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ZAČALA PLESOVÁ SEZONA 

KÁCENÍ V KYJOVSKÉM 
ÚDOLÍ ZAJISTÍ BEZPEČNOST 
NÁVŠTĚVNÍKŮ

PRVNÍ MIMINKO ROKU 2023 
V KRÁSNÉ LÍPĚ

2/2023
ÚTERÝ 28. ÚNORA

Po dvouleté odmlce způsobené covidem se do kulturního dění na za-
čátku roku vrátil i tradiční Reprezentační ples města Krásná Lípa. Navá-
zal tak na ten v roce 2020 a v pořadí byl již 29. Nesl se v duchu tradice 
předchozích  ročníků. Nechyběly: slavnostní výzdoba –  letos na  téma 

ledového království, živá hudba,  tombola – malá  i  velká, předtančení 
a  další  vystoupení  ani  bohaté  občerstvení.  Ples  se  konal  21.  ledna 
v kulturním domě a i letos se těšil velkému zájmu veřejnosti.

V Kyjovském údolí jsou v plném proudu bezpečnostní těžby po proběh-
lé kůrovcové kalamitě. Práce dle předpokladů potrvají do konce dubna. 
Po dlouhém váhání Správy NP tedy bude letos tato frekventovaná cyklo 
i pěší trasa zajištěna.

Prvním letošním miminkem v Krásné Lípě je Maxim. Malému Maximovi 
a jeho rodině přejeme hodně zdraví, štěstí a mnoho krásných společ-
ných chvil.

KULTURNÍ TIPY ROSTI KŘIVÁNKA
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Členové  KČT  Krásná  Lípa  a  celá  řada  jejich  hostů 
se sešli 28.  ledna 2023 v kulturním domě na výroč-
ní schůzi. K 31. 12. 2022 měl klub 104 členů, z toho 
57  žen  a  47 mužů.  Je  pořadatelem  celé  řady  akcí, 
z nich vzpomeňme Pohádkový les, který loni navští-
vilo 2502 účastníků. Kromě v Krásné Lípě tradičních 
akcí  bylo město  v  roce  2022  také  hostitelem Mezi-
národního zimního srazu  turistů nebo Jarního srazu 
turistů  okresu  Děčín.  Činnost  klubu  zahrnuje  i  péči 
o turistickou infrastrukturu, klub provozuje rozhledny 
na Vlčí hoře a Dymníku. Během let své činnosti zane-
chává  trvalou  stopu,  například  obnovou  turistických 
stezek a drobných sakrálních staveb... Shrnutí nejen 
z činnosti klubu v minulém roce, ale vize, co se poda-
řilo a věci, které  je potřeba řešit, najdete ve výroční 
zprávě na webu kctkrasnalipa.cz. Na obsah bohatých 
stránkách rovněž najdete  i mnoho dalších  informací 
a zajímavosti ze života klubu. Web doplňuje i nedáv-
no založená facebooková stránka KČT Krásná Lípa.

PODNIKATELÉ V ČESKÉM ŠVÝCARSKU VYJADŘUJÍ OBAVY A NESPOKOJENOST

40. LET ZIMNÍHO TÁBOŘENÍ

KRÁSNOLIPŠTÍ TURISTÉ BILANCOVALI

V  úterý  14.  února  proběhlo 
v  Domě  Českého  Švýcarska 
v Krásné Lípě jednání mezi zá-
stupci Ústeckého kraje, starosty 
obcí,  podnikateli  v  cestovním 
ruchu  a  Správou  NPČŠ.  Byly 
představeny  probíhající  opat-
ření  po  likvidaci  požáru,  plány 
na  kompenzaci  nepřístupných 
území atp. Zmíněn byl  i dopad 
na  ekonomiku  obcí  a  podnika-

telů.  Diskuse  byla  velmi  kritic-
ká, výhrady zazněly především 
k  pomalému  postupu  prací 
na  zprůchodňování  území, 
k absenci harmonogramu zása-
hů i k nedostatečné komunikaci 
s  podnikateli  v  regionu.  Eko-
nomické  ztráty  jsou  vyčísleny 
na téměř 2 mld. korun.

Jan Kolář, starosta města

Poradce ministra ŽP Libor Ambrozek, senátor Zbyněk Linhart a starosta Jan 
Kolář v doprovodu ředitele Národního parku ČŠ Petra Kříže na začátku úno-
ra prošli uzavřené oblasti NP po požáru i kůrovcové kalamitě. Aktivně se 
hledají způsoby minimalizace negativních dopadů loňského požáru v Čes-
kém Švýcarsku na cestovní ruch a obyvatele, vč. realizace protipožárních 
preventivních opatření a zlepšení průchodnosti území.

Vyznavači přespání v zimní přírodě se letos sešli již na čtyřicátém roč-
níku Nejsevernějšího zimního  táboření v ČR pod Vlčí horou. Tradiční 
akce  KČT Krásná  Lípa  se  konala  od  pátku  13.  do  neděle  15.  ledna 
na základně ČSOP TILIA k Krásném Buku.

Počasí nemělo zimní charakter, v pátek a v neděli připomínalo deštivý 
listopad,  v  sobotu  do  oběda  sluníčko  evokovalo  pocit  předjaří.  Tento 
jubilejní ročník patřil k nejteplejším. Ani v noci teplota neklesla pod 0 °C, 
nejnižší teplota byla +4 C°. Sněhová pokrývka měla absenci. Ráz poča-
sí byl jednou z příčin komorní účasti. Tábořilo 23 příznivců spaní v pří-
rodě. Zajímavostí bylo, že téměř každý byl z jiného města. Pravidelný 
program byl ochuzen o výlety za brtnickými ledopády, díky teplým dnům 

zatím nenarostly. Pořadatelé vzhledem ke stavu cest v NPČŠ směrovali 
účastníky na rozhledny Vlčí hora a Dymník. Dále na vyhlídky a studánky 
ve správě KČT Krásná Lípa. Večery patřily vzájemné diskuzi a strun-
ným nástrojům. V sobotu přišel účastníky pozdravit senátor Parlamentu 
ČR Zbyněk Linhart. O „tábornickou rodinu“ se obětavě starali členové 
krásnolipského  klubu  v  čele  s  předsedou Ústecké  oblasti.  Nejmladší 
účastník byl ročník 1983, nejstarší 1954, nejvzdálenější z Hradce Krá-
lové. Na památku každý účastník dostal pamětní list a připínací buton 
se  symbolem  táboření. Všem,  co  se nezištně podíleli  na občerstvení 
a organizaci akce, která je naší vizitkou, moc děkuji.

Václav Hieke
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Symbolickým povolením k obchůzce a předáním klíče od města mís-
tostarostou města a  senátorem Zbyňkem Linhartem začal  odpoledne 
v sobotu 18. února 2023 na Křinickém náměstí další  ročník z dlouhé 
řady masopustů v Krásné Lípě. Letos se průvod vydal směrem na jih. 

Prošel  ulicemi  Křižíkova,  Havlíčkova  a  Elišky  Krásnohorské  a  odtud 
zpět na náměstí do klubu Monaco, kde se pokračovalo hraním a zpívá-
ním. Tradice masopustů v našem městě se udržuje díky krásnolipským 
folklorním souborům Lužičan a Dykyta.

MĚSTO OVLÁDLY MASOPUSTNÍ MAŠKARY  



ROZHOVOR STAROSTY JANA KOLÁŘE S  LADISLAVEM BEZDĚKEM

Ladislav Bezděk, krásnolipák, který s dnes 
již svou ženou Kateřinou objel mezi roky 
2014–2016 v octavii zvané OKI celý svět. 
Trasa vedla přes všechny obydlené konti-
nenty, navštívili 50 zemí, na cestě strávili 
777 dní, během kterých ujeli 127 843 km 
a stali se tak nejdelší expedicí kolem světa 

v osobním autě. A nerozešli se!
Dnes tvoří pětičlennou rodinu s malými 
dětmi, ale ani to se nestalo překážkou pro 
další cestovatelská dobrodružství a stále 
tak společně naplňují své životní a původní 
expediční motto: „ŽIVOT SE MÁ UŽÍT, NE 
PŘEŽÍT!“.

Tak Láďo, jak si užíváš život s malou Ma-
ruškou, a ještě menšími dvojčaty, která 
jsou svým způsobem tak trochu „dar z ne-
bes“? Jak to pozoruji, jedeš dost naplno. 
Stále něco buduješ, pořádáš přednášky, 
talk show a workshopy, připravuješ ces-
tovatelský festival, Kačka pořádá Krásno-
lipský SWAP tzv. výměňák. Do toho chodíš 
do práce. 
V duchu našeho mota, užívám! Je to samozřej-
mě zápřah na 200%, ale já to tak asi potřebuji. 
Děti jsou naše absolutní radost a já se snažím 
trávit s nimi co nejvíce času. Při mém nasazení 
to není zcela snadné, ale když se chce, tak to 
jde. Život je otázka priorit… a dobrého pláno-
vání.To všechno ostatní jsou pak činnosti, kte-
ré mě/nás baví a nějakým způsobem naplňují. 

Tím pádem je z  toho tak  trochu zábava, a  to 
člověka baví ještě o něco víc. Navíc jsme zjis-
tili, že přednášky a celkově náš příběh dost lidí 
inspiruje, proto se o něj rádi dělíme.
No a Kačka  je akční maminka,  které nestačí 
jen starost o tři špunty, a tak se pouští do or-
ganizace swapu. A  to už druhého. Má to své 
výhody, ušetříme peníze za nákup nového ob-
lečení, které využijeme k dalšímu vejletování.

Když to vezmu od konce, tedy od vaší 
nedávné rodinné cestovatelské výpravy 
na jihozápad Evropy. Měsíc na cestě v autě 
s třemi malými dětmi. Už to se samo o sobě 
zdá jako velké dobrodružství.
Nevím,  jestli  je  to  přímo  dobrodružství,  ale 
rozhodně  je  to  určitá  výzva  a  obrovský  test 
nás všech, který jen tak mimochodem dopadl 
na výbornou. Máme štěstí a všechny naše hol-
ky zatím zbožňují cestování autem. V případě 
těch menších to prospí anebo si vystačí s po-
zorováním okolí přes okénko.
Maruška dostala pozici uprostřed druhé řady, 
tedy  s  výhledem na  veškeré  dění  před  námi 
během jízdy, a to je pane komentářů. To jsme 



strana 4 2/2023
INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY KRÁSNÉ LÍPY

pak rádi, když na chvilku taky usne.
No,  a  protože  tak  trošku  nebereme  na  hol-
ky ohledy, cestují  s námi, kam nás napadne, 
spí s námi od útlého dětství v autě a užívají si 
vše, co my máme rádi. Nutno podotknout, že 
nevykazují  známky  toho,  že  by  jim  to  vadilo, 
a tak si doufáme, že po nás podědily nějaké ty 
výletnické geny.
Jedním dechem  je  také nutné dodat, že ces-
tování s malými dětmi dává všemu trošku jiný 
rozměr.  Člověka  to  trochu  přibrzdí,  některé 
věci nehrotí do takových extrémů a dá se říct, 
že si to úplně jinak užívá. Je to prima a může-
me  jen  doporučit. Myslíme,  že  to  na  ty  naše 
mrňata má dobrý vliv.

Španělsko, Andorra, moře, hory, krásná 
historická města… A do toho děti, co se 
zezadu ptají: …a kdy už tam budeme?... 
Popovídej.
Jak  jsem  již  uvedl,  děti  cestování  dávají  jiný 
rozměr.  Někdy  je  to  vyhrocené,  protože  do-
stanou  hlad  a  začnou  řvát  a  jak  na  potvoru 
není kde zastavit a nakrmit  je. Jindy se jejich 
„řev“ hodí, třeba když vás chce pérovat borec 
na mýtné bráně. Když slyší ten koncert zeza-
du, to vás radši rychle rád pustí.
Děti  jsou  magnet  a  současně  skvělý  vyjed-
návací  nástroj.  Někde  strháváte  pozornost 
a dostanete třeba zmrzlinu zadarmo, jinde vás 
pustí bez čekání a předběhnete jinak dlouhou 
frontu.  Na  druhou  stranu,  je  to  samozřejmě 
i starost a zodpovědnost. Nemůžete je nechat 
o  hladu  jen  proto,  že  je  zrovna  dobré  světlo 
na  focení  anebo  potřebujete  někam  dojet 
na  čas.  Je  to  jiný,  je  to  specifický,  ale pořád 
nás to dělá (všechny) šťastný… a o tom to je 
především.

Už po té cestě jsme si psali a domlouva-
li spolupráci na jarním cestovatelském 
festivalu, který připravuješ. Vlastně jsme 
po dvou letech navázali na plány, které zha-
til covid. Letos to už snad klapne. Na co se 
můžeme těšit?
Jo  jo,  to  jsme celý my.  Jak  se pro něco  roz-
hodneme a nadchneme, pak  to musíme řešit 
hned. Je pravda, že jsme dost zásadně změnili 
formát od původního plánu, který zmařil covi-
dový  nečas,  ale  doufáme,  že  výsledek  bude 
stejně silný.
Můžeme se všichni těšit na cestovatelský fes-
tival plný skvělých přednášek. Pro první ročník 
jsme  vybírali  přednášející  s  opravdu  silnými 
příběhy, kteří mají navíc vždy nějakou spojitost 
s námi. Jen pro příklad, jeden z přednášejících 
byl  dost  zásadní  impuls  pro  to,  abychom vy-
razili na cestu kolem světa a s jiným jsme se 
těsně minuli na cestě kolem světa.
Bude  to  velké,  bude  to  nekorektní,  hodně 
na pohodu a doufáme, že to bude především 
inspirativní.
No,  a  navíc  tam  chystáme  pár  překvapení… 
například… zcela poprvé vystavíme Kačky ka-
belky z cesty kolem světa.
A  abych  byl  přeci  jen  více  konkrétní,  prozra-
dím, že návštěvníky čekají přednášky o cestě 
kolem světa na motorce, o sólo přechodu vy-
sokých hor, zbrusu nová přednáška skvělého 
fotografa o Peru, cesta přes Afriku na motorce 
anebo absolutně  šílená  cesta do Asie  v  šíle-
ném autě… a Trabanti to nejsou.
Zkrátka  je  se na  co  těšit  a  chybu udělá,  kdo 
nedorazí… BUDE TO JÍZDA!

Většina tvých hostů jsou kamarádi, ces-
tovatelé s podobným postižením jako ty. 
Často výrazné a taky někdy hodně svéráz-
né osobnosti. Jak funguje cestovatelská 
komunita? Sdílíte zkušenosti nebo si každý 
hlídá svůj píseček?
Je to tak, jsou to kamarádi a mnohdy ještě víc. 
Některé  z  nich  máme  tak  trochu  za  rodinné 
příslušníky.
Česká  cestovatelská  komunita  je  rozsáhlá 
a rozmanitá. Víceméně se dělí na ty, co cestují 
jen pro sebe anebo cestují, a navíc sdílí  své 
zážitky. V tom druhém případě se dotyční svý-
mi projekcemi a vyprávěním dělí o své zážitky, 
zkušenosti a příběhy. A to je dobře. Mohou tak 
nerozhodnuté či váhající inspirovat, motivovat 
anebo  rovnou  pošťouchnout  k  jejich  cestě 
za poznáním nebo dobrodružstvím. A tady pla-
tí stonásob… nezažiješ, nepochopíš.

Vrátím se k vašemu prvnímu velkému 
dobrodružství. Vzpomínám, když jsme se 
s vámi v pondělí 1. září 2014 loučili u radni-
ce, Zbyněk Linhart vám dal na cestu sáček 
česneku a vezli jste sebou i krásnolipskou 
vlajku. Nevím, jak dlouho vám vydržel čes-
nek, ale vlajka postupně zavlála na mnoha 
místech světa. Vzpomeneš, kde všude?
Sáček? Zbyněk nám dal rovnou 2 kila poctivé-
ho českého česneku. Ten česnek nám vydržel 
na půl roku, přes celou Afriku, a pamatuju, že 
byl pěkně ostrý. Jsme regulérně přesvědčení, 
že díky česneku (a slivovici) se nám vyhýbali 
všichni komáři s malárií a bacily.
Vlajka – jasně že si vzpomenu. Byl to původně 
takový  hec,  že  když  jedeme  z  nejsevernější 
části  naší  republiky,  vztyčíme  krásnolipskou 
vlajku  vždy  na  nejjižnějším  kontinentálním 
bodě. První byl jasný a dojeli jsme tam autem 
– Střelkový mys na jihu Afriky v Jihoafrické re-
publice. Druhý byl nejjižnější bod Jižní Ameriky 
ve městě Ushuaia, která je jen 1000 km od An-
tarktidy.  My  jsme  pro  jistotu  přidali  ještě  po-
kus o pevninský „konec světa“, kde nás však 
zastavily  buldozery.  Pak  následovala  Asie 
a Singapur, respektive ostrov Sentosa. Pama-
tuji, že jsme tu noc spali na letišti a do města 
jsme jeli jen kvůli té fotce. Následně v Austrálii 
jsme  zcela  nedosáhli  nejjižnějšího  cípu,  neb 
k němu nevedla silnice a na několikahodinový 
trek jsme neměli vybavení ani náladu. Blejskli 
jsme se  tak s vlajkou u poslední cedule kam 
se dalo dojet autem. Abychom  to vykompen-
zovali, vynesli  jsme  ji na kontinentální vrchol, 
na nejvyšší horu Austrálie na Mt. Kozsciuszko. 
Jinak  jsme  ji  vytáhli  ještě  párkrát  –  na  konti-
nentálních  hranicích  mezi  Asií  a  Evropou, 
na rovníku, na některých ambasádách anebo 
při  setkání  s  krajánky.  Docela  se  projela,  ta 
naše vlajka krásná krásnolipská.

Kde je dneska slavná Oki? Myslím, že pro 
Škodovku slušná vizitka.
OKI  je  zagarážovaná  a  oficiálně  již  nejezdí. 
Rozhodli jsme se s ní už víc nejezdit. Po tom, 
co zvládla a přežila, si zaslouží odpočívat. Do-
konce jsme sundali značky a dali je do deposi-
tu. Je provozuschopná, avšak již v „důchodu“ 
a jen pro naše občasné potěšení.
Myslíme si, že  je to skvělá reklama pro auto-
mobilku…  automobilka  si  to  nemyslí…  a  tím 
bych to ukončil. Marketing Škodovky na to má 
svůj názor a my jej již nehodláme měnit.

S odstupem téměř jedné dekády, když se 
ohlédneš zpět, co tobě osobně ta cesta 
dala, jaké poznání jsi si odnesl a z čeho 
čerpáš dodnes?
Cesta mi dala určitě hodně. V některých mých 
názorech na svět mě utvrdila, jiné změnila. Na-
učila mě mít oči, mysl a srdce dokořán. Nebát 
se neznámých výzev ani  lidí a přijímat je tak, 
jak  přicházejí.  Stejně  tak mě  naučila  nedělat 
rychlé soudy… občas se mají věci  jinak, než 
se na první pohled zdá. Utvrdila mě, že se člo-
věk nemá vzdávat  i  když  to vypadá, že k cíli 
nevede cesta a také, že ke štěstí stačí opravdu 
málo. Takováhle cesta  toho dá  tolik, že by  to 
vydalo  na  knihu… no  a  na  tu možná  jednou 
taky dojde.

Znám tě jako velkého patriota, nejen krás-
nolipského, ale i českého. Jak jsi z dálky 
hleděl na Českou republiku? Mám pocit, že 
si tu úplně neuvědomujeme, jak v krásném 
prostředí žijeme, jak solidní máme životní 
standard. Tím ale nechci říct, že nemáme 
hledět dál a mířit výš.
Je to tak. Máme se přenádherně a ze samého 
blaha si už zase začínáme stěžovat na kdeja-
kou pitomost. Není  to  však  problém  jen  naší 
země, je to problém celé vyspělé Evropy. Be-
reme  jako samozřejmost, že otočíme kohout-
kem  a  teče  nám  teplá  voda,  že  nakoupíme 
potraviny v obchodě, že si otočením vypínače 
rozsvítíme světlo, že se nemusíme bát o svůj 
život  nebo,  že  se  nám  dostane  vzdělání  či 
první  pomoci… a  přesto  si  pořád  stěžujeme. 
Myslím, že nám občas uniká to, že to není au-
tomatické a  jakých  se nám dostává  vymože-
ností. Určitě můžeme mířit výše, ale nemyslím 
tím hromadit více majetku a „mít se lépe“. Mám 
tím spíše na mysli to, abychom se k sobě jako 
lidi  chovali  lépe,  aby  lidskost  byla  víc  než  ty 
majetky a hmotné statky. A samozřejmě, hlav-
ně abychom nezapomínali žít, protože to život 
se má užít!

Na závěr asi nejotravnější otázku, kterou 
léta slýcháš. Tak kam příště?
No to je otázka na tělo… sami nevíme. Jediné 
co víme, že snad brzy.

Děkuji za rozhovor, Jan Kolář
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OHRAZUJEME SE PROTI MANIPULACI SE ZÁVĚRY ODBORNÝCH STUDIÍ
Starostové obcí z NP České Švýcarsko za-
slali ministrovi ŽP Marianu Jurečkovi sta-
novisko k studii MŽP k požáru, k Analýze 
okolností požáru v NP České Švýcarsko vy-
pracované HZS ČR a dalšímu postupu při 
odstraňování škod po kůrovcové kalamitě 
a po rozsáhlém požáru v území.
Ministerstvo životního prostředí zadalo v reak-
ci  na  požár  vypracování  několika  odborných 
studií.  S  první  z  nich  (Jaké  faktory  ovlivnily 
vznik a šíření požáru v NP České Švýcarsko? 
–  kolektiv  autorů)  seznámilo  veřejnost  6.  1. 
2023.
Studie dokládá, že příčinou rychlého a v prv-
ních  dnech  nezvladatelného  šíření  požáru 
byla  zejména  vysoká  rychlost  větru  v  kombi-
naci  s  velmi  nízkou  vlhkostí  půdy,  vzduchu, 
vegetace a také vysokou teplotou. Stejně tak 
konstatuje,  že  v odumřelé smrčině hořely 
silně a celoplošně všechny stromy, jejich 
koruny, ležící kmeny i významná část orga-
nických horizontů na povrchu půdy a v od-
umřelém smrkovém porostu byly častější 
vyšší stupně síly ohně.
Kmeny stojících a ležících stromů po-
skytly ohni výjimečně hořlavý materiál 
ve výjimečně vysokém objemu oproti ji-
ným částem ekosystému. Ležící kmeny 
na plošinách a na dnech údolí s intenziv-
ním hořením rovněž fungovaly jako centra 
hoření, v jejich těsné blízkosti došlo proto 
k úplnému shoření nadložních půdních ho-
rizontů až na minerální půdy. Největší síla 
hoření byla dosahována v dospělých smr-
kových lesích odumřelých v důsledku re-
centní gradace lýkožrouta smrkového, nej-
nižší síla hoření byla dosahována v dospělých 
bukových lesích. Intenzivně hořely i holiny.
Liniové prvky typu cest, průseků aj. mohou 
postup požáru významně zbrzdit, nemohou 
jej ale ani při šířce desítek metrů zcela zasta-
vit. Význam těchto prvků do budoucna by měl 
být  hodnocen  racionálně  s  ohledem  k  jejich 
reálným možnostem limitace požáru.
Některé  závěry  jsou  vyvozovány  z  chybného 
předpokladu,  že  zástupci samospráv-sta-
rosty bylo vyžadováno plošné kácení a vy-
vezení veškeré dřevní hmoty z území. Jde 
o nepravdivou manipulaci. Starosty obcí 
byla již od roku 2019 konstatována obava 
z hromadícího se množství suchého kůrov-

cového dřeva, kterou považovali za zvý-
šené požární nebezpečí. Tato obava byla 
opakovaně ze strany Správy NP odmítána 
a stanovisko vědců ze správy NP znělo: 
„Odumřelé stromy prakticky nehoří…“! Dů-
razně se ohrazujeme proti této manipulaci! 
Některými zpracovateli je tato studie, bohu-
žel, komunikována velmi účelově (viz např. 
mediální výstupy prof. Hrušky) a škodí tak 
snahám o změnu atmosféry a obnovení 
vzájemné důvěry mezi ochranou přírody 
a samosprávami.
Hasičský  záchranný  sbor  ČR  vydal 
Analýzu  okolností  požáru  v  NP  České 
Švýcarsko.    V rámci pravidelných kontrol 
bylo ze strany HZS opakovaně konstatová-
no, že zdroje požární vody v území neumož-
ňují použití pro hasební zásah,  především 
z  důvodu  špatného  přístupu,  nízké  hladiny 
vody  nebo  zanesení.  Dále je uváděno, že 
území NP (zvláště bezzásahové zóny) před-
stavuje zvýšené riziko pro zasahující hasi-
če a ovlivnilo zásadním způsobem průběh 
a rychlost zásahu. Je dále uvedeno, že ze 
strany NPČŠ nebyly dodrženy povinnosti 
uvedené v zákonu o požární ochraně – byly 
stanoveny zdroje požární vody a komuni-
kace pro požární zásah, přičemž tyto neby-
ly udržovány v použitelném stavu. To mělo 
zásadní vliv na šíření požáru.
Závěrem  je uvedeno  i  že  ze  strany Národní-
ho  parku  České  Švýcarsko  nebylo přistou-
peno v rámci vyhodnocení dlouhodobých 
povětrnostních podmínek, které vytvářely 
zvýšené požární nebezpečí vzniku požáru, 
k regulaci kůrovcem zasaženého hořlavé-
ho materiálu v lese nebo vytvoření dalších 
opatření proti šíření požáru (např. požární 
pásy).
Ani  jeden  výše  uvedený  materiál,  bohužel, 
nezachycuje vliv rozhodnutí Správy NP, dle 
doložitelných mediálních vyjádření ředitele 
Pavla Bendy, že oheň v počátku nechtěli ha-
sit, ale oblast chtěli nechat vyhořet. Přesto 
lze konstatovat, že odborné závěry potvrzují 
oprávněnost obav starostů z vysokého po-
žárního nebezpečí.  S  ohledem  na  celkovou 
rozlohu  a  klimatické  trendy  toto  nebezpečí 
nadále trvá.
Obě  vydané  zprávy  se  v  zásadě  shodují,  že 
vysoké množství  uschlého  kůrovcového  dře-

va  je  silně  hořícím  materiálem!!!  Přiměřeně 
rozsáhlé  liniové  prvky  typu  cest,  průseků  aj. 
mohou postup požáru významně zbrzdit.
Gradace kůrovce a následné uschnutí většiny 
smrkových  lesních porostů, následně v kom-
binaci s požárem má zásadní dopad na prů-
chodnost  území.  Nadále  zůstávají  uzavřeny 
či  odznačeny  desítky  kilometrů  turistických 
cest.  Mimo  provoz  je  i  plavba  na  lodičkách 
v  soutěskách Kamenice  u Hřenska,  omezen 
je  i  přístup  na  Pravčickou  bránu.  Dopady 
na cestovní ruch jsou zásadní, vznikají obrov-
ské ekonomické ztráty podnikatelům i obcím.
Zdůrazňujeme,  že  starostové  nikdy  nepoža-
dovali plošné kácení, ale pouze bezpečnostní 
kácení pro ochranu obydlí a přístup techniky.
Požadujeme proto:
• předložit  neprodleně  komplexní  řešení  se 

závazným harmonogramem protipožárních 
opatření v NPČŠ a přilehlém území,

• bezodkladné  dokončení  kácení  suchých 
smrkových porostů v blízkosti obcí,

• urychlené  předložení  rámcového  harmo-
nogramu  prací  vedoucí  ke  zprůchodnění 
všech  aktuálně  uzavřených  turistických 
cest, vč. stanovení závazných termínů, což 
byl mimochodem zadaný úkol ze společné-
ho jednání s ministrem,

• po diskusi s obcemi stanovit rozsah a zprů-
chodnit neznačené turistické trasy a histo-
rické cesty zapadané po kůrovcové gradaci 
mimo klidová území,

• vyhradit  nové  turistické  trasy  v  klidových 
územích, jako kompenzace za neprůchod-
nost většiny území NP,

• neprodleně  zajistit  kompenzace  za  újmu 
pro evakuované občany a podnikatele,  je-
jichž podniky byly v době požáru uzavřené.

Závěrem zdůrazňujeme, že obce NP od-
mítají nést dlouhodobé důsledky a do-
pady stavu území po kůrovcové kalamitě 
a po požáru, které zásadně a bezprece-
dentně omezují cestovní ruch a rozvoj obcí. 
Obce se ohrazují proti alibistickému pře-
hazování zodpovědnosti za rizikový stav 
území ze státu na samosprávy, tak jak se 
děje např. v případě soutěsek Kamenice 
ve Hřensku. Zároveň upozorňujeme, že 
liknavý postup státní správy v realizaci 
odstraňování škod a poskytování náhrad 
po kůrovcové kalamitě a po ničivém požá-
ru, aktivuje u části podnikatelů a veřejnosti 
požadavek na zrušení národního parku.

Starostové obcí NP České Švýcarsko
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PANÍ VĚRA CHUDOBOVÁ

OSLAVA SVÁTKU TŘÍ KRÁLŮ

DĚKUJEME, ŽE S NÁMI POMÁHÁTE

BLAHOPŘÁNÍ PRO PANÍ 
VĚRU CHUDOBOVOU 
K VÝZNAMNÉMU ŽIVOTNÍMU 
JUBILEU

Pokud  jste  měli  v  poslední  době  to  štěstí 
a mohli  jste  třeba  jen krátce pohovořit s paní 
Věrou Chudobovou, někdejší učitelkou zdejší 
školy,  asi  byste  nechtěli  snad  ani  věřit  tomu, 
že tato dáma plná životní energie a veselí, se 
v březnu dožívá pozoruhodného životního  ju-
bilea.
Pojmu „dáma“ jsem užil zcela úmyslně. Já totiž 
vždycky tvrdím, že v každém pořádném učitel-
ském sboru musí být hlavně tyto tři osobnosti: 
senior sboru, pak někdo, kdo je ve sboru zod-
povědný za legraci a dáma.
Proč  senior?  Učitelský  sbor  totiž  neovlivňuje 
tolik ředitel, jako nejstarší a nejzkušenější člen 
učitelského  sboru.  Ten  další  člověk  je  odpo-
vědný za dobrou náladu tam, kde průvodními 
znaky každého dne bývají zklamání, frustrace 
a pesimismus. A dáma? No to je přece jasné – 
každý učitelský sbor si musí držet přiměřenou 
společenskou úroveň řeči, mluvy i vystupová-
ní.  Je-li  ve  sboru  skutečná  dáma,  stačí,  aby 
nad nepravostí  jen  pozdvihla  obočí  a  vše  se 
vrátí  do přijatelných  kolejí,  ať  už  je  to  krava-
ta  nakřivo  (my  jsme  tak  do  školy  chodívali), 
nevhodná  reakce  nebo  nepatřičné  vyjádření. 
Kolegyně Věra jako vysoce společensky zalo-
žená žena, tohle ovládala dokonale.
Nevím, zda si ještě někdo pamatuje na školní 

akademie  nebo  na  školní  tělovýchovné  aka-
demie. Tam prostě v podstatě žáci předváděli 
veřejnosti něco z toho, čemu se během školní-
ho roku naučili. To se hezky poskládalo do jed-
noho celku a nabitý sál hotelu Beseda  (dnes 
Slunce) nadšeně aplaudoval. Na začátku vše-
ho byli paní Chudobová a pan Spilka, učitelé 
zdejší školy.
Nebo společenské  tance. Zatančili  jsme  toho 
spolu hodně – polonézu, Českou besedu, asi 
nejvíc  vzpomínám  na  předtančení  na  Sme-
tanovu  Luisinu  polku,  které  ona  dala  s  námi 
dohromady a nacvičila. A pak třeba ještě účin-
kování v dalších folklorních souborech!
A co tělovýchova? Cvičitelka žen, vedoucí ná-
cviku  spartakiádních  cvičení,  mnozí  dodnes 
vzpomínají  na  gymnastiku,  která  i  v  našem 
malém městečku kdysi měla díky Věře Chudo-
bové své důstojné místo. I na sportovní hry jí 
samozřejmě vybyl čas.
Prostě bylo  toho mnoho, zač dnes děkujeme 
jubilantce.  Rozhodně  jsem  v  tomto  krátkém 
textu  nepostihl  všechno,  není  to  ostatně  ani 
vždy nutné tam, kde se všechno ví, ale jedno 
ještě připomenu. Tam, kde byla kolegyně Chu-
dobová  třídní  učitelkou,  tam  samy  děti  dbaly 
na to, aby jejich vystupování bylo na žádoucí 
úrovni, nejspíš proto, že měly před sebou vzor 

patřičného společenského vystupování.
Bylo by toho hodně, nač by se ještě dalo vzpo-
menout, ale i tady je to jako tak často jinde – 
stačí malé připomenutí, aby se každému vyba-
vily další a další zážitky, zůstaňme tedy u toho.
Milá Věrko, díky za léta kolegiální a přátelské 
spolupráce a do příštích časů – hodně elánu.

Karel Jarolímek

Svátek Tří králů spadá na 6.  ledna. My  jsme 
ho s dětmi ze  IV. A společně s našimi kama-
rády  ze  Severky  Jiříkov  oslavili  mší  v  kapli 
v bývalém klášteře sester Boromejek. Mši vedl 
pan farář Kujan a společně s ním jsme si tento 
svátek a již zmíněnou dvacetiletou spolupráci 
připomněli. Děti ozdobily slavnostní mši svým 
zpěvem a hlavně koledou My tři králové, kterou 
jsme si zazpívali nakonec společně všichni.
Ve  světě  jako  např.  v  Itálii,  ve  Španělsku 
a  na  některých  místech  ve  Švýcarsku  platí 

šestý  leden  za  den  obdarovávání. Dárky  do-
stávají děti po vzoru tří králů, kteří přišli obda-
rovat  Ježíška. A  cože  to  tři  králové  přinesli? 
Zlato, myrhu a kadidlo. Zlato mělo symbol bo-
hatství, myrha očistu a kadidlo úctu a poklonu. 
Patrně  jste  si  všimli  křídou  psaných  písmen 
nade dveřmi K+B+M,  je  to zkratka  latinského 
Christus mansionem benedicat, což v překla-
du znamená: Kriste, žehnej tomuto domu.
Zatímco většina lidí na Tři krále odstrojuje stro-
meček..., a nešlo si nevšimnout, že i dokonce 

den před  tímto svátkem se odklízela vánoční 
výzdoba našeho města, na  jiných místech se 
pořádá  tříkrálový  průvod,  jinde  chodí  králové 
a žehnají našim obydlím, v kostelech se světí 
křída a voda a do betlémů se přidávají právě 
tři  postavy  králů,  kteří  přijeli  zdaleka  poklonit 
se Ježíškovi a darovat mu své dary.
Jsem ráda, že i my jsme s dětmi neporušili tra-
dici a oslavili jsme s úctou tento svátek.

Mgr. Renáta Hegnerová se svou třídou IV. A

V tomto zimním období se nabízí celkově 
zhodnotit potravinovou a materiální pomoc 
a podporu za minulý  rok 2022. Tady  jsou 
v krátkosti údaje – v loňském roce Kostka 
vyhlásila  několik  sbírek  a  k  některým  se 
připojila.
První sbírka byla na pomoc matkám s dět-
mi,  které  přicházely  z  válečných  oblastí 
Ukrajiny,  druhá  na  podporu  hasičů,  kteří 
hasili  rozsáhlý  požár  v  národním  parku. 
Další  byla  veřejná  sbírka  na  financování 
osobního vozidla pro službu Osobní asis-
tence, která pečuje o seniory ve výběžku. 
A v závěru roku již tradičně vánoční sbírka 
„Krabice od bot“.  V průběhu roku také při-
jímáme ošacení, obuv, hračky a vybavení 
domácnosti, které jsme předávali tam, kde 
je to třeba. Mockrát děkujeme všem, kteří 
se zapojili a pomáhají spolu s námi lidem 
v obtížné situaci. V některých sbírkách po-

máhá  i prosté kliknutí  „Sdílet nebo To se 
mi líbí“ na sociálních sítích. Vážíme si Vaší 
podpory.
Také trvá naše spolupráce s Potravinovou 
bankou  v Ústeckém  kraji,  z.  s.,  Litoměři-
ce. V  loňském  roce  jsme mohli  zachránit 
celkem 3 609,5 kg potravin a tím jsme po-
mohli 535 lidem ve Šluknovském výběžku, 
kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci. 
Neméně významná pomoc dorazila od di-
skontního řetězce Lidl, za což také děkuje-
me. Naše pomoc je vždy cílená, poskytnu-
té dary předáváme tam, kde je to potřeba 
nejvíce, kde je to prospěšné.
Jsme  rádi  ve  společenství  lidí,  kteří  jsou 
ochotni si vzájemně pomáhat a kde je při-
rozené si o pomoc požádat.

Ilona Weinerová, sociální pracovnice, 
Kostka Krásná Lípa, p. o.

Přijměte  naše  bla-
hopřání,  ať  Vás 
štěstí  doprovází, 
zdraví  ať  máte 
náruč  plnou,  a  jen 
radosti  se  hrnou, 
humor ať se neztratí, prostě všechno nejlepší. 
To Vám ze srdce přejí pečovatelky z Jiříkova.
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JEŽÍŠKOVA VNOUČATA OPĚT PLNILA PŘÁNÍ SENIORŮ

PŘEDŠKOLNÍ KLUB VČELKA

ŽÁCI SE ROZJELI DO DIVADEL

V  předvánoční  době  se  asistentky  sociální 
služby  zapojily  do  projektu  Nadačního  fondu 
Českého  rozhlasu  „Ježíškova  vnoučata“. Se-
psaly a odeslaly vánoční přání našich klientů. 
Dárcem se mohl stát každý podle svých mož-
ností, vybrat si které přání splní. Splněná přá-
ní dělají obdarovaným seniorům nejen radost, 
ale  často  naplňují  i  jejich  dosud  nesplněné 
a pro ně těžko dosažitelné sny. Kromě finanč-
ně náročných kompenzačních pomůcek,  jako 
jsou  invalidní  vozíky,  polohovatelné  křeslo, 
chodítko s opěrnou deskou, se objevila i přání 
drobná,  jako  pobyt  u  Kroměříže,  předplatné 
na časopisy, zlatý řetízek s křížkem, bačkory, 
mikrovlnka a další drobné věci. Všechna přání 
se  podařilo  díky  štědrosti  a  dobrosrdečnosti 
dárců splnit. Radost a slzy dojetí byly běžnou 
součástí  při  předávání  dárků.  Všem  dárcům 
děkujeme!

Romana Cupalová, osobní asistence, 
Kostka Krásná Lípa, p. o.

Ve Včelce podporujeme děti v přirozeném vý-
voji, tak aby byly připravené, stejně jako jejich 
vrstevníci, na vstup do mateřské školky nebo 
školy. Kromě práce s dětmi také jednáme s ro-
diči  a  pomáháme  jim  projít  obdobím  změny. 
Vysvětlujeme, co je třeba splnit, kdy jsou jaké 
termíny,  jaké  vybavení  pořídit  apod.  Včelkou 
za  rok  prošlo  19  dětí,  z  toho  9  přestoupilo 
do školky.
Děti chodí do Včelky od 3 let věku, průběžně 
získávají dovednosti, znalosti, věnují se sebe-
obsluze,  přirozeně  se  setkávají  s  vrstevníky, 
procvičují  si  jazyk,  učí  se  a  hrají  si.  V  před-
školním Klubu Včelka probíhá program s čin-
nostmi podobně  jako v běžné mateřské škol-

ce. Rodiče mohou dítě přihlásit sami nebo  je 
oslovíme díky  terénní práci. Rodič s Kostkou 
uzavírá smlouvu, má však prostor a čas na vy-
zkoušení  si  pobytu  dítěte  ve  Včelce.  Denní 
aktivity mohou rodiče sledovat na sociální síti 
Facebooku.
Rodiče také podporujeme v řešení další péče 
o  dítě,  pokud  se  objeví  zdravotní  nebo  vý-
chovné problémy. Pokud je třeba, pomůžeme 
kontaktovat specializovaná pracoviště  jako  je 
SPC, PPP, SVP či odborníky v pediatrii.

Dagmar Hadravová, vedoucí klubu Včelka, 
Kostka Krásná Lípa, p. o.

První únorové dny u nás byly ve znamení kul-
turního vyžití. Hned první den se žáci osmých 
tříd rozjeli vlakem do našeho hlavního města 
Praha,  a  to  na  divadelní  představení  s  ná-
zvem:  Souborné  dílo Williama  Shakespeara. 
Představení  se  odehrálo  v  Divadle  na  Fidlo-
vačce. A jelikož po zhlédnutí tohoto díla zbylo 
trochu času, žáci ještě stihli procházku po Vác-
lavském náměstí a nasáli ruchu velkoměsta.
Druhý únorový den  se  žáci  naší  školy  vydali 

do nedalekého Městského divadla Varnsdorf, 
kam zavítalo Divadlo AHA z Prahy. Po dvou-
leté odmlce představili divadelní hru pro žáky 
4.– 7. ročníků:  Dobrodružství Toma Sawyera. 
Čekala  nás  hezká  výprava  tohoto  díla,  zažili 
jsme legraci, užili jsme si pěkného dopoledne 
a určitě se opět za kulturou vydáme.

ZŠ Krásná Lípa

Osobní asistence
domácí péče o seniory 

a osoby se sníženou soběstačností
hanzlicek@komunitnicentrum.com

telefon 777 925 302
Odborné sociální poradenství 

JUDr. Hanzlíček
Občansko-právní poradenství 

JUDr. Pražák
Insolvence/oddlužení

hanzlicek@komunitnicentrum.com
telefon 777 925 302

cupalova@komunitnicentrum.com
telefon 777 291 359

Retrostipendia 
lunakova@komunitnicentrum.com

telefon 775 441 238
Sociálně aktivizační služby

pro rodiny s dětmi
kucerova@komunitnicentrum.com

telefon 774 974 583
Terénní programy

jansova@komunitnicentrum.com
telefon 777 036 828

Nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež

T-Klub
PO–PÁ 13:00–18:00
SO 12:00–18:00

Amari klub 
PO–PÁ 12:00–17:00 

galbava@komunitnicentrum.com
telefon 775 708 087

Klub Včelka 
pro předškoláky od 3 do 6 let

PO–PÁ 8:00–13:00
hadravova@komunitnicentrum.com

telefon 774 020 265
Půjčovna kompenzačních pomůcek

telefon 777 925 302
Prádelna Kolíček

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

telefon 607 234 516

www.komunitnicentrum.com
Masarykova 1094/4, 407 46 Krásná Lípa
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SVOZ 
TŘÍDĚNÉHO ODPADU (PYTLOVÝ SVOZ) 
VŽDY VE ČTVRTEK V LICHÉM TÝDNU

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. 

Nejbližší svoz tříděného odpadu 
se uskuteční: 2. 3. | 16. 3. | 30. 3. 

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 
KOMUNÁLNÍHO ODPADU (SKO)
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.

AKTUÁLNÍ DĚNÍ V KRÁSNÉ 
LÍPĚ V MOBILNÍ APLIKACI

Stáhněte  si  mobilní  aplikaci 
Česká  obec  a  nechte  se  in-
formovat  o  aktuálním  dění 
nejen v Krásné Lípě. Mobilní 
aplikace je zdarma ke stažení 
pro  chytré  telefony  (tablety) 

s  operačním  systémem  Android  nebo  iOS 
(iPhone).  Jednoduše  si  ve  svém  mobilním 
telefonu  najdete  ikonku  „Google  Play“  nebo 
„App Store“, kterou rozkliknete a ve vyhledá-
vači zadáte Česká Obec. Představení aplika-
ce a návod k  jejímu používání najdete ve vi-
deonávodu na webu www.ceskaobec.cz.

NOVÁ MOBILNÍ HRA PRO ZVÍDAVÉ DĚTI 
A HRAVÉ RODIČE 
Nově  můžete  strávit  úžasnou  procházku  se 
svými dětmi (nebo i bez nich) v našem měs-
tě a užít si tajuplný příběh o výrobci motorek 
plný nečekaných úkolů a zajímavostí. Poznáte 
Krásnou Lípu a její část historie hravou a pou-
tavou formou. Stačí si do mobilu nainstalovat 
aplikaci Skryté příběhy, stáhnout misi Výroba 
mamutů, teple se obléknout a můžete se vy-
dat za zábavou. Aplikace  je zdarma, najdete 
jí  na  Google  Play  nebo App  Store  a  v  sou-
časné chvílí nabízí dalších více něž 250 tras 
po celé České republice. Trasa mise má osm 
zastavení a je dlouhá 2,5 km. Další Informace 
a historický úvod najdete i na stránkách skry-
tepribehy.cz.
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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

NEJSEVERNĚJŠÍ CESTOVATELSKÝ FESTIVAL 
BIGTRIP.CZ

KULTURNÍ TIPY ROSTI KŘIVÁNKA

POZVÁNKA NA TRADIČNÍ RODINNÝ VÝLET 
ZA OTVÍRÁNÍM PRAMENŮ KŘINICE

V sobotu 25. března 2023 se od 11:00 v kul-
turním domě koná první ročník zbrusu nového 
cestovatelského  festivalu  v Krásné Lípě. Če-
kají vás skvělé přednášky významných cesto-
vatelů a dobrodruhů plné nevšedních zážitků 
a  dobrodružství  doplněné o úžasné  fotky,  vi-
dea  a  neuvěřitelné  historky.  Dále  dobré  jídlo 
a  pití,  doprovodný  program,  autogramiády 

a na závěr pohodové posezení s hlavními ak-
téry u piva…, zkrátka neformálně, na pohodu 
aneb v duchu „život se má užít ne přežít!“ Více 
informací, předprodej vstupenek a další infor-
mace najdete na webu bigtrip.cz nebo na tel. 
čísle 777 34 24 38. Akci pořádá Láďa & Káťa 
Bezděkovi – team BigTrip.CZ.

V sobotu 25. března 2023 se můžete opět vy-
dat na rodinný výlet s dětmi za otvíráním pra-
menů Křinice – Tří studánek. Nenáročná trasa 
vhodná  pro  rodiny  s  dětmi,  i  s  kočárky,  tam 
i zpět je dlouhá 8 km. Sraz je v 10:00 na Křinic-
kém náměstí v Krásné Lípě. Pokud se rozhod-

nete vyrazit po vlastní trase, sraz u pramenů je 
v 11:15. Program tam začíná v 11:30 a před-
pokládané  ukončení  je  ve  14:00.  S  sebou  si 
nezapomeňte  vzít  dobrou  náladu  a  uzeninu 
na opékání. Akci pořádá KČT Krásná Lípa.

Když jsem se přistěhoval do Krásné Lípy, leccos mě překvapilo. Snad nejvíc šíře kulturní nabídky. Tady se děje tolik věcí! Člověk neví, kam dřív… 
ALE! Často se tu objeví něco vážně skvělého – a přijde jen pár lidí. Jsem si absolutně jist, že to je především tím, že se lidé o akcích nedozvědí, 
že neexistuje žádný kulturní přehled, kam by se člověk jednoduše podíval – a vybral si. Tahle rubrika ho nemá nahrazovat – není to program, ale 
moje osobní tipy, můj výběr. Pokud mi věříte, budu rád, když se spolu někde na kultuře potkáme.

KONCERTY

1. 3.  Začínáme  koncertem  dosti  neuvěřitelným. 
Kdy se člověku,  tady na Šluknovsku,  stane, aby se 
mohl jít podívat na kapelu, která momentálně kraluje 
londýnským klubům a říkají jí Black Beatles nebo taky 
Nový hlas Londýna? A k tomu všemu ještě v den, kdy 
na  celosvětový  trh  uvádí  své  debutové  album??? 
THE DAYBREAKERS,  rock´n´bluesová  kapela, 
která přenáší melodiku 60 let do žhavé současnosti, 
zahraje  v  pivovaru  Kocour!  Tak  se  tam  v  19:30 
uvidíme a zatrsáme?

4. 3.  Další  paráda,  tentokrát  samba,  bossa  nova 
a latino jazz ve velmi autentickém podání brazilského 
muzikanta  a  zpěváka.  ADRIANO TRINDADE 
vyprodává kluby po celém světě a teď bude hostem 
řecké  taverny  Athina  v  jižním  křídle  děčínského 
zámku. Alegria da música! Od sedmi.

9. 3. Do třetice koncert – a zase ne  ledajaký. Znáte 
tvorbu  violoncellových  čarodějů  Apocalyptica?  No, 
tak  to  pak  budete  nadšeni  kapelou  THE CELLO 
BOYS! Dva cellisti a jeden bubeník – strhující tempo, 
totální fúze. Oni dokážou spojit Dvořáka s Iron Maiden 
a  Bacha  s  AC/DC,  ani  nemrknou!  Varnsdorfské 
divadlo od šesti večer.

16. 3.  Hudební  pozvánku  uzavírá  vynikající 
PHISHBACHER TRIO. Newyorský, německý a český 
element  jazzu.  Tři  špičkoví  jazzmani  hrají  skladby 
The Beatles! Ale jak! To fakt musíte slyšet. Lahůdka. 
V osm ve varnsdorfském divadle.

DIVADLO

6. 3. (a taky 21. 3.)  Divadelní  tipy  začnu  docela 
naléhavým  osobním  doporučením.  Není  v  téhle 
zemi  zase  až  tolik  dobrých  amatérských  souborů, 
aby  mohly  konkurovat  našemu  HRANIČÁŘI. 
Zatím  poslední  inscenace  je  fakt  báječná.  Čechov, 
VIŠŇOVÝ SAD.  A  „hraničářská“  poetika.  Já  se 
na  premiéře  královsky  bavil  a  nenechám  si  ujít  ani 
reprízy. O sedmé v rumburském kulturáku.

7. 3. Znáte to – jsou herci, které nemusíte a vlastně 
ani  nevíte  proč,  a  pak  ti,  které  máte  rádi  –  a  taky 
kolikrát nevíte proč. PETR NÁROŽNÝ a VERONIKA 
FREIMANOVÁ  patří  už  dávno  k  mým  oblíbencům, 
ale  spolu  na  jevišti  je  uvidím  poprvé. A  vy  můžete 
taky! Sejdeme se v Městském divadle Varnsdorf, kde 
od sedmi večer začne kutit MILIÓNOVÝ ÚDRŽBÁŘ.

10. 3.  A  ještě  jednou  HRANIČÁŘ,  tentokrát 
pozoruhodný koncert tří hereček. Ve velkošenovském 
kině  vám  udělí  audienci KRÁLOVNY.  Bude  vás  to 
bavit, věřte mi. Taky v sedm.

30. 3.  Pro mě  divadelní  událost  měsíce.  Švandovo 
divadlo  přiváží  mimořádnou  inscenaci  HADRY, 
KOSTI, KOSTI, KŮŽE.  Mirek  Hanuš  je  úchvatný 
jako Jan Werich, Luboš Veselý exceluje jako Vladimír 
Holan.  Věděli  jste,  že  tihle  dva  giganti  spolu  žili 
v  jednom  domě  na  Kampě?  Jak  to mezi  nimi  bylo, 
to zjistíme ve varnsdorfském divadle v sedm večer.

PŘEDNÁŠKY a BESEDY

2. 3. Taky bych měl jít s vlastní kůží na trh, co říkáte? 
Zvu vás tedy na další díl cyklu 54 TÝDNŮ DOBRÉHO 
ROKU.  Tentokrát  si  budu  s  evangelickým  farářem 
a historikem Richardem Vlasákem povídat o tradicích, 
zvycích,  smyslu  a  historických  souvislostech 
MASOPUSTU A PŮSTU. V šest v Centru setkávání 
v Dolní Poustevně.

23. 3.  Herečku  PETRU ŠPINDLEROVOU  patrně 
znáte  z  některé  z  jejích  seriálových  nebo  filmových 
rolí,  i  když  si  její  obličej  třeba  zpaměti  nevybavíte. 
Další  důležitou  částí  její  duše  jsou  jóga  a  Indie. 
A právě cestování po Indii je tématem jejího povídání 
doplněného projekcí fotek i ochutnávkou autentického 
čaje.  V  rumburské  kavárně  Bohemian  Coffee 
House,  čili  u  Dužárů,  už  v  15:30 SÁRÍ A DŽÍNY… 
NA CESTÁCH.

25. 3. Už to vypadlo, že pod svícnem je tma – není! 
Krásnolipský  kulturák  bude  hostit  velmi  očekávaný 
jednodenní cestovatelský festival BIGTRIP.CZ. Že 
za ním stojí dobrodruzi,  lauzdrovníci a světoběžníci, 
manželé BEZDĚKOVI, kteří se tuhle – jejda, ono už 
je to pár  let – triumfálně vraceli z cesty kolem světa 
na  Křinické  náměstí…  je  zbytečné  dodávat.  Bude 
to,  jak  jinak,  velmi  neformální,  pohodové  –  a  drtivě 
zajímavé! Festival vypukne v 11 dopo a skončí… to 
nikdo neví.
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Informace k činnosti a personálnímu stavu 
Policie ČR
Usnesení RM č. 4 – 01/2023
RM  bere  na  vědomí  informaci  starosty  Jana 
Koláře k činnosti a personálnímu stavu Policie 
ČR na Šluknovsku.
RM schvaluje společný postup starostů v rám-
ci Sdružení pro rozvoj Šluknovska.

II. Došlá pošta

Prodej části p. p. č. 2329/1, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 4 – 02/2023
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 
2329/1 o výměře 4747 m2, k. ú. Krásná Lípa 
za  účelem  výstavby  rodinného  domu  Tomá-
ši  Hejralovi,  bytem  Ševčíkova  982,  Liberec 
za  cenu  592  050 Kč.  Prodej  bude  realizován 
podle  oddílu  I.,  čl.  2,  odst.  5  a  6  Postupu 
ve věci prodeje a užívání nemovitostí ve vlast-
nictví města Krásná Lípa. Kupující uhradí veš-
keré náklady s prodejem spojené.

Prodej části p. p. č. 2751/6, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 4 – 03/2023
RM  doporučuje  ZM  schválit  prodej  části 
p.  p.  č.  2751/6 o  výměře 3 m2,  k.  ú. Krásná 
Lípa za účelem zřízení zahrady Michalu Mráz-
kovi, bytem Hilmarova 979/2, Praha 5 za cenu 
450 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s pro-
dejem spojené.

Prodej p. p. č. 1126, k. ú. Vlčí Hora
Usnesení RM č. 4 – 04/2023
RM doporučuje ZM neschválit  prodej p. p.  č. 
1126 o výměře 737 m2, k. ú. Vlčí Hora Mirosla-
vu a Štěpánce Zimovým, oba bytem Přemys-
lovská 1919/41, Praha 3 z důvodu zachování 
pozemku pro potřeby města.

Pronájem p. p. č. 976/5, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 4 – 05/2023
RM schvaluje pronájem p. p. č. 976/5 o výmě-
ře 1076 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zříze-
ní zahrady Jitce Melicharové, bytem Západní 
2738,  Varnsdorf,  za  podmínky,  že  v  případě, 
že bude podána žádost o koupi předmětného 
pozemku  nebo  vyžaduje-li  to  veřejný  zájem, 
bude výpovědní doba 3 měsíce.

Směna pozemků
Usnesení RM č. 4 – 06/2023
RM doporučuje ZM neschválit směnu p. p. č. 
1798 o výměře 2046 m2 a části p. p. č. 2989/1 
o  výměře  154  m2,  vše  k.  ú.  Krásná  Lípa 
za p. p.  č. 220 o výměře 1760 m2 a p. p.  č. 
2987/2  o  výměře  459  m2,  vše  k.  ú.  Krásná 
Lípa s firmou Komaxo, s. r. o., se sídlem Jateč-
ní 854, Kolín IČ 25740784, z důvodu zástavní-
ho práva na pozemcích žadatele.

Souhlas s prodejem, resp. uzavřením 
zástavní smlouvy
Usnesení RM č. 4 – 07/2023
RM doporučuje ZM nevydat souhlas s prode-
jem p. p. č. 439/1, p. p. č. 440, p. p. č. 441/2 
a 441/10, vše k. ú. Krásná Lípa ani s uzavře-
ním  zástavní  smlouvy  na  uvedené  pozemky 
Dině  Ruban,  bytem  Táboritská  432/2,  Podě-
brady  a  Ilyovi Sosonkinovi,  bytem Kovanická 
92, Poděbrady.

Byty - pronájem - byt č. 14, Nemocniční 
1156/16 - Dům se sociální službou
Usnesení RM č. 4 – 08/2023
RM schvaluje pronájem bytu č. 14, Nemocnič-
ní 1156/16, Danuši Hroudové, bytem Nemoc-
niční 1149/12a, Krásná Lípa. Veškeré opravy 
a úpravy si provede nájemce na vlastní nákla-
dy.

Byty - pronájem - byt č. 21, 
Nemocniční 1137/6
Usnesení RM č. 4 – 09/2023
RM schvaluje pronájem bytu č. 21, Nemocnič-
ní 1137/6, v tomto pořadí:
1.  Petr  Dušek,  bytem  E.  Krásnohorské 

1097/57, Krásná Lípa,
2.  Martina  Danitová,  bytem  Pražská  960/24, 

Krásná Lípa,
3.  Michal  Venzara,  bytem  Klášterského 

343/31, Liberec.
Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce 
na vlastní náklady.

III. Různé

Byty - nájemní smlouvy
Usnesení RM č. 4 – 10/2023
RM  schvaluje  uzavření  nájemních  smluv 
na byty se stávajícími nájemníky dle přílohy.

Nebytový prostor - vyhlášení k pronájmu
Usnesení RM č. 4 – 11/2023
RM  vyhlašuje  záměr  obce  pronajmout  neby-
tový prostor č. 5, Masarykova 16/1, o velikosti 
54,02 m2. Veškeré opravy a úpravy si provede 
nájemce na vlastní náklady.

Využití areálu bývalé barevny firmy 
KOMAXO, s.r.o.
Usnesení RM č. 4 – 12/2023
RM se seznámila s návrhy společnosti KOMA-
XO, s. r. o. ve věci staveb na pozemku st. p. č. 
164/1 k. ú. Krásná Lípa (bývalý Colortex).
RM ukládá Ing. Petru Simandlovi, vedoucímu 
OVIŽP, zabývat se nabídkou ke spolupráci se 
společností KOMAXO, s. r. o.

Dotace Ústeckého kraje pro 
SDH Krásná Lípa
Usnesení RM č. 4 – 13/2023
RM schvaluje podání žádosti o  investiční do-
taci  na projekt  „Dopravní  automobil  pro SDH 
Krásná Lípa“ z Programu 2023 pro poskytová-

ní dotací z  rozpočtu Ústeckého kraje a záva-
zek spolufinancování projektu v minimální výši 
10 % z poskytnuté dotace projektu.

Dodatek č. 7 - pojištění majetku 
a odpovědnosti
Usnesení RM č. 4 – 14/2023
RM schvaluje dodatek č. 7 pojistné smlouvy č. 
2019/12/19 - 347 s Generali Českou pojišťov-
nou a. s., Spálená 75/6, Praha 1, IČ 45272956, 
dle přílohy.

Pohonné hmoty - výjimka z pravidel
Usnesení RM č. 4 – 15/2023
RM  schvaluje  v  souladu  s  čl.  III.  odstavcem 
7  výjimku  z  Pravidel  pro  zadávání  veřejných 
zakázek malého  rozsahu města Krásná Lípa 
spočívající v přímém zadání jednomu dodava-
teli dodání pohonných hmot na provoz technic-
kých služeb města.

Pohonné hmoty - odběr
Usnesení RM č. 4 – 16/2023
RM  schvaluje  objednání  odběru  pohonných 
hmot  na  provoz  technických  služeb  města 
u firmy Unipetrol RPA, s. r. o. - Benzina, se síd-
lem Milevská 2095/5, Praha 4, IČ 27597075.

Výjezdová jednotka SDH Krásná Lípa
Usnesení RM č. 4 – 17/2023
RM  schvaluje  složení  Výjezdové  jednotky 
sboru  dobrovolných  hasičů  Krásná  Lípa,  dle 
přílohy.

Smlouva o podmínkách prodeje 
okrasných rostlin
Usnesení RM č. 4 – 18/2023
RM schvaluje Rámcovou smlouvu o podmín-
kách  prodeje  školkařských  okrasných  rostlin 
pro rok 2023 č. 2023/34/17 - 6 s firmou Ing. Jan 
Švejkovský - Jena firma služeb, se sídlem Bo-
lívarova 2092/21, Praha 6,  IČ 16471636,  dle 
přílohy.

Válečný hrob Kyjov - dotace
Usnesení RM č. 4 – 19/2023
RM schvaluje podání žádosti o dotaci a inves-
tičního záměru na rekonstrukci památníku
(válečného hrobu) na hřbitově v Kyjově z pro-
gramu -„Zachování a obnova historických hod-
not I.“ Cenová nabídka na opravu 72 000 Kč.

Smlouva o poskytnutí reklamy
Usnesení RM č. 4 – 20/2023
RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí 
reklamy č. 2023/19/29 - 8 mezi městem Krás-
ná Lípa a organizací Attact  from North, z. s., 
Rumburk, IČ 22665234, dle přílohy.

Výroční zpráva v oblasti poskytování infor-
mací podle zákona 106/1999 Sb., o svobod-
ném přístupu informací za rok 2022
Usnesení RM č. 4 – 21/2023
RM bere na vědomí Výroční zprávu v oblasti 
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poskytování informací podle zákona 106/1999 
Sb.,  o  svobodném  přístupu  k  informacím 
za rok 2022.
RM bere na vědomí přehled žádostí o podání 
informací podle zákona 106/1999 Sb., o svo-
bodném přístupu k informacím za rok 2022.

Komise RM
Usnesení RM č. 4 – 22/2023
RM odvolává Mgr. Richarda Nagela na vlast-
ní  žádost  z  Komise  výstavby  a  životního  
prostředí.

Asistent prevence kriminality
Usnesení RM č. 4 – 23/2023
RM schvaluje  podání  žádosti  o  dotaci  z  pro-
gramu  Prevence  kriminality  na  místní  úrovni 
2023 na projekt Krásná Lípa - Asistent preven-
ce kriminality 2023.
Celkové náklady na projekt budou v maximální 
výši do 340 000 Kč. RM schvaluje spoluúčast 
města v maximální výši 10% z celkových ná-
kladů z organizační složky 0390.

12. rozpočtové opatření 2022
Usnesení RM č. 4 – 24/2023
RM schvaluje 12. rozpočtové opatření rozpoč-
tu města Krásná Lípa pro rok 2022 dle přílohy.

Odprodej hasičského vozidla
Usnesení RM č. 4 – 25/2023
RM  schvaluje  odprodat  za  nejvyšší  možnou 
nabídku  havarované  hasičské  vozidlo  znač-
ky  Ford  Transit  Tomášovi  Hrenákovi,  Važ-
ská  404,  Ladce  a  schvaluje  Kupní  smlouvu  

č. 2023/33/17 - 9, dle přílohy.

Smlouva o technickém zabezpečení volby 
prezidenta České republiky - 2. kolo
Usnesení RM č. 4 – 26/2023
RM schvaluje Smlouvu o technickém zabezpe-
čení volby prezidenta České republiky v roce 
2023 č. 2023/19/11 - 11 mezi městem Krásná 
Lípa a organizací Základní  škola  a Mateřská 
škola Krásná Lípa, p. o., dle přílohy.

Pronájem NP - volby prezidenta České re-
publiky - 2. kolo
Usnesení RM č. 4 – 27/2023
RM  schvaluje  Smlouvu  o  nájmu  nebytových 
prostor č. 2023/22/11 - 10 na pronájem volební 
místnosti pro volby prezidenta České republiky 
v roce 2023 s Nobilis Tilia, s.  r. o., se sídlem 
Vlčí Hora 147, Krásná Lípa, IČ 25497006, dle 
přílohy.

Smlouva o zajištění hudební produkce Den 
Českého Švýcarska
Usnesení RM č. 4 – 28/2023
RM schvaluje uzavření smlouvy o zajištění hu-
dební produkce č. 2023/19/29 - 12 na uspořá-
dání koncertu v rámci Dne Českého Švýcarska 
mezi městem Krásná Lípa a My Se Ozvem s. r. 
o., Na Dračkách 843/24, Praha, IČ 14130742 
dle přílohy.

Smlouva o poskytnutí práv k užívání 
software
Usnesení RM č. 4 – 29/2023
RM  schvaluje  uzavření  smlouvy  o  poskytnu-

tí práv k užívání software č. 2023/19/29  - 12 
mezi městem Krásná Lípa a ALIS, spol. s r. o., 
Mariánská 538/21, Česká Lípa,  IČ 00672414 
dle přílohy.

Kulturní dům
Usnesení RM č. 4 – 30/2023
RM schvaluje bezplatný pronájem prostor kul-
turního domu na tyto akce:
-   Pravidelné  zkoušky  FS  Dykyta  pro  rok 

2023,
-   Výroční schůze KČT dne 28. 1. 2023,
-   Pravidelné zkoušky KKS pro rok 2023.

Zpráva o plnění úkolů z 1. a 2. RM
Usnesení RM č. 4 – 31/2023
RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů 
z 1. a 2. RM.

IV. Informace

Informace
RM projednala následující informace a zápisy:
-  Nezaměstnanost  v  jednotlivých  územích 

okresu Děčín k 31. 12. 2022,
-   Žádost o umístění reklamní tabule,
-   Zápis  z  jednání  Komise  pro  hospodaření 

s byty ze dne 10. 1. 2023,
-   Zápis z Kulturní komise ze dne 2. 1. 2023,
-   Zápis  z  jednání  Společenské  komise  ze 

dne 10. 1. 2023.

Jan Kolář,
Jana Drobečková

I. Hlavní program

Stanovisko obcí z NP České Švýcarsko
Usnesení RM č. 5 – 01/2023
RM projednala a schvaluje společné Stanovis-
ko obcí z NP České Švýcarsko ke studii MŽP 
k  požáru,  k  Analýze  okolností  požáru  v  NP 
České Švýcarsko vypracované HZS ČR a dal-
šímu postupu při odstraňování škod po kůrov-
cové kalamitě a po požáru v území.

Přehled projektů
Usnesení RM č. 5 – 02/2023
RM bere na vědomí přehled projektů  realizo-
vaných v letech 2020 - 2022, přehled projektů 
připravovaných pro realizaci v roce 2023, pro 
realizaci v roce 2024 a následujících letech.

II. Došlá pošta

Prodej pozemků - vyhlášení
Usnesení RM č. 5 – 03/2023
RM vyhlašuje záměr obce prodat část p. p. č. 
2744/2  o  výměře  cca  360  m2,  k.  ú.  Krásná 
Lípa.

Pronájem pozemků - vyhlášení
Usnesení RM č. 5 – 04/2023
RM  vyhlašuje  záměr  obce  pronajmout  část 
p. p. č. 1355/6 o výměře 230 m2, k. ú. Krásná 
Lípa.

Ukončení smlouvy o nájmu pozemku
Usnesení RM č. 5 – 05/2023
RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu po-
zemku  č.  99/23/70/022  (nájemce  Květoslava 
Schlossbauerová,  Nemocniční  1149/12A, 
Krásná Lípa) dohodou ke dni 30. 4. 2023.

Byty - pronájem - byt č. 4, Kyjovská 625/53
Usnesení RM č. 5 – 06/2023
RM  schvaluje  pronájem  bytu  č.  4,  Kyjovská 
625/53,  Daně  Jožákové  a  Jiřímu  Dreslerovi, 
oba  bytem  Kyjovská  625/53,  Krásná  Lípa. 
Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce 
na vlastní náklady.

III. Různé

Byty - nájemní smlouvy
Usnesení RM č. 5 – 07/2023
RM  schvaluje  uzavření  nájemních  smluv 
na byty se stávajícími nájemníky dle přílohy.

Pozemkové úpravy Krásný Buk
Usnesení RM č. 5 – 08/2023
RM  se  seznámila  s  navrženými  změnami 
v  rámci  pozemkových  úprav  v  k.  ú.  Krásný 
Buk, které se týkají pozemků města a nesou-
hlasí se zánikem cesty na p. p. č. 1024/2, k. ú. 
Krásný Buk od Hely č. p. 13 k Hely č. ev. 147.

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB
Usnesení RM č. 5 – 09/2023
RM  schvaluje  Smlouvu  o  budoucí  smlouvě 
o zřízení věcného břemene a dohodu o umís-
tění stavby č. 2023/10/15 - 25 na umístění ka-
belu NN v pozemku města p. p. č. 749/1, k. ú. 
Krásná Lípa s firmou ČEZ Distribuce a. s., Tep-
lická 784/8, Děčín, IČ 24729035, dle přílohy.

Smlouva o zřízení věcného břemene
Usnesení RM č. 5 – 10/2023
RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o zřízení 
věcného břemene - služebnosti č. 2023/16/15 - 
26 na umístění kabelu NN v pozemcích města 
p. p. č. 2746/36, 2794, 3000/2, 1737/1 a 137/1, 
k. ú. Krásná Lípa s firmou ČEZ Distribuce a. 
s.,  Teplická  784/8,  Děčín,  IČ  24729035,  dle 
přílohy.





strana 12 2/2023
INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY KRÁSNÉ LÍPY

Informační  měsíčník  pro  občany  města  Krásná  Lípa,  periodický  tisk  územního  samosprávného  celku  vydávaný  v  Krásné  Lípě.  Vydává  město  Krásná  Lípa,  Masarykova  246/6,  407  46  Krásná 
Lípa,  IČ:  00261459.  Registrováno  u  Ministerstva  kultury  pod  evidenčním  číslem  MK  ČR  E  12238.  Redakce:  Městský  úřad  Krásná  Lípa,  tel.  412  354  820,  e-mail:  krasnolipskyvikyr@seznam.cz  
Sazba a tisk: TISK KRÁSNÁ LÍPA, spol. s r.o.

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB
Usnesení RM č. 5 – 11/2023
RM  schvaluje  Smlouvu  o  budoucí  smlouvě 
o zřízení věcného břemene a dohodu o umís-
tění stavby č. 2023/10/15 - 27 na umístění ka-
belu NN v pozemku města p. p. č. 1523/1, k. 
ú. Vlčí Hora s firmou ČEZ Distribuce a. s., Tep-
lická 784/8, Děčín, IČ 24729035, dle přílohy.

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB
Usnesení RM č. 5 – 12/2023
RM  schvaluje  Smlouvu  o  budoucí  smlouvě 
o zřízení věcného břemene a dohodu o umís-
tění stavby č. 2023/10/15 - 28 na umístění ka-
belu NN v pozemku města p. p. č. 3092, k. ú. 
Krásná Lípa s firmou ČEZ Distribuce a. s., Tep-
lická 784/8, Děčín, IČ 24729035, dle přílohy.

Smlouva o zřízení věcného břemene
Usnesení RM č. 5 – 13/2023
RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o zřízení 
věcného břemene - služebnosti č. 2023/16/15 
-  29  na  umístění  kabelu  NN  v  pozemcích 
města p.  p.  č.  1511,  k.  ú. Vlčí Hora  s  firmou 
ČEZ Distribuce a. s., Teplická 784/8, Děčín, IČ 
24729035, dle přílohy.

Smlouva o zřízení věcného břemene
Usnesení RM č. 5 – 14/2023
RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o zřízení 
věcného břemene - služebnosti č. 2023/16/15 
-  30  na  umístění  kabelu  NN  v  pozemcích 
města p. p. č. 3092, 2972/1, 2957/1, 1937/24, 
1937/8,  1935/2  a  1898/8,  k.  ú.  Krásná  Lípa 
s firmou ČEZ Distribuce a. s., Teplická 784/8, 
Děčín, IČ 24729035, dle přílohy.

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB
Usnesení RM č. 5 – 15/2023
RM  schvaluje  Smlouvu  o  budoucí  smlouvě 
o zřízení věcného břemene a dohodu o umís-
tění  stavby  č.  2023/10/15  -  37  na  umístění 
kabelu NN v pozemku města p. p. č. 1256/3, 
3079/2 a 3079/10, k. ú. Krásná Lípa s firmou 
ČEZ Distribuce a. s., Teplická 784/8, Děčín, IČ 
24729035, dle přílohy.

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB
Usnesení RM č. 5 – 16/2023
RM  schvaluje  Smlouvu  o  budoucí  smlouvě 
o zřízení věcného břemene a dohodu o umís-
tění stavby č. 2023/10/15 - 43 na umístění ka-
belu NN v pozemku města p. p. č. 1461 a 1460, 
k. ú. Krásná Lípa s firmou ČEZ Distribuce a. s., 
Teplická  784/8, Děčín,  IČ  24729035,  dle  pří-
lohy.

Křinice Krásná Lípa, s. r. o. - společné ná-
kupy energií
Usnesení RM č. 5 – 17/2023
RM bere na vědomí informaci ohledně případ-
ného sloučení nákupů energií  se  společností 
Křinice Krásná Lípa, s. r. o. a s tím spojených 
potřebných náležitostí.

Vytápění městských objektů na sídlišti
Usnesení RM č. 5 – 18/2023
RM  města  se  seznámila  s  vytápěním  měst-
ských objektů na sídlišti a schvaluje vytápění 
městských  objektů  pouze  v  topné  sezóně 
v  souladu  s  platnou  vyhláškou,  která  stanoví 
pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody.

Spořicí účet města Krásná Lípa
Usnesení RM č. 5 – 19/2023
RM bere na vědomí navýšení úrokové sazby 
na spořicím účtu vedeného u ČSOB a. s. pro 
období od 23. 1. 2023 do 22. 7. 2023.

Termínovaný vklad města Krásná Lípa
Usnesení RM č. 5 – 20/2023
RM  bere  na  vědomí  následné  zhodnocování 
volných  finančních  prostředků  města  na  ter-
mínovaném  vkladu  vedeného  u  ČSOB  a. 
s.  při  současné  (navýšené)  úrokové  sazbě  
5,20 % p. a.

Pojištění odpovědnosti zaměstnanců
Usnesení RM č. 5 – 21/2023
RM  schvaluje  uzavření  Pojistné  smlouvy  č. 
2023/12/12 - 33 pro pojištění odpovědnosti za-
městnance  za  škodu  způsobenou  zaměstna-
vateli, s pojišťovnou Kooperativa pojišťovna, a. 
s., Pobřežní 665/21, IČ 47116617, dle přílohy.

Dar
Usnesení RM č. 5 – 22/2023
RM schvaluje poskytnutí finančního daru spol-
ku  Konečně  šťastný  domov,  z.  s.  se  sídlem 
Na Vyhlídce 265/12, Rumburk 2 - Horní Jindři-
chov ve výši 5 000 Kč pro rok 2023 a schvaluje 
uzavření Darovací smlouvy č. 2023/13/21 - 31 
dle přílohy.

Dar
Usnesení RM č. 5 – 23/2023
RM  schvaluje  uzavření  Darovací  smlouvy  č. 
2023/13/13 - 32 s Kateřinou Švecovou, Krásná 
Lípa dle přílohy.

Lira - raná péče
Usnesení RM č. 5 – 24/2023
RM  projednala  žádost  o  finanční  příspěvek 
na  poskytování  preventivní  sociální  služby 
raná péče 2023 od organizace Centrum LIRA, 
z. ú. Liberec a schvaluje poskytnutí finančního 
příspěvku ve výši 5 000 Kč.

Zrušení usnesení
Usnesení RM č. 5 – 25/2023
RM ruší usnesení RM č. 1  - 42/2022 ze dne 
7. 11. 2022 z důvodu neproběhnutí transakce.

Přehled plateb místních poplatků 
za 1 - 12/2022
Usnesení RM č. 5 – 26/2023
RM  bere  na  vědomí  přehled  plateb místních 
poplatků, z pobytu a za užívání veřejného pro-
stranství, uhrazených v období 1 - 12/2022.

Pohledávky k rozpočtovým příjmům města 
Krásná Lípa k 31. 12. 2022
Usnesení RM č. 5 – 27/2023
RM  bere  na  vědomí  stav  pohledávek  k  roz-
počtovým  příjmům města  Krásná  Lípa  k  31. 
12. 2022.

ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. - inventarizace
Usnesení RM č. 5 – 28/2023
RM schvaluje příspěvkové organizaci Základ-
ní škola a Mateřská škola Krásná Lípa Pokyn 
(harmonogram)  k  provedení  inventarizace 
v roce 2023 dle přílohy.

Kostka Krásná Lípa, p. o. - přijetí dotace
Usnesení RM č. 5 – 29/2023
RM schvaluje  příspěvkové  organizaci  Kostka 
Krásná Lípa přijetí dotace od Ústeckého kraje 
na poskytování sociálních služeb v roce 2023.

Plán rovných příležitostí v zaměstnání
Usnesení RM č. 5 – 30/2023
RM schvaluje Plán na podporu rovných příle-
žitostí dle přílohy.

Komise rady
Usnesení RM č. 5 – 31/2023
RM odvolává na vlastní žádost Vojtěcha Šulce 
z Povodňové komise.

Kulturní dům
Usnesení RM č. 5 – 32/2023
RM schvaluje bezplatný pronájem prostor kul-
turního domu na uspořádání koncertu malých 
a větších klavíristů ze ZUŠ Rumburk, dle žá-
dosti.
RM  schvaluje  bezplatný  pronájem  prostor 
kulturního domu na uspořádání koncertu s ná-
zvem  Nejmilejší  koncert  dne  4.  5.  2023  pro 
Dětský domov Krásná Lípa.
RM schvaluje bezplatný pronájem prostor kul-
turního domu na Cestovatelský festival dne 
25. 3. 2023 dle žádosti.

Kulturní dům
Usnesení RM č. 5 – 33/2023
RM bere na vědomí program kina a využití kul-
turního domu v měsíci únoru 2023.

IV. Informace

Informace
RM projednala následující informace a zápis:
-  přehled plnění daní v Kč, daňové plnění dle 
druhu daně - porovnání roku 2015 - 2022,

-  nezaměstnanost  v  jednotlivých  územích 
okresu Děčín k 31. 1. 2023,

-  zápis z jednání Kulturní komise ze dne 6. 2. 
2023.

Jan Kolář,
Jana Drobečková


