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PŘIPOMÍNKA VÝZNAMNÉHO DENDROLOGA A ZAHRADNÍKA PANA KARLA HIEKA

NOVÁ VENKOVNÍ 
VÝSTAVA PŘED DOMEM 
ČESKÉHO ŠVÝCARSKA

8/2022
STŘEDA 14. ZÁŘÍ

Slavnostní odhalení busty Karla Hieka v sa-
dech u radnice, které nesou jeho jméno, pro-
běhlo dne 29. července 2022. Toho dne by se 
Ing. Karel Hieke dožil 92 let.
Autor koncepce krásnolipské městské zele-
ně, řady prováděcích projektů, autor desítek 
odborných publikací, čestný občan města, žil 
dlouhá léta v Kyjově.
Karel Hieke se narodil 29. července 1930 
v Jihlavě, zemřel 9. května 2011 v Krásné Lípě. 
Byl předním českým dendrologem a zahradní-
kem, autorem desítek publikací o zahradnictví, 

květinách a dendrologii. Po většinu profesního 
života pracoval ve Výzkumném ústavu okras-
ného zahradnictví v Průhonicích, kde byl ko-
ordinátorem mnoha vědeckých výzkumných 
úkolů, členem redakčních rad odborných ča-
sopisů, edičních komisí a domácích i zahranič-
ních odborných společností. Byl odborníkem 
v oboru pěstování stálezelených rhododendro-
nů. Napsal řadu vědeckých i populárních člán-
ků pro domácí a zahraniční časopisy.
Po roce 1995 byly pod jeho vedením zahá-
jeny práce na tvorbě krásnolipské městské 

zeleně a úpravách veřejných prostranství. 
Náročnou kompletní rekonstrukcí prošel  
13 ha městský park (dnes C. A. Dittricha), ze-
leň městského hřbitova, upraveny byly desítky 
drobnějších ploch a parčíků. Jejich druhová 
pestrost a následná kvalifikovaná údržba činí 
veřejnou zeleň regionálně výjimečnou.
Autorem busty je krásnolipský restaurátor 
a sochař Miloš Kubišta.

Jan Kolář, starosta

MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA HOSPODAŘENÍM 
MĚSTA V UPLYNULÉM VOLEBNÍM OBDOBÍ

Ve čtvrtek 22. srpna 2022 jsme na Křinickém 
náměstí před Domem Českého Švýcarska 
zahájili další venkovní výstavu. Tentokrát si 
připomínáme životní osudy osobností z na-
šeho regionu zpracované žáky škol. Výstava 
představuje životní cestu např. pánů Wernera 
Hentschela, Martina Schulze, Willibalda Klin-
gera, paní Bohumily Loukové a dalších.
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DEN ČESKÉHO ŠVÝCARSKA 2022 JE MINULOSTÍ

ZLATO A STŘÍBRO V EVROPSKÝCH SPORTOVNÍCH HRÁCH 
VYBOJOVAL ATLET Z KRÁSNÉ LÍPY

Páteční silné deště doprovázené vydatnými 
lijáky nám komplikovaly přípravy, a předpo-
věď počasí nedávala příliš nadějí na příjemný 
a poklidný průběh naplánovaného bohatého 
sobotního programu. Ale nakonec nám po celý 
slavnostní den počasí přálo a dešťových ka-
pek spadlo jen pár.
Dopolední blok patřil především 24. ročníku 
srazu majitelů motocyklů Čechie-Böhmerland, 
kteří na své tradiční spanilé jízdě výběžkem 
zavítali se svými stroji do míst, kde se kdysi 
začaly vyrábět. Na krásnolipském Křinickém 
náměstí, pod pamětní deskou vynálezce 
a konstruktéra Albina Hugo Liebische, si obdi-
vovatelé těchto strojů přišli opět na své.
Na druhé straně náměstí u Resortu Lípa měl 
svoji základnu běžecký závod Cross Park-

maraton.  Na start nejdelší, tedy maratonské  
trati, se postavilo 32 běžců, půlmaraton zdolalo  
45 závodníků, 54 potom absolvovalo 10km 
závod. Běželo také 9 štafet a na canicrossu 
32 dvojic. Na výběr byl i závod Nordic Walking  
(10 km) a Cross koloběžky (19,5 km). Sa-
mostatnou pozornost na závěr závodu měly 
divácky velmi vděčné dětské běhy, které opět 
skvěle připravil Schrödingerův institut.
Náměstí kolem lípy zaplnily prodejní stánky, 
občerstvovací stan a velké podium, na kterém 
probíhal celodenní zábavný program pro malé 
i větší diváky. Večerní hlavní program zahájila 
skupina Gang Ala Basta Michala Pavlíčka ml. 
Poté došlo na tradiční křest nového kalendáře 
Českého Švýcarska, společně se ho ujali sta-
rosta města Jan Kolář, senátor Zbyněk Linhart, 

ředitel OPS ČŠ Jan Šmíd a zpěvák Dan Bár-
ta. Ten na podiu pak již zůstal a jako frontman 
skupiny Alice potvrdil, že je jedním z našich 
nejlepších zpěváků. Průřez třemi alby této 
skupiny nadchl spokojené diváky, kteří slušně 
zaplnili náměstí.
Poděkování patří všem organizátorům, desít-
kám dobrovolníků, technickým službám, hasi-
čům a místnímu oddělení Policie ČR za spo-
lupráci na zajištění bezproblémového průběhu 
celého dne.
Na fotografiích momentky ze srazu motocyklů 
Čechie-Böhmerland, dětského Parkmaratonu, 
z programu Lucie Černíkové pro děti, bube-
nické show, křtu kalendáře a koncertu skupiny 
Alice a Dana Bárty.

Jana Drobečková, místostarostka

Sportovního úspěchu dosáhl atlet a trenér 
z Krásné Lípy Miloš Dušek, který se s Čes-
kým týmem transplantovaných na konci srpna 
vydal na Evropské sportovní hry transplanto-
vaných a dialyzovaných do anglického Oxfor-
du. Zúčastnil se dvou individuálních disciplín. 
V běžeckém závodě na 5 km se umístil ve 
své věkové kategorii na 2. místě a v závodě 
na 5 km chůze vyhrál jak ve své kategorii, tak 
i v celkovém pořadí. Navíc ve své kategorii 
zároveň překonal i dosavadní nejlepší světový 
výsledek v těchto hrách. Pro českou výpravu 
tak přidal zlatou a stříbrnou medaili. Gratuluje-
me! Evropské a světové mistrovství se pro tuto 
skupinu hendikepovaných sportovců koná pra-
videlně jednou za dva roky, v příštím roce jsou 
na pořadu světové hry v australském Perthu, 
kterých by se Miloš, který i mj. společně se 

svou manželkou vede v našem městě atletický 
kroužek pro děti, také rád zúčastnil a jak nám 
prozradil, měl tak příležitost se poměřit s lidmi 
se stejným zdravotním hendikepem i ve světo-
vém měřítku. 
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MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA HOSPODAŘENÍM 
MĚSTA V UPLYNULÉM VOLEBNÍM OBDOBÍ

DOKONČUJEME DALŠÍ ČÁST MODERNIZACE NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Město Krásná Lípa hospodařilo v účetně 
ukončených letech 2019–2021 s celkovými 
rozpočtovými prostředky ve výši 433 mil. Kč. 
V jednotlivých letech to byly částky – za rok 
2019: 120 513 tis. Kč, rok 2020: 133 642 tis. 
Kč a v r. 2021: 178 928 tis. Kč. Město přijalo 
celkem 114 mil. Kč dotačních prostředků, 46 
mil. Kč bylo investičních a 68 mil. Kč neinves-
tičních. Město nebylo a není zatíženo žádnými 
úvěry ani půjčkami. Podařilo se nám navýšit 
čistou hodnotu svého dlouhodobého majetku 
z 586 mil. Kč na 625 mil. Kč. Čistá hodnota 

dlouhodobého majetku je hodnota majetku 
snížená o jeho odpisy. V pořizovacích cenách 
tedy město navýšilo svůj dlouhodobý majetek 
z 708,6 mil. Kč na 761,0 mil. Kč. V těchto hod-
notách navíc není zahrnut majetek příspěv-
kových organizací města, kterým město svůj 
majetek svěřilo do správy. Město Krásná Lípa 
v současnosti disponuje na svých účtech část-
kou cca 55 mil. Kč.
Lze tedy konstatovat, že hospodaření města 
je dlouhodobě stabilní a bezpečné.

Jan Kolář

Město Krásná Lípa uspělo v roce 2020 ve 
velké konkurenci s žádostí o dotaci na projekt 
Infrastruktura ZŠ v Krásné Lípě – Přístavba 
odborné učebny a zajištění bezbariérovosti 
v rámci výzvy č. 92 Infrastruktura základních 
škol pro uhelné regiony vyhlášené v rám-
ci Integrovaného regionálního operačního 
programu financovaného EU. O tento dotač-
ní program byl mezi žadateli obrovský zá-
jem. Celkový rozsah požadavků činil téměř  
800 mil. Kč. Bylo 118 podaných projektů,  
75 z Moravskoslezského kraje, tedy 63,56 %. 
Pak 31 projektů z Ústeckého kraje – 26,27 % 
a 12 projektů z Karlovarského kraje – 10,17 %. 
Projekt v těchto dnech úspěšně dokončujeme.
Součástí rozsáhlé investiční akce bylo pře-
devším vybudování velké moderní odborné 
učebny – haly v prostoru současného hlavního 
vstupu do školy. Stavební část také zahrnovala 
vybudování nových vstupních prostor a šaten, 
zajištění přístupu pro imobilní či hůře pohybli-
vé osoby (vestavba výtahu), modernizaci so-
ciálního zařízení vč. zachycování a využívání 
dešťových vod, úpravy podkrovních prostorů. 
Některé věci jsme dělali i nad rámec dotační-
ho projektu, protože šlo o obrovský zásah do 

budovy i chodu školy. Využili jsme tedy situa-
ce a realizovali jsme i další navazující úpravy 
v podkrovních prostorách, úpravy chodeb vč. 
zajištění požární bezpečnosti, modernizaci 
kotelny atd. Povedlo se nám učebnu vybavit 
i unikátním moderním projekčním zařízením 
tzv. „Vědou na kouli“. Jde v podstatě o zobra-
zovací plátno ve tvaru koule, o průměru cca  
2 m, na které promítají obraz 4 speciální pro-
jektory. Součástí je i vybavení nábytkem a dal-
ší elektronikou. Učebna bude sloužit víceúče-
lově, s ohledem na celkové zaměření školy (je 
Ekoškolou) především pro výuku přírodověd-
né tématiky. Ale může být využívána i k výu-
ce dalších předmětů dle potřeby, k odborným 
přednáškám atp.
V dalších měsících nás čeká ještě instalace 
nádrže na dešťovou vodu, propojení vodo-
vodního systému a úprava celé vstupní plochy 
u školy, kde starý poškozený asfaltový povrch 
nahradíme dlažbou.
Celkové náklady akce budou cca 35 mil. Kč. 
Dotace činí 27 mil. Kč. Pro veřejnost připraví-
me „den otevřených dveří“.

Jan Kolář

NÁVŠTĚVA MINISTRYNĚ 
V KRÁSNÉ LÍPĚ 
Ministryně životního prostředí Anna Hubáčko-
vá a ředitel Státního fondu ŽP Petr Valdman 
18. srpna 2022 navštívili Krásnou Lípu. Na 
společném jednání se starosty obcí v Národ-
ním parku ČŠ se řešily otázky kompenzace 
dopadů požáru na obce, náhrady za provede-
né hasičské práce, programy na podporu regi-
onu atp. Zásady péče, se kterými naše město 
nesouhlasilo, budou zásadně přepracovány. 
Zopakovali jsme požadavek na bezpečnostní 
kácení suchých stromů v blízkosti obydlí. Čas 
se našel i na výlet do terénu.  V Kyjovském 
údolí jsme ministryni ukázali dopady kůrovco-
vé kalamity a množství suchého dřeva v úze-
mí.
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ROZHOVOR STAROSTY JANA KOLÁŘE S  ROSTISLAVEM KŘIVÁNKEM

Rostislav Křivánek se narodil v roce 1959 
v Děčíně, absolvoval divadelní fakultu na 
AMU v Praze. Pracoval jako dramaturg, no-
vinář, divadelník, manažer, reklamní textař, 
scenárista nebo operní libretista… Píše 
knihy – beletrii i poezii pro dospělé i děti, 
věnuje se i sbírání a beletrizaci pověstí, 
především z Českého Švýcarska a České-
ho nizozemí. Je občanem města Krásná 
Lípa a žije v místní části Zahrady.

My dva jsme se prvně potkali před pár lety 
na radnici a povídali si o Krásné Lípě, teh-
dy jste připravoval dnes již tradiční a vel-
mi oblíbenou brožuru Zážitky v Českém 
Švýcarsku. V té chvíli jsem netušil, že to 
příjemné a milé setkání je jen začátek hod-
ně zajímavého příběhu, který běží dodnes. 
Tenkrát jsem samozřejmě nevěděl, že budu 
mít tu čest Vás oddávat v naší kapli Pan-
ny Marie Karmelské ve Vlčí Hoře, natož, že 
se nakonec i s manželkou stanete občany 
našeho města a vdechnete nový život zají-
mavému domu v Zahradách…

To jsou moc hezké vzpomínky. Nicméně, za-
čínalo to všechno dost odlišně. Já, jako děčín-
ský teenager, k tomuhle kraji neměl kdovíjaký 
vztah. Dokonce jsem na děčínském gymnáziu 
napsal básnickou sbírku, takovou parafrázi 
na Halase: „Já se tam nevrátím“. Tady bylo 
koncem sedmdesátých let vážně dost jedo-
vato. Ani na Krásnou Lípu jsem neměl nej-
lepší vzpomínky, přivezli mě sem jako kluka 
se spálou, to ještě fungovala nemocnice. Po 
třech dnech se pan primář vrátil z konference 
a na vizitě zařval: „Co tady dělá ten kluk s ko-
přivkou po broskvích?!“ a já se zase pakoval 
domů, do Děčína. Jenomže pak čas udělal 
čáry máry, já byl najednou starej chlap a něco 
mi začalo chybět. Jak říká Natálka Belisová: 
„Člověk je jako strom. Jeho větve klidně mo-
hou dosahovat i přes oceán, ale kořeny má 
pořád na jednom místě“. K tomu se mi podařilo 
vyhrát tendr na už zmíněné Zážitky a vzápětí 
i na Bránu a několik průvodců a knížek – a já 
se do kraje svého dětství začal vracet a psát 
o něm. A pokaždé jsem objevoval nesmírnou 
krásu zdejší přírody i lidských stop v ní. Něco 
se ve mně zlomilo a já věděl, že nebudu mít 
klid, dokud se sem nevrátím. Když jsme se 
před třemi lety ve vlčihorské kapli s Radkou 
brali, netušili jsme ještě, že doslova do roka 
a do dne koupíme ani ne kilometr odtud dům.

Po většinu svého profesního života se 
pohybujete v uměleckých kruzích. Máte 
spoustu přátel mezi hudebníky, výtvarníky 
nebo spisovateli. K některým z nich jste 

nám pootevřel dveře, a my jsme je moh-
li přivést do Krásné Lípy a představit je 
u nás. Mimořádné bylo například setkání 
s profesorem Vladimírem Franzem, skvě-
lým výtvarníkem a mimořádným hudební-
kem. Měli jsme tu výstavu jeho velkoformá-
tových akvarelů, další rok pak práce jeho 
studentů z katedry výtvarné kultury UJEP 
Ústí nad Labem. A jako třešničku na dortu 
vždy odehrál nezapomenutelný varhanní 
koncert v kostele na Křinickém náměstí. 
Vím, že jste velmi dobří přátelé a navrch 
skvělí znalci české krajiny…

Vladimírek Franz je jedním z nejlepších, nej-
hlubších a nejkouzelnějších lidí, jaké jsem 
za svůj život potkal. Setkali jsme se v Disku, 
divadle DAMU, v polovině osmdesátých let. 
Já tam tehdy byl provozním ředitelem, který 
poprvé začal pokukovat po kumštu (i když má 
dramatická prvotina se jmenuje Chopin v Dě-
číně a je z roku 1976 – tehdy jsem si v ní i za-
hrál mladého Fryderika…) a spolu s režisérem 
Zbyňkem Srbou zásadně přepracoval Gozziho 
hru Král jelenem a napsal k ní jedenáct textů 
písní. Potřebovali jsme autora hudby. Naše 
kamarádka přivedla mlčenlivého a nervního 
kluka (v té době nedotčeného byť jedinou vy-
tetovanou tečkou), který sedl ke klavíru a půl 
hodiny hrál tak úžasné věci, že jsme se tomu 
zdráhali uvěřit. Už je to víc než pětatřicet let 
a my spolu od té doby máme čtyři opery, dvě 
oratoria, balet, zatím nerealizované Pašije, 
písně… Vladimír vytvořil scénickou hudbu ke 
dvěma mým hrám, ilustroval můj román Země 
strašidel… Mezitím, po návratu z Nového 
Zélandu, došel Vláďa k potřebě stát se sám 
výtvarným objektem a dojít k čemusi definiti- 
vnímu, jeho tělo postupně pokryly obrazy a on 
změnil barvu své kůže na modrou… Prochodili 
jsme spolu Šumavu, Brdy, zažili své předchozí 
vztahy a vpluli do těch současných. Probrodil 
jsem si s ním i tu páchnoucí stoku vrcholné po-
litiky při předminulé volbě prezidenta – zbylo 
z toho kapesní oratorium Prezidentská volba, 
ironické, ba sarkastické do morku všech tak-
tů, jehož premiéra musela se odehrát v Brně, 
protože nikdo v Praze si netroufal… Je málo 
lidí, kteří jsou mi tak blízcí jako právě on. A do 
Krásné Lípy jsem ho přivedl nad jiné rád. Moc 
se mu tady líbí. Teď se hodně těším na Dana 
Bártu a kluky z Alice, v první půli devadesátek 
jsem jim vydal, tehdy jako umělecký ředitel Po-
pronu, dvě alba. Tak zavzpomínáme.

Narodil jste se v Děčíně, dlouho se pohy-
boval v pražském prostředí, žil jste nějakou 
dobu na krásné bývalé faře v Českém stře-
dohoří, a teď jste se usadil pod Vlčí horou 
v domě, který býval kdysi úřednickou bu-
dovou a poštou, prostě dům s příběhem. 
Je cítit, že máte rád hezké věci, příjemnou 
životní harmonii. Jak moc je pro Vás důleži-
té místo, kde se probouzíte, žijete, tvoříte?

Já jsem si celý život myslel, že to mám jako 
Jiří Voskovec („Domov je tam, kde si pověsím 
klobouk.“) Nemám. Pro mě je domov tam, kde 
jsou lidé, o které stojím, bez kterých nemůžu 
být. A nemluvím jen o své ženě – děti žijí své 
životy jinde a je to tak dobře. Fakt, že tady 

skutečně budu doma, vyplaval totiž na hladinu 
Křinice jako kus korku ve chvíli, kdy jsem začal 
poznávat lidi, kteří tu žijí. Čekal jsem nádher-
nou krajinu, úžasná místa, stavby, kořeny… 
a našel především úžasně silné komunity, 
vstřícné, vlídné a neobyčejně přátelské lidi, 
osobnosti, pro které svět nekončí plotem jejich 
zahrady, kterým není lhostejný veřejný prostor, 
kteří ke spokojenosti potřebují žít v tlupě a sdí-
let energii i zážitky, lidi s ambicemi, které inspi-
rují. To je obrovské a dosud ne zcela zhodno-
cené bohatství tohoto regionu. Víte, domov, to 
je hodně subtilní slovo. Je to vlastně základní 
tábor, ze kterého člověk podniká výpravy – ty 
reálné, i ty na křídlech fantazie – a do kterého 
se vrací, aby se zklidnil, usebral a ukotvil. Já 
putuju hlavně imaginativně. Mám pracovnu 
umístěnou tak, že zvednu-li oči od klávesni-
ce, u které pohříchu trávím většinu svých dní, 
vidím louku, stromy, tu a tam stádo býků, jin-
dy srny, lišku, dravé ptáky, ale také lidi, kteří 
procházejí po silnici před naším plotem… To 
je pro mě zásadně důležité. Psaní je veskrze 
osamělá činnost, spisovatel nemá premiéry, 
vernisáže, ani díru v oponě – píše do tmy, ze 
které se málokdy něco ozve. A tak potřebuje 
mít možnost okamžitého kontaktu s něčím re-
álným a krásným, protože právě krása je koj-
nou fantazie. A to já tady mám. A když už mi 
mozek běží naprázdno, otevřu dveře a vyjdu 
do prostoru za domem, který pozvolna mění-
me v zahradu, hodím míček Lojzíkovi a Woo-
dymu, našim psům, kteří jsou stejně důležití 
jako lidé (a mnohdy i důležitější), usednu se 
svou báječnou a chápající ženou pod obrov-
ské jasany a nechám oči plout k vrcholu Vlčí 
hory, za zády dům, který skutečně má svůj pří-
běh - původně Beamten Haus, úřednický dům 
vystavěný továrníkem Michelem pro manage-
ment nedaleké fabriky, později CaK poštovna, 
ještě později obchod zbožím smíšeným… Ano, 
tady jsem doma, tady ať se můj život naplní.

Vějíř Vašich uměleckých aktivit je doši-
roka rozprostřený. Píšete knihy, libreta 
k operám, marketingové brožury z oblasti 
cestovního ruchu, jste velmi aktivní na so-
ciálních sítích, skvěle fotíte… Ale hýčká-
te si i jednu lahůdku. Každý rok napíšete 
jednu pohádku, a tu pak v adventním čase 
přečtete svým posluchačům na autorských 
čteních. Vnímám, že takových setkání při-
bývá, asi to s lidmi není zas až tak špatné…

Máte pravdu, Jene, ta škála je vážně hodně 
široká. To ale není vždycky až tak moje volba. 
Já se psaním živím a nemám jiných příjmů. 
A tak mě obživa začasto zavede k žánru nebo 
tématu, k němuž bych asi o své čistě tvůrčí 
vůli nedobloumal. Za ta léta už fakt asi dokážu 
napsat cokoli a jakkoli o čemkoli. Tak třeba teď 
se snažím začlenit do místního prostředí a při-
mět zdejší lidi i instituce, aby se na mě obra-
celi a využili toho, co umím, abych nemusel za 
prací jezdit přes půl země. Dokonce chystám 
webový projekt zaměřený výhradně na České 
nizozemí. Samo sebou, že nejhezčí a nejsvo-
bodnější je psát takzvané volné věci. Knížky, 
poezii, hry, fejsbukové procházky, pohádky… 
Hloupé je, že to jsou aktivity, které člověk spíše 
dotuje a jsou tedy bonusem, odměnou, čímsi 
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navíc. Obecné představy o někom, kdo napíše 
knihu, jsou přemrštěně fantaskní. V téhle zemi, 
tímto jazykem (jakkoli na světě nejkrásněj-
ším), pouze psaním neuživí se nikdo, míním 
tím NIKDO. Tak to prostě u desetimiliónového 
národa je. To ovšem neznamená, že bych se 
léty dopracoval k nějakému skepticismu, na-
opak. Jsem dokonce naivnější, než jsem bý-
val dřív, a tomu, čemu má andělsky tolerantní 
žena říká „práce zdarma“, se věnuju naplno, 
nadšeně a bezbřeze. Zmínil jste mé Adventní 
pohádky. To je vášeň. Pro mě je Advent (vedle 
dnů kolem svátku sv. Jana Křtitele) vrcholem 
roku. Miluju adventní tradice, mýty, zvyky… 
Fakt, že napíšu každý rok jen jednu adventní 
pohádku, není nějaký kapric – to je dáno kýmsi 
tam nahoře. Kdykoli jsem zkusil napsat ještě 
jednu, byla pitomá. Ale ta jedna, ta se vždycky 
povedla. Vloni jsem napsal desátou (mimo-
chodem, nikoli náhodou se jmenuje O poště 
na konci světa) a letos, v polovině října, vyjdou 
mé Adventní pohádky u Albatrosu knižně. Můj 
báječný kamarád a souputník Petr Herold prá-
vě v těchto horkých dnech dokončuje ilustrace 
vonící sněhem. A ta čtení? Vloni jsem jich měl 
v adventních dnech plných pětatřicet. A máte 
pravdu – lidi chodí čím dál víc, dokonce už 
mám zásadně víc čtení pro dospělé než pro 
děti. Potřeba kouzelných příběhů, v nichž kaž-
dý hned pozná, kdo je dobrý a kdo zlý, příběhů 
se šťastným koncem, ta potřeba sílí. Doba se 
vymyká z kloubů a lidé tíhnou k pradávným 
jistotám.

Některé Vaše texty a publikace, jako jsou 
oblíbené Zážitky nebo Brána, jsou vnímá-
ny jako produkt pro turisty a návštěvníky 
regionu. Ale myslím, že jejich vydávání 
má i velký význam pro nás místní. Příbě-
hy o místech, životních osudech místních 
osobností, které utvářely podobu měst, 
krajiny, formovaly prostředí i společnost, 
jsou zároveň i skvělou místní „vlastivě-
dou“. Obzvlášť cenné v oblasti bývalých 
Sudet s přetrhanými tradicemi, rodinnými 
vazbami a vztahem k místu.

Zážitky v Českém Švýcarsku jsou mé milo-
vané dítě, které jsem vloni musel bohužel 
opustit a nechal ho žít jeho novým životem. 
Těch sedm vydání ale považuju za dobře od-
vedenou práci.  A všechny Brány jakbysmet. 
Dodnes mě moc potěší, když potkám na české 
i saské straně turisty s mým průvodcem pro 
rodiny s dětmi. Budoucnost podobných ča-

sopisů a publikací je ale krajně nejistá, ceny 
papíru i typografických služeb letí do nebe. 
Tak snad se svět brzy vrátí k lidskosti a k „nor-
málu“, protože tištěné slovo, které voní, není 
zcela nahraditelné tím ve virtuálním prostoru 
– stejně jako televize druhdy nenahradila ani 
rozhlas ani divadlo. Vy se ale ptáte na čtenáře. 
S místními je to vždycky nesrovnatelně těžší 
než s těmi vzdálenými, dychtivými po tipech 
a doporučeních. Místní mají pocit, že jim pře-
ce nikdo nebude vykládat… Kupodivu se ale 
velmi často ukáže, že o místech, v nichž žijí 
celý život, vědí pramálo. Ti, kteří jsou schopni 
sebereflexe, to uznají a jsou vděčni za příběhy, 
fakta a doporučení, chápou, že je to obohacu-
je. A opravdu to není nikde jinde více zapotřebí 
než v Sudetech. V posledním roce jsme toho 
s MAS Český sever udělali hodně pro objevo-
vání identity Českého nizozemí. Už jen tím, že 
jsme vzkřísili tenhle dávný zeměpisný pojem. 
Když vozkové kdysi na cestě z vnitrozemí 
překonali Šébr a pohlédli do kotliny, která, na 
rozdíl od celé hranice českých zemí tvořené 
výhradně horami, byla ještě česká, měli před 
sebou „niederland“, tedy nízkou zemi (proto 
se také píše malé „n“, s Holandskem to vážně 
nemá nic společného ). Zájem o přednášky 
o reálné minulosti tohoto sveřepě krásného 
koutu Čech byl neuvěřitelný! Doby nesmy-
slného strachu a shora budované nenávisti 
jsou definitivně pryč, lidi teď zajímá, kdo je na  
tomhle kousku země předcházel, jak tu lidé 
žili, jaké mezi nimi byly osobnosti, jak tu vzni-
kal textilní průmysl, jak začínala turistika, jaké 
pověsti opřádaly vsi a města, kdo stavěl sa-
krální objekty a proč, co se tu jedlo a vařilo… 
Podílet se na něčem takovém je pro mě rozko-
ší a naplněním.

Jako kdyby se kruh uzavíral, vrátil jste se 
do míst, kde jste se narodil. Jak Vaše citli-
vá umělecká duše vnímá místní region se 
všemi jeho strukturálními nedostatky, so-
ciálními a ekonomickými problémy? V čem 
vidíte naše šance, co bychom si měli hýč-
kat a opatrovat?

Inu, to je těžké. Kdo chce vidět jen nedostat-
ky, ten nevidí nic jiného. Platí to ale i opačně. 
Já se snažím být střízlivý. O úžasných lidech 
už jsem mluvil. To ovšem neznamená, že se 
tu nenajdou i pěkní… Ale tak je tomu všude. 
Pokud jde třeba o gastronomii, tak region za-
tím čeká na svou obrodu, najíst se tu slušně 
je přetěžké. Škála služeb je také nebohatá, za 

mnohým musí člověk dost putovat. Jednotlivá 
města a obce jsou na dost různé úrovni, někde 
je to vážně jak konec světa, jinde rozkvetlá za-
hrada. Já chci ale mluvit o Krásné Lípě. Brzy po 
nastěhování jsem zjistil, že se jí říká „ostrůvek 
pozitivní deviace“. To podepíšu krví. Na to, jak 
malé město to je, je jeho vývoj za posledních 
dvacet let jedním slovem neuvěřitelný. Město 
dynamicky povstává z šedi a nevzhlednosti, 
náměstí je jedno z nejkrásnějších v zemi (jen 
želím toho vznešeného Deutsches Haus ne-
návratně proměněného socialistickým bruta-
lismem), baví mě, jak tu vykvétají opravené 
městské domy smysluplně barevně sladěné, 
pivovar je chloubou celého regionu… Osa: roz-
hledna na Vlčí hoře - Nobilis Tilia – zmrzlinová 
kavárna U Frinda - čokoládovna MANA – Dům 
Českého Švýcarska je dokonalou půldenní ná-
plní pro rodiny s dětmi (kdykoli tu nějaké děti 
máme, zcela je tím uspokojíme). Kulturní život 
je k neustíhání... Nakonec – dovolíte-li, Jene, 
i jednu osobní poznámku, kterou si neodpus-
tím, jakkoli budu nejspíš nařčen (neoprávně-
ně) ze servility – kdokoli tu je byť pár hodin, 
pochopí, že starostou města je zahradník. 
I díky vám je totiž Krásná Lípa čím dál bohatší 
kvetoucí zahradou. To by se pánům Dittrichovi 
a Hiellemu, zakladatelům a mecenášům krás-
nolipských parků a veřejné zeleně, velmi líbilo. 
A nám s Radkou se to líbí jakbysmet. A v čem 
jsou šance? V hrdosti na své město, ve vědo-
mí souvislostí, v neskuhrání, jak daleko jsme 
od Prahy a jak na nás odtamtud není vidět, ale 
v odhodlání a schopnosti postarat se o sebe 
sami, v posilování a podpoře komunit, v pod-
poře drobného podnikání, které se může stát 
protiváhou nákupních lidojemů (míním tím ale 
nejen podporu od města, nýbrž i od samot-
ných krásnolipských jejich loajalitou a ochotou 
nakupovat v malých krámcích), v přejícnosti 
a pochopení vůči podnikání a obživě druhých 
(to zase především od těch, kteří sem přijíž-
dějí jen za rekreací), ve vstřícnosti k turistům 
(i když nás obírají o parkovací místa ), kteří 
přinášejí peníze… A v neposlední řadě i v co 
nejširší prezentaci úspěchů a krásy našeho 
města. Před nějakými deseti lety skoro nikdo 
v téhle zemi nevěděl, kam by na slepé mapě 
umístil České Švýcarsko. Dneska to ví každý. 
Tak ať je to tak za pár let i s Krásnou Lípou, 
městem na pomezí tří úchvatných zeměpis-
ných celků – Českého Švýcarska, Českého 
nizozemí a Lužických hor.

Děkuji za rozhovor, Jan Kolář

ORCHESTR VIRTUOSI DI PRAGA NADCHL PUBLIKUM
Nevšedním zážitkem byl koncert pětice uměl-
ců hudebního tělesa Virtuosi di Praga, kteří vy-
stoupili v kostele sv. Máří Magdalény poslední 
červencovou sobotu s koncertem duchovní 
hudby Ave Maria. Zpěvem publikum nadchla 
jihokorejská sopranistka Minyoung Park, hrou 
na housle sestry Eliška a Johana Klímovy 
a Oldřich Vlček, který posluchače koncertem 
provedl i mluveným slovem. Na klavír hrál Jiří 
Emmer, který hned v úvodu rozezněl i kostelní 
varhany. Během koncertu zazněly skladby od 
Vivaldiho, Mozarta, Williamse, Schuberta…, 
a že to byl koncert opravdu nevšední, svěd-
čí potlesk ve stoje, kterým početné publikum 
umělcům poděkovalo za skvělý hudební záži-
tek.
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NA KRÁSNOLIPSKÉ POCHODY SE VYDALO 131 LIDÍ

MILÁ NÁVŠTĚVA SLOVENSKÝCH PARTNERŮ

Po dvouleté pauze způsobené covidem 
a kůrovcovou kalamitou v NPČŠ nám letos 
nebyl povolen vstup na většinu tras tradičních 
turistických pochodů „Skalními hrádky Lab-
ských pískovců“. Pochody pořádáme od roku 
1983 do roku 2000, a poté do roku 2019 již se 
souhlasem NPČŠ na celém území NP. Proto 
jsme pochody museli přejmenovat na „Krásno-
lipské pochody“ a vést je více jak z 95 % mimo 
území NPČŠ. Způsobilo nám to velmi mnoho 
starostí, problémů a příprav. Konání akce jsme 
naplánovali na sobotu 13. srpna 2022.
Zásadní otázka byla, zda tyto turistické po-
chody dále ještě pořádat nebo je zrušit. Byly 
problémy s přejmenováním, s rozhodnutím 
z třídenních pochodů zkusit pochody jako jed-
nodenní a vyloženě klasické a tradiční, a to 
bez dálkových tras, dálkových běhů a dalších 
doplňkových akcí. Navíc tento typ dálkových 
pochodů je již několik let za zenitem a bez zá-
jmu širší veřejnosti.
Proto jsme provedli pečlivou a náročnou tech-
nickou i propagační přípravu, zaměřili se hlav-
ně na kratší a zajímavé trasy pro rodiče s dětmi 
a mládež, nezapomněli jsme ani na dvě kratší 
cyklotrasy. Bylo připraveno sedm pěších tras. 
Pět krátkých – 3, 10, 15, 16 a 24 km a dvě tra-
sy dlouhé – 33 a 50 km. Připraveny byly i dvě 

kratší cyklotrasy – 27 a 46 km. Start byl navíc 
prodloužen od 6 do 12 hodin, podobně i cíl byl 
prodloužen až do 19. hodiny pro všechny tra-
sy, aby si účastníci mohli akci vychutnat jako 
celodenní výlet. Startovné jsme zvolili co nej-
levnější. Děti do 6 let zdarma, ostatní na všech 
trasách do 24 km 30 Kč včetně cyklotras, na 
trasách 33 a 50 km 50 Kč. K diplomu každý 
účastník obdržel kovový odznak. I přesto vše 
to byla velká sázka do loterie, jak pochody do-
padnou.
K pochodům se jako vedoucí akce vyjadřovat 
nebudu, to si zhodnotí sami účastníci. Celková 
účast všech startují-
cích byla 131 osob.
K překvapení star-
tujících byly připra-
veny pěkné odměny 
pro NEJ, NEJ, NEJ. 
Nejmladší účastník 
– Adam Kubát, naro-
zen 2020 (bonboni-
éra), nejvzdálenější 
účastník – Tomáš 
Brückner z Brna (klu-
bové triko) a nejstar-
ší účastník – Karel 
Šlechta, 88 let (klu-

bové triko), který šel dokonce trasu 24 km!
Závěrem bych moc rád poděkoval za tradičně 
dobrou spolupráci vedení města a technickým 
službám, Kostce Krásná Lípa za propůjčení 
T-klubu s výborným zázemím, krásnolipským 
hasičům za poskytnuté ubytování. V nepo-
slední řadě také všem pořadatelům, kteří se 
na akci podíleli. Nebyly žádné problémy, ani 
připomínky startujících. Prezentace, prodej-
ní stánek, občerstvovací stánek i jednotlivé 
kontroly na trasách se zhostily svých úkolů na 
výbornou.

Vedoucí pochodu Mikuláš Peterka

Ve dnech 28.–31. 7. 2022 jsme po covidové 
přestávce přivítali naše přátele ze slovenských 
Práznovců. Setkání bylo nejen na úrovní tu-
ristů, ale i s vedením obcí. Návštěva začala 
v pátek 28. července. V 19 hodin na Křinickém 
náměstí delegaci z Práznovců přivítali starosta 
města společně se zástupci KČT. Následoval 
přesun do cukrárny U Moniky, kde bylo pro 
hosty připravené občerstvení. Čas po večeři 
patřil neformální velmi srdečné diskusi, aktéři 
si měli po dlouhé době co říci.
V pátek 29. 7. v 10 hodin byla slovenská de-
legace se zástupci KČT přivítána dle slovan-
ských tradic chlebem a solí starostou města na 
radnici. Starosta Jan Kolář seznámil účastníky 
za pomoci video prezentace s novodobou his-
torií a životem města. Vzájemná diskuse, která 
začala na radnici, pokračovala i na krátké pro-
cházce městem.
Odpolední část dne byla věnovaná společné-
mu vysazení sekvojovce obrovského. Sekvoj 
je kultovní strom našich přátel, mohutný exem-
plář roste nad jejich obcí a o jeho významu 
svědčí i to, že jej turisté mají ve svém znaku. 
Nejen u stromu (ale i při setkání na Křinickém 
náměstí, při společných sezení, na výletě 
apod.), kde se vystřídalo několik řečníků, si 
člověk uvědomí, jak k sobě mají turisté blízko, 
a že turistika nezná žádné hranice.
Následoval přesun ke klubové kapličce sv. 
Antonína Paduánského. Hosté byli seznáme-
ni s celou historií objektu. Aktérům výletu bylo 
ještě umožněno vidět Malý pruský tábor. Při 
zpáteční cestě do Krásné Lípy čekala hosty 
malá zastávka s exkurzí ve firmě Nobilis Tilia.
Vrcholem pátečního dne byl společný večer. 
Před ubytovnou firmy Euro topoz, za letního 
večera, po oficiální části, kdy promluvili zá-

stupci obou stran a předání dárků (náš klub 
obdržel u příležitosti 40 let klubu krásnou 
vázu), následovala neformální zábava. K po-
slechu i tanci hrála harmonika, která se střída-
la s kytarou a zpěvem předsedy KST Práznov-
ce. O hojné občerstvení včetně grilu a obsluhy 
se staral starosta Jan Kolář se svým týmem.
Na sobotní den byl dlouhodobě připravovaný 
pěší výlet. Bohužel sobota byla ve znamení 
přeháněk, proto bylo operativně rozhodnuto 
navštívit mikulášovické nožířské muzeum. Na 
třináctou hodinu byl ve Chřibské Radniční re-
stauraci připraven společný oběd. Odpolední 
návštěva Všemil se skalní kaplí sv. Ignáce se 
neobešla bez deštníku.
Na 18. hodinu byla připravena návštěva hu-
debního koncertu v našem kostele. V rám-
ci krásnolipského kulturního léta vystoupilo 
v kostele sv. Máří Magdalény hudební těleso 
Virtuosi di Praga s koncertem duchovní hudby 
Ave Maria. Představili se Minyoung Park (Jižní 
Korea) – zpěv, Eliška 
Klímová – housle, 
Johana Klímová – 
housle, Jiří Emmer 
– varhany a Oldřich 
Vlček housle a prů-
vodní slovo. Hluboký 
kulturní zážitek re-
zonoval mezi účast-
níky koncertu ještě 
při slavnostní večeři. 
Při volné diskusi si 
předsedové spolků 
domluvili další spo-
lupráci. S ohledem 
k tomu, že naši přá-
tele měli na zpáteční 

cestě naplánovanou zastávku v Praze a mu-
seli vstávat brzy, rozešli jsme se před půlnoci.
Nedělní ráno bylo sice opět slunečné, ale 
nastal čas se rozloučit. O upřímnosti vztahů 
svědčili u některých aktéru (nejen u žen) slzy 
v očích. Mottem loučení bylo – zase se uvi-
díme.
Závěrem těchto řádků, v kterých jsem se snažil 
stručně popsat pro nás milou návštěvu, bych 
chtěl moc poděkovat všem, kteří se na pří-
pravě setkání jakýmkoliv způsobem podíleli, 
všem, kteří věnovali svůj čas a svá auta. Pře-
devším bych chtěl poděkovat opravdovému 
partnerovi setkání, a to vedení města a jeho 
pracovníkům, technickým službám, cukrárně 
U Moniky, firmám Euro topoz a Nobilis Tilia 
a penzionu u Lamy. Významné poděkování 
zaslouží MAS Český sever, z jehož projektu 
byla návštěva spolufinancována.

Václav Hieke, předseda KČT Krásná Lípa
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STANOVISKO MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA K POŽÁRU V NÁRODNÍM PARKU ČESKÉ ŠVÝCARSKO

OPERNÍ POKLADY 
V KRÁSNOLIPSKÉM KOSTELE LÉTO NA T-KLUBU

Až déšť na konci srpna 2022 učinil tečku za 
rozsáhlým požárem, který vznikl dne 24. čer-
vence v Malinovém dole nedaleko Hřenska. 
Tato pomyslná tečka je ovšem zároveň jen 
pokračováním stejných rizik. Roky jsme, bo-
hužel neúspěšně, naléhali na Správu národní-
ho parku ČŠ, aby přijala účinná protipožární 
opatření, marně jsme upozorňovali, že otázka 
nezní, jestli v parku začne hořet, ale kdy se tak 
stane. Ani po uhašení největšího požáru v his-
torii se podmínky pro eliminaci našich obav 
nezměnily. V Českém Švýcarsku teď shořelo 
„jen“ cca 15 % lesů z území národního parku. 
Na dalších desítkách procent území zůstává 
dalších minimálně 1,5 milionů kubíků starého, 
odumřelého dřeva, nastojato i ležícího, větví, 
jehličí a dalšího dřevitého odpadu, které na-
dále představuje extrémní riziko opakování 
požárů kdykoli v budoucnu, a to včetně požárů 
v kůrovcem nejvíce postižených lesů v nava-
zujícím CHKO Lužické hory, popř. CHKO Lab-
ské pískovce.

Obce z národního parku 
mezitím sčítají vzniklé ško-
dy, které v přímo poškoze-
né veřejné infrastruktuře 
(zejména ve Hřensku, 
Mezné, Jetřichovicích…), 
na majetku hasičů i je-
jich zřizovatelských obcí 
a v nákladech na zásah 
půjdou do desítek milionů 
korun.  Správa národního 
parku avizuje stamilionové 
škody mj. na bezpečnost-

ních skalních zábranách. Další stovky milionů 
korun lze očekávat ve finálním vyčíslení ná-
kladů nasazených profesionálních i dobrovol-
ných hasičských jednotek. Ztráty podnikatelů, 
z nichž jen někteří stále nemohou z důvodu 
zákazu vstupu návštěvníkům poskytovat své 
služby (uzavřeny obce byly nebo jsou Hřensko, 
Vysoká Lípa, Mezná, Mezní Louka), překročily 
300 milionů korun. Desítkami milionů korun je 
potřeba refundovat dobrovolníky a živnostníky, 
kteří v místě zajišťovali hasičům stravu a uby-
tovaní. Na Mezné shořely soukromé objekty, 
poničené jsou soukromé zahrady atd.
Vedle materiálních škod mnozí zasahující ha-
siči na požár doplatili poškozením zdraví, mno-
hé škody nejsou vyčíslitelné. V poškozených 
lesích NP a CHKO trvá vysoké riziko opaková-
ní požárů kdykoli v budoucnosti, a není možné 
připustit, aby se tato situace znovu opakovala. 
Přesto, že je zřejmé, že požár nabídne přírod-
ním procesům nové možnosti k regeneraci 
spálených ploch a jsme nadšeně masivně in-

formováni, že se tak již děje, a že mnohé bude 
ponecháno tzv. samoobnově, je potřeba mít 
na paměti, že zničené domy samy nevyros-
tou, že města nemohou nést náklady zásahu, 
kam jejich jednotky povolal stát, že podnikate-
lé a další, kteří se zasloužili o rozvoj regionu 
a poskytovaných služeb nemohou zůstat bez 
pomoci, atd.
Město Krásná Lípa proto trvá na realizaci řady 
opatření, z nichž některá je potřeba realizovat 
rychle, další postupně, dle naléhavosti a reál-
ných možností.
• Požadujeme urychleně provést pokácení 

suchých porostů v blízkosti nemovitostí 
dle naší žádosti ze dne 1. 8. 2022 vč. od-
klizení dřevní hmoty. 

• Požaduje ze strany státu úhradu veške-
rých nákladů, které městu Krásná Lípa 
a dalším obcím vznikly v souvislosti s ha-
šením požáru.

• Zásadně nesouhlasíme s aplikací tzv. 
„řízeného vypalování“ jako součásti man-
agementu péče o NP.

• Město Krásná Lípa je připraveno aktivně 
rozvíjet spolupráci s MŽP a Správou NP, 
podílet se na protipožární ochraně území.

• Je třeba přijmout a realizovat řadu pre-
ventivních opatření. Jakkoli nejde zcela 
zabránit vzniku požáru, lze riziko dopadů 
na majetek a životy místních obyvatel sní-
žit, stejně jako lze vytvořit podmínky pro 
efektivnější zásahy hasičů nebo snížit ná-
klady na samotné hašení a škody během 
požáru. Za tímto účelem potřebujeme:
a) dovybavit hasiče v regionu specifickou 

Operní poklady zazněly v krásnolipském kos-
tele v podvečer v sobotu 20. července 2022. 
Z pokladnice světové hudby nám je přijeli 
předvést Iveta Hejduková, vyučená proda-
vačka z Liberce, která si splnila svůj dětský 
sen. I bez hudebního vzdělání má za sebou 
působení v operním sboru libereckého diva-
dla a dnes se živí jako koncertní sopranistka. 
A Ahmad Jafar Hedar, který se věnuje nejen 
klasickému žánru, ale také žánrům populár-
ním. Působil např. v kapele zpěvačky Debbi. 
Je také jedním ze členů spolku RunOpeRun, 
jenž se snaží přiblížit operu mladým poslu-
chačům. V roce 2016 nastudovali a uvedli 
Mozartou Kouzelnou flétnu na místě bývalé-
ho Stalinova pomníku na Letné v Praze. Tito 
dva umělci opravdu předvedli poklady – Iveta 
Hejduková svým hlasem a Ahmad Jafar Hedar 
tóny svého klavíru.

Alena Starostová

Celé prázdniny byl nízkoprahový klub otevřen 
dětem z Krásné Lípy. Děti se tu mohly účastnit 
každý den od 9 do 15 hodin řady akcí, spor-
tovních a výtvarných činností nebo výletů. Děti 
si třeba vyzkoušely, jak se žilo v pravěku, co 
dělat, když se zraní oni nebo jejich kamarád, 
naučily se tančit mazurku, zopakovaly si do-
pravní značky a pravidla silničního provozu na 
dopravním hřišti. Spolu s dětmi jsme si prázd-
niny velmi užili.
Souběžně také na klubu probíhala letní škola, 
do které se na začátku prázdnin přihlásilo de-
vět dětí. Naším cílem bylo zábavnou formou 
děti motivovat k rozvoji znalostí a dovedností. 
Opakovalo se zejména čtení, psaní, počítání. 
Při opakování jsme využívali různé aplikace, 
webové stránky, pomůcky a hry. Na kon-

ci prázdnin jsme pak slavnostně letní školu 
ukončili a šesti dětem předali nové a vybavené 
školní tašky. Letní škola udržela děti ve škol-
ním rytmu a zároveň přinesla hodně zábavy. 
Tašky nám věnoval Nadační fond Albert.
Pro dvě děvčata jsme zajistili účast na týdenní 
soustředění v Litoměřicích. Soustředění po-
řádala organizace Světlo Kadaň. Na základě 
úspěchu v talentové soutěži bylo klientkám 
nabídnuto soustředění zaměřené na rozvoj je-
jich talentu ať už hudebního, výtvarného nebo 
tanečního zdarma. Jedna z dívek také nastu-
puje do ZUŠ ve Varnsdorfu. Držíme jí palce 
a přejeme mnoho úspěchů.

Mgr. Adéla Galbavá, vedoucí služby NZDM, 
Kostka Krásná Lípa, p. o.
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hasičskou technikou, 
b) zkapacitnit vodní plochy a nádrže v ob-

cích a mimo obce, 
c) zprůchodnit a opravit cesty a stezky 

v národním parku, 
d) zvýšit nosnost mostů a můstků, zlepšit 

orientaci v terénu,
e) zavést monitorovací protipožární sys-

tém pomocí nových technologií (čidla 
v terénu, kamery, automatická detek-
ce), 

f) znovu posoudit a následně změnit 
management luk s chřástalem, který 
umožní včasné a opakované sečení 
luk, atd.

• Požadujeme pečlivě vyhodnotit příčiny, 
nejen konkrétního zahoření, tak rozsáh-
lého a dynamicky se šířícího požáru, ale 
důsledně posoudit, zda Správa NP uplat-
ňovala a následně realizovala zákonem 
přípustná preventivní protipožární opatření 
v porostech. Na požární nebezpečí a vy-
soká rizika požární katastrofy v souvislosti 
s narůstajícím a neodklizovaným množ-
stvím suché dřevní hmoty v území parku 
město Krásná Lípa upozorňovalo Správu 
národního parku mnohokrát už od počát-
ku gradace kůrovcové kalamity. Naposle-
dy při připomínkování Zásad péče, které 
město i z tohoto důvodu odmítlo schválit. 
Nedostalo se nám však dostatečného po-
chopení, často byly tyto námitky Správou 
dokonce bagatelizovány. Je nutné uvést, 
že město Krásná Lípa v posledních letech, 
kdy kůrovcová kalamita překročila zvlád-
nutelných rozměrů, nepožadovalo odstra-
nění veškeré a ani nějak podstatné části 
suché dřevní hmoty v území, jak bylo opa-
kovaně nepravdivě uváděno v médiích.

• Je třeba přehodnotit dosavadní způsob 

řešení důsledků nezvládnuté kůrovcové 
kalamity, zejména objemy ponechaného 
suchého dříví v lese.

• Požadujeme urychlené zřízení odborné 
skupiny složenou z hasičů, lesníků Správy 
NP a zástupců samospráv, která stanoví 
rozsah závazných protipožárních opatření 
(protipožární pásy, zajištění vodních zdro-
jů, rozsah a vybavení hasičské techniky 
v regionu atd.). 

• Požadujeme změnu postoje Správy 
národního parku k dalšímu směřování 
ochrany území. Jak je uvedeno v zákoně 
o ochraně přírody a krajiny: „Posláním 
národních parků je naplňovat dlouhodo-
bé cíle ochrany národních parků a také 
umožnit využití území národních parků 
k trvale udržitelnému rozvoji, ke vzdělá-
vání, výchově, výzkumu a k přírodě šetr-
nému turistickému využití, a to způsoby, 
které nejsou v rozporu s dlouhodobými 
cíli ochrany národního parku.“ Není tedy 
možné dlouhodobě upřednostňovat pou-
ze zásadní, přesto jen jednu část poslání 
NP, tedy ochranu přírodních procesů. Ob-
zvlášť pokud vede v konečném důsledku 
ke snižování průchodnosti území a využi-
telnosti pro poznávání a rekreaci, to vše 
v kontextu relativně malého území v kul-
turní krajině, navíc s přeshraničním přesa-
hem.

• Konstatujeme, že není možné příčiny sou-
časné situace, tedy gradaci nezvládnuté 
kůrovcové kalamity prezentovat velmi 
zjednodušeně, jen jako dopady klimatic-
ké změny a nevhodnou výsadbou našimi 
předky. Dotčené území bylo již před 50 
lety (!) vyhlášeno Chráněnou krajinnou 
oblastí Labské pískovce, v jehož jádrové 
zóně před 22 lety vznikl národní park. Stát-

ní ochrana přírody tak měla půl století na 
to, aby nastavila šetrné a udržitelné hos-
podaření v chráněném lese. Mohla v něm 
eliminovat nevhodné porosty a cíleně ho 
zásadně přiblížit přirozené skladbě lesa. 
Bylo k tomu možné využívat i výjimky 
z lesního zákona na lhůty pro zalesnění, 
zajištění, velikost holosečí, seče ve sva-
zích… Je nepochybné, že podobná zjed-
nodušená prezentace skutečnosti vede 
ke snižování důvěry veřejnosti k státní 
ochraně přírody. Viz odpor obcí ke zřízení 
NP Křivoklátsko či současné výzvy samo-
správ v Německu ke zrušení NP Saské 
Švýcarsko.

• V neposlední řadě je nutné změnit způsob 
komunikace Správy NP se samosprávami 
v území. Domníváme se však, že bez zá-
sadní personální změny ve vedení Správy 
NP toto není možné. Mimo jiné je k tomu 
potřeba zároveň zásadně proměnit slože-
ní a práci rady NP, které přísluší projed-
návání zásadních dokumentů pro správu 
území.

Město Krásná Lípa i nadále považuje existenci 
NP České Švýcarsko za smysluplnou, je však 
nezbytně nutné aktivně a vstřícně vyvažovat 
zájmy ochrany přírody a přilehlého regionu 
v kontextu definice části primárních cílů dle 
IUCN, které jsou dány pro kategorii národní 
parky, ale i zákona o ochraně přírody a krajiny, 
jako je např. podpora vzdělávání a rekreace 
nebo podpora místních ekonomik prostřednic-
tvím cestovního ruchu. Nejvyšší prioritou však 
i nadále musí být bezpečnost obcí, občanů 
i návštěvníků, jak z hlediska požární bezpeč-
nosti, tak i pohybu v území NP!

V Krásné Lípě 23. 8. 2022
Jan Kolář, starosta města Krásná Lípa

MĚSTO KRÁSNÁ LÍPA NABÍZÍ ZDARMA 
NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ UŽITKOVOU 
VODOU

DRUHÉ MILOSTIVÉ LÉTO

Město Krásná Lípa nabízí zdarma pomoc s řešením akutního nedostat-
ku vody občanům s trvalým pobytem na území Krásné Lípy, kteří ne-
disponují dodávkou vody z veřejného vodovodu ani z vlastního zdroje.
Pravidla pro nouzové bezplatné zásobování užitkovou vodou pro obča-
ny města Krásná Lípa – samozásobitele:
• Bezplatný rozvoz užitkové vody je možný pouze pro občany s trva-

lým pobytem na území města Krásná Lípa.
• Užitková voda bude získána odběrem z vodovodního hydrantu urče-

ného provozovatelem vodovodní sítě SčVaK Děčín.
• Odběr vody a její rozvoz bude hrazen z rozpočtu města. 
• Užitková voda bude dodána na základě telefonické objednávky ob-

čana na telefonním čísle 603 893 634, p. Danita.
• Dodávka vody bude realizována v čase dle dohody do velkoobjemo-

vých nádob (sudy, barely, plastové nádrže) pouze na místech dobře 
dostupných pro obsluhu dodávkové cisterny.

• Množství dodané vody se stanovuje na maximálně 1 m3 na jeden ob-
jekt, a to 1krát týdně. V případě dvougeneračního objektu se množ-
ství navyšuje na 2 m3.

• Dodaná voda je určena výhradně na úklid, splachování, základní hy-
gienu apod. Nesmí být využívána jako pitná!

• Dodaná voda nesmí být používána pro zálivku zahrady, mytí vozidel, 
plnění bazénů a podobné zbytné účely.

• Platnost opatření je stanovena do 31. 10. 2022. Dle potřeby a klima-
tických podmínek může být prodloužena.

Dodávku většího množství pitné vody za úhradu je možné objednat 
u SčVaK Děčín, tel. číslo 724 112 590, p. Martinka.

Milostivé léto přináší možnost zbavit se vysokých exekučních poplatků, 
sankcí a úroků, které navýšily původní dluh a komplikují tak jeho splá-
cení. Akce vyhlášená státem trvá od 1. září 2022 do 30. listopadu 2022.

Co musí exekuce splňovat?
Milostivé léto se týká jen vybraných institucí, jako jsou obce, dopravní 
podniky, zdravotní pojišťovny či polostátní firmy. Podrobný seznam je 
k dispozici na https://www.nedluzimstatu.cz/milostive-leto/.
Dluh musí být v exekuci a tato exekuce musí být zahájena před  
28. říjnem 2021. Pokud dluh ještě není v exekuci nebo byla exekuce 
zahájena po 28. říjnu 2021 nebo jste v oddlužení, Milostivé léto nelze 
uplatnit.
Milostivé léto se nevztahuje na exekuce vedené státem, tzv. správní 
nebo daňové exekuce, které jsou nejčastěji vymáhané celní správou, 
finanční správou či okresní správou sociálního zabezpečení.

Co je třeba udělat?
Na víše uvedeném webu je k dispozici vzor dopisu, který je potře-
ba vyplnit a odeslat příslušnému exekutorovi. Ten vás bude během  
15 dnů informovat o přesné výši základního dluhu (jistiny) bez úroků 
a nákladů. Ten musíte zaplatit včetně poplatku 1 815 korun nejpozději do  
30. 11. 2022. Tím se celý zbývající dluh smaže a exekuce zmizí.
Pokud si nevíte rady, neváhejte se obrátit na naší Poradnu v Kostce, 
tel. 777 291 359, 777 925 302. Začněte jednat ihned, na vše máte čas 
jen do 30. listopadu!

Kostka Krásná Lípa, p. o.
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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

www.komunitnicentrum.com
Masarykova 1094/4, 407 46 Krásná Lípa

SVOZ 
SEPAROVANÉHO ODPADU 
VŽDY VE ČTVRTEK V LICHÉM TÝDNU

Nejbližší svoz separovaného odpadu se 
uskuteční: 15. 9. | 29. 9. | 13. 10.

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 začal 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.

ASISTENT PREVENCE 
KRIMINALITY 
V případě potřeby můžete kontaktovat našeho 
asistenta prevence kriminality na tomto tele-
fonním čísle: 773 766 938.

KANCELÁŘ SENÁTORA 
ZA DĚČÍNSKO ZBYŇKA LINHARTA
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

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. Služ-
ba 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

SVOZ BIODPADU 
V ROCE 2022
Pravidelný svoz biologicky rozložitelných od-
padů rostlinného původu v hnědých nádobách 
přímo od občanů probíhá vždy ve středu v su-
dém týdnu od 6:00 do 20:00 hodin. Svážet se 
bude do konce listopadu 2022 (dle klimatic-
kých podmínek).
Podrobnější informace – Lenka Fritscheová, 
MěÚ Krásná Lípa, tel.: 412 354 833, e-mail: 
fritscheova@krasnalipa.cz

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 – Lenka Fritscheová, 
MěÚ Krásná Lípa, tel.: 412 354 833, e-mail: 
fritscheova@krasnalipa.cz
Mapku svozu najdete na webu www.krasna-
lipa.cz v menu Úřad ► odpadové hospodář-
ství.

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. 

AKTUÁLNÍ DĚNÍ V KRÁSNÉ 
LÍPĚ V MOBILNÍ APLIKACI

Stáhněte si mobilní apli-
kaci Česká obec a nechte 
se informovat o aktuálním 
dění nejen v Krásné Lípě. 
Mobilní aplikace je zdarma 
ke stažení pro chytré tele-
fony (tablety) s operačním 

systémem Android nebo iOS (iPhone). Jed-
noduše si ve svém mobilním telefonu najdete 
ikonku „Google Play“ nebo „App Store“, kte-
rou 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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2019

Kino se chlubí novou fasádou

2018

Aktivně jsme se zapojili do vzniku turistické destinace Lužické a Žitav-
ské hory

Veřejnosti slouží nové veřejné toalety v zadní části domu služeb

Kompletní rekonstrukcí za cca 12 mil. Kč prošel T-klub nad sídlištěm

Zprovoznili jsme jednu z prvních veřejných nabíjecích stanic pro elekt-
romobily v regionu

Výsadbou zeleně, nástřikem vodorovného dopravního značení a insta-
lací svítidel veřejného osvětlení jsme dokončili rozsáhlou rekonstrukci 
Školní ulice

Máme připravenu kompletní rekonstrukci objektu Masarykova 2, kde 
vznikne 11 nových bytů – začali jsme výměnou oken

Nákladem cca 14 mil. Kč jsme zrekonstruovali sběrný dvůr

OHLÉDNUTÍ ZA PRACÍ ZASTUPITELSTVA V UPLYNULÉM VOLEBNÍM OBDOBÍ
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Hlavní vchod ZŠ jsme rozšířili o bezbariérový přístup Zmodernizovali jsme učebnu chemie. Školní infrastruktuře věnujeme 
pozornost dlouhodobě např. (na dalších fotografiích) nedávno zrekon-
struovaná učebna hudební výuky, jazyků a vaření

Sportovní areál Českého Švýcarska jsme rozšířili o wellness
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2020

Hrdinský čin učitelky Jaroslavy Březinové připomíná pomníček u ná-
draží

Klub českých turistů obnovil kapličku v Kaprštálu

Vlčihorská rozhledna v majetku města oslavila 130. výročí

V období sucha zajišťujeme občanům rozvoz užitkové vody

Vybudovali jsme nové chodníky v ulicích Kyjovská, Varnsdorfská a 
Pražská

Přivítali jsme řadu zajímavých umělecných osobností např. Václava  
Hudečka, Pavla Šporcla nebo Andreu Kalivodovou

Nevyužité prostory v Domě Českého Švýcarska jsme přebudovali na 
zubní ordinaci a podařilo se nám získat dva mladé zubní lékaře
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Na místě, kde stávala historická meteorologická stanička jsme upravili 
veřejné prostranství a instalovali novou desingnovou autorskou meteo-
stanici s moderními technologiemi

Pokračovali jsme v modernizaci domu služeb - vyměnili jsme okna 
a část vstupních dveří

V blízkosti sídliště jsme vybudovali odstavnou plochu pro osobní au-
tomobily

Pokračujeme v tradici Dne Českého Švýcarska, za sebou máme už 
18. ročník

Nové parkoviště U Kuruce

Ve spolupráci s KČT jsme vybudovali první certifikovanou vozíčkářskou 
trasu v Ústeckém kraji 

Opravili jsme oba vstupy do Domu Českého Švýcarska, nově jsou ob-
loženy žulovým obkladem

Příjemné posezení nedaleko od náměstí nabízí upravená bylinková 
zahrada
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2021

Doplňujeme novou techniku pro potřeby technických služeb

Obnovený památník v městském parku byl dárkem pro všechny občany

Oslavy 150. výročí povýšení Krásné Lípy na město vyvrcholily koncer-
tem houslového virtuosa Václava Hudečka

U příležitosti oslav 150 let od povýšení Krásné Lípy na město jsme 
ocenili řadu osobností veřejného života

Vydláždili jsme chodník od MŠ Motýlek ke hřbitovu

Vydali jsme další ze série publikací o významných rodácích, tentokrát 
o Augustu Stradalovi
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Na několika místech ve městě je možné si dobít elektrokoloKaždoročně investujeme do obnovy povrchů místních komunikací

Pro práci v těžkém terénu jsme hasičům zakoupili čtyřkolku

Propojili jsme chodník mezi Masarykovou a Rumburskou ulicí

Pokračovali jsme v energetických úsporách našich bytových domů, vý-
měnou oken a komplexním zateplením

Především pro seniory jsme zajistili opakované očkování proti covidu-19 

Nový kabát dostal objekt Masarykova 161 na Křinickém náměstí

Zapomenutou historii menšinových škol připomíná nová kniha 
Karla Jarolímka
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Osobnost významného zahradního architekta Karla Hieka připomíná 
busta z dílny restaurátora a sochaře Miloše Kubišty

Zahájili jsme jednu z největších investičních akcí města - přístavbu zá-
kladní školy

Turistickou infrastrukturu jsme rozšířili o úschovnu kol tzv. bike boxy

Velmi příjemnou atmosféru měla dobrovolnická  aktivita dosadby aleje 
na Skřivánku

Výsledek dlouholeté a systematické péče o městskou zeleň

Budujeme víceúčelové skate hřiště pod Cimrákem

Pořídili jsme venkovní výstavní systém pro tématické výstavy

2022
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CELKOVÁ SITUACE

C - SITUAČNÍ VÝKRESY

LEGENDA
HRANICE POZEMKŮ

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ / TRVALÉHO ZÁBORU

NAVRŽENÉ OPLOCENÍ

:

:

:

:

:

KRÁSNÁ LÍPA, P.Č. 1787, 1788/1

::NÁZEV VÝKRESU ČÍSLO
VÝKRESU

: 1 : 500MĚŘÍTKO

FORMÁT :

ČÍSLO
ZAKÁZKY

:

:

NÁZEV ČÁSTI PD :

STUPEŇ PD

DATUM

:PROJEKTANT

:

:
:

MÍSTO STAVBY

01/SP/22

TELEFON : 608411930

::ZPRACOVATEL PD EMAIL : libor.kral@email.cz

KATASTR

KRÁSNÁ LÍPA, MÁNESOVA UL.
:

4 A401/2022

ING. ARCH. LIBOR KRÁL

:SÍDLO MASARYKOVA 6 , KRÁSNÁ LÍPA

:INVESTOR MĚSTO KRÁSNÁ LÍPA

TELEFON : 412354834, 603589560

ZÁSTUPCE : ING. PETR SIMANDL

DOKUMENTACE  PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚR A SP

ING. ARCH. LIBOR KRÁL - ČKAIT 0402350

FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ S UMĚLÝM TRÁVNÍKEM A ATLETICKÝM OVÁLEM

C4

PLOCHY S UMĚLÝM TRAVNATÝM POVRCHEM

PLOCHY S VODOPROPUSTNÝM TARTANOVÝM POVRCHEM

PLOCHY S VODONEPROPUSTNÝM TARTANOVÝM POVRCHEM

PLOCHY BETONOVÉ DLAŽBY
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Dokončujeme projektovou dokumentaci na výstavbu atletické dráhy 
a fotbalového hřiště s umělým povrchem v místě stávající tréninkové 
plochy

Nově slouží návštěvníkům vybudované parkoviště v Kyjově

Bytový dům Masarykova 9 u radnice se pyšní novou fasádou

Podařilo se nám prosadit rekonstrukci budovy hlavního nádraží. V sou-
časné době probíhá soutěž o veřejnou zakázku na rekonstrukci. Akci 
financuje Správa železnic

Běží práce na novém parkovišti v Krásné Buku

Novou pěší spojkou jsme propojili rybník Cimrák a hřbitov

Připravujeme projektovou dokumentaci pro další dům se sociální služ-
bou

Máme projekt a stavební povolení pro karavanové stání v prostoru za 
fotbalovým areálem
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V lednu proběhl v Krásné Lípě ve spolupráci s KČT Mezinárodní zmní 
sraz turistů

Uspořádali jsme architektonickou soutěž na novou podobu expozice 
v Domě Českého Švýcarska

V areálu technických služeb budujeme novou skladovací haluV nové přístavbě základní školy vznikla multimediální učebna s unikát-
ním projekčním zařízením, tzv. Vědou na kouli

USNESENÍ ZE 70. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA 
KRÁSNÁ LÍPA KONANÉHO DNE 22. 8. 2022
I. Hlavní program

Příprava zasedání ZM
Usnesení RM č. 70 – 01/2022
RM projednala přípravu zasedání ZM s následujícími body pro-
gramu:
-  Zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o.,
-  Zpráva o činnosti MěÚ,
-  Zpráva za volební období.

Požár v NP České Švýcarsko
Usnesení RM č. 70 – 02/2022
RM projednala okolnosti a situaci ohledně rozsáhlého požáru 
v Národním parku České Švýcarsko a v této věci:
-  bere na vědomí předcházející komunikaci a snahu města dlou-

hodobě upozorňovat na zvýšené nebezpečí požáru vzhledem 
k situaci v lesích,

-  schvaluje stanovisko města k průběhu a okolnostem požáru,
-  schvaluje dotaci SDH Krásná Lípa ve výši 20 tisíc Kč na dopro-

vodné náklady související s požárem,
-  schvaluje zvýšení rozpočtu města na občerstvení pro hasiče,
-  bere na vědomí jednání s MŽP a dotační výzvu k úhradě škod 

ze strany SFŽP ČR.
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II. Došlá pošta

Prodej části p. p. č. 595/1, k. ú. Kyjov 
u Krásné Lípy
Usnesení RM č. 70 – 03/2022
RM schvaluje prodej části p. p. č. 595/1 
o výměře 1642 m2, k. ú. Kyjov u Krásné 
Lípy za účelem výstavby rodinného domu 
Viliamu a Marcele Mackovým, oba bytem 
Haškova 573, Chabařovice za cenu 139 
000 Kč. Prodej bude realizován podle od-
dílu I., čl. 2, odst. 5 a 6 Postupu ve věci 
prodeje a užívání nemovitostí ve vlast-
nictví města Krásná Lípa. Kupující uhradí 
veškeré náklady s prodejem spojené.

Prodej části p. p. č. 796, k. ú. Vlčí Hora
Usnesení RM č. 70 – 04/2022
RM doporučuje ZM schválit prodej části 
p. p. č. 796 o výměře 1810 m2, k. ú. Vlčí 
Hora za účelem výstavby rodinného domu 
Peteru Leškovi, bytem Máchova 1636/20, 
Lysá nad Labem a Lence Leškové, bytem 
Voctářova 2436/3A, Praha za cenu 180 
000 Kč. Prodej bude realizován podle od-
dílu I., čl. 2, odst. 5 a 6 Postupu ve věci 
prodeje a užívání nemovitostí ve vlast-
nictví města Krásná Lípa. Kupující uhradí 
veškeré náklady s prodejem spojené.

Prodej st. p. č. 587 a p. p. č. 841/1, vše 
k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 70 – 05/2022
RM doporučuje ZM schválit prodej st. p. 
č. 587 o výměře 302 m2 a p. p. č. 841/1 
o výměře 662 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za 
účelem výstavby rodinného domu Martinu 
a Martě Ježkovým, oba bytem Chlumín 44 
za cenu 48 200 Kč. Prodej bude realizo-
ván podle oddílu I., čl. 2, odst. 5 a 6 Postu-
pu ve věci prodeje a užívání nemovitostí 
ve vlastnictví města Krásná Lípa. Kupující 
uhradí veškeré náklady s prodejem spo-
jené.

Prodej st. p. č. 528, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 70 – 06/2022
RM doporučuje ZM schválit prodej st. p. č. 
528 o výměře 123 m2, k. ú. Krásná Lípa 
za účelem zřízení zahrady Janě Barano-
vé, bytem Nemocniční 1089/4, Krásná 
Lípa za cenu 18 450 Kč. Kupující uhradí 
veškeré náklady s prodejem spojené.

Pronájem části p. p. č. 2751/4 a části p. 
p. č. 3064/4, vše k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 70 – 07/2022
RM schvaluje pronájem části p. p. č. 
2851/4 o výměře 280 m2 a části p. p. č. 
3064/4 o výměře 120 m2, vše k. ú. Krásná 

Lípa za účelem zřízení zahrady Martinu 
Krbovi, bytem K Oboře 204, Jesenice - 
Osnice za podmínky splnění přihlašovací 
povinnosti k místnímu poplatku za obecní 
systém odpadového hospodářství.

Ukončení smlouvy o nájmu pozemku
Usnesení RM č. 70 – 08/2022
RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu 
pozemku č. 2022/23/15 - 70 (nájemce 
Tomáš Bóna, Rumburská 977/5, Krásná 
Lípa) dohodou ke dni 31. 10. 2022.

Ukončení smlouvy o nájmu pozemku
Usnesení RM č. 70 – 09/2022
RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu 
pozemku č. 2020/23/15 - 150 (nájemce 
Dmitrij Děněžkin, Západní 2748, Varn-
sdorf) dohodou ke dni 31. 8. 2022.

Byty - dohoda o ukončení nájemní 
smlouvy
Usnesení RM č. 70 – 10/2022
RM schvaluje dohodu o ukončení nájemní 
smlouvy č. 2016/25/26 - 31, na byt č. 12, 
Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa s Ivanou 
Vojancovou, roz. Kratochvílovou, bytem 
Čapkova 1004/14, Krásná Lípa, k 31. 8. 
2022.

III. Různé

Vrácení jistiny
Usnesení RM č. 70 – 11/2022
RM bere na vědomí vrácení jistiny Janě 
Novákové, bytem Polní 724/5, Rumburk.

Byty - vyhlášení k pronájmu
Usnesení RM č. 70 – 12/2022
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt 
č. 14, Nemocniční 1137/6. Byt I. kategorie 
o velikosti 1+0 (26,01 m2, sazba 70 Kč/
m2). Kauce ve výši 3 nájmů včetně záloh 
na služby se skládá při podpisu nájemní 
smlouvy. Veškeré opravy a úpravy si pro-
vede nájemce na vlastní náklady. Byt je 
vhodný pro max. 2 osoby.

Byty - nájemní smlouvy
Usnesení RM č. 70 – 13/2022
RM schvaluje uzavření nájemních smluv 
na byty se stávajícími nájemníky dle pří-
lohy.

Byty - nájemné
Usnesení RM č. 70 – 14/2022
RM se seznámila se situací ve věci nájmu 
bytu č. 2, Dittrichova 285/2 a neschvaluje 
nájemníkovi Michalovi Technikovi výjim-
ku z Pravidel pro pronájem městských 

bytů a bytů v domech se sociální službou 
v Krásné Lípě, čl. 7, odst. 3.

Humanitární pomoc - byty
Usnesení RM č. 70 – 15/2022
RM schvaluje Pravidla pro pronájem měst-
ských bytů v Krásné Lípě pro uprchlíky 
z Ukrajiny a ruší pravidla ze dne 21. 3. 
2022 dle přílohy.

Obnova místních komunikací 2022 - 
zhotovitel
Usnesení RM č. 70 – 16/2022
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 
2022/11/14 - 209 na obnovu místních ko-
munikací s firmou ZEPS s. r. o., Lindava 
84, Cvikov, IČ 28688651, dle přílohy.

Smlouva o poskytnutí dotace - Nové 
zdroje pitné vody Vlčí Hora, Sněžná
Usnesení RM č. 70 – 17/2022
RM schvaluje Smlouvu č. 2022/19/12 - 
216 o poskytnutí dotace ze Státního fondu 
životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 
Praha 11, IČ 00020729, na projekt „Prů-
zkum, posílení a vybudování zdrojů pitné 
vody - Krásná Lípa - Vlčí Hora, Sněžná“ 
dle přílohy.

Smlouva o poskytnutí dotace - Parko-
viště - Krásný Buk, Krásná Lípa - Cent-
rum Českého Švýcarska
Usnesení RM č. 70 – 18/2022
RM schvaluje Smlouvu č. 2022/19/12 - 
223 o poskytnutí dotace ze Státního fondu 
životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 
Praha 11, IČ 00020729 na projekt „Parko-
viště - Krásný Buk, Krásná Lípa - Centrum 
Českého Švýcarska“, dle přílohy.

Smlouva o poskytnutí dotace - Parkovi-
ště - Kyjov, Krásná Lípa - Centrum Čes-
kého Švýcarska
Usnesení RM č. 70 – 19/2022
RM schvaluje Smlouvu č. 2022/19/12 - 
224 o poskytnutí dotace ze Státního fondu 
životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 
Praha 11, IČ 00020729 na projekt „Parko-
viště - Kyjov, Krásná Lípa - Centrum Čes-
kého Švýcarska“, dle přílohy.

Přístavba ZŠ - bankovní záruka
Usnesení RM č. 70 – 20/2022
RM bere na vědomí žádost stavební spo-
lečnosti Versana s. r. o., Kytlice týkající se 
smluvní pokuty za prodlení při předložení 
bankovní záruky na záruční dobu.
RM doporučuje ZM schválit ustoupení od 
vymáhání smluvní pokuty uplatňované na 
základě tvrdosti zákona.
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Smlouva o budoucí smlouvě 
o zřízení VB
Usnesení RM č. 70 – 21/2022
RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlou-
vě o zřízení věcného břemene a dohodu 
o umístění stavby č. 2022/10/15 - 211 s fir-
mou ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, 
Děčín, IČ 24729035, na umístění zemního 
kabelu NN v pozemku p. p. č. 2971, k. ú. 
Krásná Lípa, dle přílohy.

Smlouva o budoucí smlouvě 
o zřízení VB
Usnesení RM č. 70 – 22/2022
RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlou-
vě o zřízení věcného břemene a dohodu 
o umístění stavby č. 2022/10/15 - 212 s fir-
mou ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, 
Děčín, IČ 24729035, na umístění zemního 
kabelu NN v pozemku p. p. č. 1057/1, k. ú. 
Krásný Buk, dle přílohy.

Smlouva o zřízení VB
Usnesení RM č. 70 – 23/2022
RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o zří-
zení věcného břemene - služebnosti 
č. 2022/10/15 - 213 s firmou ČEZ 
Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 
24729035, na umístění zemního kabelu 
NN v pozemku p. p. č. 2773, k. ú. Krásná 
Lípa, dle přílohy.

Smlouva o budoucí smlouvě 
o zřízení VB
Usnesení RM č. 70 – 24/2022
RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlou-
vě o zřízení věcného břemene a dohodu 
o umístění stavby č. 2022/10/15 - 214 s fir-
mou ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, 
Děčín, IČ 24729035, na umístění zemního 
kabelu NN v pozemku p. p. č. 502/3, k. ú. 
Krásná Lípa, dle přílohy.

Schválení výjimky z pravidel dotačního 
programu
Usnesení RM č. 70 – 25/2022
RM doporučuje ZM schválit výjimku z pra-
videl Dotačního programu na podporu 
výstavby RD panu Michalu Rückerovi, 
Pražská 1213/75, Krásná Lípa, spočívající 
v prodloužení lhůty pro předložení povole-
ní stavby RD delší než 12 měsíců.

Dotace na výstavbu RD
Usnesení RM č. 70 – 26/2022
RM doporučuje ZM schválit Veřejnoprávní 
smlouvu č. 2022/15/15 - 215 o poskytnutí 

dotace z rozpočtu města Krásná Lípa na 
rok 2022 pro Dotační program na podporu 
výstavby rodinného domu na výstavbu RD 
panu Michalu Rückerovi a paní Barboře 
Rückerové, oba bytem Pražská 1213/75, 
Krásná Lípa, dle přílohy.

Smlouvy o poskytnutí dotace na opra-
vu fasády, střechy, plotu 2022
Usnesení RM č. 70 – 27/2022
RM schvaluje jednotlivé smlouvy o poskyt-
nutí dotace na opravu fasád, střech a plo-
tů z Dotačního programu na opravy fasád, 
střech a oplocení v roce 2022.
Jedná se o tyto občany:
-  Jaroslava Semelková – střecha - 

smlouva č. 2022/15/15 - 217,
-  Marek Simandl - střecha - smlouva č. 

2022/15/15 - 218,
-  Lucie Šebková - plot - smlouva č. 

2022/15/15 - 219,
-  Věra Povolná - střecha - smlouva č. 

2022/15/15 - 220.

Kostka Krásná Lípa, p. o. 
- přijetí majetku
Usnesení RM č. 70 – 28/2022
RM schvaluje Kostce Krásná Lípa, p. o. 
přijetí finančního majetku ve výši 4 061,44 
Kč v souladu s rozhodnutím Okresního 
soudu Děčín.

Kostka Krásná Lípa p. o. - přijetí dotace
Usnesení RM č. 70 – 29/2022
RM schvaluje Kostce Krásná Lípa p. o. při-
jetí neinvestiční dotace na dofinancování 
sociálních služeb v roce 2022 od Ústec-
kého kraje a uzavření dodatku č. 1 dotační 
smlouvy.

Sucho - bezplatné zásobování občanů 
užitkovou vodou
Usnesení RM č. 70 – 30/2022
RM projednala současnou situaci ohledně 
dlouhodobého sucha a schvaluje bez-
platné zásobování občanů Krásné Lípy 
rozvozem užitkové vody, dle stanovených 
pravidel.

Správní rada o. p. s. České Švýcarsko
Usnesení RM č. 70 – 31/2022
RM schvaluje jmenování Mgr. Richarda 
Nagela, ředitele odboru veřejných vztahů 
Správy Národního parku České Švýcar-
sko členem Správní rady České Švýcar-
sko, o. p. s. na další funkční období.

Termíny FS Lužičan
Usnesení RM č. 70 – 32/2022
RM schvaluje v souladu s Dotačním pro-
gramem na podporu kulturní, sportovní, 
tělovýchovné činnosti a práci s mládeží 
v roce 2022, bod 9) změnu termínu pro 
akci FS Lužičan, z. s. Václavské posvícení 
přesun z 24. 9. 2022 na 17. 9. 2022 z dů-
vodu konání voleb.

Kulturní dům
Usnesení RM č. 70 – 33/2022
RM schvaluje bezplatný pronájem prostor 
kulturního domu na pravidelné zkoušky 
DFS Křiničánek.

Kulturní dům
Usnesení RM č. 70 – 34/2022
RM bere na vědomí program kina a vyu-
žití kulturního domu v měsíci srpnu a září 
2022 dle přílohy.

Pohledávky k rozpočtovým příjmům 
města Krásná Lípa k 30. 6. 2022
Usnesení RM č. 70 – 35/2022
RM bere na vědomí stav pohledávek 
k rozpočtovým příjmům města Krásná 
Lípa k 30. 6. 2022.

Přehled plateb místních poplatků 
za 1 - 6/2022
Usnesení RM č. 70 – 36/2022
RM bere na vědomí přehled plateb míst-
ních poplatků z pobytu a za užívání veřej-
ného prostranství, uhrazených v období  
1 - 6/2022.

7. rozpočtové opatření 2022
Usnesení RM č. 70 – 37/2022
RM doporučuje ZM schválit 7. rozpočtové 
opatření rozpočtu města Krásná Lípa pro 
rok 2022 dle přílohy.

Souhlas s projektovými záměry
Usnesení RM č. 70 – 38/2022
RM souhlasí s aktualizací stávajících pro-
jektových záměrů a zařazením nových 
projektových záměrů do Strategického 
rámce MAP, dle přílohy.

Zpráva o plnění úkolů z 67. a 68. RM
Usnesení RM č. 70 – 39/2022
RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů 
z 67. a 68. RM.

Jan Kolář
Jana Drobečková


