruské 

federace vůči Ukrajině, 
-  vyjadřuje solidaritu Ukrajině a jejímu lidu,
-  deklaruje svoji připravenost spolupracovat 

v rámci krizového řízení České republiky 
na řešenímigrační krize, a to jak adminis-
trativně a finančně, tak i při vyhledávání a 
poskytování vhodných objektů a prostor pro 

poskytnutí humanitární pomoci.
Rada města dále: 
a) uvolňuje částku 20 000 Kč na pomoc Ukra-

jině, a to na účet č. ú. 304452700/0300 zří-
zený Velvyslanectvím Ukrajiny v ČR,

b) doporučuje Zastupitelstvu města Krásná 
Lípa schválit poskytnutí peněžního daru 
na pomoc Ukrajině ve výši 100 000 Kč 
prostřednictvím Veřejné finanční sbírky na 
pomoc Červeného kříže Ukrajině, číslo účtu 
333999/2700, variabilní symbol 1502,

c) doporučuje Zastupitelstvu města Krásná 
Lípa schválit navýšení krizové rezervy v 
rozpočtu města na 200 000 Kč,

d) ukládá vedoucímu odboru majetkového a 

civilně správního MěÚ Petrovi Olivovi zajis-
tit urychlenou úpravu tří bytů vč. základního 
vybavení pro ubytování lidí v nouzi,

e) ukládá místostarostce města Janě Drobeč-
kové:

-  koordinovat pomoc s dalšími organizacemi 
města, společenskými organizacemi, další-
mi subjekty i jednotlivci na území města,

-  připravit ve spolupráci s ředitelkami pří-
spěvkových organizací města systém po-
skytování humanitární pomoci městem, dle 
aktuální situace.

Jan Kolář
Jana Drobečková


