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Celá společnost, a tím i každý z nás jsme vy-
staveni neočekávané situaci a výzvám, které 
denně přináší válka na Ukrajině. Ať už je to 
masivní a v našich moderních dějinách neví-
daná uprchlická vlna, ekonomické dopady vál-
ky a sankcí na celosvětovou ekonomiku, nebo 
konfrontace každého z nás s osobními postoji, 
pocity a aktuálními zkušenostmi, které jsme si 
ještě nedávno nedokázali ani představit.
Čeká nás nepochybně nelehké období, ve 
kterém se budou stále více projevovat nega-
tivní vlivy na naše životy, bude se proměňovat 
společenská nálada, budeme svědky složitých 
diskusí. Co je však nutné míti trvale na pamě-
ti, je skutečnost, že je v moderní společnosti 
naprosto nepřijatelné napadnout bezdůvodně 
vojenskou silou nezávislý sousední, ale i ja-
kýkoliv jiný stát, a působit nesmírné utrpení 
jeho občanům, bezbranným ženám, dětem, 
seniorům… Je, a musí zůstat zcela zřejmé, že 
za toto tragické rozhodnutí nese odpovědnost 
Vladimír Putin, prezident Ruska.
O postupech v řešení vzniklé humanitární krize 
a jejich důsledků lze samozřejmě demokratic-
ky diskutovat. Ale mělo by se tak dít s elemen-
tární slušností, bez vulgarit a ubohosti. Každý 
stát, kraj, obec či jednotlivec musí odpovědně 
zvážit své možnosti pomoci uprchlíkům, mít na 
paměti, že půjde o proces dlouhodobý, s ob-
rovskými náklady a komplikacemi.
V prvotní fázi obrovské společenské podpory 
tyto procesy nastartovali především dobrovol-
níci. Na Šluknovsku se tak stalo velmi záhy. 
Spontánně vznikla platforma Výběžek pro 
Ukrajinu, kde společně sdílíme např. kontakty 
na tlumočníky, nabídky nouzového ubytování, 
služeb, materiální pomoci atp.
V některých městech se velmi rychle aktivova-
ly i samosprávy. Konkrétně u nás již v neděli 
27. února mimořádně zasedla Rada města 
Krásná Lípa a projednala situaci na Ukrajině 
po invazi armády Ruské federace a s tím sou-
visející dopady. Rada města důrazně odsoudi-
la vojenskou agresi Ruské federace vůči Ukra-

jině a vyjádřila solidaritu Ukrajině a jejímu lidu. 
Zároveň radní deklarovali připravenost města 
spolupracovat v rámci krizového řízení České 
republiky na řešení migrační krize, a to jak ad-
ministrativně a finančně, tak i při vyhledávání 
a poskytování vhodných objektů a prostor pro 
poskytnutí humanitární pomoci. Rada měs-
ta dále uvolnila částku 20 000 Kč na pomoc 
Ukrajině, a to na účet č. 304452700/0300 zří-
zený Velvyslanectvím Ukrajiny v ČR, doporu-
čila 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, a také doporučila Zastupitelstvu 
města Krásná Lípa schválit navýšení huma-
nitární rezervy v rozpočtu města na 225 000 
Kč. Což následně zastupitelstvo jednohlasně 
podpořilo.
Uložili jsme vedoucímu odboru majetkového 
a civilně správního MěÚ Petru Olivovi zajistit 
urychlenou úpravu tří bytů vč. základního vy-
bavení pro ubytování lidí v nouzi a místosta-
rostce města Janě Drobečkové koordinovat 
pomoc s dalšími organizacemi města, spole-
čenskými organizacemi a jinými subjekty i jed-
notlivci na území města, a taktéž připravit ve 
spolupráci s ředitelkami příspěvkových orga-
nizací města systém poskytování humanitární 
pomoci, dle aktuální situace. 
Následně se začaly všechny tyto kroky rea-
lizovat a začali jsme aktivně spolupracovat 
s dobrovolníky, kteří do svých domů a byto-
vých objektů již přijali první uprchlíky. Kostka 
Krásná Lípa poskytuje sociální a další asisten-
ci uprchlíkům, CEDR – komunitní spolek zajiš-
ťuje potravinovou pomoc, radnice řadu dílčích 
technických výpomocí atd. Základní škola se 
připravuje na školní i předškolní vzdělávání 
ukrajinských dětí.
Až s velkým zpožděním, téměř 2 týdnů, za-
čal reagovat systém krizového řízení, krajské 
struktury a orgány veřejné správy. Je zcela 
zřejmé, že právě na nich bude celé budoucí 
břímě řešení obrovské humanitární krize. Musí 
být nastaveny procesy a finanční toky tak, aby 
obce dokázaly na svém území situaci zvlád-
nout, s minimalizovanými dopady na své obča-
ny a život v obcích. Nelze dlouhodobě spoléhat 
na dobrovolnické struktury, dary a improvizaci 
samospráv. Pomoc státu je nezbytná, aby vše 
bylo důstojně zvládnutelné.
Rád bych poděkoval za obrovskou vlnu solida-

rity Vám všem, kteří jste nezištně a štědře při-
spěli do veřejných sbírek, nabízíte ubytovací 
možnosti, přinášíte věcné dary, potraviny, da-
rujete vybavení do domácností. Vám, kteří bez 
nároku na cokoliv vykonáváte dobrovolnickou 
činnost. Ukazujete velmi vlídnou tvář a pocho-
pení lidem, téměř bez výhrady ženám s dětmi, 
kteří v zoufalství a strachu opustili své muže 
a domovy, aby si zachránili holý život. Je to ob-
rovská hodnota a velmi si toho vážím. Věřím, 
že společnými silami tuto nelehkou a bezpre-
cedentní situaci, navzdory mnoha překážkám 
a nepohodě, uspokojivě zvládneme.

Jan Kolář, starosta města

I V LETOŠNÍM ROCE 
BUDEME HODNĚ INVESTOVAT

FOLKLORNÍ SOUBOR 
DYKYTA OBDRŽEL 
VÝZNAMNÉ OCENĚNÍ
Krásnolipskému folklornímu souboru Dyky-
ta se v sobotu večer 12. 3. 2022 na plese 
Tolštejnského panství v Rybništi dostalo vý-
znamného ocenění. Soubor Dykyta obdržel 
Zlatou múzu severu 2020 za plných 30 let 
rozdávání radosti a krásy folklorního umění. 
Je to poděkování a vyjádření uznání všem 
členkám a členům souboru, kteří se na jeho 
činnosti podíleli v předchozích letech a i těm, 
kteří v této mnohdy nelehké zájmové činnos-
ti pokračují i nyní. K oblastní akademii přátel 
kultury ve Šluknovském regionu se s poděko-
váním vám všem připojujeme i my. Patří vám 
náš velký dík.

Jana Bosáková a Jan Prokop Škoda
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KRÁSNOLIPSKÝ MASOPUST 2022

V KULTURNÍM DOMĚ SI DIVÁCI PROŽILI 
ROK NA VSI

Po roční odmlce způsobené epidemií covidu 
Krásnou Lípou opět prošel masopustní průvod. 
V sobotu 26. února na Křinickém náměstí pře-
vzal od místostarostky Jany Drobečkové sym-
bolický klíč od města a vydal se na obchůzku. 
Tradiční masopust i letos pořádaly krásnolip-
ské folklorní soubory Lužičan a Dykyta. Znovu 
tak navázaly na dlouholetou tradici, a i když se 
loni masopust nekonal, připomněli jsme si ho 

prostřednictvím fotografií z minulých let. Zají-
mavé a historicky hodnotné fotografie mapující 
jednotlivé ročníky od roku 1990 do roku 2020 si 
můžete prohlédnou i nyní. Najdete je na webu 
města ve fotogalerii s názvem 31 fotografií,  
31 ročníků – ohlédnutí za masopusty v Krásné 
Lípě. Na uvedeném webu rovněž najdete i dal-
ší snímky z průběhu letošního ročníku.

Jedinečným zážitkem bylo divadelní předsta-
vení podle slavné románové kroniky Aloise 
a Viléma Mrštíkových Rok na vsi. V krás-
nolipském kulturním domě ji v dramatizaci 
Miroslava Krobota a v režii Majky Koukolské 
a Miroslava Řebíčka v pátek 11. března uvedl 

divadelní soubor Hraničář. Diváci se tak pře-
nesli do fiktivní moravské vesničky Habrůvka 
někdy na konci 19. století a prostřednictvím 
životních osudů, radostí i dramat jejich obyva-
tel tam prožili všechna roční období, příslušné 
svátky a zvyky.

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.

MOBILNÍ ZÁKAZNICKÉ 
CENTRUM SEVEROČESKÝCH 
VODOVODŮ A KANALIZACÍ
V podstatě vše potřebné, co na běžném zá-
kaznickém centru (přepisy smluv, odhlášení, 
přihlášení, donést podklady k žádostem na 
zhotovení přípojek, změny ve smlouvách, 
výši záloh, žádosti na přezkoušení vodoměru 
apod.) vyřídíte v mobilním zákaznickém cent-
ru přímo na Křinickém náměstí v Krásné Lípě 
vždy ve středu:
- středa v lichém týdnu od 12:00 do 14:00,
- středa v sudém týdnu od 10:00 do 12:00.
Tato provozní doba mobilního centra platí od 
1. 10. 2021 do 30. 4. 2022.
Běžné zákaznické centrum najdete ve Varn-
sdorfu v ulici 5. května 3541 – provozní hodiny 
vždy v úterý a ve čtvrtek v době od 8:00 do 
12:00 a od 12:30 do 14:00 (ostatní dny pou-
ze po předchozí domluvě), tel. 417 807 842, 
nebo volejte zákaznickou linku: 601 267 267, 
840 111 111. Severočeské vodovody a kanali-
zace, a. s. zavedla pro své zákazníky bezplat-
nou asistenční službu v případě havárie na 
vodovodní přípojce. V případě potřeby volejte 
800 44 22 33, v případě výpadku uvedené lin-
ky volejte na číslo 212 812 212.

INFORMATIVNÍ ROZBOR 
PITNÉ VODY
V rámci služeb Zdravotní ústav se sídlem 
v Ústí nad Labem (zřizovatelem je Minister-
stvo zdravotnictví ČR) opět nabízí informativní 
rozbor pitné vody za výhodnou cenu. Rozbor 
je určen pro občany využívající k zásobování 
domácností pitnou vodou individuální zdroje 
(studny, vrty). Cena rozboru je 774 Kč a je 
platná od 1. 3. do 31. 5. 2022. Zahrnuje vý-
sledkový akreditovaný protokol o zkoušce 
včetně posudku a zaslání protokolu e-mailem. 
Pro rozbor je nutné vyzvednutí vzorkovnic na 
pracovišti Zdravotního ústavu. Nejbližší pra-
coviště včetně provozních hodin najdete na 
webu www.zuusti.cz nebo volejte zákaznickou 
linku 245 015 015.
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V KRÁSNÉ LÍPĚ SE KONAL 60. ROČNÍK JARNÍHO SRAZU TURISTŮ OKRESU DĚČÍN

ZASTUPITELÉ JEDNALI PODEVATENÁCTÉ V TOMTO VOLEBNÍM OBDOBÍ

Velkému zájmu se těšila další z akcí krásno-
lipských turistů. Klub ve spolupráci s městem 
Krásná Lípa a s firmou Euro topoz Ing. Mi-
chala Osifa v sobotu 19. března 2022 pořádal 
v Krásné Lípě 60. ročník Jarního srazu turistů 
okresu Děčín. Vše začalo v kulturním domě, 
kde byl sraz a zahájení. Nechybělo chutné 
občerstvení, pamětní listy pro účastníky dopl-
nil odznak srazu a jako malá pozornost mohl 

někomu udělat radost i krokoměr. Akci podpořil 
i BESIP, který účastníkům nabídl další dárky 
v podobě reflexních prvků. Uvolněnou a přátel-
skou atmosféru doplnila živá hudba, kterou se 
i několik hostů ještě před odchodem do firmy 
Euro topoz nechalo svést k tanci. O návštěvu 
továrny Euro topoz byl velký zájem, slibovala 
nevšední pohledy z horního patra, navíc výhle-
dům přálo i slunečné počasí s výbornou vidi-

telností. Následovala možnost vydat se na ně-
který ze dvou nabízených výletů. Původní plán 
předpokládající individuální výlety byl změněn, 
a zájemci se mohli vydat vstříc krásám okolí 
Krásné Lípy i s průvodcem. Stejně tak, jako 
i u dalších akcí našich turistů, nebyl sraz zda-
leka pořádán jen pro členy KČT, ale zváni a ví-
taní byli i zájemci z řad široké veřejnosti.

V úvodu jednání zasedání zastupitelstva 
města konaného 7. března 2022 krásnolipští 
zastupitelé jednohlasně podpořili postup Rady 
města Krásná Lípa ve věci válečného konfliktu 
na Ukrajině a přijali usnesení důrazně odsuzu-
jící agresi Ruské federace a vyjádřili podporu 
Ukrajině a jejímu lidu. Zároveň deklarovali při-
pravenost města Krásná Lípa spolupracovat 
v rámci krizového řízení České republiky na 
řešení migrační krize, a to jak administrativně 
a finančně, tak i při vyhledávání a poskytová-
ní vhodných objektů a prostor pro poskytnutí 
humanitární pomoci. ZM schválilo poskytnutí 
peněžního daru na pomoc Ukrajině ve výši 
100 000 Kč prostřednictvím Veřejné finanční 
sbírky na pomoc Červeného kříže a navýšení 
rozpočtu města o 235 tis. Kč na zajištění hu-

manitární pomoci.
Následně starosta města přednesl Zprávu 
o stavu majetku města, chystaných projek-
tech a investicích, kterou doplnil obrazovou 
prezentací akcí realizovaných v loňském roce. 
V posledních třech letech město hospodařilo 
s celkovými rozpočtovými prostředky ve výši 
433 mil. Kč. Čistou hodnotu svého dlouhodo-
bého majetku navýšilo město z 586 mil. Kč na 
625 mil. Kč. Na dotacích se podařilo získat  
114 mil. Kč. Město není zatíženo žádnými úvě-
ry a půjčkami.
Následovala zpráva o činnosti OPS České 
Švýcarsko, kterou prezentoval ředitel Jan 
Šmíd. Personální i ekonomická situace spo-
lečnosti je stabilizována, realizuje se řada krát-
kodobých aktivit i dlouhodobějších projektů 
v rozvoji cestovního ruchu a marketingu úze-
mí, jako např. Nová hřebenovka, dálková pěší 
trasa propojující hřebenovku v Libereckém 
kraji přes Lužické hory a České Švýcarsko 
dále do Krušných hor. Je vyvíjena řada aktivit 
v turistické dopravě, je zajišťován pravidelný 
regionální turistický servis atp.
Se zprávou o bezpečnostní situaci před-
stoupila před zastupitele vedoucí policejního 
oddělení Krásná Lípa npor. Kateřina Páťalo-
vá. Bezpečnostní situace ve městě je klidná 
a stabilizovaná, v minulém roce nebyl zazna-
menán zásadnější nárůst kriminality. Oddělení 
je personálně zajištěno, situaci s obsazováním 
služeb komplikovala protiepidemická opatře-
ní kvůli covidu-19, obecně je však v regionu 
nedostatek policistů, nábory se zatím příliš 
nedaří.

Dále zastupitelé kromě několika prodejů po-
zemků projednali i informaci místostarosty 
Zbyňka Linharta o průběhu realizace přístavby 
základní školy. Akce se pomalu úspěšně blíží 
ke svému konci, termíny i náklady se i přes 
řadu problémů (covid-19, nárůst cen stavebnin 
i prací a odliv ukrajinských pracovníků) daří dr-
žet v plánovaných mezích.
Zastupitelé také schválili členské příspěvky 
v regionálních organizacích, ve kterých je 
město zapojeno, jako jsou Euroregiony Labe 
a Nisa, MAS Český sever, DSO Sever atp. 
Jako každý rok byly schváleny i dotace na pod-
poru kulturní, sportovní, tělovýchovné činnosti 
a práci s mládeží v celkové výši 611 tis. korun.
Následně bylo projednáno a schváleno  
1. rozpočtové opatření rozpočtu města na rok 
2022, které řeší především navýšení investič-
ního rozpočtu. S podrobnostmi jednotlivých 
projektů a investičních záměrů se zastupitelé 
detailně seznámili na pracovním semináři, 
který předcházel řádnému jednání zastupitel-
stva. Úpravě rozpočtu a investicím na letošní 
rok je věnován podrobný samostatný článek. 
Město bude letos hospodařit s rozpočtem ve 
výši 140 mil. korun, z toho 76 mil. korun jsou 
výdaje provozního charakteru, investiční výda-
je pak budou činit 64 mil. korun. Rozpočet je 
koncipován jako vyrovnaný. Věříme, že se ve 
složité situaci na trhu stavebních prací, dodá-
vek a služeb podaří všechny naše plány zod-
povědně zrealizovat.
K dalšímu jednání se zastupitelé sejdou 
v červnu.

Jan Kolář
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I  V  LETOŠNÍM ROCE BUDEME HODNĚ INVESTOVAT

MĚSTO I V LETOŠNÍM ROCE PODPOŘÍ SPOLKY A ODDÍLY

Když jsme v prosinci loňského roku schvalova-
li letošní rozpočet, nebyla ještě známa řada in-
formací a údajů, aby bylo možné zodpovědně 
nastavit rozsah plánovaných investic. Počkali 
jsme si na loňský hospodářský výsledek, na 
zůstatky na našich účtech, i na výsledky růz-
ných dotačních řízení, ve kterých jsme měli 
podané žádosti o dotace.
Nakonec nám z loňského hospodaření zůstalo 
na účtech téměř o 8 milionů korun více, než 
se předpokládalo při podzimní přípravě roz-
počtu na rok 2022. Také jsme mezi tím uspěli 
s řadou dotačních projektů. To nám umožnilo 
rozšířit plánovaný rozsah investic a větších 
oprav na letošní rok. Naše záměry pak zastu-
pitelé odsouhlasili na svém posledním jednání 
začátkem března, a to formou 1. rozpočtového 
opatření rozpočtu města. Investiční rozpočet 
na letošek je ve výši 64 mil. korun, ten pro-
vozní, na zajištění běžného chodu města je 76 
mil. Kč.
Kromě dofinancování největší investiční akce 
posledních deseti let, tedy přístavby základní 
školy ve výši 20,5 mil. Kč, počítáme s částkou 
8 mil. Kč na výstavbu víceúčelového volnoča-
sového hřiště pod kulturním domem (bývalý 
„mlýn“), 6 mil. korun půjde na vybudování 
veřejných zdrojů pitné vody v našich místních 
částech (Kamenná Horka, Kyjov, Sněžná 
a Vlčí Hora), 5,3 mil. Kč budou stát nová par-
koviště v Kyjově a v Krásném Buku. 2,3 mil. 
korun půjde do oprav místních komunikací 
a 2,2 mil. vydáme za rekonstrukci zázemí pro 
pracovníky TS, stejnou částku dáme i do in-
vestic a oprav objektů, domů a bytů v majet-
ku města. Počítáme také s 1,2 mil. korun na 
přípravu projektových dokumentací pro další 
rozvoj města, např. na revitalizaci rybníku 
Šiml v Dlouhém Dolu, výstavbu hřiště s umě-
lou trávou a atletickým oválem ve fotbalovém 
areálu, stání pro karavany nebo třeba třetí 
dům s pečovatelskou sociální službou apod. 
Příspěvkové organizaci Kostka Krásná Lípa 
poskytneme návratnou finanční výpomoc na 
předfinancování nákupu 3 ks e-automobilů, na 
které získala 100% dotaci. V připojené tabulce 
najdete i drobnější plánované výdaje.
Takto rozsáhlé investice a opravy si můžeme 

 

Třída 
dle RS    

v Kč 

třída 6  kapitálové výdaje celkem  63 799 000  

  
Zemědělství, lesní hospodářství a 
rybářství     0  

  
Průmyslová a ostatní odvětví 
hospodářství     14 585 000  

      Nové povrchy MK  2 300 000  
      Obnova a výstavba chodníků a odstavných ploch  150 000  
      Parkoviště Krásný Buk  3 500 000  
      Parkoviště Kyjov  1 803 000  
      Rekonstrukce rybníku Šimlák (PD apod.)  232 000  
      Nové zdroje pitné vody ‐ Krásný Buk, Kyjov  3 000 000  
      Nové zdroje pitné vody ‐ Vlčí Hora, Sněžná  3 000 000  
      Vrt u sportovního areálu  400 000  
      Výstavba mola u Cimráku  200 000  
   Služby pro obyvatelstvo     46 156 000  
      PD a dokumenty pro projekty   1 200 000  
      Investice a velké opravy SMM  2 200 000  
      DSS 1 ‐ podl. krytiny, zábradlí  ‐ chodby  900 000  
      Přístavba budovy ZŠ  20 500 000  
      Snížení světelného znečištění III. etapa, nové VO  800 000  
      Nákup techniky na TS   2 000 000  
      TS ‐ přestavba šaten, topení v dílnách, garážích  2 200 000  
      Nová hala v areálu TS  700 000  
      Víceúčelové hřiště pod Cimrákem  8 000 000  
      Design nové expozice v Domě Českého Švýcarska  576 000  
      Venkovní zastřešené posezení u T‐klubu  200 000  
           
      I. Rozpočtová rezerva  1 000 000  
      II. Rozpočtová rezerva na projekty  5 880 000  
   Sociální věci a politika zaměstnanosti     2 706 000  
      Půjčka na projekt Kostky p.o. ‐ nákup e‐automobilů  2 706 000  
   Bezpečnost státu a právní ochrana     0  
         0  
   Všeobecná veřejná správa  a služby     352 000  
      Pozemky, dotace na podporu výstavby RD  352 000  

dovolit díky dlouhodobému zodpovědnému 
hospodaření. Město nemá žádné dluhy, nečer-
páme žádné úvěry. Snažíme se v maximální 
míře využívat dostupné dotační tituly, které 
často až z 85 % kryjí tyto výdaje. Jde o ad-
ministrativně stále komplikovanější a pracněj-
ší procesy, nicméně, bez dotací by byl rozvoj 
města citelně pomalejší.
Na tomto místě je důležité ocenit konstruktivní 
přístup celého zastupitelstva, kdy na zásad-
ních věcech nacházíme v zásadě jednoznač-
nou shodu. Jednání jsou velmi věcná, diskutu-
je se korektně a „nepolitikaří“ se.

Vzhledem k vnějším okolnostem, které se 
začaly projevovat v cenových dopadech 
„covidové“ doby a nyní se ještě silněji ukáží 
v hospodářských dopadech války na Ukraji-
ně, bude velmi náročné naše plány realizovat. 
Ceny stavebních hmot, prací a služeb, spolu 
s nedostatkem některých komodit na trhu jsou 
velkým rizikem pro celou společnost. Věřím, 
že se s těmito překážkami společně s kolegy 
na radnici úspěšně vypořádáme a posuneme 
i letos kvalitu života v našem městě opět výše.

Jan Kolář

Zastupitelé na svém březnovém zasedání 
schválili rozdělení dotací v souladu s Dotač-
ním programem na podporu kulturní, spor-
tovní, tělovýchovné činnosti a práci s mládeží 
pro rok 2022 v celkové částce 611 tisíc korun 
mezi dvanáct organizací. Konkrétně, jako pří-
má podpora na činnost, míří k organizacím ve 
městě 291 tis. Kč. Nejvíce pro TJ Krásná Lípa 
– 62 tis. Kč, Krásnolipský komorní sbor obdrží 
35 tis. Kč a po 30 tisících korunách dostanou 

Folklorní soubor Lužičan, SDH Krásná Lípa 
a Myslivecký spolek Vápenka. Na podporu 
konkrétních akcí je schváleno 320 tis. korun. 
Největší částkou město podpoří cyklistický zá-
vod Tour de Feminin – 130 tis. Kč, dále 60 tis. 
Kč půjde na Folklorní festival Krásná Lípa a na 
akce TJ Krásná Lípa 59 tis. Kč. Celkem se fi-
nančně podpoří 26 akcí. Rada města bude ješ-
tě následně schvalovat technickou výpomoc 
a zápůjčky sportovišť a prostor, vše bezplatně 

a v obvyklém rozsahu. Jedná se o podstatnou 
formu pomoci, bez níž by se mnoho akcí ko-
nalo s velkými problémy. Doufejme, že se po 
dvou letech komplikací s nákazou covid-19 
vše postupně vrátí do obvyklého stavu a život 
ve městě opět ožije kulturními, sportovními 
a společenskými aktivitami.

Jana Drobečková, místostarostka města
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ROZHOVOR STAROSTY JANA KOLÁŘE S  MGR. EVOU SALOVOVOU, 
ZÁSTUPKYNÍ ŘEDITELKY ZŠ A MŠ KRÁSNÁ LÍPA

V loňském roce jsme si připomínali 150 let 
od otevření  školní budovy v Krásné Lípě, 
ve které naše základní škola sídlí dodnes. 
Výstava k historii školství se setkala s vel-
kým  zájmem  veřejnosti,  zpracovali  jsme 
k tomuto tématu brožurku a kalendář s fo-
tografiemi k historii školských zařízení. Vy-
dali  jsme  i  publikaci Mgr. Karla Jarolímka 
k  historii  krásnolipského  školství,  kterou 
sám  autor  doplnil  odbornou  přednáškou 
pro  veřejnost.  Školským  zařízením  věnu-
jeme velkou pozornost, všechna postupně 
prošla  zásadními  rekonstrukcemi  a  opra-
vami.  V  současné  době  dokončujeme 
přístavbu  budovy  základní  školy,  která  je 
největší  investiční  akcí města  posledního 
desetiletí. To vše je patrné i  jen pohledem 
zvenčí. Ale to hlavní, život ve škole, vzdělá-
vací procesy, personální záležitosti a další 
aktivity již tak jednoduše viditelné nejsou, 
zvláště pokud již nemáme doma dítka ško-
lou  povinné.  Rozhovor  s  paní  Mgr.  Evou 
Salovovou,  zástupkyní  ředitelky  ZŠ  a  MŠ 
Krásná Lípa je právě o těchto zvenčí nepří-
liš zřejmých věcech.

Kolik dětí v současné době v naší základní 
škole  a mateřských  školách  vzděláváme? 
Je kapacita školek i školy a celkové zázemí 
dostačující? Kolik máme ve škole zaměst-
nanců?

V současné době se ve škole vzdělává při-
bližně 340 žáků. I když je počet žáků téměř 
o 100 méně než před dvaceti lety, je zázemí 
školy využité maximálně. Počet tříd neklesá, 
klesá počet žáků ve třídách. Popravdě si ani 
neumím dnes představit třídy s třiceti žáky. 
Potřeby žáků se změnily, změnily se metody 
a formy výuky, celkový přístup ke vzdělávání. 
V současnosti je ve třídě přibližně 20–22 žáků. 
V některých předmětech dělíme třídy na men-
ší skupiny, např. při výuce jazyků nebo infor-

matiky. V jiných předmětech spojujeme žáky 
z různých ročníků, např. volitelné předměty. Ve 
všech těchto případech musíme jeden výuko-
vý blok obsadit dvěma nebo i třemi učiteli. Je 
to kapacitně náročnější, ale z hlediska vzdělá-
vání přínosné. Sečteno a podtrženo ve škole 
pracuje 28 učitelů, 10 asistentů pedagoga, 3 
vychovatelky školní družiny. V obou školkách 
je 8 učitelek a 3 asistentky pedagoga. Důležití 
jsou i nepedagogičtí pracovníci, bez nich by 
škola, školky, družina, jídelna a sportovní areál 
nefungovaly.

Škola  opakovaně  obhájila  titul  Ekoškola, 
funguje zde Ekotým, kromě tradičních me-
tod  vzdělávání,  které  ve  školních  lavicích 
zažila většina z nás, je dnes nabízena i tzv. 
inovativní  či  alternativní  výuka.  Co  je  zá-
kladní motivací tohoto směřování?

Jsem ráda, že jste zmínil titul Ekoškola. První 
titul jsme získali v roce 2005 a v nejbližších 
dnech nás čeká čtvrtá obhajoba. Pokaždé jsou 
požadavky náročnější, nám se je ale daří díky 
úžasnému týmu plnit. Jsme také jedinou ško-
lou ve Šluknovském výběžku, která tento titul 
obdržela. S Ekoškolou vlastně souvisí i alter-
nativní vzdělávání. Principem Ekoškoly je za-
pojení žáků do každodenního života školy, od 
prostředí, ve kterém žáci tráví svůj čas, přes 
vybavení, spotřebu energie, hospodaření s vo-
dou, třídění odpadu, stravování, péči o školní 
sad. Získávají prostor pro vyjádření svých ná-
zorů, návrhů. A to je hlavní myšlenka celého 
inovativního či alternativního vzdělávání, pře-
nést odpovědnost za učení na žáky. Učitelé se 
stávají průvodci na cestě vzdělávání. Jak říká-
me, my dokážeme ukázat cestu, nabídnout jak 
vše zvládnout, jak řešit problémy, ale samotné 
učení je na žácích. A právě změna v přístupu 
ke vzdělávání je hlavní motivací pro naší práci.

V počátcích,  kdy  se  tyto  „nové, moderní“ 
metody výuky zaváděly, bylo příjemné po-
zorovat zapojení a aktivitu rodičů, kteří i do 
jisté míry tento proces iniciovali, existovala 
zde  veřejná  poptávka,  které  jste  pozorně 
naslouchali. S větším zapojením a podpo-
rou  rodičů se v  inovativní  výuce asi  i  po-
čítá?

S paní ředitelkou RNDr. Ivanou Jäckelovou 
tvoříme tým již skoro 20 let. Obě milujeme 
výzvy, nezůstáváme na jednom místě, cítíme 
potřebu neustálého zlepšování. Asi před de-
seti lety jsme si kladly otázku, kam směřovat 
školu, jak ji profilovat, abychom nabízeli něco 
jiného než všechny základní školy v okolí. 
A právě v této době nás oslovil pan Šedivý 
a paní Baráková a přinesli myšlenku o alter-
nativním vzdělávání. Chvílí jsme nad tím pře-
mýšleli, jestli něco takového lze uskutečnit ve 
státní škole. Doposud jsme všude četli pouze 
o soukromých Montessori, waldorfských a ji-
ných školách. Když jsme zjistili, že nám nic 
nestojí v cestě, chopili jsme se příležitosti. Na-
vštívili jsme Montessori školu v Jablonci nad 

Nisou, waldorfskou školu v Semilech. Vytvořili 
jsme tým a letos jsou již první žáci inovativního 
směru v sedmém ročníku. Čas letí. A tak jak 
na začátku inovativního vzdělávání přišli rodi-
če s iniciativou, jsou důležitou součástí vzdě-
lávání dodnes. Pomáhají nám v organizování 
besed, projektových dílen, sportovních aktivit. 
Je tady fungující Spolek rodičů a jejich dotaz 
“Jak vám můžeme pomoci?” je pohlazením na 
duši pro každého pedagoga.

Krátce  po  zahájení  výuky  s  inovativními 
prvky, byla naše škola i město terčem silné 
kritiky ze strany ministerstva školství i om-
budsmanky  –  veřejné  ochránkyně  práv. 
Padala i silná slova jako segregace, rasis-
mus. Školní inspekce zde několikrát ročně 
prováděla  šetření,  navrhovali  zrušení  této 
výuky,  odvolání  ředitelky  apod.  Pracovat 
v takové atmosféře muselo být pro pedago-
gy  velmi  náročné.  Ze  strany  těch  kontrol-
ních orgánů to bylo absolutní nepochopení 
situace… Jaká je atmosféra ve škole dnes?

Dnes je atmosféra ve škole uklidněná, je 
dobrá. A ano, zahájení výuky v inovativních 
třídách bylo náročné. Měli jsme za sebou ná-
ročný školní rok, kdy jsme v plném provozu 
pracovali na přípravě nového vzdělávání, od 
školního vzdělávacího programu, přes organi-
zaci výuky, vybavení třídy, zajištění pomůcek. 
Všichni jsme se těšili na začátek a prvního září 
přišla studená sprcha ve formě stížnosti rodičů 
na českou školní inspekci. Ta nás navštívila 
v průběhu školního roku několikrát, a pak kaž-
dý další školní rok. Vysvětlovali jsme, zdůvod-
ňovali. Důležitou roli sehrálo i Město Krásná 
Lípa jako zřizovatel, který stál za školou. Když 
se v době distanční výuky začalo více mluvit 
o formativním hodnocení (tj. hodnocení, které 
ukazuje žákům, co by měli udělat pro to, aby 
byli úspěšní, učí se pracovat s chybou), mohli 
jsme se pouze pousmát. Formativní hodnoce-
ní je jedním ze základů inovativních tříd. Byli 
jsme o krok vpřed. Situace byla ze strany in-
spekce nepochopená.

Žáci z tříd s inovativní výukou u nás poma-
lu dokončují základní vzdělávání. Reagova-
lo na  tyto  trendy  i navazující střední škol-
ství? Jak to v regionu vypadá?

Jak jsem se zmiňovala výše, první žáci inova-
tivních tříd jsou již v sedmém ročníku. Potěšila 
nás iniciativa Gymnázia v Rumburku, kdy nás 
oslovila paní ředitelka Laubrová se svým zá-
stupcem panem Rauchem a podělili se o my-
šlenku vytvoření inovativní třídy v čtyřletém 
oboru. Ve Šluknovském výběžku tak vzniká 
ojedinělý systém, s kterým se můžeme setkat 
v Praze, Brně. Vytvoří se nabídka inovativního 
vzdělávání od mateřské školy až po maturitu.

Do zlepšování technického stavu školních 
budov město i škola průběžně investují ne-
malé finanční prostředky. Ale všichni dobře 
vnímáme,  že  to  hlavní  pro  úspěšný  vzdě-
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lávací  proces  jsou  kvalitní  pedagogové 
i nepedagogičtí pracovníci  zajišťující celý 
provoz  škol.  Jak  se  daří  v  dnešní  složité 
době  personálně  zajišťovat  chod  školy? 
Máme  dostatek  kvalifikovaných  učitelů? 
Je  škola  dostatečně  vybavena  kvalitními 
pomůckami?

Kvalifikovanost pedagogů je dlouhodobý 
problém všech škol. V posledních letech ale 
dochází ke zlepšení. Do škol se vracejí peda-
gogové, kteří po studiu na fakultě pracovali na 
jiných než učitelských pozicích. Navíc, a to je 
pro nás potěšující, se nám vracejí i naši bý-
valí žáci. S každým mladým učitelem přichází 
nová energie, nové nápady, využívají ve výuce 
moderní technologie. Díky tomu nezůstáváme 
pouze u pomůcek, které si pamatujeme i my, 
ale využíváme vše, co současné technologie 
nabízejí. Ve třídách je běžným vybavením da-
taprojektor, interaktivní tabule, připojení na in-
ternet, tablety. S napětím očekáváme instalaci 
vědecké koule v nové učebně.

Změny v metodách vzdělávání zvyšují prů-
běžně  i  nároky  na  vzdělávání  pedagogů. 
Podobně jako u lékařů a dalších profesí jde 
v zásadě o celoživotní proces. Je ze strany 
státu dobré zákonné nastavení a dostateč-
ná podpora?

Řekl jste to správně, jde o celoživotní vzdě-
lávání. Určitý systém tady existoval a se 
změnami existuje dál. Národní pedagogický 
institut organizuje semináře, webináře (se-
minář přes online připojení), kurzy.  Kromě 
toho jsou tady různé organizace zabývající se 
vzděláváním učitelů. Co udělalo ale největší 
posun, byla distanční výuka. Ze dne na den 
jsme z třídy přešli před monitory počítačů. 
Řešili jsme připojení žáků, jak vést hodiny, jak 
s žáky pracovat, motivovat je. Vše bylo úplně 
jiné. A právě tady se projevila úžasná propo-
jenost kolegů v pedagogickém sboru. Každý 
hledal, jak obohatit své hodiny. Poznatky si 
nenechávali pouze pro sebe. Učitelé si mezi 
sebou organizovali webináře, předávali si 
novinky, zlepšení. Vytvořili si tak vlastní učící 
se komunitu. Distanční výukou to neskončilo, 
v daném trendu pokračují dál a jsem ráda, že 
jsem součástí skvělého kolektivu lidí. Protože 
když mluvím o vzdělávání učitelů, tak mluvím 
o čase o prázdninách, ve večerních hodinách, 
o víkendech.

Na  závěr  otázka  snad  pro  radost.  Jak  by 
podle Vás mělo vypadat moderní základní 
školství v první polovině 21. století? Míří-
me k tomuto ideálu?

Věřím, že ano. Nejenom míříme, ale už tvoří-
me. Ve škole nezvoní a fungujeme. Vyučovací 
hodiny nejsou pouze o výkladu, zápisu do se-
šitu a zadání domácího úkolu, žáci vysvětlují, 
učí se navzájem, organizují projektové dny 
pro spolužáky a funguje to. Jsou součástí 
vzdělávání a to je správná cesta. Přebírají, jak 
jsem zmiňovala několikrát, odpovědnost za 
své vzdělávání.

Děkuji za rozhovor a těším se na další spo-
lupráci. Jan Kolář

STAROSTOVÉ JEDNALI V DOLNÍ POUSTEVNĚ

PŘÍBĚHY NAŠICH SOUSEDŮ OPĚT S ÚČASTÍ ŽÁKŮ NAŠÍ ŠKOLY 

V Dolní Poustevně se v pátek 25. února 2022 
konalo v tomto volebním období třinácté spo-
lečné jednání starostů obcí Šluknovska.
Starosta Dolní Poustevny Robert Holec v úvo-
du jednání přivítal v Centru setkávání kolegy 
starosty ze Šluknovska a představil rozvojové 
a investiční aktivity ve městě, které se podařilo 
realizovat v minulých letech. Následovalo vy-
stoupení zástupců Místní akční skupiny Český 
sever Evy Hamplové a Martina Kučery, kteří 
zrekapitulovali minulé dotační období, kdy se 
do regionu podařilo dostat více jak 250 mil. 
korun na investiční i neinvestiční aktivity. Zá-
roveň byly představeny i pomalu se rýsující 
dotační možnosti na další plánovací období 
EU 2022–2029.
Dalším bodem jednání pak byly aktuální in-
formace zástupců ČEZ DISTRIBUCE ke 
stavbě nového elektrického vedení 110 kV 
z České Lípy do Varnsdorfu. Druhé vedení do 
Šluknovského výběžku se plánuje již téměř  
30 let a vlastní realizace je stále v nedohled-
nu. V současné době se řeší odmítavý postoj 
radnice Nového Boru s nadzemním vedením 
v blízkosti obytné oblasti a komplikace při pře-
chodu Lužických hor ze Svoru do Jiřetína pod 
Jedlovou. Orgány ochrany přírody požadují 
podzemní kabelové vedení, které je význam-
ně dražší a realizace v těžkém terénu velmi 
složitá. V každém případě se opět stavba od-
kládá a rozvoj Šluknovska je nadále limitován 
omezenou kapacitou jediného stávajícího ve-

dení ve směru od České Kamenice, který je 
ze šedesátých let a nutně potřebuje zásadní 
rekonstrukci. Starostové požadují urychlené 
vyřešení problémů a co nejrychlejší realizaci 
stavby.
Ladislav Švec, ředitel oblastního závodu 
Ústí nad Labem společnosti Severočeská 
servisní, seznámil starosty se strategickými 
záměry v zásobování Šluknovska pitnou vo-
dou. Stěžejní bude v budoucnosti centrální 
zásobování z přehrady ve Chřibské, která je 
spolu s přilehlými podzemními zdroji největší 
a stabilní zásobárnou vody pro Šluknovský vý-
běžek a také plní protipovodňovou funkci při 
zachycení přívalových dešťů. Dále informoval 
o snaze prodloužit vodovod ze Šluknova do 
Vilémova a Dolní Poustevny. V některých úse-
cích však naráží na nesouhlas soukromých 
vlastníků pozemků s uložením vodovodního 
potrubí. Zde požádal starosty z jednotlivých 
obcí o součinnost a podporu v jednání. Dále se 
starostové zabývali analýzou likvidace odpadu 
a jeho shromažďování, poplatků a povinností 
obcí plynoucí z novely zákona o odpadech 
v regionu. Na závěr jednání předseda sdruže-
ní Jan Kolář předal starostovi Dolní Poustevny 
Robertovi Holcovi Milanovu cenu, která je udě-
lována starosty osobnostem ze Šluknovska za 
mimořádné počiny při rozvoji obce a regionu.

Jan Kolář, 
předseda SPRŠ

V úterý 22. března odpoledne se v Rum-
burku konala závěrečná prezentace me-
dailonků osobností, pamětníků z našeho 
regionu, v rámci projektu Příběhy našich 
sousedů, které realizuje společnost Post 
Bellum (www.pribehynasichsousedu.cz). 
Žáci naší školy připravili pod vedením paní 
učitelky Báry Hlavaté medailonek o život-
ních osudech paní Stanislavy Paulíčkové. 
Medailonek o životě pana Wilibalda Klin-
gera z Vlčí Hory zpracovali žáci ze školy 
z Varnsdorfu.
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Na podzim jsme si v naší školce, která usiluje 
o zařazení do sítě Ekoškolek, dali za úkol, že 
se postaráme o ptačí kamarády, kteří létají na 
školní zahradu.
V zimě děti pravidelně doplňovaly naše krmít-
ka. O Vánocích jsme spolu s rodiči a dětmi 

připravili na zahradě speciální vánoční stro-
mek plný speciálních dobrot pro ptáčky. Od-
měnou nám byla podívaná na každodenní slet 
různých opeřenců, kteří u nás zůstávají přes 
zimu. Naučili jsme se je rozlišovat podle jejich 
kabátku a velikosti, v knihách si prohlíželi ob-

rázky a povídali si o jejich vlastnostech. 
V březnu k nám přišel pan Vencko, který ví 
o přírodě velkou spoustu zajímavých věcí, po-
vyprávět o ptáčcích. Třeba, jak je to se strakou 
a kradením blyštivých věcí, kukaččinými vej-
ci, který ptáček šplhá po stromě hlavou dolů, 
nebo z čeho se vlastně ptáci vyvinuli. Zajíma-
vé bylo také zjištění, kolik druhů sýkorek u nás 
létá, které ptáčky uvidíme jen vzácně a co mají 
rádi za dobroty. Na krásných maketách ptáků 
jsme zjišťovali jejich opravdové velikosti a po-
mocí chytré techniky poslouchali jejich zpěv.  
S jarem se k nám vrací spousta dalších ptáčků 
a naše příroda zase ožívá. Na vycházce a při 
pohledu z okna na naše krmítka je budeme 
již umět rozlišovat a pojmenovávat, hledat je 
na známých místech – v parku, lesoparku, na 
zahradě i v křoví. Už to nebude jen pták, ale 
kamarád, o kterém už leccos víme.
Rozmanité byly i dotazy dětí, na které pan 
Vencko trpělivě odpovídal a tak sklidil na konci 
velký potlesk. Za děti bych mu ráda velmi po-
děkovala a již se těšíme na další povídání na 
zajímavé téma.

Za MŠ Motýlek D. Lehoczká

PTAČÍ PODÍVANÁ V MŠ MOTÝLEK

Dne 28. 3. v den výročí narození J. A. Komen-
ského – učitele národů, slaví v České republi-
ce svůj svátek všichni pedagogové. Za jejich 
záslužnou a nelehkou práci, která je spíše 
posláním a vyžaduje hodně trpělivosti, lásky 
k dětem a touhy předat vědomosti a znalosti 

jim děkujeme a přejeme mnoho neutuchají-
cího elánu a chuti do dalších učitelských let, 
neboť vždy platilo a platí, že škola je základ 
života a učitelé tam mají zásadní úlohu. Hodně 
zdaru ve Vaší další práci, vážíme si Vás.

Společenská komise města Krásná Lípa

PŘÁNÍ KE DNI UČITELŮ

TIP NA VÝLET
ROZHLEDNY NA DYMNÍKU A VLČÍ HOŘE BUDOU OTEVŘENY KAŽDÝ DEN
Od 1. dubna 2022 budou obě rozhledny spravované Klubem českých turistů Krásná Lípa ote-
vřeny v letním režimu, tzn. každý den. Provozní dobu jednotlivých rozhleden a další Informace 
o nich najdete na webu krásnolipských turistů www.kctkrasnalipa.cz.

Rozhledna na Dymníku Rozhledna na Vlčí hoře

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
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.

V ROOSEVELTOVĚ ULICI SE BUDE 
REKONSTRUOVAT ELEKTRICKÉ 
VEDENÍ A VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Začátkem dubna bude zahájena rekonstrukce 
elektrického vedení v Rooseveltově ulici. Nad-
zemní vedení bude uloženo do země a sou-
časně bude rekonstruováno i veřejné osvět-
lení. Realizace bude probíhat cca 3 měsíce.
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Poutní cesta VIA NISA v mikroregionu NISA pro-
pojuje stávající významná poutní místa a křížové 
cesty ve Šluknovském výběžku, Lužických a Ži-
tavských horách a Frýdlantském výběžku.
Poutní cesta má délku 200 km, je vedena jed-
nosměrně z Dolní Poustevny do Hejnic v osmi 
etapách. Trasa vede v Ústeckém a Libereckém 
kraji, na německém území pak ve správním okre-
se Zhořelec, cestu a její vyznačení zde povolují 
správní úřady Oybin, Zittau a Ostritz.
Cesta je inspirována původními trasami z konce 
19. století, které dal dohromady Teplický horský 
spolek a Německý turistický spolek Českého Švý-
carska. Cílem je propagace a propojení tradičních 
poutních míst tohoto regionu, obnova poničené 
křížové cesty v Krásné Lípě u kostela sv. Máří 
Magdalény a propojení českých a německých tu-
ristických míst.

Jan Kolář

KRÁSNOU LÍPOU PROCHÁZÍ DALŠÍ ZAJÍMAVÁ DÁLKOVÁ TURISTICKÁ TRASA

UPLYNUL ROK OD ÚMRTÍ PANA RAINERA MARSCHNERA, 
MIMOŘÁDNÉ OSOBNOSTI Z VLČÍ HORY. 
JAKO MALOU A  ZAJÍMAVOU VZPOMÍNKU ZVEŘEJŇUJEME ČLÁNEK Z  DĚČÍNSKÝCH VLASTIVĚDNÝCH ZPRÁV 1 / 2021
Rainer Marschner (18. 4. 1939 – 14. 3. 2021)
Eva Černá & kolektiv 

Rainer Marschner byl jedním z posledních 
německých starousedlíků ve Vlčí Hoře. By-
dlel se svou rodinou za vsí, na samotě Tele-
nec-Kalbestall, jehož název je doložen již k r. 
1742 (snad zrcadlí povolání dřívějších majitelů 
– pastevců). Jejich rozložitý dům se nachází 
na svahu, odkud je krásný výhled do širokého 
okolí. Není divu, že Rainerovi přirostl tamější 
kraj k srdci a že jej dopodrobna znal, podobně 
jako někteří z jeho vrstevníků.
Po válce začal chodit do školy ve Vlčí Hoře. 
Na tuto dobu nevzpomínal rád, neboť pro svůj 
německý původ byl svými spolužáky často 
napadán a zesměšňován. Zažil i mnohá dal-
ší příkoří. V paměti mu zůstaly také nepěkné 
vzpomínky na poválečné kontroly Revoluč-
ních gard na jejich statku. Tenkrát byla rodina 
Marschnerů příslušníky těchto ozbrojených 

sborů bezdůvodně šikanována, až nakonec 
musela ze svého domova odejít. Na svůj sta-
tek se sice mohli Marschnerovi vrátit, ale te-
prve tehdy, když svůj někdejší majetek znovu 
zakoupili. 
Od raného dětství Rainer toužil pracovat 
v lese. Přestože byl nadaným a bystrým žákem 
nedostal po dokončení základní školy šanci 
studovat na Lesnické škole ve Šluknově. Mohl 
nastoupit jen na učňovskou školu, kde se bě-
hem dvou let vyučil elektromontérem. V tomto 
oboru pracoval velmi dlouho, víc než tři dese-
tiletí. Teprve na začátku 90. let minulého sto-
letí se mu vyplnilo přání – začal pracovat jako 
strážce ochrany přírody v chráněné krajinné 
oblasti Labské pískovce a později v národním 
parku České Švýcarsko. Rainer byl význam-
nou osobností v oblasti přírodovědy Šluknov-
ského výběžku a Labských pískovců, zejména 
ve znalosti entomologie a botaniky. Na počest 
památky R. Marschnera byl M. Trýznou a P. 
Baňařem v roce 2021 popsán pro vědu nový 
druh brouka větevníčka Portentus marschneri 
z Malaysie, který je jediným zástupcem sou-
časně popisovaného nového rodu. Ve volném 
překladu by bylo možné jej nazvat podivníček 
marschnerův. Druh je znám z jediného exem-
pláře uloveného místními domorodci v roce 
2005, který je uložen v Moravském zemském 
muzeu. Svým kolegům botanikům Rainer uká-
zal řadu lokalit, ke kterým připojil historii, vlast-
ní pozorování a příběhy, které se k nim vázaly. 
Jednou z těchto lokalit je i místo zvané Bräuers 
Büschel u Dolního Podluží s výskytem vstava-
če mužského (Orchis mascula). Rainer se spo-
lečně s dalšími aktivně podílel na péči o řadu 
lokalit s ohroženými druhy, na nichž bylo nutno 
sekat trávu nebo vyřezávat náletové dřevi-
ny jen ručně a s co největší opatrností. Když 
vzal do ruky křovinořez nebo pilu, málokdo mu 

stačil. Řadu dalších botanických nálezů sdělil 
svému jmenovci Hansi Marschnerovi, který je 
publikoval v Květeně Šluknovského výběžku; 
ze vzácnějších druhů jde např. o nálezy sle-
ziníku zeleného, bradáčku vejčitého, koprníku 
štětinolistého či bublinatky obecné.
Rainerova mimořádná schopnost pozorovat 
a dokonale vnímat své okolí mu umožnila 
věnovat se i některým dalším vědním obo-
rům, například mykologii nebo archeologii. 
S archeology navázal kontakt kolem poloviny  
80. let minulého století, brzy poté, co objevil 
u Vlčí Hory, v blízkosti Englova pramene svou 
první archeologickou lokalitu – zaniklou stře-
dověkou sklárnu z doby kolem r. 1300. Později 
objevil v okolních lesích pěknou řádku dalších 
lokalit, kromě středověkých skláren a dehtáren 
také mimořádně cenná mezolitická sídliště. 
Každým novým objevem sílil Rainerův obdiv 
k rodnému kraji a rostl jeho zájem o dějiny 
regionu. Není proto divu, že se mnohdy podí-
lel na archeologických výzkumech zaniklých 
skláren nejen u Vlčí Hory a u obce Doubice, 
ale i ve vzdáleném Krušnohoří, na lokalitách 
v okolí obce Moldava, okr. Teplice. Byl vždy 
vítaným pomocníkem, nejen pro svou sílu, ale 
především pro svou zručnost a praktičnost. 
Zpočátku přicházel sám, později společně se 
svou ženou Roswithou nebo dětmi, kteří byli 
neméně pracovití. Jak pro tuto vlastnost, tak 
pro svou skromnost byl Rainer u ostatních 
terénních pracovníků – středoškoláků i vyso-
koškolských studentů – velmi oblíbený. Rádi 
mu naslouchali a obdivovali šíři jeho znalostí. 
Zkrátka byl osobností, na kterou se nedá jen 
tak zapomenout. Nepochybně zůstane natr-
valo ve vzpomínkách nás všech, kteří jsme jej 
znali.

(Převzato z Děčínských vlastivědných 
zpráv 1 / 2021)
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V KRÁTKOSTI

Obnovený křížek v aleji na Skřivánčím Poli – dárek pro všechny od lidí, co to zde mají rádi. 
Vyroben byl u kováře Miloslava Petráška

Společným setkáním se Mezinárodní den žen 
slavil v restauraci Vlčárna v Zahradách. Pří-
jemné odpoledne tam 10. března strávily ženy 
ze Zahrad, Vlčí Hory a Sněžné. Foto: Jiřina 
Hoffmannová 

V rámci zkvalitnění turistické infrastruktury jsme v únoru v Kyjově, na hranici NP České Švý-
carsko, zahájili výstavbu nového parkoviště. To bude sloužit i pro přístup k veřejnému zdroji 
pitné vody pro nouzové zásobování občanů pitnou vodou, který vznikne v těsné blízkosti. 85% 
nákladů pokryje státní dotace

Budujeme pěší spojku mezi Cimrákem a hřbi-
tovem. Mezi staré ovocné stromy dosadíme 
nové vysokokmeny

Po cestě na radnici si můžete v dalších týd-
nech prohlédnout výstavu fotografií aleje na 
Skřivánčím Poli pana Miroslava Kováče. Na-
jdete mezi nimi i tu vítěznou z celostátní foto-
grafické soutěže Alej roku 2021

Loňská novinka se osvědčila, Lužickohorský rychlík bude jezdit i letos, a to od 26. 3. do 30. 10. 
o sobotách, nedělích a státních svátcích. Jízdní řád a další informace najdete např. na webu 
www.kzc.cz.  Na fotografii jeho slavnostní první příjezd do Krásné Lípy 18. 4. 2021

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. 
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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 

OD DUBNA SE MĚNÍ PROVOZNÍ 
DOBA SBĚRNÉHO DVORA 

KANCELÁŘ SENÁTORA 
ZA DĚČÍNSKO ZBYŇKA LINHARTA

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

Od 1. dubna bude sběrný dvůr otevřen podle 
tzv. letní provozní doby. Na zimní přejde opět 
od 1. listopadu.

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

SVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU 
PYTLOVÝ SVOZ
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.

SVOZ 
SEPAROVANÉHO ODPADU 
VŽDY VE ČTVRTEK V LICHÉM TÝDNU
Nejbližší svoz separovaného odpadu se 

uskuteční: 14. 4. | 28. 4.
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. 4. 2022 začíná tzv. letní svoz sběrných nádob na 
SKO. Zimní svoz začíná 1. 10. 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.

Provozní doba sběrného dvora
platná od 1. 4. do 31. 10.

Pondělí 7:00 - 12:00 14:00 - 17:00

Úterý 7:00 - 12:00 14:00 - 15:00

Středa 7:00 - 12:00 14:00 - 17:00

Čtvrtek 7:00 - 12:00 14:00 - 15:00

Pátek 7:00 - 13:00

Sobota v sudém týdnu   8:00 - 11:00



strana 11 březen 2022
INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY KRÁSNÉ LÍPY

USNESENÍ Z  19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA KONANÉHO DNE 7. 3. 2022
Mimořádná krize na Ukrajině  
Usnesení ZM č. 19 – 01/2022 
Zastupitelstvo města Krásná Lípa projednalo 
situaci na Ukrajině po invazi armády Ruské 
federace a s tím související dopady. 
Zastupitelstvo 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 řešení migrační krize, a to jak admini-
strativně a finančně, tak i při vyhledávání 
a poskytování vhodných objektů a prostor 
pro poskytnutí humanitární pomoci.

ZM schvaluje poskytnutí peněžního daru 
na pomoc Ukrajině ve výši 100 000 Kč pro-
střednictvím Veřejné finanční sbírky na po-
moc Červeného kříže Ukrajině, číslo účtu 
333999/2700, variabilní symbol 1502.
Zprávu o plnění úkolů  
Usnesení ZM č. 19 – 02/2022 
ZM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů 
z 18. ZM. 
Stav majetku města 
Usnesení ZM č. 19 – 03/2022 
ZM bere na vědomí Zprávu o stavu majetku 
města (projekty, investice) předloženou Ja-
nem Kolářem, starostou města, dle přílohy.
Činnost o. p. s. České Švýcarsko 
Usnesení ZM č. 19 – 04/2022 
ZM bere na vědomí Zprávu o činnosti o. p. s. 
České Švýcarsko předloženou Janem Šmí-
dem, ředitelem společnosti, dle přílohy.
Bezpečnostní situace a prevence krimina-
lity  
Usnesení ZM č. 19 – 05/2022 
ZM bere na vědomí Zprávu o bezpečnostní 
situaci a prevenci kriminality ve městě, předlo-
ženou npor. Bc. Kateřinou Páťalovou, vedoucí 
Obvodního oddělení Policie ČR, dle přílohy.
Nemovitosti - Kyjov 49 
Usnesení ZM č. 19 – 06/2022 
ZM se seznámilo s žádostí Vojtěcha Nováč-
ka, bytem Kyjov 49, Krásná Lípa, a schvaluje 
změnu Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení 
předkupního práva k nemovitým věcem jako 
práva věcného č. 2020/31/16 - 127, kterým se 
v odst. VIII./1. nahrazuje termín 31. 3. 2022 
termínem 15. 9. 2023. 
Pozemkové  úpravy  v  k.  ú.  Krásný  Buk 
a Kyjov u Krásné Lípy 
Usnesení ZM č. 19 – 07/2022 
ZM schvaluje Plán společných zařízení, která 
budou realizována v rámci komplexních po-
zemkových úprav v katastrálním území Kyjov 
u Krásné Lípy a Krásný Buk. 
Prodej části p. p. č. 2393/4, k. ú. 
Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 19 – 08/2022 
ZM na základě cenové nabídky schvaluje pro-
dej části p. p. č. 2393/4 o výměře 1188 m2, k. 
ú. Krásná Lípa za účelem výstavby rodinného 
domu Thi Huyen Hoang, bytem Pražská 14, 
Krásná Lípa, za cenu 75 000 Kč. Prodej bude 
realizován podle oddílu I., čl. 2, odst. 5 a 6 Po-

stupu ve věci prodeje a užívání nemovitostí ve 
vlastnictví města Krásná Lípa. Kupující uhradí 
veškeré náklady s prodejem spojené. 
Prodej části p. p. č. 253/1, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 19 – 09/2022 
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 253/1 o vý-
měře 222 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem 
zřízení zahrady Ladislavu Bilkovi, bytem Křiží-
kova 1046/2, Krásná Lípa za cenu 33 300 Kč. 
Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem 
spojené. 
Prodej p. p. č. 1599/6, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 19 – 10/2022 
ZM schvaluje prodej p. p. č. 1599/6 o výměře 
727 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení 
zahrady Milanu a Monice Smejkalovým, bytem 
Nemocniční 1073/38, Krásná Lípa za cenu 
114 050 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady 
s prodejem spojené. 

Prodej p. p. č. 443/1, k. ú. Krásný Buk 
Usnesení ZM č. 19 – 11/2022 
ZM schvaluje prodej p. p. č. 443/1 o výměře 
1023 m2, k. ú. Krásný Buk za účelem zříze-
ní zahrady Mgr. Ladislavu Pospíšilovi, bytem 
Irkutská 98, Liberec za cenu 212 900 Kč. 
Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem 
spojené. 
Prodej p. p. č. 1191/1, k. ú. Vlčí Hora 
Usnesení ZM č. 19 – 12/2022 
ZM schvaluje prodej p. p. č. 1191/1 o výměře 
439 m2, k. ú. Vlčí Hora za účelem zřízení za-
hrady Luboši a Ivetě Zemanovým, bytem Pod 
Ořechovkou 870/27, Praha za cenu 103 300 
Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prode-
jem spojené. 
Prodej části p. p. č. 1501/4, k. ú. 
Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 19 – 13/2022 
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 1501/4 o vý-
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měře 239 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zří-
zení zahrady Ivaně a Janu Královým, bytem 
Vyhlídky 922/22, Krásná Lípa za cenu 35 850 
Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prode-
jem spojené. 
Prodej části p. p. č. 1501/4, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 19 – 14/2022 
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 1501/4 o vý-
měře 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 prode-
jem spojené. 
Prodej p. p. č. 650/2, p. p. č. 650/3 a p. p. č. 
1093/4, vše k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 19 – 15/2022 
ZM schvaluje prodej p. p. č. 650/2 o výměře 
336 m2, p. p. č. 650/3 o výměře 385 m2 a p. p. 
č. 1093/4 o výměře 436 m2, vše k. ú. Krásná 
Lípa za účelem zřízení zahrady Petru Staň-
kovi, bytem Rumburská 953/12, Krásná Lípa 
za cenu 174 750 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 ZM č. 19 – 16/2022 
ZM schvaluje 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. Krás-
ná Lípa za účelem výstavby rodinného domu 
Milanu Macounovi, bytem V Cestkách 1241, 
Mnichovo Hradiště za cenu 169 000 Kč (do zá-
kladní 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 Po-
stupu ve věci prodeje a užívání nemovitostí ve 
vlastnictví města Krásná Lípa. Kupující uhradí 
veškeré náklady s prodejem spojené.  
Prodej p. p. č. 1487/2, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 19 – 17/2022 
ZM schvaluje prodej p. p. č. 1487/2 o výměře 
2852 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení 
zahrady Radku Dubnovi, bytem 5. května 31, 
Doksy za cenu 710 100 Kč. Kupující uhradí 
veškeré náklady s prodejem spojené. 
Odkoupení p. p. č. 2838/1, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 19 – 18/2022 
ZM schvaluje odkoupení p. p. č. 2838/1 o vý-
měře 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). 
Odkoupení p. p. č. 3079/15, k. ú. 
Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 19 – 19/2022 
ZM schvaluje odkoupení p. p. č. 3079/15 o vý-
měře 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. Svobody 1222, Pra-
ha 1, IČ 70994226. ZM schvaluje kupní smlou-
vu dle přílohy. 
Prodloužení termínu pro vrácení jistiny 
Usnesení ZM č. 19 – 20/2022 
ZM neschvaluje Václavu Janouškovi, bytem 
Všemily 55, Jetřichovice prodloužení termínu 
pro vrácení jistiny složené při podpisu kupní 
smlouvy na prodej pozemku uzavřené dne 26. 
4. 2019. 

Souhlas s převodem pozemku 
Usnesení ZM č. 19 – 21/2022 
ZM vydává souhlas s převodem p. p. č. 347, 
k. ú. Vlčí Hora ze Zbyňka Holinky, bytem Chle-
bovická 490, Praha 9 na syna Aleše Holinku, 
bytem Nad Dolíky 1156/3, Praha 6. 
Souhlas s převodem pozemku 
Usnesení ZM č. 19 – 22/2022 
ZM vydává souhlas s převodem p. p. č. 438/1, 
k. ú. Krásná Lípa z Václavy Dolejší, bytem 
Nemocniční 1148/12, Krásná Lípa na Barboru 
Bublíkovou, bytem Na Honech III 4931, Zlín 
a Jakuba Ježka, bytem Sokolovská 568/308, 
Praha 9. 
Zrušení usnesení 
Usnesení ZM č. 19 – 23/2022 
ZM ruší usnesení ZM č. 16-14/2021 ze dne 6. 
9. 2021 o prodeji st. p. č. 587 a p. p. č. 841/1, 
vše k. ú. Krásná Lípa z důvodu nezájmu ža-
datele. 
Kanalizace 
Usnesení ZM č. 19 – 24/2022 
ZM 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.
Infrastruktura ZŠ v Krásné Lípě - přístavba 
odborné učebny a zajištění bezbariérovosti 
Usnesení ZM č. 19 – 25/2022 
ZM projednalo průběh rekonstrukce budovy 
základní školy v Krásné Lípě v rámci projektu 
„Infrastruktura ZŠ v Krásné Lípě - přístavba 
odborné učebny a zajištění bezbariérovosti“.
ZM schvaluje v návaznosti na usnesení ZM č. 
16 - 37/2021 realizaci dodatečných a navazu-
jících prací v rozsahu dle přílohy. 
Dotace na výstavbu RD 
Usnesení ZM č. 19 – 26/2022 
ZM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 
2022/15/15 - 6 o poskytnutí dotace z rozpočtu 
města Krásná Lípa na rok 2022 pro Dotační 
program na podporu výstavby rodinného domu 
Radimu Breitemu, Alejní 739, Krupka a Leoně 
Hlavové, Sněhurčina 707/67, Liberec, 
dle přílohy. 
Dotace  
Usnesení ZM č. 19 – 27/2022 
ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace 
na zajištění činností v oblasti cestovního ruchu 
a provoz Domu Českého Švýcarska v roce 
2022 ve výši 150 000 Kč společnosti České 
Švýcarsko, o. p. s., Křinické náměstí 1161/10, 
Krásná Lípa, IČ 25436911 a schvaluje 
uzavření Veřejnoprávní smlouvy č. 2022/15/21 
- 49 o poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Krásná Lípa dle přílohy. 
Terénní práce 2022 
Usnesení ZM č. 19 – 28/2022 
ZM schvaluje přijetí dotace na realizaci projek-
tu Terénní práce 2022 od Úřadu vlády ČR ve 
výši 500 000 Kč.
Zpráva  o  obecním  systému  odpadového 
hospodářství v roce 2021 
Usnesení ZM č. 19 – 29/2022 
ZM bere na vědomí Zprávu o obecním systé-

mu odpadového hospodářství v roce 2021. 
OZV č. 2/2021, o místním poplatku za obec-
ní systém odpadového hospodářství 
Usnesení ZM č. 19 – 30/2022 
ZM projednalo výzvu Ministerstva vnitra Čes-
ké republiky č. j. MV-170422-5/ODK-2021 ze 
dne 13. 12. 2021 ke zjednání nápravy obec-
ně závazné vyhlášky města Krásná Lípa č. 
2/2021, o místním poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství a neschvaluje úlevu 
v čl. 5 odst. 4 OZV bez náhrady vypustit.  
Členské příspěvky 
Usnesení ZM č. 19 – 31/2022 
ZM schvaluje členské příspěvky města Krásná 
Lípa na rok 2022 do:
1)  HSRD ve výši 5 000 Kč,
2)  Euroregion NISA ve výši 17 140 Kč,
3)  Euroregion LABE ve výši 13 712 Kč,
4)  Destinační fond ve výši 29 040 Kč,
5)  DMO Lužické a Žitavské hory ve výši 
 20 000 Kč,
6)  DSO Sever ve výši 23 814 Kč,
7)  MAS Český sever ve výši 500 Kč.
Zásahy JSDH za rok 2021 
Usnesení ZM č. 19 - 32/2022
ZM bere na vědomí přehled zásahů JSDH 
Krásná Lípa za rok 2021. 
Zimní údržba komunikací 
Usnesení ZM č. 19 – 33/2022 
ZM bere na vědomí dopis od Mgr. Bc. Mirky 
Novákové ze dne 21. 12. 2021 ve věci zimní 
údržby komunikací.  
Změna statutu Sociálního fondu 
Usnesení ZM č. 19 – 34/2022 
ZM schvaluje změnu Statutu sociálního fondu 
dle přílohy.
Dotace spolky 
Usnesení ZM č. 19 – 35/2022 
ZM schvaluje rozdělení dotací v souladu s Do-
tačním programem na podporu kulturní, spor-
tovní, tělovýchovné činnosti a práci s mládeží 
pro rok 2022 a uzavření příslušných veřej-
noprávních smluv dle přílohy. 
Dotace neschválení 
Usnesení ZM č. 19 – 36/2022 
ZM neschvaluje poskytnutí dotace žadatelům 
v souladu s Dotačním programem na podpo-
ru kulturní, sportovní, tělovýchovné činnosti 
a práci s mládeží pro rok 2022 dle přílohy.
1. rozpočtové opatření 2022 
Usnesení ZM č. 19 – 37/2022 
ZM schvaluje 1. rozpočtové opatření rozpočtu 
města Krásná Lípa pro rok 2022 dle přílohy. 
Diskuze členů ZM 
Usnesení ZM č. 19 – 38/2022 
ZM ukládá RM zabývat se těmito otázkami, 
které vyplynuly z diskuze členů ZM: 
a) napsat SÚS, aby se zabývala kanalizačními 
výpustěmi na průtahu městem,
b) zabývat se odvodněním cyklostezky na čás-
ti u rybníka Cimrák.

Starosta města: Jan Kolář
Místostarostka města: Jana Drobečková

Ověřovatelé zápisu: Jiří Vích, 
PaedDr. Zbyněk Šedivý


