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NOC VĚDCŮ V  NOVÉ UČEBNĚ NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VOLIČI ROZHODLI O  NOVÉM SLOŽENÍ 
ZASTUPITELSTVA  

9/2022
ÚTERÝ 18. ŘÍJNA

V pátek 30. září  jsme slavnostně otevřeli no-
vou  učebnu  v  naší  základní  škole. Následně 
byl  pedagogy  připraven  program  i  pro  veřej-
nost,  který  představil  možnosti  výjimečného 
projekčního zařízení tzv. vědu na kouli – dvou-
metrový  glóbus,  který  se  vznáší  v  prostoru, 
můžete  jej  ovládat  dotykem  a  vizualizovat 
pomocí  4  projektorů  data  nejen  o  Zemi,  ale 
i  různých  přírodních  dějích  nebo  o  vesmíru. 
Science On a Sphere je sférický projekční sys-
tém  vytvořený  Národním  úřadem  pro  oceán 
a  atmosféru  Spojených  států.  Netradiční  au-
diovizuální zážitek pro každého všemi smysly. 

Akce byla součástí celorepublikové akce Noc 
vědců, akce oživující v jeden večer stovky vě-
deckých a dalších budov, do kterých se běžný 
smrtelník  nedostane.  Návštěvníci  proplouvají 
laboratořemi,  přednáškovými  místnostmi,  vy-
buchujícími  experimenty  a  jdou  do  hloubky 
aktuálních témat. Děti, dospělí, senioři, každý 
zapálený pro vědu je vítaný. Večerního progra-
mu se zúčastnilo více  jak 300 zájemců z  řad 
veřejnosti. Naučné programy budou postupně 
nabídnuty i školám v regionu.

Jan Kolář, starosta

Ve  dnech  23.  –  24.  září  2022  proběhly  ko-
munální volby, kdy se o hlasy krásnolipských 
voličů ucházely 3 politické subjekty. Sdružení 
2022 získalo 72,24 % hlasů a obsadí 16 za-
stupitelských  postů.  Volba  PRO  Lípu  získala  
21 % hlasů a 4 zastupitelské mandáty, a ko-
nečně KSČM získala 6,76 % a bude mít  jed-
noho zastupitele. Volební účast byla 33,20 %.
Vzhledem  k  zákonným  lhůtám  předpokládá-

me, že ustavující  jednání ZM, kde bude pro-
vedena  volba  starosty,  místostarostů  a  rady 
města,  proběhne  pravděpodobně  v  pondělí 
24. 10. 2022.
Děkujeme všem občanům, kteří využili své vo-
lební právo a přišli vyjádřit svůj názor na další 
směřování města Krásná Lípa.

Výsledky voleb najdete uvnitř Vikýře.

VARHAN ORCHESTROVIČ BAUER – BENEFICE 
PRO HASIČE Z ČESKÉHO ŠVÝCARSKA SLOVEM 
A OBRAZEM ROSTISLAVA KŘIVÁNKA

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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VARHAN ORCHESTROVIČ BAUER – BENEFICE PRO HASIČE Z ČESKÉHO 
ŠVÝCARSKA SLOVEM A OBRAZEM ROSTISLAVA KŘIVÁNKA
V sobotu 3. září 2022 se v Krásné Lípě konaly benefiční koncert a after party z kterých byl výtěžek z dobrovolného vstupného věnován hasičům. 
V kostele svaté Máří Magdalény vystoupil Varhan Orchestrovič Bauer a následně v kulturním domě se na after party představil Varhan's Groovy 
Jamm. Vybralo se 16 400 Kč, které po dohodě s dobrovolnými krásnolipskými hasiči byly věnovány jejich kolegům z Kytlic. Tuto spontánní a mimo-
řádnou událost nám přibližují fotografie a slovo Rostislava Křivánka.

Varhany v krásnolipském kostele sv. Máří Magdaleny zatím ještě tiše shlížely 
na muže, ženy a děti, kteří přicházeli do chrámové lodě. O pár chvil později 
měly se rozdunět hudbou, která byla pro tentokrát poděkováním nikoli Bohu, 
ale lidem.

Varhan Orchestrovič Bauer na mnohé lidi – především na ty, kdo ho neznají – 
může působit jako divous a excentrik. Není takový. Když na závěr poděkování 
promluvil, nedokázal skrýt dojetí. Je to empatický a nesmírně slušný člověk.

Lidé, kteří přišli – ale dozajista i ti další, kteří tady, v Českém Švýcarsku a Čes-
kém nizozemí žijí – ti nezapomenou. A tak nadšený potlesk ve stoje nepatřil 
jen Varhanovi, ale především statečným chlapům, kteří raději činí, než mluví.

I svatí užasle naslouchali líčení autentických zážitků hasičů z prvních hodin 
požáru. Jeden z nich vzpomínal, jak byli poprvé ve své hasičské praxi, kte-
rá u mnohých čítá několik desítek let, nuceni před postupující ohnivou stěnou 
ustoupit. Vlastně utéct. Dokonce zdrhnout. A jak se potom se zaťatými zuby do 
ohnivého pekla vrátili, kromě jiného i proto, aby to ohni vrátili. Aby se mu za to 
ponížení pomstili a zkrotili ho. V kostele v tu chvíli nikdo ani nedýchal.

Potom položil ruce na klaviaturu a nohy nechal běhat po pedálech – a audito-
rium znovu nedýchalo. Závěrečná varhanní verze skladby Modlitba pro Martu 
a především česká hymna v opulentním varhanním provedení, to bylo vskutku 
důstojné poděkování těm, na které už média zase ani nevzpomenou. Je přece 
po požáru, tak co…

Večerní Groovy Jamm v kulturním domě, který varhanní koncert následoval, byl 
skvělý. Brilantní muzikanti, skvělý sound postavený na legendárních hammond-
kách, které Varhan kdysi získal ze smetiště kdesi v Německu. Sehnat původní 
Hammondův nástroj i s gigantickou bednou, bez níž nástroj není tím, čím má 
být, není žádná legrace. Pro mě osobně to byl úchvatný návrat do mládí, do 
doby jazzrockové. Když Varhan hrábl do kláves, rozvířili se v mé hlavě The 
Doors, Procol Harum, Emerson, Lake and Palmer, Pink Floyd, Deep Purple, 
Yes nebo třeba Marián Varga. V šedesátých a sedmdesátých letech to byl sty-
lotvorný nástroj a třeba art rock by bez něj nikdy nevznikl. Díval jsem se po těch 
mladších v publiku a říkal si, jestli tuší, co poslouchají...
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Bylo 30. září 1992. Historie v každém ohledu dáv-
ná. Kdo v té době už byl na světě a nebyl dítě, musí 
i dnes uznat, že to byla jízda. Bylo možné pustit se 
do čehokoli a lidi se učili, že ležet můžou jen tak, 
jak si sami ustelou. Dnes je to snad aspoň pro tu 
myslící  část národa samozřejmé, ale  tenkrát, po 
čtyřiceti  letech, kdy nám všem stlala vševědoucí 
strana, to bylo ještě opojně nové. Hodně věcí však 
bylo dosud k uzoufání staré. Krásnolipské náměs-
tí,  byť  šedivé  od  kraje  ke  kraji,  neslo  kormutlivý 
název Rudé,  i když místo mauzolea s mumifiko-
vaným  revolucionářem  ho  zdobila  jen  plechová 
ohrada  na místě  zbouraných  historických  domů. 
Stejně  jako všechny ulice se  i ono v zimě sypa-
lo škvárou. Škvárová byla  i obě hřiště – maličké 
fotbalové  i  to  ještě menší  za  plesnivou  sokolov-
nou. Tehdejšímu nejmladšímu radnímu Linhartovi 
chyběla ještě spousta let do třicítky a v čele krás-
nolipské radnice první svobodně zvolený starosta 
Souček  kormidloval město  porevolučními  úskalí-
mi, jak nejlépe uměl a jak mu ubývající síly stačily. 
Byl to jeho nápad, založit městské noviny. A právě 
onoho 30. září vyšlo jejich nulté číslo.
První vydání se sázela v  jediném počítači města 
v kanceláři tehdejšího místostarosty Grose. Texty 
vznikaly tenkrát v psacím stroji šéfredaktora, kte-
rý  si  tehdy – a  ještě dlouho potom – o nějakém 
počítači  mohl  nechat  zdát.  Ze  štosu  papírů  pak 
autor diktoval text za textem a sám statutární zá-
stupce města všechno vyťukával do legendární té 
šestsetdvojky. Poměrně rychle tuto práci převzala 
sekretářka,  ale  počátky  byly  opravdu  takovéhle. 
Město o své noviny stálo.
Vikýř  pak  už  nikdy  vycházet  nepřestal.  Daly  – 
a stále dají – se v něm číst články opravdových 
veličin  a  nezapomenutelných  osobností,  za 
všechny jmenujme jen bohužel již nežijící čestné 
občany města    JUDr.  Klose  nebo  Ing.  Hiekeho. 
Dokumentuje polistopadový vývoj města od dnes 
už  pozapomenutých  počátků  až  po  inspirativní 
současnost.  Prošel  mnoha  proměnami,  časem 
zbarevněl, po třech desetiletích se vzdal i charak-
teristického  logotypu z ruky Mirka Vaise, doba si 
žádá své. Informace starší než pět minut už jako-
by nikoho nezajímá. Tištěná periodika, i ta lokální, 
musí obstát v konkurenci médií, která v době jejich 
vzniku  vůbec  neexistovala. Ale  zdá  se,  že  Vikýř 
se neztratí.
Tak všechno nejlepší k třicetinám!

Petr Hořeňovský

Bylo to ale lhostejné – bez ohledu na historické konotace, ta muzika byla prostě 
výborná, strhující a velmi invenční. Funky kompozice vystřídaly pozoruhodné 
verze skladeb Beatles, ale také třeba geniální Manciniho Růžový panter...

Pak Varhan hrábl pod sebe a nečekaně se proměnil ve Fantomase. Bylo jasné, 
co zazní – kultovní skladba Michela Magnea, ústřední melodie filmové trilogie 
o démonickém zloduchovi. Varhan, když tedy zase sundal masku, slíbil, že do 
Krásné Lípy přijede znovu a přiveze svůj Okamžitý Filmový Orchestr a zahra-
je orchestrální aranžmá skladeb, které máme spojené s televizní obrazovkou. 
Koncert pod názvem Znělky z telky je vážně mimořádným zážitkem. Osobně se 
na něj moc těším a zvu vás: až to nastane, buďte u toho!TŘICÍTKA
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ROZHOVOR STAROSTY JANA KOLÁŘE S  JIŘÍM CHLUMEM

Asi nebude přehnaným tvrzením, že téměř 
celý Tvůj život je velmi úzce propojen s Ba-
zilikou Panny Marie Pomocnice křesťanů 
ve Filipově. Nejde jen o to, že dlouhé roky 
usedáš před tamní varhany, jako titulární 
varhaník při mších, ale založil jsi, dnes již 
patnáctiletou tradici mezinárodního var-
hanního festivalu duchovní hudby. Vlast-
ně se po několik let částečně připravuješ 
o prázdniny, které jako pedagog v létě máš.

Ano, je pravda, že s bazilikou ve Filipově jsem 
spojen  od  svých  dvanácti  let,  to  je  od  roku 
1975. S varhanami potom od roku 1976, kdy 
jsem se stal varhaníkem. Jestli dobře počítám, 
tak tuto službu vykonávám plných 46 let a to 
nejen  ve Filipově,  ale  i  ve  farním kostele  sv. 
Jiří v Jiříkově. Rád vzpomínám na okamžiky, 
kdy jsem v osmdesátých letech jezdíval do Fi-
lipova zahrát na slavnostní bohoslužby v době 
výkonu základní vojenské služby v Ostravě – 
Mošnově.  K  těmto  „hudebním“  cestám  jsem 
využíval vycházky a „opušťáky“. V době, kdy 
jsem  se  věnoval  obraně  vlasti,  zastupoval 
mě v bazilice profesor Theodor Vtípil. Stejně 
tomu bylo  i  v devadesátých  letech, kdy  jsem 
žil  v  Praze  a  do  Filipova  jsem  přijel  zahrát 
v neděli na bohoslužbu. Varhany nebyly vždy 
v dobrém stavu a tak jsem inicioval jejich opra-
vu. Kde ale vzít peníze na opravu tak velkého 
nástroje? Napadlo mě, že by si varhany mohly 
na sebe vydělat pravidelnými koncerty. A  tak 
se  v  roce  2007  zrodil  první  ročník  festivalu 
„Varhanní  duchovní  hudba  ve Filipově“.  Bylo 
nutné založit ekonomický subjekt, který bude 
moci žádat o dotace a s finančními prostřed-
ky  nakládat  podle  zákona. Vzniklo  občanské 
sdružení ARTE MUSICA, dnes zapsaný spo-
lek,  jehož  jsem předsedou. Cíl byl  jasný. Za-
jistit  prostředky  na  generální  opravu  varhan 
ve Filipově a nabídnou široké odborné i laické 
veřejnosti majestátní zvuk varhan v unikátním 
prostoru  poutní  baziliky,  který  svými  akustic-
kými  dispozicemi  překoná  i  ten  nejkvalitnější 
koncertní sál. Neméně významným přínosem 
je duchovní prostředí, které ve spojení s hud-
bou nabízí zcela výjimečný zážitek jak poslu-
chačům, tak interpretům.

Během té dlouhé doby, co festival organi-
zuješ, jsi se potkal s řadou výjimečných 
osobností, které přijaly Tvé pozvání. Kdo 
Ti utkvěl v paměti nebo v Tobě zanechal 
výraznou stopu? Já si dobře vybavuji třeba 
pana Alfréda Strejčka nebo cellistu Jiřího 
Bártu.

Během patnácti let hudební festival ve Filipově 
hostil  více  než  200  umělců.  Velmi  rád  vzpo-
mínám na všechny své profesory, se kterými 
jsem měl  tu čest pracovat nejen u varhan ve 
Filipově, ale také při svých studiích. Zejména 
ale  vzpomínám  na  ty,  kteří  už  nejsou  mezi 
námi. Krásné okamžiky jsem ve Filipově prožil 
s Jaroslavem Vodrážkou, který miloval nejen 
varhany  ale  také  vlaky  a  vše,  co  je  spojeno 
s  železnicí.  Krásné  vzpomínky mám  na  var-

hanici Jiřinu Pokornou, dáma, které se zasekl 
střevíc v pedálové klaviatuře během koncertu. 
Na  varhaníka  Piera  Zevorta  z  Francie,  který 
si zapomněl doma noty a větší část koncertu 
zvládl hrou zpaměti. Zážitků je mnoho a na ka-
ždý velmi rád vzpomínám. Také si užívám re-
akce těch hostů, kteří přijeli poprvé. Přicházejí 
s  určitými  rozpaky  a  příliš  toho  neočekávají. 
Při jejich odjezdu je však cítit nadšení z krás-
né atmosféry koncertu, z příjemného prostředí 
a empatického publika.

Bazilika je jednou z nejmohutnějších sa-
králních staveb v regionu. Říká se, že má 
unikátní akustiku, která svědčí zvuku var-
han z roku 1888, a v roce 2009 byly zrekon-
struovány. Jaký je to pocit usedat za takový 
výjimečný nástroj? Vím od Tebe, že občas 
musíš vzít do ruky i šroubovák…

Varhany  z  druhé  poloviny  19.  století  jsou  již 
dnes považovány za vzácný nástroj. O to více, 
když jsou nástrojem originálním, který nepod-
lehl  různým  úpravám  a  trendům  během  své 
existence.  Vše  je  původní,  pouze  pedálová 
klaviatura  je  přizpůsobena  koncertnímu  stylu 
hry,  ovšem  v  přísném  duchu  té  původní.  Ta 
je  deponována  v  prostoru  vzdušnice  varhan. 
Varhany jsou mechanické, a tudíž neposkytují 
varhaníkovi žádnou úlevu při hře,  jak tomu je 
u dnešních moderních nástrojů s elektrifikova-
nou  trakturou. Ačkoli  je  někdy  pořádná  dřina 
na  tyto  varhany  zahrát,  přesto  vnímám  jejich 
zvuk  jako  prostředníka  mezi  nebem  a  zemí. 
Mezi  Bohem  a  člověkem.  Snad  to  ode  mě 
není  příliš  troufalé.  Filipovské  varhany  jsou 
historickým nástrojem, nejsou tedy nejmladší. 
Když  k  nim  přivádím  cizího  varhaníka  a  se-
znamuji  ho  s  nástrojem,  nikdy  nezapomenu 
připomenout  tento  fakt.  Vždy  uvádím,  že  se 
jedná  o  „babičku“ mezi  varhanami.  To  proto, 
že k babičce se musíme chovat vždy poněkud 
jinak  než  k  mladé  dívce.  Ochotně,  zdvořile, 
opatrně  a  s  velkou  dávkou  pokory.  Pokud  to 
někdo neakceptuje, potom zpravidla přicházím 
opravit to, co jiný varhaník pokazil. Jsou to ale 
základní opravy, které umožňují bezproblémo-
vý  provoz  varhan  během  sezóny.  Generální 
ladění,  intonaci a mnou opravené závady má 
v odborné péči varhanářská firma.

Filipovská bazilika je mimořádná nejen 
architekturou, kvalitními varhanami, ale 
především svou historií. Jedná se o jedno 
z nejslavnějších poutních míst v Čechách. 
Je místem potvrzeného mariánského 
zázraku, který se zde odehrál v 19. stole-
tí. Byla postavena v letech 1873 až 1886 
v místě filipovského zázraku, který se udál 
ve 4 hodiny ráno v noci na 13. ledna 1866, 
při němž se uzdravila Magdalena Kadeová. 
S trochou nadsázky jsou to takové české 
Lurdy, ale tak obrovské popularitě a ná-
vštěvnosti se zatím netěší…

Správně říkáš, že se jedná o zcela výjimečné 
místo v našem regionu a k tomu ještě v srdci 
Evropy. Není to jen stavba jako svědek minu-
losti. Jsou to především události, které dlouho-
době  ovlivnily  životy mnoha  lidí  tohoto  kraje. 
Pozornému návštěvníkovi jistě neunikne nejen 
pozoruhodná stavba kostela, ale také přilehlý 
areál kláštera, který je dnes domovem seniorů. 
Celá řada dnes již neexistujících hotelů a pen-
zionů dokládá někdejší slávu Filipova. Nemů-
žeme ovšem vnímat pouze to, co vidíme a co 
je na první pohled zřejmé. Pod dnešní atmo-
sférou  slabší  popularity  a  nezájmu  hledejme 
spíše  obsah  sdělení,  které  toto  poutní místo 

nabízí. Mnozí to sdělení hledají a nenacháze-
jí. Mnozí ho nehledali, a přesto našli. Chci tím 
říct,  že  kdo  jednou  do  poutní  baziliky  přišel, 
ať už to bylo na koncert, na bohoslužbu nebo 
jako poutník, vždy se tam vrací.

No, ale bazilika nebyla vždy v takovém 
dobrém technickém stavu, jako je v dnešní 
době. Za bývalého režimu se církevním zá-
ležitostem příliš nepřálo, duchovní služba 
byla potlačována, církevní stavby chátraly. 
Vím, že i v Tvé rodině se odehrávala spous-
ta příkoří. Přesto se Tvoji rodiče ve velké 
míře podíleli i v té těžké době na záchra-
ně baziliky. Dokumentují to fotografie z té 
doby, které jsou dnes v prostorách baziliky 
vystaveny.

V  roce  1975  udělali  rodiče  zcela  zásadní 
rozhodnutí.  Na  prosbu  tanvaldského  fará-
ře  P.  Zdeňka Maryšky,  který  byl  přeložen  do 
Jiříkova,  opustili  pohodlný  panelákový  byt 
v Tanvaldě a přestěhovali  se do studené ne-
vlídné fary v Jiříkově, aby mu byli nápomocni 
při  opravách  nejen  baziliky  ve  Filipově,  ale 
i dalších sakrálních staveb v katastru Jiříkova. 
Mně v té době bylo 12 let a pamatuji si, v jak 
havarijním stavu se kostel nacházel. Na pod-
laze stály kbelíky a lavory do kterých při dešti 
kapala  voda  z  klenby. Když  pršelo  vydatněji, 
voda tekla po podlaze,  jako v nějakém aqua-
centru. Mnohokrát se stalo, že při bohoslužbě 
spadl kus omítky a lidé z obav, že na ně něco 
spadne, odcházeli do bezpečí. Do varhan pr-
šelo rozbitými okny a padající omítka dovršila 
dílo  zkázy.  Oprava  baziliky  se  změnila  v  její 
záchranu. P. Maryška byl dobrý manager. Přes 
nezájem a někdy i odpor úřadů dokázal zreali-
zovat opravu baziliky svépomocí do deseti let. 
Usilovně sháněl finance i materiál a každý rok 
se udělalo něco. Rodiče mu stáli po boku a tvr-
dě pracovali. Denně a vždy po výkonu svých 
pracovních povinností v zaměstnání. Maminka 
dokonce po nočních  službách,  které  vykoná-
vala v Ústavu sociální péče v Jiříkově. V roce 
1985 byla bazilika slavnostně otevřena a zno-
vu  vysvěcena.  Po  třicetisedmi  letech  vypadá 
stále velmi dobře.

Kromě toho, že jsi aktivní hudebník, organi-
zátor výjimečného varhanního festivalu, jsi 
také pedagogem. Učíš nejen na Univerzitě 
Jana Evangelisty Purkyně vysokoškoláky, 
ale i na rumburské základní umělecké ško-
le naopak ty nejmladší hudební adepty. Jak 
to vypadá s mladou generací, vychováš si 
nástupce?

Kromě ústecké Univerzity učím ještě na Vyšší 
odborné škole ve Varnsdorfu,  kde  jsme  letos 
otevřeli  nový  studijní  obor  Předškolní  a  mi-
moškolní pedagogika. Studium  je určené pro 
zájemce s maturitou a po absolvování studia 
získávají  titul  „Diplomovaný  specialista“.  Kro-
mě  pedagogických  předmětů  učím  studenty 
poznávat  hudbu  a  hrát  na  hudební  nástroj. 
S nejmladšími žáky se setkávám v rumburské 
Základní umělecké škole, kde je učím hrát na 
klavír a na varhany. Pokud se ptáš na hráčské 
dovednosti  absolventů,  tak ano. Několik  kva-
litních muzikantů jsem již vychoval a to ve hře 
na klavír i ve hře na varhany. Pokud se ovšem 
ptáš  na  nástupce  varhanické  služby,  tak  bo-
hužel se zatím jedná pouze o jednoho. U var-
hanické služby nestáčí jen dobře zahrát. Tady 
velmi záleží na postoji k této službě, vytrvalosti 
a lásce k varhanní hudbě.

Děkuji za rozhovor, Jan Kolář



strana 5 září 2022
INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY KRÁSNÉ LÍPY

V KRÁSNÉ LÍPĚ VYSTOUPIL ORCHESTR ŠARBILACH

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA

KONCERT KARLA PLÍHALA
S repertoárem zahrnující tradiční i modernější 
aranžmá  židovské  hudby  vystoupil  v  sobotu 
10. září 2022 v kulturním domě orchestr Šar-
bilach. Název orchestru pochází z jazyka jidiš 
a  znamená  „můj  střep  pro  tebe“.  V  židovské 

svatební tradici ženich rozšlápne sklenici a její 
střepy  se  rozdávají  svatebčanům  pro  štěstí. 
Nevšední koncert  tak divákům v Krásné Lípě 
nabídl  další  zážitek  ze  širokého  spektra  hu-
debního umění. 

V našem kulturním domě v sobotu 24. září vy-
stoupil folkový zpěvák Karel Plíhal. Je to pla-
chý člověk, ovšem na své posluchače dokáže 
přenést pozitivní energii.  Jeho originální pro-
jev  podtrhují  drobné  verše,  kterými  prokládá 
svá vystoupení a jejichž pointa přivádí diváky 
k  výbuchům  smíchu.  Jeho  koncert  v  Krásné 
Lípě si nenechalo ujít početné publikum, které 
jeho  vystoupení  odměnilo  bouřlivým  potles-
kem.

Alena Starostová

Komunální volby 2022 – celkové výsledky

Sdružení 2022 hlasy KSČM hlasy Volba PRO Lípu hlasy

1. Jan Kolář 619 1. Milan Pešír 141 1. BcA. Miloš Kubišta 208
2. Ing. Zbyněk Linhart 608 2. Jana Chvátalová 101 2. Petr Semelka 203
3. Jana Drobečková 607 3. Jiří Suda 100 3. Jakub Juda 192
4. Jakub Melichar 570 4. Josef Myšák 82 4. Mgr. Richard Nagel 190
5. RNDr. Ivana Jäckelová 547 5. Jiří Jániš 78 5. Miroslav Kováč 183
6. Hana Volfová 514 6. Jiří Procházka 74 6. Ing. Martin Růžička 178
7. Ing. Martin Bosák 529 7. Vladislav Koutek 52 7. Bc. Miroslav Řebíček 167
8. Mgr. Karel Jarolímek 533 8. Štěpánka Procházková 57 8. Ing. Aleš Kubica 165
9. Jiří Podhorský 574 9. Tomáš Šantora 57 9. Kateřina Doležalová 152
10. Bc. Drahoslava Lehoczká 539 10. Jaroslava Roubíčková 59 10. Josef Herák 161
11. Václav Danita 529 11. Jaromír Kaška 54 11. Mgr. Ivana Marková 147
12. Mgr. Marek Simandl 540 12. Zdeněk Vaněk 52 12. Ladislav Miko 131
13. Bc. Jitka Fafláková 513 13. Josef Křepelka 47 13. Hana Štroblová 138
14. Jiří Koubek 532 14. Karel Martínek 47 14. Miroslav Kaštánek 122
15. Václav Hieke 524 15. Jan Vavřín 55 15. Zdeňka Demeterová 126
16. MUDr. Jan Prokop Škoda 556 16. MArtin Vosátka 140
17. PaedDr. Zbyněk Šedivý 498 17. Markéta Hieková 131
18. Mgr. Petr Hořeňovský 515 18. Petr Kacálek 121
19. Ing. Radana Michlíková 478 19. Naděžda Semelková 138
20. Václav Šena 473 20. Václav Šena 168
21. Karel Beneš 479 21. Irena Boháčová 117

Celkem hlasů 11 277 1 056 3 278
Počet mandátů 16 1 4
průměr hlasů na kandidáta ve volební straně 537 50 156

114,4 204,6 667,7

tučně a podbarveně jsou vyznačeni zvolení členové  ZM

V Krásné Lípě je 2 690 voličů
Voleb se zúčastnilo 33,20% voličů, tj. 1 030 voličů.
Celkem bylo odevzdáno 15 611 hlasů tj. v prům. 15,2 hlasů

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
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ZASTUPITELÉ SE SEŠLI PO DVAADVACÁTÉ

V pondělí 5. září 2022 se konalo poslední zase-
dání zastupitelstva města Krásná Lípa v tomto 
volebním období. Na programu bylo celkem 18 
bodů k projednání. Zastupitelé vzali na vědomí 
Zprávu o plnění úkolů z předchozího  jednání 
zastupitelstva  předloženou  místostarostkou 
Janou Drobečkovou a Zprávu o činnosti p. o. 
Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa 
přednesenou  ředitelkou RNDr.  Ivanou Jäcke-
lovou. Zaznělo v ní několik  zajímavých čísel. 
Základní školu aktuálně navštěvuje 320 žáků, 
v mateřských školách máme 98 dětí. Do školní 
družiny  dochází  90  žáků  a  školní  stravování 
využívá  170  dětí.  Z  řad  ukrajinských  uprch-
líků  jsou  ve  školce  3  děti,  ve  škole  pak  5–7 

žáků. Příspěvková organizace má celkem 76 
zaměstnanců, 54 jsou pedagogičtí pracovníci, 
22  jsou  nepedagogičtí.  Organizace  zajišťuje 
i chod Sportovního areálu ČŠ. Na konci škol-
ního roku 41,5 % žáků prospělo s vyznamená-
ním, 54 % prospělo a 4,2 % neprospělo.
Jana Drobečková předložila také Zprávu o čin-
nosti MěÚ a starosta města Zprávu za volební 
období 2018–2022. Vše bylo přijato bez připo-
mínek.
Následně  k  velkému  požáru  v  Českém  Švý-
carsku  zastupitelstvo  projednalo  a  vzalo  na 
vědomí:
a)  předcházející  komunikaci  a  snahu  města 

dlouhodobě  upozorňovat  na  zvýšené  ne-

bezpečí požáru vzhledem k situaci v lesích 
NP,

b)   stanovisko města k průběhu a okolnostem 
požáru,

c)   vyčíslení nákladů za zásah,
d)   jednání  s MŽP a  dotační  výzvu  k  úhradě 

škod ze strany SFŽP ČR,
e)   ocenilo  a  vyjádřilo  poděkování  za  mimo-

řádné nasazení členů JPO Krásná Lípa.
Poté zastupitelé schválili i individuální finanční 
ocenění hasičů, členů naší výjezdové jednotky, 
kteří se zúčastnili zdolávání historicky největ-
šího  lesního požáru v ČR v celkové výši 185 
tis. Kč, které budou vyplaceny formou daru.
Z diskuse občanů vyplynul požadavek, aby se 
rada  města  zabývala  pomístním  zanesením 
koryta Křinice.
Dále byl schválen prodej 2 pozemků na stavbu 
RD. Byly rovněž projednány a schváleny zprá-
vy Kontrolního a Finančního výboru zastupitel-
stva. Oboje bez zásadních zjištění. Zastupitelé 
schválili  i  podání  žádosti  na  projekt  Terénní 
programy 2023.
Z diskuse zastupitelů vyplynuly pro radu města 
úkoly: zabývat se nevhodným parkováním na 
některých  místních  komunikacích  (Frindova, 
Bendlova,  Lidická…)  a  rekonstrukcí  Nemoc-
niční ulice z hlediska hlučnosti.
Na  závěr  jednání  starosta  města  poděkoval 
všem zastupitelům za práci v uplynulém voleb-
ním období, za vstřícné, věcné a konstruktivní 
jednání  ve  prospěch  rozvoje  města.  Popřál 
úspěch v nadcházejících volbách a v 21 hodin 
jednání ukončil.

Jan Kolář



V KRÁTKOSTI

Během  prvního  říjnového  víkendu  byla  pro-
vedena oprava poškozených vitráží v oknech 
rodinné hrobky Johanna Nietsche, kdysi maji-
tele vlčíhorské punčochárny. Hrobka je domi-
nantou hřbitova ve Vlčí Hoře. Zároveň proběhl 
její  úklid.  V  příštím  roce  plánujeme  opravit 
vnitřní fasády.

PŘIPRAVUJEME SE NA DALŠÍ PŘESHRANIČNÍ 
PROJEKTY
8. září 2022 jsme v Sebnitz podepsali Memo-
randum o přeshraniční  spolupráci mezi míst-
ními  orgány  a  občanskou  společností  v  sas-
ko-českém  pohraničí.  Za  českou  stranu  se 
účastní  např. města  Česká  Kamenice,  Rum-

burk, Trmice nebo Tisá. Z Německa např. Bad 
Schandau  či  Sebnitz.  V  minulosti  jsme  díky 
přeshraniční  spolupráci mohli  realizovat  řadu 
projektů,  nejen město,  ale  i  naše organizace 
a spolky.
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Pan  farář  Sedlák  po  rekonstrukci  velkých 
i malých varhan v kostele sv. Máří Magdalény 
opravuje i fasádu. Část je již hotova, pokračo-
vat by se mělo v příštím roce další částí. My 
máme odborný posudek na stav zvonů, bude 
také potřeba oprava. Hodinový stroj pravidelně 
servisujeme. Dominanta města si to zaslouží. 

U městského  bytového  domu Masarykova  9 
na  křižovatce na Varnsdorf  vzniká nová par-
ková úprava

Začátkem  září  proběhl  5.  kontrolní  den  na 
stavbě  kanalizace  v  Čapkově  a Masarykově 
ulici. Termíny dle harmonogramu se daří plnit, 
uložení nové kanalizace by mělo být dokonče-
no do konce měsíce října. Finální úpravu po-
vrchů budeme  řešit  s  ohledem na  klimatické 
podmínky.

Ve  spodní  části městského  parku  jsme  řešili 
komplikovanou opravu poškozeného historic-
kého vodovodního potrubí,  které kdysi  záso-
bovalo barevnu

Pro  opravy  místních  komunikací  jsme  za-
koupili nový stavební stroj. Původní, více  jak  
25 let starý válec byl již neopravitelný.

Dokončujeme  propojení  Krásné  Lípy  turistic-
kými  trasami s okolím. Nově z náměstí vede 
žlutá  trasa ve směru na Horní Podluží. Čás-
tečně v souběhu s vozíčkářskou trasou bude 
součástí  tzv. Nové hřebenovky,  která propojí 
Lužické  hory  přes  České  Švýcarsko  s  Kruš-
nými horami. Úsek z krásnolipského náměstí 
vede kolem rybníku Cimrák, přes vlakovou za-
stávku  k  zrekonstruovanému  sloupu Nejsvě-
tější trojice, dále k Velkému rybníku s výhledy 
na  vrcholy  Lužických  hor  a  pak  přes  Horní 
Podluží k Jiřetínu pod Jedlovou.

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

PODĚKOVÁNÍ
Ráda bych vyjádřila poděkování paní Marcele 
Jansové  za  pomoc  v  oblasti  sociálních  věcí 
mého  syna.  Jsem  velice  vděčná  za  rychlou, 
vstřícnou a laskavou pomoc, velice si považuji 
Vaší práce a mnohokrát děkuji za Vaši pomoc. 

A. B.
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SVOZ 
KOMUNÁLNÍHO ODPADU (SKO)

SVOZ 
TŘÍDĚNÉHO ODPADU 
(PYTLOVÝ SVOZ) VŽDY VE ČTVRTEK V LICHÉM TÝDNU

Nejbližší svoz tříděného odpadu 
se uskuteční: 27. 10. | 10. 11. | 24. 11. 

Pytle  na  tříděný  odpad  si  lze  zdarma  vyzvednout 
na  TS  Krásná  Lípa,  Pletařská  22/3.  Do  pytlů  se 
třídí  tyto  odpady:  papír  a  nápojové  kartony,  plasty, 
polystyren, sklo, kovy, baterie. Naplněné a zavázané 
pytle  umisťujte  na  svozovou  trasu  nejpozději  do 
8:00  hodin  v  den  svozu.  Mapku  svozu  najdete  na 
webu www.krasnalipa.cz v menu Úřad ► odpadové 
hospodářství.  Podrobné  informace  získáte  na MěÚ 
tel.: 412 354 833, nebo na TS města tel: 412 354 848.

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

DRUHÉ MILOSTIVÉ LÉTO 

VÝZVA K ODSTRANĚNÍ PŘEKÁŽKY PROVOZU NA 
MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH A VEŘEJNÉM OSVĚTLENÍ

Milostivé  léto  přináší  možnost  zbavit  se  vy-
sokých exekučních poplatků, sankcí a úroků, 
které  navýšily  původní  dluh,  a  komplikují  tak 
jeho splácení. 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,  zdravot-
ní  pojišťovny  či  polostátní  firmy.  Podrobný 
seznam  je  k  dispozici  na  https://www.nedlu-
zimstatu.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 zahá-
jena po 28. říjnu 2021 nebo jste v oddlužení, 
Milostivé léto nelze uplatnit.
Milostivé léto se nevztahuje na exekuce vede-
né státem, tzv. správní nebo daňové exekuce, 

které jsou nejčastěji vymáhané celní správou, 
finanční správou či okresní správou sociálního 
zabezpečení.

Co je třeba udělat?
Na  výše  uvedeném webu  je  k  dispozici  vzor 
dopisu, který  je potřeba vyplnit a odeslat pří-
slušnému  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 nejpoz-
ději 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.

Žádáme  občany  o  odstranění  stromoví  za-
sahující  z  pozemku  ve  vašem  vlastnictví  do 
průjezdního profilu místních komunikací a do 
vedení  veřejného  osvětlení  v  majetku města 
Krásná Lípa.
Odstranění prosím proveďte nejpozději v  ter-
mínu do 31. 10. 2022. Pokud tak nebude uči-
něno, provedou odstranění zaměstnanci Tech-
nických služeb města.

V případě, že není ve vašich silách odstranění 
provést,  nebo  požadujete-li  odstranění  měs-
tem Krásná Lípa, zašlete nám vaše písemné 
vyjádření  na  e-mail:  hlavova@krasnalipa.cz. 
V případě nejasností volejte na tel. č. 737 662 
340, paní Hlavová.
Opatření  je  prováděno  v  rámci  přípravy  na 
zimní údržbu komunikací.

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. 

1. 10. 2022 začal tzv. zimní svoz sběrných nádob na 
SKO. Letní  svoz začíná 1. 4. 2023. 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.

A JAK JSME SLÍBILI, TAK JSME I UDĚLALI
Během  koncertu  Varhana  Orchestroviče 
Bauera  v  našem  kostele,  který  byl  opravdu 
krásný, se na dobrovolném vstupném vybrala 
částka 16 400 Kč. Jak jsme již před koncertem 
avizovali, peníze si nenecháme, ale darujeme 
je našim kamarádům hasičům v Kytlicích, kteří 
zasahovali  ve Hřensku  taktéž  a  utrpěli  velké 

ztráty materiálu. Slib jsme dodrželi a společně 
se starostou města celý obnos předali za pří-
tomnosti  paní  starostky  Kytlic.  Za  organizaci 
koncertu děkujeme panu Rostislavu Křivánko-
vi a Varhanu Orchestroviči Bauerovi.

Hasiči Krásná Lípa, 
www.facebook.com/sdhkrasnalipa
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POZVÁNKA NA CESTOVATELSKOU PŘEDNÁŠKU 

SRAZ BÝVALÝCH ČLENŮ KRÁSNOLIPSKÝCH 
PĚVECKÝCH SBORŮ

Ve čtvrtek 20. října 2022 od 18:00 se v Kultur-
ním domě Krásná Lípa koná nová cestovatel-
ská přednáška z dílny fotografa a svérázného 
vypravěče Pavla Svobody Cesty na sever.
Přijďte si užít vyprávění z několika dobrodruž-
ných  cest,  které  nadchne  každého milovníka 

divoké  přírody:  Dvoutýdenní  trek  po  jednom 
z  nejodlehlejších  míst  Islandu,  poloostrově 
Hornstrandir, zimní Grónsko a jak vypadá život 
v inuitské vesnici. Strmé skalní stěny a barev-
né  rybářské  vesničky  na  norských  Lofotech. 
Čarokrásný podzim v Laponsku zvaný  ruska, 

severská  tundra  rozzářená  explozí  sytých 
barev. Dlouhé treky divočinou finského i švéd-
ského  Laponska  –  stáda  sobů,  rybaření,  ro-
mantika v pohádkových srubech, polární záře. 
Vstupné je 100 Kč a platí se na místě. 

Krásnolipský komorní sbor oznamuje, že se ve 
dnech 21.  10.  –  22.  10.  2022  v Krásné Lípě 
bude  konat  sraz  někdejších  členů  krásnolip-
ských komorních sborů. Veřejnost je zejména 
na hlavní sobotní program vítána!
Ti,  kteří  budou  moci  přijet  už  v  pátek,  jsou 
v  podvečer  zváni  do  kulturního  domu  (kina) 
na  neformální  přátelské  posezení.  Vy,  kteří 
se můžete  dostavit  až  v  sobotu,  přijďte  jako 
ostatní do kulturního domu (kina) v sobotu tak, 
aby program srazu mohl začít v 09:00. Jistě si 
pamatujete, že i naše krajské festivaly dětské-
ho sborového zpěvu začínaly vždycky přesně, 
a tak bychom i letos rádi začali včas.
Účastníci srazu si pochopitelně také zazpívají, 
tomu se věnujeme hned po ránu. Pak se po-
díváme do školy, projdeme si město, protože 
je všude hodně nového, někde si zazpíváme. 
Po obědě se na hlavní část programu sejdeme 
zase v kulturním domě (v kině). Popovídáme 
si o historii zdejšího sborového zpěvu, uvidíme 
historické fotografie, prohlédneme si výstavku 
toho,  co  se  nám  dochovalo,  poslechneme  si 
koncert  současného komorního  sboru a  jeho 
hosta, také si společně zazpíváme. Ničeho se 
nebojte,  komorní  sbor  bude  všechno  zpívat 
s námi.
Nu a zavzpomínáme si:
Bývaly  tady  kdysi  čtyři  pěvecké  sbory  (od 
nejmenších po nejstarší): Písnička (ta mívala 
kolem dvaceti  členů,  šlo o děti  z mateřských 
školek, Včeličky (mívaly okolo třiceti dětí, byli 
to  žáci  prvního stupně základní  školy),  Lipka 
(složená z žáků II. stupně základní školy, po-
čet  členů  se pohyboval mezi  40–80)  a Krás-
nolipský  komorní  sbor,  ten  jediný  zůstal,  (byl 
tvořen především nejstaršími bývalými členka-
mi dětských pěveckých sborů, až dodnes má 
maximálně 20 členů). Na škole kdysi  zpívalo 
každé  páté  dítě  ve  sboru. Hudebna,  kde mj. 
bývalo 14 kytar a další hudební nástroje, byla 
vždycky otevřená, každý si mohl kdykoli přijít 
a zahrát si na cokoli – a za ta léta se nic neroz-
bilo, nic neztratilo! Na škole bývalo pět klavírů 
a jedno harmonium.
Zpívali  jsme,  vyhrávali  jsme  soutěže,  Lipka 

byla dvakrát v národním kole, Včeličky vyhrály 
i krajskou soutěž. Prostě – máme na co vzpo-
mínat!
Na sraz jsou zváni i rodinní příslušníci někdej-

ších členů a samozřejmě i krásnolipská veřej-
nost.

Karel Jarolímek

[Přitáhněte pozornost 
čtenářů zajímavou citací z 

dokumentu nebo tu 
zvýrazněte klíčové body. 

Toto textové pole můžete 
jednoduše umístit na 

libovolné místo na stránce 

  

 

 

 

 

Hosté: minisboreček Motýlci Krásná Lípa 
 a pěvecký sbor Náhodou Varnsdorf 

 
Srdečně je zvána i široká veřejnost. Vstup zdarma. 

SSEETTKKÁÁNNÍÍ  ČČLLEENNŮŮ  VVŠŠEECCHH  
KKRRÁÁSSNNOOLLIIPPSSKKÝÝCCHH  

PPĚĚVVEECCKKÝÝCCHH  SSBBOORRŮŮ  

21. 10. – 22. 10. 2022 
 

PROGRAM: 

Pátek  
od 18:00 hodin 
♫ Neformální společenské setkání v kulturním domě  

Sobota  
9:00 hodin 
♫ Slavnostní přivítání a společná zkouška písní 

10:00 hodin 
♫ Prohlídka naší základní školy, vycházka městem  

11:00 hodin 
♫ Výstava, fotokoutek, volná zábava, zpěv 

12:30 hodin 
♫ Historie sborů očima Karla Jarolímka  

13:00 hodin 
♫ Videoprojekce – záznamy vystoupení sborů 

14:15 hodin 
♫ Společná zkouška, zpěv, volná zábava 

 15:00 hodin 
♫ Koncert KKS a jeho hostů 
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USNESENÍ Z 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA KONANÉHO DNE 5. 9. 2022
Zpráva o plnění úkolů z 21. ZM
Usnesení ZM č. 22 – 01/2022
ZM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů 
z  21.  ZM  předloženou  Janou  Drobečko-
vou, místostarostkou města, dle přílohy.

Zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Krásná Lípa, 
p. o.
Usnesení ZM č. 22 – 02/2022
ZM  bere  na  vědomí  Zprávu  o  činnosti 
příspěvkové  organizace  Základní  škola 
a  Mateřská  škola  Krásná  Lípa  předlože-
nou RNDr.  Ivanou Jäckelovou,  ředitelkou 
p. o. dle přílohy.

Zpráva o činnosti MěÚ
Usnesení ZM č. 22 – 03/2022
ZM bere na vědomí Zprávu o činnosti MěÚ 
předloženou  Janou  Drobečkovou,  mís-
tostarostkou města dle přílohy.

Zpráva za volební období
Usnesení ZM č. 22 – 04/2022
ZM bere na vědomí Zprávu za volební ob-
dobí  2018  -  2022  předloženou  starostou 
města  Krásná  Lípa  Janem  Kolářem  bez 
připomínek.

Požár v Českém Švýcarsku
Usnesení ZM č. 22 – 05/2022
ZM projednalo okolnosti a situaci ohledně 
rozsáhlého požáru v Národním parku Čes-
ké Švýcarsko a v této věci:
a) bere na vědomí předcházející komuni-

kaci  a  snahu  města  dlouhodobě  upo-
zorňovat na zvýšené nebezpečí požáru 
vzhledem k situaci v lesích NP,

b) bere na vědomí stanovisko města k prů-
běhu a okolnostem požáru,

c)  bere  na  vědomí  vyčíslení  nákladů  za 
zásah,

d) bere na vědomí jednání s MŽP a dotač-
ní výzvu k úhradě škod ze strany SFŽP 
ČR,

e) oceňuje a vyjadřuje poděkování za mi-
mořádné  nasazení  členů  JPO  Krásná 
Lípa.

Odměna za zásah u požáru 
v Českém Švýcarsku
Usnesení ZM č. 22 – 6/2022
ZM  schvaluje  poskytnutí  daru  v  celkové 
částce  185  tis.  Kč  členům  JPO  Krásná 
Lípa a SDH Krásná Lípa, kteří se aktivně 
a  obětavě  účastnili  likvidace  rozsáhlého 
požáru v Národním parku České Švýcar-
sko a schvaluje darovací smlouvy:
  1) Jan Churáček, č. 2022/13/11 - 235,

  2) Jiří Suda, č. 2022/13/11 - 236,
  3) Libor Hercik, č. 2022/13/11 - 237,
  4) Pavel Máj, č. 2022/13/11 - 238,
  5) Petr Mikula, č. 2022/13/11 - 239,
  6) Jiří Procházka ml., č. 2022/13/11 - 240,
  7) Martin Suchánek, č. 2022/13/11 - 241,
  8) Jaroslav Šébl, č. 2022/13/11 - 242,
  9) Václav Danita, č. 2022/13/11 - 243,
10)  Sbor  dobrovolných  hasičů  Krásná 
Lípa - č. 2022/13/11 - 244.

Diskuze občanů
Usnesení ZM č. 22 – 07/2022
ZM ukládá RM zabývat se těmito otázka-
mi, které vyplynuly z diskuze občanů:
-  vyčištění  toku  Křinice  na  území  města 
Krásná Lípa.

Prodej st. p. č. 587 a p. p. č. 841/1, vše 
k. ú. Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 22 – 08/2022
ZM schvaluje prodej st. p. č. 587 o výmě-
ře 302 m2 a p. p. č. 841/1 o výměře 662 
m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem vý-
stavby  rodinného  domu Martinu  a  Martě 
Ježkovým, oba bytem Chlumín 44 za cenu 
48 200 Kč. Prodej bude realizován podle 
oddílu I., čl. 2, odst. 5 a 6 Postupu ve věci 
prodeje a užívání nemovitostí ve vlastnic-
tví  města  Krásná  Lípa.  Kupující  uhradí 
veškeré náklady s prodejem spojené.

Prodej části p. p. č. 595/1, k. ú. Kyjov 
u Krásné Lípy
Usnesení ZM č. 22 – 9/2022
ZM  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 st. p. č. 528, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 22 – 10/2022
ZM schvaluje prodej st. p. č. 528 o výmě-
ře  123 m2,  k.  ú. Krásná Lípa  za  účelem 
zřízení  zahrady  Janě  Baranové,  bytem 
Nemocniční 1089/4, Krásná Lípa za cenu  
18 450 Kč. Kupující uhradí veškeré nákla-
dy s prodejem spojené.

Prodej p. p. č. 865/3, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 22 – 11/2022
ZM schvaluje prodej p. p. č. 865/3 o výmě-

ře 1537 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem 
zřízení  zahrady  Karlu  a  Alžbětě  Čecho-
vým, bytem Varnsdorfská 1117/85, Krásná 
Lípa za cenu 246 550 Kč. Kupující uhradí 
veškeré náklady s prodejem spojené.

Prodej p. p. č. 661/1, p. p. č. 656/8 a p. p. 
č. 656/9, vše k. ú. Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 22 – 12/2022
ZM neschvaluje prodej p. p. č. 661/1 o vý-
měře 458 m2, p. p. č. 656/8 o výměře 502 
m2 a p. p. č. 656/9 o výměře 679 m2, vše 
k.  ú.  Krásná  Lípa  Lucii  Dankové,  bytem 
Sokolská 229/1, Krásná Lípa z důvodu za-
chování pozemků pro potřeby města.

Smlouva o zřízení VB
Usnesení ZM č. 22 – 13/2022
ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného 
břemene - služebnosti č. 2022/10/15 - 213 
na umístění zemního kabelu NN v pozem-
ku p. p. č. 2773, k. ú. Krásná Lípa s firmou 
ČEZ Distribuce a. s., Teplická 784/8, Dě-
čín, IČ 24729035, dle přílohy.

Schválení výjimky z pravidel dotačního 
programu
Usnesení ZM č. 22 – 14/2022
ZM schvaluje výjimku z pravidel Dotačního 
programu na podporu výstavby RD panu 
Michalu  Rückerovi,  Pražská  1213/75, 
Krásná  Lípa,  spočívající  v  prodloužení 
lhůty  pro  předložení  povolení  stavby  RD 
delší než 12 měsíců.

Dotace na výstavbu RD
Usnesení ZM č. 22 – 15/2022
ZM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o po-
skytnutí dotace z  rozpočtu města Krásná 
Lípa  na  rok  2022  pro  Dotační  program 
na  podporu  výstavby  rodinného  domu  č. 
2022/15/15  -  215  na  výstavbu  rodinné-
ho  domu  Michalu  Rückerovi  a  Barboře 
Rückerové, oba bytem Pražská 1213/75, 
Krásná Lípa, dle přílohy.

Zpráva o činnosti kontrolního 
výboru za rok 2022
Usnesení ZM č. 22 – 16/2022
ZM  schvaluje  Zprávu  o  činnosti  Kontrol-
ního  výboru  zastupitelstva města Krásná 
Lípa za rok 2022 dle přílohy.

Zpráva o činnosti finančního výboru 
za rok 2022
Usnesení ZM č. 22 – 17/2022
ZM schvaluje Zprávu o činnosti finančního 
výboru  zastupitelstva města Krásná  Lípa 
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USNESENÍ Z 71. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA KONANÉHO DNE 19. 9. 2022
I. Hlavní program

Závěry z jednání 22. ZM
Usnesení RM č. 71 – 01/2022
RM bere na vědomí průběh a závěry z jed-
nání 22. ZM a ukládá Ing. Petru Simandlo-
vi, vedoucímu OVIŽP:
a) zabývat  se vyčištěním  toku Křinice na 
území města Krásná Lípa,
b)  řešit  nevhodné  parkování  na místních 
komunikacích na území města,
c) zabývat se opravou povrchu v Nemoc-
niční ulici.

II. Došlá pošta

Byty - dohoda o ukončení nájemní 
smlouvy
Usnesení RM č. 71 – 02/2022
RM schvaluje Dohodu o ukončení nájemní 
smlouvy  č.  2022/25/26  -  51,  na  byt  č.  2, 
Nemocniční 1148/12, s Miloslavou Jecho-
vou,  bytem Nemocniční  1148/12,  Krásná 
Lípa k 30. 9. 2022.

Nebytové prostory - pronájem nebyto-
vého prostoru č. 6, Masarykova 16/1
Usnesení RM č. 71 – 03/2022
RM  schvaluje  uzavření  nájemní  smlouvy 
na  dobu  neurčitou  na  pronájem  nebyto-
vého  prostoru  č.  6,  Masarykova  16/1  se 
společností  DS  Drogerie,  zastoupenou 
Davidem Slámou, se sídlem Polní 729/12, 
Rumburk,  IČ  75386984,  za  účelem 
provozu prodejny drogerie.

III. Různé

Byty - ukončení nájmu bytu
Usnesení RM č. 71 – 04/2022

RM  bere  na  vědomí  vrácení  bytu  č.  2, 
Dittrichova  285/2,  nájemníkem Michalem 
Technikem  a  souhlasí  s  ukončením  ná-
jemní smlouvy k 31. 8. 2022.

Byty - pronájem - byt č. 14, 
Nemocniční 1137/6
Usnesení RM č. 71 – 05/2022
RM  schvaluje  pronájem  bytu  č.  14,  Ne-
mocniční  1137/6 Ladislavovi Šumovi,  by-
tem Vlčí Hora 112. Veškeré opravy a úpra-
vy si provede nájemce na vlastní náklady.

Byty - vyhlášení k pronájmu
Usnesení RM č. 71 – 06/2022
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt 
č. 26, Nemocniční 1137/6. Byt I. kategorie 
o  velikosti  1+1  (29,72 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.

Smlouva o zřízení VB
Usnesení RM č. 71 – 07/2022
RM  doporučuje  ZM  schválit  Smlouvu 
o  zřízení  věcného  břemene  -  služeb-
nosti  č.  2022/16/15  -  249  na  vedení 
zemního kabelu v místní komunikaci v ul. 
Havlíčkova s firmou ČEZ Distribuce a. s., 
Teplická  874/8,  Děčín,  IČ  24729035,  dle 
přílohy.

Smlouva o zřízení VB
Usnesení RM č. 71 – 08/2022
RM  doporučuje  ZM  schválit  Smlouvu 
o zřízení věcného břemene  - služebnosti 
č.  2022/16/15  -  251  na  vedení  zemního 
kabelu v místní komunikaci p. p. č. 2765/1, 

k.  ú.  Krásná  Lípa,  v  ul.  Jugoslávská 
s  firmou  ČEZ  Distribuce  a.  s.,  Teplická 
874/8, Děčín, IČ 24729035, dle přílohy.

Smlouva o budoucí smlouvě 
o zřízení VB
Usnesení RM č. 71 – 09/2022
RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlou-
vě o zřízení věcného břemene a dohodu 
o  umístění  stavby  č.  2022/10/15  -  250 
na  vedení  zemního  kabelu  v  místní  ko-
munikaci  v  ul.  Havlíčkova  s  firmou  ČEZ 
Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 
24729035, dle přílohy.

Kupní smlouva
Usnesení RM č. 71 – 10/2022
RM doporučuje ZM schválit Kupní smlou-
vu č. 2022/32/15  - 252 na odprodej  čás-
ti  pozemku  p.  p.  č.  1086/3,  k.  ú.  Krásná 
Lípa,  o  výměře 25 m2,  pod novou distri-
buční  trafostanicí  v  ul.  Tyršova  s  firmou 
ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, Dě-
čín, IČ 24729035, dle přílohy.

AlzaBox - dodatek
Usnesení RM č. 71 – 11/2022
RM  schvaluje  uzavření  Dodatku  č.  1  ke 
Smlouvě o nájmu prostor č. 2021/23/18 - 
8, ohledně úpravy poplatku za elektrickou 
energii pro AlzaBox umístěný na části p. p. 
č. 3208, k. ú. Krásná Lípa (5 m2), parkovi-
ště ul. Pražská, se společností Alza.cz a. 
s., se sídlem Jankovcova 1522/53, Praha, 
IČ 27082440, dle přílohy.

Dodatek - ceník SSB2000 (software pro 
správu bytů a nebytových prostor)
Usnesení RM č. 71 – 12/2022
RM  schvaluje  Dodatek  ke  Smlouvě 



za rok 2022 dle přílohy.

Přístavba ZŠ – bankovní záruka
Usnesení ZM č. 22 – 18/2022
ZM 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.
ZM  schvaluje  ustoupení  od  vymáhání 
smluvní  pokuty  uplatňované  na  základě 
tvrdosti zákona.

Smlouva o poskytnutí neinvestiční do-
tace MAS Český sever, z. s.
Usnesení ZM č. 22 – 19/2022
ZM schvaluje Smlouvu o poskytnutí nein-
vestiční dotace č. 2022/15/19 - 234 na re-

alizaci projektu Strategie komunitně vede-
ného místního  rozvoje MAS Český sever 
2021 - 2027 dle přílohy.

Terénní práce 2023
Usnesení ZM č. 22 – 20/2022
ZM schvaluje podání  žádosti  o dotaci na 
projekt  Terénní  programy  2023  do  pro-
gramu RVRZ  Podpora  terénní  práce  pro 
rok  2023.  ZM  schvaluje  realizaci  tohoto 
projektu  prostřednictvím  příspěvkové  or-
ganizace  Kostka  Krásná  Lípa  v  případě 
získání dotace. ZM schvaluje platbu Kost-
ce Krásná Lípa, p. o. ve výši 200 000 Kč 
na realizaci projektu a navazující aktivity.

7. rozpočtové opatření 2022

Usnesení ZM č. 22 – 21/2022
ZM schvaluje 7.  rozpočtové opatření  roz-
počtu města Krásná Lípa pro rok 2022 dle 
přílohy.

Diskuze členů ZM
Usnesení ZM č. 22 – 22/2022
ZM ukládá RM zabývat se těmito otázka-
mi, které vyplynuly z diskuze členů ZM:
a)  nevhodným  parkováním  na  místních 
komunikacích na území města,
b) opravou povrchu v Nemocniční ulici.

Starosta města: Jan Kolář
Místostarostka města: Jana Drobečková
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Jakub Melichar, 

Jiří Vích
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o  servisní  činnosti  -  program  Optimum 
č. 2001/19/17 - 134 ze dne 15. 1. 2002 - 
nový ceník s platností od 1. 1. 2023.

Žádost o dotaci Nadace ČEZ
Usnesení RM č. 71 – 13/2022
RM bere na vědomí podání žádosti o do-
taci do Nadace ČEZ do programu Podpora 
regionů 2022 na projekt Obnova vybavení 
jednotky SDH po požáru Hřensko.

Smlouva o poskytnutí dotace - Nové 
zdroje pitné vody Krásný Buk, Kyjov
Usnesení RM č. 71 – 14/2022
RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí pod-
pory ze Státního fondu životního prostředí 
ČR, č. 2022/19/12 - 247, se sídlem Kapla-
nova 1931/1, Praha, IČ 00020729, na pro-
jekt „Průzkum, posílení a budování nových 
zdrojů pitné vody - Krásná Lípa - Krásný 
Buk a Kyjov“.

Průzkum, posílení a budování zdrojů 
pitné vody - Krásná Lípa - Krásný Buk 
a Kyjov - Dodatek č. 1
Usnesení RM č. 71 – 15/2022
RM  schvaluje  Dodatek  č.  1  ke  Smlouvě 
o  dílo  č.  2022/11/14  -  129  s  firmou SaM 
silnice  a  mosty  Děčín,  a.  s.,  Oblouková 
416/36, Děčín,  IČ  25042751  na  realizaci 
díla  „Průzkum, posílení a budování zdro-
jů pitné vody - Krásná Lípa - Krásný Buk 
a Kyjov“, dle přílohy.

Průzkum, posílení a budování zdrojů 
pitné vody - Krásná Lípa - Vlčí Hora, 
Sněžná - Dodatek č. 1
Usnesení RM č. 71 – 16/2022
RM  schvaluje  Dodatek  č.  1  ke  Smlouvě 
o  dílo  č.  2022/11/14  -  128  s  firmou SaM 
silnice  a  mosty  Děčín,  a.  s.,  Oblouková 
416/39, Děčín,  IČ  25042751  na  realizaci 
díla“ „Průzkum, posílení a budování zdrojů 
pitné vody - Krásná Lípa - Vlčí Hora, Sněž-
ná“, dle přílohy.

Dotace na vybavení JSDH
Usnesení RM č. 71 – 17/2022
RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí inves-
tiční  i  neinvestiční  dotace  č.  2022/19/12 
-  253  na  poskytnutí  dotace  z  Programu 
2022 od Ústeckého kraje, Velká Hradební 
3118/48,  Ústí  nad  Labem,  IČ  70892156, 
na výstroj a výzbroj jednotky sboru dobro-
volných hasičů v Krásné Lípě, dle přílohy.

Technická výpomoc
Usnesení RM č. 71 – 18/2022
RM schvaluje technickou výpomoc na akci 
Jedlová  24  HRS  2022  -  4.  ročník  SAK 
Rumburk, z. s. dle žádosti.

Komise pro projednávání přestupků
Usnesení RM č. 71 – 19/2022
RM bere na vědomí rezignaci Jiřího Vícha 
na členství v Komisi pro projednávání pře-
stupků.

Odběr obědů ze ŠJ Krásná Lípa - změ-
na ceny
Usnesení RM č. 71 – 20/2022
RM schvaluje Dodatek  č.  10  ke  smlouvě 
o  poskytování  stravování  mezi  městem 
Krásná  Lípa  a  příspěvkovou  organizací 
Základní  škola  a Mateřská  škola  Krásná 
Lípa, s účinností od 1. 9. 2022.

Navýšení počtu dětí ve třídě v MŠ
Usnesení RM č. 71 – 21/2022
RM schvaluje pro školní  rok 2022 - 2023 
příspěvkové  organizaci  Základní  škola 
a  Mateřská  škola  Krásná  Lípa  výjimku 
z  počtu  dětí  ve  třídě  Mateřské  školy  ul. 
Dittrichova,  který  stanovuje  vyhláška  č. 
14/2005  Sb.  o  předškolním  vzdělávání, 
v  platném  znění:  navýšení  počtu  dětí  ve 
třídě z 24 na 28 dětí, tj. o 4 děti ve třídě.

Kostka Krásná Lípa, p. o. - přijetí daru
Usnesení RM č. 71 – 22/2022
RM  schvaluje  udělení  předchozího  sou-
hlasu  zřizovatele  příspěvkové  organizaci 
Kostka Krásná Lípa k přijetí účelově urče-
ného  peněžního  daru  ve  výši  500 Kč  na 
provoz Klubu Včelka.

Kostka Krásná Lípa, p. o. - žádosti 
o dotace
Usnesení RM č. 71 – 23/2022
RM  schvaluje  Kostce  Krásná  Lípa,  p.  o. 
podání žádostí o dotace na rok 2023 na:
-  poskytování  registrovaných  sociálních 
služeb  do  výše  krajem  stanovené  vy-
rovnávací  platby  a  daného  spolufinan-
cování,

-  projekt POSOSUK5 pro službu Osobní 
asistence na období 10/2022 - 12/2024,

-  předškolní klub Včelka,
-  Volnočasové aktivity pro děti, dle přílohy.

ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. - žádost 
o dotaci
Usnesení RM č. 71 – 24/2022
RM schvaluje příspěvkové organizaci ZŠ 

a MŠ Krásná Lípa podání žádosti do Ná-
rodního programu Životního prostředí Vý-
zva č. 5/2022: Přírodní zahrady na projekt 
Školní  zážitková  zahrada.  Výše  dotace 
bude činit 500 000 Kč, což je 85 % celko-
vých uznatelných nákladů.

ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. - žádost 
o dotaci
Usnesení RM č. 71 – 25/2022
RM  schvaluje  příspěvkové  organizaci 
ZŠ a MŠ Krásná Lípa podání žádosti do 
Národního plánu obnovy na podporu škol 
s  nadprůměrným  zastoupením  sociálně 
znevýhodněných  žáků, Výzva MŠMT  im-
plementace „Reformy 3.2.2 Podpora škol.“ 
Maximální  výše  dotace  bude  činit  3  948 
000 Kč, s dobou  realizace od 1. 9. 2022 
do 31. 8. 2025.

Dotace spolky
Usnesení RM č. 71 – 26/2022
RM  schvaluje  poskytnutí  dotace  na  čin-
nost FS Křiničánek, z. s. v souladu s Do-
tačním  programem  na  podporu  kulturní, 
sportovní,  tělovýchovné  činnosti  a  práci 
s mládeží pro rok 2022 a uzavření přísluš-
né veřejnoprávní smlouvy.

Kulturní dům
Usnesení RM č. 71 – 27/2022
RM schvaluje bezplatný pronájem prostor 
kulturního  domu  na  uspořádání  členské 
schůze spolku LIPACI.NET, z. s., dle pří-
lohy.

IV. Informace

Informace
RM projednala následující informace a zá-
pisy:
-  záznam z monitorovací návštěvy v prů-
běhu realizace projektu Doplnění lokál-
ního výstražného a varovného systému, 
digitálního povodňového plánu pro měs-
to Krásná Lípa,

-  nezaměstnanost v jednotlivých územích 
okresu Děčín k 31. 8. 2022,

-  zápis z jednání Společenské komise ze 
dne 30. 8. 2022,

-  zápis z jednání Komise pro hospodaření 
s byty ze dne 15. 9. 2022.

Jan Kolář
Jana Drobečková


