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č. 587 INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK 4,- Kč

Čtvrtek 4. dubna 2019

Příští číslo vyjde za dva týdny

Významné ocenění 
krásnolipským turistům
Předseda KČT Krásná Lípa Václav Hieke, společně 
s předsedou Krajské oblasti Janem Eichlerem a sta-
rostou města Janem Kolářem převzali na celostátní 
konferenci od předsedy KČT Vratislava Chvátala 
významné ocenění. Do síně slávy KČT byl uveden 

Horský spolek pro nejsevernější Čechy, založen 
r. 1885 (dnes odbor KČT Krásná Lípa). Zároveň byl 
do síně slávy uveden zakladatel a první dlouholetý 
předseda spolku MUDr. Johann Hille.

Na Den učitelů 28. března se zavdalo pro unikátní spolupráci
Celkem šest základních škol ze Šluknovského vý-
běžku, se v  rámci sub projektu navázaného na 
Ozvěny Ekofi lmu v  Krásné Lípě v  návaznosti na 
MFF Ekofi lm, zhostilo terénního pozorování vod-
ních toků. 
Konkrétně se zapojily ZŠ V. Šenov, Šluknov, Jiříkov, 
Staré Křečany, Chřibská a  samozřejmě národní ví-
těz mezinárodního vzdělávacího programu Eko-
škola Krásná Lípa.
S  odborným výkladem studentů postgraduálního 
studia Vysoké školy chemicko-technologické Pra-
ha byla mládež přítomna odběrům vody, vodních 
sedimentů s  ukázkami přítomnosti nejrůznějších 
chemických prvků, ale např. i těžkých kovů.
Pozoruhodné mj. na této práci byla skutečnost, 
že pozorování a  odběry vody z  místních toků se 
uskutečnily na relativně malém území výběžku, 
avšak díky rozvodí řek, s  dosahem do dvou moří. 
V případě odběrů vody říčky Mandavy pod prame-
ništi v Panském, povodím Nisy/ Odry do Baltského 
moře, v případě odběrů vody v říčce Křinici povo-
dím Labe do moře Severního.
Terénní práce probíhaly a odběry se uskutečnily na 
celkem sedmi místech různých toků, za zmínku jis-
tě stojí pramen Sprévy v Neugersdorfu – Ebersba-
chu.
Cílem projektu je dlouhodobé sledování vlivu člo-
věka na kvalitu vody, pilotní práce 28. března měla 
žákům základních škol poodhalit tajemství skrytá 
ve vodních tocích.
Mnozí z  nás totiž ani netuší, jaké druhy a  jaká 
množství nepatřičných prvků do odpadních vod 
vypouštíme a  tedy ani nemáme důvod přemýšlet 
o změnách návyků, či hledání šetrnějších výrobko-
vých alternativ. 
Do budoucna bychom se chtěli zaměřit na sledo-
vání třech nebezpečných skupin látek obsažených 
ve vodách, konkrétně na tzv. domácí chemii denní 
potřeby, dále obsah plast. mikrovláken a  za třetí 
obsah reziduí léků a to vždy před, zejména pak za 
tím kterým civilizačním celkem.
Příslib, odběrům vody přítomného proděkana Mar-
ka Šíra, k další spolupráci pro příští školní rok-y je 
a zejména pak pro střední školy a gymnázia velkou 
výzvou.
Studenti, kteří se zapojí do projektu pracovně na-
zvaného „sledování vlivu člověka na kvalitu vody“ 
si pak mohou vlastní vzorky vody analyzovat přímo 
v laboratořích VŠCHT.
Skvělá příležitost a  jedinečná nabídka může pro-
střednictvím mládeže ve společnosti vyvolat po-
stupnou kvalitativní změnu v  přístupu nakládání 
s vodními zdroji a současně může zpřístupnit cestu 
ke kvalitnímu vzdělání.
Díky všem organizátorům, ředitelům a  všem pří-
tomným učitelům za bezvadně zvládnutou akci, 
děkuji za nabídnuté partnerství Vysoké škole che-
micko-technologické.

Milan Hulán
Foto: Václav Danita
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SVOZ
SEPAROVANÉHO ODPADU
vždy v lichém týdnu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční:
Krásná Lípa, K. Horka, 
Krásný Buk, Kyjov: 11. 4. / 25. 4.
Vlčí Hora, Zahrady: 15. 4. / 29. 4.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma vyzvednout 
na TS Krásná Lípa, Pletařská 22/3 a také na MěÚ, 
dveře č. 5.

Provozní doba TS Krásná Lípa:
Pondělí  7:00 – 12:00 14:00 – 17:00
Úterý  7:00 – 12:00 14:00 – 15:00
Středa  7:00 – 12:00 14:00 – 17:00
Čtvrtek  7:00 – 12:00 14:00 – 15:00
Pátek  7:00 – 13:00
Sobota  sudý týden 8:00 – 11:00
Podrobné informace získáte na MěÚ tel.: 412 354 
833, nebo na TS města tel: 412 354 848.
Do pytlů se třídí tyto odpady: papír a nápojové 
kartony, plasty, polystyren, sklo, kovy, baterie.

Svoz komunálního odpadu (SKO):
1. 4. 2019 začal tzv. letní svoz sběrných nádob na 
SKO. Zimní svoz začíná 1. 10. 2019. 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 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

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

Odborné sociální poradenství 
JUDr. Hanzlíček
Občansko-právní poradenství 
JUDr. Pražák  
a Insolvence/oddlužení
hanzlicek@komunitnicentrum.com 
telefon 777 925 302 

Dluhové poradenství  
novakova@komunitnicentrum.com 
telefon 778 888 431 

Pracovní a kariérové 
poradenství, Retrostipendia 
novakova@komunitnicentrum.com
telefon 778 888 431

Sociálně aktivizační služby  
pro rodiny s dětmi  
kucerova@komunitnicentrum.com 
telefon 774 974 583

Terénní programy
jansova@komunitnicentrum.com
telefon 777 036 828

T-Klub – NZDM
PO - SO 13:00 - 19:00

Amari klub – NZDM
PO - PÁ 12:00 - 17:00 
PO - PÁ 14:00 - 17:00 
galbava@komunitnicentrum.com
telefon 721 055 893

Klub Včelka    
pro předškoláky od 3 do 6 let  
PO - PÁ 8:00 - 13:00 
hadravova@komunitnicentrum.com 
telefon 774 020 265

Osobní asistence  
Domácí péče o seniory  
hanzlicek@komunitnicentrum.com
telefon 777 925 302

Komunitní práce
sajfertova@komunitnicentrum.com
telefon 778 888 435

Půjčovna kompenzačních 
pomůcek
telefon 777 925 302 

Prádelna Kolíček
praní, žehlení, mandl, úklidy
sterbova@komunitnicentrum.com
telefon 777 291 340

Prameny Křinice byly „odemčeny“
Kolem 150 účastníků se v sobotu 30. března sešlo 
u pramenů Křinice, kde se konala tradiční akce Klu-
bu českých turistů Odemykání pramenů Křinice 
– Tří studánek. Výletníky, kteří k  pramenům dora-
zili ze všech stran, čekalo přivítání, krátké povídání 
a  symbolické odemčení pramenů. Především ale 

společné setkání v jarní přírodě, kterému navíc přá-
lo i počasí. Na výlet k pramenům se vydala počet-
ná skupina i  z  krásnolipského náměstí a  na místo 
dorazila krátce před zahájením v  době, kdy se již 
rozhoříval táborák na opékání buřtů a všeho co si 
kdo přinesl. 

Za odemykáním pramenů jste mohli dojít po vlastní trase nebo se připojit k výpravě vyrážející z Křinického ná-
městí v Krásné Lípě. Nenáročná trasa nabídla pohodový výlet i rodinám s dětmi.

U pramenů se sešlo hodně lidí a hodně se také opékalo, chvílemi se na místo u ohně muselo i čekat.

Jako výletní lokalita byly prameny slavnostně předány veřejnosti již v roce 1907 Horským spolkem. V průběhu 
let bylo téměř vše zničeno a obnovy se ujali krásnolipští turisté a jejich příznivci. Po více jak 1500 brigádnických 
hodinách místo obnovili a v roce 1990 ho opět předali veřejnosti. Jsou to vlastně tři prameny, dva menší jsou 
obezděné s nízkým kovovým zábradlím, nad třetím a nejvydatnějším pramenem turisté postavili dřevěný altán 
s lavičkami.
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Mobilní zákaznické 
centrum 
Severočeských vodovodů 
a kanalizací

V  podstatě vše potřebné, co na běžném 
zákaznickém centru (přepisy smluv, 
odhlášení, přihlášení, donést podklady 
k  žádostem na zhotovení přípojek, změny 
ve smlouvách, výši záloh, žádosti na 
přezkoušení vodoměru apod.) vyřídíte 
v  mobilním zákaznickém centru přímo na 
krásnolipském Křinickém náměstí.

Vždy ve středu:
lichá středa od 12:00 do 14:00 hodin
sudá středa od 10:00 do 12:00 hodin
Tato provozní doba mobilního centra platí 
až do 30. 4. 2019.
Běžné zákaznické centrum najdete ve 
Varnsdorfu na ulici 5. května 68 vždy v úterý 
a ve čtvrtek v době od 8:00 do 14:00 hodin.
Severočeské vodovody a  kanalizace, a. 
s. zavedla pro své zákazníky bezplatnou 
asistenční službu v  případě havárie na 
vodovodní přípojce. V  případě potřeby 
volejte 212 812 212!

Asistent prevence kriminality
KONTAKT
V  případě potřeby, můžete kontaktovat 

našeho asistenta prevence kriminality 

na tomto telefonním čísle: 723 255 954. 

Kancelář senátora 
za Děčínsko Zbyněk Linhart
Adresa: Varnsdorf, Generála Svobody 1905
Úřadující dny: každé pondělí vždy od  14:00 
do 16:30 hodin, jinak dle přítomnosti nebo po do-
hodě
Asistent: Bc. Radim Burkoň, 
tel.: 773 289 605, e-mail: radim@burkon.cz, htt-
ps://www.facebook.com/linhart.krasnalipa

Městská knihovna 
Krásná Lípa
Masarykova 1094/4, Krásná Lípa, tel.: 
412 354 837 

Otevírací doba:
pondělí: 13:00 – 16:30
úterý: 9:00 – 11:30; 13:00 – 16:30
středa: 13:00 – 16:30
čtvrtek: 9:00 – 11:30
pátek: zavřeno

Noc s Andersenem Od dubna platí letní 
svoz komunálního 
odpadu

Svoz biodpadu v roce 2019

Velikonoční turnaj v řecko-římském zápase

V pátek 29. března 2019 proběhla tradičně také 
v naší knihovně „Noc s Andersenem“. Této akce se 
zúčastnilo 12 dětí. V  programu večera nechyběly 
soutěže, také čtení pohádek H. Ch. Andersena a to-
lik oblíbená stezka odvahy. Soutěže a zábava pro-
bíhaly až do půlnoci, kdy se děti uložily ke spánku. 
Ráno po malé snídani, se děti plné dojmů a zážitků 
rozešly do svých domovů. Děkujeme p. Nekolové, 
p. Králíkové a p. Hlavaté za dobroty k snídani.
J. Malinová

Od 1. dubna 2019 platí tzv. letní svoz nádob na ko-
munální odpad Změna se týká nádob s červenou 
a bílou nálepkou. Letní svoz trvá do 30. září 2019 
a  od 1. října 2019 začíná opět zimní. Popelnice 
s  červenou nálepkou jsou v  létě vyváženy každý 
druhý týden (v zimním období jsou vyváženy kaž-
dý týden). Nádoby s bílou nálepkou v létě vyváže-
ny nejsou (v zimním období jsou vyváženy každý 
týden).

Pravidelný svoz biologic-
ky rozložitelných odpadů 
rostlinného původu v hně-
dých nádobách přímo od 
občanů bude v  letošním 
roce zahájen ve středu 3. 
dubna. Doba svozu bude 
v daný den od 6 do 20 ho-
din. Frekvence svozů bude 
1x za 14 dní ve středu. 
Podrobnější informace zís-
káte na MěÚ Krásná Lípa 
u paní Fritscheové, tel.: 412 
354 833, e-mail: fritscheo-
va@krasnalipa.cz

V sobotu 9. března 2019 Zápas řecko-římský Krásná 
Lípa pořádal tradiční Velikonoční turnaj. V tělocvič-
ně Sportovního areálu Českého Švýcarska se sešlo 
69 závodníků z  8 družstev. Zápasníci z  domácího 

oddílu pro Krásnou Lípu vybojovali pět zlatých, dvě 
stříbrné a  jednu bronzovou medaili. V  celkovém 
hodnocení družstev se umístili na 5. místě.

V roce 2018 bylo v  rámci svozu komunálního odpa-
du svezeno 675,1 tun odpadu. V roce 2017 se svezlo 
676,2 tun a v roce 2016 to bylo 582,5 tun.

Nově můžete na pokladně MěÚ platit 

i  platební kartou. Pokladní hodiny: Pondělí 
8:00–11:30 a 12:00–17:00 | Úterý 8:00–11:30 a 12:00–
14:30 | Středa 8:00–11:30 a  12:00–17:00 | Čtvrtek 
8:00–11:30 a 12:00–14:30 | Pátek 8:00–11:30
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Kotlíkové dotace a půjčky – průzkum zájmu veřejnosti Informativní rozbor pitné 
vody je nyní v „akci“

Aktuální dění v Krásné 
Lípě v mobilní aplikaci

Ústecký kraj vyhlásí v 1. týdnu července 2019 výzvu 
pro občany Ústeckého kraje na tzv. „Kotlíkové 
dotace“ na výměnu kotlů s  ručním přikládáním 
(nesplňující požadavky min. 3. emisní třídy) za nový 
zdroj tepla. Podporovány budou následující tepelné 
zdroje:
- Tepelné čerpadlo – výše podpory až 80 % 

způsobilých výdajů, max. 120 000,- Kč
- Kotel na biomasu (samočinná dodávka paliva) – 

výše podpory až 80 % způsobilých výdajů, max. 
120 000,- Kč

- Kotel na biomasu (ruční dodávka paliva) – 
výše podpory až 80 % způsobilých výdajů, 
max. 100 000,- Kč

- Plynový kondenzační kotel - výše podpory až 
75 % způsobilých výdajů, max. 95 000,- Kč

Nebude již podporován automatický kotel na 
tuhá paliva kombinovaný uhlí/biomasa, který 
byl podporován v předešlých výzvách.
Kotlíkové dotace administruje Odbor strategie, 
přípravy a  realizace projektů Krajského úřadu 
Ústeckého kraje, kontakty a  průběžné informace 
najdete na webu ÚK v  sekci Dotace a  granty/
Kotlíkové dotace. Žádosti o  dotaci budou 
přijímány od 16. 9. 2019 a budou podávány pouze 

elektronicky.
Ministerstvo životního prostředí ČR vyhlásilo 
prostřednictvím Státního fondu životního prostředí 
ČR pilotní program tzv. „Kotlíkových půjček“, které 
mají sloužit občanům k  předfi nancování výměny 
kotlů. V  případě zájmu veřejnosti může město 
Krásná Lípa požádat Státní fond životního prostředí 
ČR o podporu k poskytnutí těchto půjček. Občané 
mohou poté od města získat bezúročnou půjčku 
na nový zdroj tepla:
- Na tepelné čerpadlo, kotel na biomasu ve výši až 

200 000,- Kč
- Na plynový kondenzační kotel ve výši až 

150 000,- Kč
Rovněž lze získat nenávratnou podporu na zajištění 
služeb specialisty, který pomůže s  nalezením 
vhodného řešení výměny kotle a s vyřízením půjčky 
a  dotace, a  to až do výše 10 000,- Kč za jednu 
provedenou výměnu kotle.
Občané, kteří by měli zájem o  výměnu kotle 
s  pomocí „Kotlíkové dotace“ a  „Kotlíkové půjčky“, 
ať se do 15. 4. 2019 obrátí na MěÚ Krásná Lípa na 
ing. Petra Simandla, e-mail: simandl@krasnalipa.
cz, k nahlášení předběžného zájmu o získání této 
formy podpory, případně o další informace.

V rámci služeb Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad 
Labem (zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví 
ČR) nabízí informativní rozbor pitné vody za 
výhodnou cenu. Cena kráceného rozboru začíná na 
750 Kč a nabídka platí do 15. května 2019. Nejbližší 
pracoviště ZÚ najdete na www.zuusti.cz v  menu 
„Pracoviště“ nebo volejte infolinku 844 06 06 06.

Stáhněte si mobilní aplikaci 
Česká obec a   nechte se 
informovat 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 „Obchod Play“ nebo „App Store“, 
kterou rozkliknete a  ve vyhledávači zadejte Česká 
Obec. Více informací najdete na www.krasnalipa.cz

Nebytový prostor 
k pronájmu

Volný byt v Domě 
s pečovatelskou službou

Rada města Krásná Lípa se na svém jednání dne 
7. 2. 2019 usnesla vyhlásit záměr obce pronajmout 
nejdříve od 1. 5. 2019 nebytový prostor č. 49, 
Nemocniční 1137/6 - dosud provozován jako 
prodejna potravin a  smíšeného zboží - o  velikosti 
92,85 m2. Veškeré opravy a  úpravy si provede 
nájemce na vlastní náklady. Více informací na MěÚ 
Krásná Lípa, telefon: 412 354 823.

Rada města Krásná Lípa se na svém jednání 
25. 3. 2019 usnesla vyhlásit záměr obce pronajmout 
byt č. 19, Nemocniční 1148/12 (Dům s pečovatelskou 
službou). Byt I. kategorie o  velikosti 1+1 
(43,20 m2, sazba 30,46 Kč/m2). Byt je vhodný pro 
max. 2 osoby. Veškeré případné opravy a úpravy si 
provede nájemce na vlastní náklady. Více informací 
na MěÚ Krásná Lípa, telefon: 412 354 823.

Prodej pohledávky
V rámci likvidace dědictví po Lence Králové, narozené 3. 5. 1963, posledním trvalým pobytem 
Krásná Lípa, Vyhlídky 922/22, zemřelé 14. 3. 2015, prodává JUDr. Vratislav Makovec, notář 
se sídlem v  Děčíně, pohledávku zůstavitelky Lenky Králové plynoucí z  titulu pravomocného 
směnečného platebního rozkazu Krajského soudu v  Ústí nad Labem ze dne 2. 8. 2007, číslo jednací 
24 Sm 257/2007-8, který nabyl právní moci dne 24. 8. 2007, ve výši 123.100,- Kč s  úrokem 
ve výši 6 % z  částky 123.100,- Kč od 17. 2. 2017 do zaplacení, včetně nákladů soudního 
řízení v  částce 39.227,70 Kč. Kupní cena za prodej pohledávky činí 15.000,- Kč. Žadatelé se 
mohou přihlásit osobně v  kanceláři notáře na adrese Děčín, Děčín I-Děčín, U  Plovárny 438/3, 
v  úředních hodinách pondělí až čtvrtek 8-12 hodin a  12.30-16 hodin nebo v  pátek 8-12 hodin 
a 12.30-15 hodin nebo telefonicky na číslech 412 519 691, 607 057 979.
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Nejvyšší ocenění 
značkaře pro 
Václava Hieka

V národním parku platí přechodné zákazy vstupu do hnízdních lokalit

Z rukou předsedy krajské komise značení Ústeckého 
kraje Václava Niče 24. března obdržel odznak 
značkaře 1. třídy Václav Hieke, předseda KČT Krásná 
Lípa. Nejvyšší značkařské ocenění uděluje Rada 
značení KČT za obnovu či proznačení více jak 
500 km turistických tras. Václav Hieke také dokázal 
vychovat a  zacvičit řadu svých následovníků. 
Gratulujeme!

České Švýcarsko, 28. 2. 2019 – Počínaje prvním 
březnovým dnem vstupuje v  platnost opatření 
obecné povahy vydané Správou Národního parku 
České Švýcarsko, které po přechodnou dobu 
zakazuje vstup do hnízdních lokalit v  národním 
parku. Opatření slouží k  zajištění klidu zvláště 
chráněným druhům ptáků, konkrétně sokolů 
stěhovavých, čápů černých a  výrů velkých. Správa 
parku toto opatření přijímá každoročně. Zákaz 
vstupu do hnízdních lokalit je veřejností tradičně 
dobře přijímán a  respektován, díky tomu jsou 
pro zdejší oblast obvyklé vysoké počty úspěšně 
vylétnuvších mláďat.
Zákazy vstupu do hnízdních lokalit se tradičně 
netýkají značených turistických cest, pro běžné 
návštěvníky opatření nepředstavuje žádné větší 

omezení. Turisté však na uzavřenou hnízdní lokalitu 
mohou narazit na některých neznačených cestách. 
Proto jsou hnízdní lokality v  terénu vyznačeny 
pomocí dřevěných označníků a  v  některých 
případech i  vymezovacími páskami. Pokud 
návštěvník na takovéto terénní označení natrefí, 
je žádán ke změně trasy tak, aby hnízdní lokalitou 
neprocházel.
Zvláště chráněné druhy ptáků jsou na rušení 
člověkem extrémně citlivé. V  případě, že jsou při 
hnízdění rušení, může dojít k opuštění a zastydnutí 
vajec, případně i úhynu mláďat. Dočasně chráněné 
lokality se návštěvníkům opět otevřou od konce 
června, v některých případech od konce července.
Správa Národního parku České Švýcarsko také 
připomíná celoroční zákaz provozování bezpilotních 

letadel (dronů) nad územími všech našich národních 
parků, platný již od poloviny roku 2017.
Ing. Pavel Benda, Ph.D., ředitel Správy Národního 
parku České Švýcarsko: "Provozovatel dronu si nemusí 
ani být vědom toho, jaké dopady jeho činnost může na 
hnízdící ptáky mít. Sokoli stěhovaví, čápi černí a  výři 
velcí to ani tak nemají v přírodě snadné, dopřejme jim 
proto klid v době, kdy jej potřebují opravdu nejvíc."

Znění opatření obecné povahy a  mapku 
s vyznačenými lokalitami s informací o délce zákazu 
vstupu najdete na stránkách: www.npcs.cz
Publikováno z  Ofi ciální webové stránky NP České 
Švýcarsko a CHKO Labské pískovce 
(http://www.npcs.cz)

Program kina 

Sněhová královna: V Zemi zrcadel
Pátek 12. 4. 2019 od 17:00
Mocný král Harald ztratil téměř celou rodinu kvůli 
kouzlům Sněhové královny, a  tak začne hledat 
cestu, jak by mohl zničit magii na celém světě.
Animovaná pohádka pro děti, 87 min., 
vstupné 60 Kč

Přes kosti mrtvých
Středa 24. 4. 2019 od 18:00
Skrze energickou a  značně excentrickou 
postavu Janiny Dušejkové, učitelky angličtiny 
v  důchodovém věku, sledujeme vzrůstající 
hrůzu malé osady na polsko-českém pohraničí, 
ve kterém se v  rychlém sledu stane několik 
záhadných vražd bez jasně vysvětlitelné logiky 
nebo motivu.
Koprodukční fi lm s titulky, 128 min., 
vstupné 70 Kč

Ukliďme svět, ukliďme Česko, ukliďme 
koryto říčky Křinice
V úterý 23. dubna můžete společně s námi uklidit koryto říčky Křinice z města až po vstup do Kyjovského 
údolí. Sraz je v 8.00 hodin před radnicí. S sebou nezapomeňte vhodné oblečení, obuv, gumové rukavice 
a dobrou náladu. V cíli akce na všechny čeká táboráček s opékáním buřtů.
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V KRÁSNÉ LÍPĚ
POSLOUCHÁME

88.8 FM
sever.rozhlas.cz

SEVER

Moskvič a Žiguli - Lada
Tato sovětská, a  po roce 1991 ruská auta jsou u  nás dodnes dobře známá, 

a zatímco ruský podnik na výrobu Moskvičů v roce 2006 defi nitivně zkrachoval 

a ukončil výrobu, auta Žiguli - Lada se nadále vyrábějí ve spoustě následnických 

typů a modelů, např. - Niva, Samara, Priora, Granta, Vesta a podobně.  Současné 

modely Lady se dobře prodávají po celé Evropě, i u nás.  Jedná se o osobní auta 

střední třídy, srovnatelná s jinými značkami. Jednoduché a rychle opravitelné 

auto ve své době poskytovalo svým uživatelům velmi dobrou službu. Obě 

značky měly charakteristický tvar karoserií a specifi cké jízdní vlastnosti. I přes 

obecně vžitý názor o  "žravosti", nevychází porovnání s  ostatními tehdejšími 

značkami nijak dramaticky. I  vysmívaný a  trochu opovrhovaný Moskvič 

disponoval ve své době kvalitními dvouokruhovými brzdami a  celou řadou 

pokrokových technických řešení. My Vám předvedeme na našem srazu pel-

mel vozů co kdo má doma, ale vesměs se jedná o auta sovětské éry 60. až 90. 

let minulého století. Rádi vidíme, když u našich aut lidé vzpomínají na doby 

kdy oni nebo jejich rodiče v těchto vozech také jezdili.

Vladimír Homuta

Donáška knih do domu

Poděkování

Městská knihovna Krásná Lípa nabízí svým registrovaným čtenářům donášku 
knih do domu. Službu mohou využít senioři a zdravotně handicapovaní 
občané. Službu lze objednat přímo v knihovně, nebo telefonicky na 
čísle: 412 354 837. Služba je poskytována zdarma.

Chtěla bych tímto poděkovat městu Krásná Lípa, Technickým službám města, 
Policii ČR, zejména pak p. Steinbachovi, terénní pracovnici p. Jansové a sociální 
pracovnici z Rumburku p. Hofmanové za pomoc s péčí o mého bratra, kteří mě 
nikdy neodmítli a vždy hledali řešení jak pomoci.

Jaroslava Roubíčková
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Podpora rodin s dětmi
V rodině, které byla služba doporučena, došlo 
k  umístění dětí do dětského domova. Děti byly 
zanedbané a  žily v  nevyhovujících podmínkách. 
Děti žily s matkou a otcem v malém bytě, ve kterém 
chybělo základní vybavení, postele, nábytek, všude 
byl velký nepořádek a  zima, v  bytě plíseň. Rodina 
neměla dostatek fi nančních prostředků, neuměla 
s  fi nancemi hospodařit, otec dětí nepracoval, 
děti často hladověly. Služba probíhala 3x týdně 
v domácnosti. Hlavními cíli spolupráce bylo zlepšit 
a  stabilizovat psychický stav uživatelky služby – 
matky dětí, najít pro otce dětí zaměstnání, dát 
do pořádku domácnost, rozšiřovat a  upevňovat 
rodičovské kompetence obou rodičů, naučit rodinu 
hospodařit s  fi nancemi, získat děti zpět do rodiny. 
Zprvu byla práce v  rodině velmi obtížná, matka 
i  otec pochopili až časem, co znamená pro děti 
vhodný domov a  podmínky, jaké kroky je třeba 
vykonat, co vše je nutné zajistit a na čem pracovat. 
Matce byla s  podporou služby zprostředkována 
psychologická pomoc, otci dětí zaměstnání, 
v domácnosti bylo postupně vše dáno do pořádku 
– vymalováno, zajištěno její vybavení, byla 
zprostředkována materiální i  potravinová pomoc. 

Oba rodiče začali aktivně se službou spolupracovat 
a  připravovat pro sebe i  své děti pěkný a  čistý 
domov. Pracovali na sobě s  cílem získat děti zpět 
do své péče, komunikovali za podpory pracovnice 
služby s  dětským domovem a  dalšími institucemi, 
naučili se být více zodpovědnými. Otec dětí získal 
a udržel si své zaměstnání, stabilizovala se fi nanční 
situace v  rodině, začaly se řešit dluhy. Matka byla 
doprovázena pracovnicí k  soudním jednáním, na 
úřady, do zdravotnických zařízení.
Děti byly čím dál častěji propouštěny z  dětského 
domova domů k  rodičům na propustky, zprvu na 
kratší, postupem času na delší období. Při pobytu 
dětí doma matka pravidelně se službou pracovala 
na rozvoji péče o  děti, o  domácnost, docházelo 
k  různým nácvikům, uplatňování teoretických 
vědomostí v každodenním životě.
V  současné době jsou všechny děti doma na 
dlouhodobé propustce.  OSPOD podpořil návrat 
dětí do rodiny návrhy na zrušení ústavní výchovy. 
Nyní probíhají soudní jednání, dvě nejmladší děti 
jsou již soudně svěřeny zpět do péče matky. 
Tolik o  jedné dlouhodobé spolupráci s  rodinou, 
na které tým Kostky pracoval. Sociálně aktivizační 

služby pro rodiny s  dětmi poskytují podporu 
rodinám s dětmi v obtížné sociální situaci, u kterých 
je ohrožen vývoj dětí nebo fungování rodiny. Jsou 
časově náročné, protože pracovník si nejdříve musí 
získat důvěru členů rodiny, než s  nimi následně 
může začít pracovat na zlepšení jejich situace.
Služby jsou poskytovány především terénní formou 
v  přirozeném prostředí rodiny. Snaží se rodiče 
podporovat v  jejich kompetencích, zůstávají v  roli 
průvodce a usilují, aby se rodiče na řešení problému 
spolupodíleli a  zodpovědnost za řešení situace 
zůstala na jejich straně.
Sociální služba působí ve všech obcích 
Šluknovského výběžku. Kancelář služby má zázemí 
v objektu komunitního centra Kostka v Krásné Lípě. 
Ve službě pracuje v současné době 6 zaměstnanců 
- 2 sociální pracovníci a  4 pracovníci v  sociálních 
službách.  Za rok 2018 bylo podpořeno 73 rodin. 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s  dětmi 
fi nančně podpořil Ústecký kraj a Evropská unie.
Mgr. Renáta Kučerová, sociální pracovník, vedoucí 
služby
Bc. Dagmar Válková DiS., pracovník v  sociálních 
službách
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Zpráva o plnění úkolů
Usnesení ZM č. 3 – 01/2019 
ZM bere na vědomí Zprávu o  plnění úkolů 
z 2. ZM. 
Zpráva o činnosti MěÚ
Usnesení ZM č. 3 – 02/2019 
ZM bere na vědomí Zprávu o  činnosti MěÚ 
předloženou Mgr. Lucií Hankovou, tajemnicí 
MěÚ. 
Zpráva o kulturních aktivitách
Usnesení ZM č. 3 – 03/2019 
ZM bere na vědomí Zprávu o kulturních akti-
vitách předloženou Janou Drobečkovou, mís-
tostarostkou města bez připomínek. 
Zpráva o činnosti o. p. s. České Švýcarsko  
Usnesení ZM č. 3 – 04/2019 
ZM bere na vědomí Zprávu o činnosti o. p. s. 
České Švýcarsko předloženou Mgr. Tomášem 
Veselým Ph. D., ředitelem. 
Zpráva o  výsledcích fi nančních kontrol 
v roce 2018 
Usnesení ZM č. 3 – 05/2019 
ZM schvaluje Roční zprávu o  výsledcích fi -
nančních kontrol v  roce 2018 v předloženém 
znění.  
3. rozpočtové opatření 2019
Usnesení ZM č. 3 – 06/2019 
ZM schvaluje 3. rozpočtové opatření rozpočtu 
města Krásná Lípa v předloženém znění. 
Návrh Klidových území Národního parku 
České Švýcarsko  
Usnesení ZM č. 3 – 07/2019 
ZM nesouhlasí s  dokumentem Návrh klido-
vých území NP České Švýcarsko (únor 2019) 
předloženým Správou NPČŠ mimo jiné pro-
to, že město Krásná Lípa požaduje souběžné 
projednání s dokumentem Zásady péče o NP 
České Švýcarsko a závazné vyhrazení sítě zna-
čených turistických tras, hipotras, cyklotras 
a horolezeckých cílů v dotčeném území.
ZM vyjadřuje nesouhlas se způsobem a  prů-
během projednávání nových dokumentů 
Správy NPČŠ v  souvislosti s  novelizací záko-
na č. 114/1992 Sb. Zákon o  ochraně přírody 
a  krajiny. ZM pověřuje RM k  dalšímu jednání 
se Správou NPČŠ.
Členské příspěvky  
Usnesení ZM č. 3 – 08/2019 
ZM schvaluje členské příspěvky města Krásná 

Lípa na rok 2019 do:
1) HSRD ve výši 5 000 Kč,
2) Euroregion NISA ve výši 17 290 Kč,
3) Euroregion LABE ve výši 13 832 Kč,
4) DSO Sever ve výši 24 395 Kč.
Nemovitosti - prodej objektu Pražská 
450/48 
Usnesení ZM č. 3 – 09/2019 
ZM schvaluje prodej pozemku st. p. č. 192 
o výměře 249 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, 
jehož součástí je stavba-budova č. p. 450 - by-
tový dům - a p. p. č. 263 o výměře 302 m2 – tr-
valý travní porost – a p. p. č. 2385/11 o výměře 
181 m2, vše v katastrálním území a obci Krás-
ná Lípa, Richardu Černému, bytem Štursova 
448/7, Krásná Lípa za kupní cenu 2 700 000 Kč, 
splatnou před podpisem kupní smlouvy s tím, 
že kupující do 18 měsíců od podpisu kupní 
smlouvy provede investice ve výši 300 000 Kč 
do centrálního vytápění a jiného, což bude za-
jištěno směnkou v hodnotě 300 000 Kč. Nákla-
dy spojené se sepsáním kupní smlouvy hradí 
prodávající a daň z převodu nemovitých věcí 
hradí kupující.
Nemovitosti - převod členských práv a po-
vinností k bytu
Usnesení ZM č. 3 – 10/2019 
ZM ruší Usnesení ZM č. 2-20/2018 ze 17. 12. 
2018 z  důvodu změny účastníků převodu 
členských práv a povinností k bytu a zároveň 
schvaluje převod členských práv a povinností 
k bytu č. 19, Nemocniční 1063/28, za cenu 350 
000 Kč na Irenu Novou, bytem Pražská 944/37, 
Krásná Lípa. Irena Nová uhradí veškeré nákla-
dy spojené s převodem členských práv a po-
vinností. 
Prodej p. p. č. 2289, p. p. č. 2290 a  p. p. č. 
2291/1, vše k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 3 – 11/2019 
ZM schvaluje prodej p. p. č. 2289 o  výměře 
988 m2, p. p. č. 2290 o výměře 196 m2 a p. p. č. 
2291/1 o výměře 318 m2, vše k. ú. Krásná Lípa 
za účelem výstavby rodinného domu Jakubu 
Duškovi, bytem El. Krásnohorské 707/4, Krásná 
Lípa a  Radce Hlaváčkové, bytem Masarykova 
246/6, Krásná Lípa za cenu 87 060 Kč (do zá-
kladní výměry 60 000 Kč, nad základní výměru 
24 160 Kč, porosty 2 900) Prodej bude realizo-
ván podle oddílu I., článku 2, odst. 5 a 6 Postu-

pu ve věci prodeje a  užívání nemovitostí ve 
vlastnictví města Krásná Lípa. Kupující uhradí 
veškeré náklady s prodejem spojené.  
Prodej části p. p. č. 2329/1, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 3 – 12/2019 
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 2329/1 o vý-
měře 150 m2, k. ú. Krásná Lípa Petru Kisovi, by-
tem Nemocniční 1065/32, Krásná Lípa za cenu 
7 500 Kč. Náklady s  prodejem uhradí město 
Krásná Lípa. 
Odkoupení části p. p. č. 2329/13, k. ú. 
Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 3 – 13/2019 
ZM schvaluje odkoupení části p. p. č. 2329/13 
o  výměře 131 m2, k. ú. Krásná Lípa od Petra 
Kise, bytem Nemocniční 1065/32, Krásná Lípa 
za cenu 6 550 Kč. Náklady s odkoupením uhra-
dí město Krásná Lípa. 
Prodej části p. p. č. 1964/1, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 3 – 14/2019 
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 1964/1 o vý-
měře 1319 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem 
výstavby rodinného domu Zdeňce a  Marti-
nu Kotrmanovým, bytem Vítkovická 2045, 
Nymburk za cenu 71 900 Kč (do základní 
výměry 60 000 Kč, nad základní výměru
11 900 Kč). Prodej bude realizován podle oddí-
lu I., článku 2, odst. 5 a 6 Postupu ve věci pro-
deje a užívání nemovitostí ve vlastnictví města 
Krásná Lípa. Kupující uhradí veškeré náklady 
s prodejem spojené. 
Prodej p. p. č. 979 a p. p. č. 981, k. ú. 
Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 3 – 15/2019 
ZM schvaluje prodej p. p. č. 979 o výměře 723 
m2 a  p. p. č. 981 o  výměře 984 m2, vše k. ú. 
Krásná Lípa za účelem výstavby rodinného 
domu Janu a  Ivaně Marii Böhmovým, bytem 
Polní 114/16, Krásná Lípa za cenu 116 800 Kč 
(do základní výměry 42 120 Kč, nad základní 
výměru 61 680 Kč, porosty 13 000 Kč). Prodej 
bude realizován podle oddílu I., článku 2, odst. 
5 a 6 Postupu ve věci prodeje a užívání nemo-
vitostí ve vlastnictví města Krásná Lípa. Kupují-
cí uhradí veškeré náklady s prodejem spojené. 
Prodej části p. p. č. 2329/1, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 3 – 16/2019 
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 2329/1 
o  výměře 1200 m2, k. ú. Krásná Lípa za úče-
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lem výstavby rodinného domu Václavu Ja-
nouškovi, bytem Všemily 55e, Jetřichovice za 
cenu  60 000 Kč. Prodej bude realizován podle 
čl. 2 odst. 5 a 6 Postupu ve věci prodeje a uží-
vání nemovitostí ve vlastnictví města Krásná 
Lípa. Kupující uhradí veškeré náklady s prode-
jem spojené. 
Prodej části p. p. č. 1513, k. ú. Vlčí Hora 
Usnesení ZM č. 3 – 17/2019 
ZM neschvaluje prodej části p. p. č. 1513, k. ú. 
Vlčí Hora společnosti Chata Vlčí Hora s. r. o., se 
sídlem Pražská 636, Dolní Břežany z  důvodu 
nemožnosti rozdělení pozemku. 
Prodej p. p. č. 1902/10, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 3 – 18/2019 
ZM neschvaluje prodej p. p. č. 1902/10 o  vý-
měře 345 m2, k. ú. Krásná Lípa Kláře a Jiřímu 
Pavelkovým, bytem Havlíčkova 580/6, Krásná 
Lípa z důvodu zachování pozemku pro potře-
by města. 
Prodej p. p. č. 9 a p. p. č. 672, vše k. ú. Kyjov 
u Krásné Lípy 
Usnesení ZM č. 3 – 19/2019 
ZM neschvaluje prodej p. p. č. 9 o výměře 1400 
m2 a p. p. č. 672 o výměře 1769 m2, vše k. ú. 
Kyjov u Krásné Lípy fi rmě Divus s. r. o., se síd-
lem Kyjov 37, Krásná Lípa z důvodu zachování 
pozemků pro potřeby města. 
Odkoupení pozemků
Usnesení ZM č. 3 – 20/2019 
ZM schvaluje odkoupení části p. p. č. 208 o vý-
měře 263 m2 a  části p. p. č. 209 o  výměře 4 
m2, vše k. ú. Kyjov u Krásné Lípy od Milana Rit-
schela, bytem Husova 2751, Varnsdorf za cenu 
13 350 Kč (50 Kč/m2). Náklady s  převodem 
uhradí město Krásná Lípa. 
Výjimka z Postupu ve věci prodeje a užívá-
ní nemovitostí ve vlastnictví města Krásná 
Lípa - Usnesení ZM č. 3 – 21/2019 
ZM schvaluje výjimku z  Postupu ve věci pro-
deje a užívání nemovitostí ve vlastnictví měs-
ta Krásná Lípa, kdy prodej p. p. č. 1105, k. ú. 
Zahrady nebude řešen podle oddílu III., čl. 10, 
odst. 8 uvedeného Postupu.  
Prodej p. p. č. 1105 a p. p. č. 90/5, vše k. ú. 
Zahrady  
Usnesení ZM č. 3 – 22/2019 
ZM schvaluje prodej p. p. č. 1105 o  výměře 
302 m2 a p. p. č. 90/5 o výměře 1843 m2, vše k. 
ú. Zahrady za účelem zřízení zahrady Mirosla-
vu a Stanislavě Hyblbauerovým, bytem Zahra-
dy 22, Krásná Lípa za cenu 64 350 Kč. Kupující 
uhradí veškeré náklady s prodejem spojené. 
Prodej p. p. č. 1105, k. ú. Zahrady 
Usnesení ZM č. 3 – 23/2019 
ZM neschvaluje prodej p. p. č. 1105 o výměře 
302 m2, k. ú. Zahrady Zdeňku a Vlastě Jindro-
vým, bytem Ke Koupališti 286/7, Rumburk 
z důvodu prodeje jinému zájemci. 
Přijetí daru  
Usnesení ZM č. 3 – 24/2019 
ZM schvaluje přijetí daru p. p. č. 1356/3 o vý-
měře 567 m2 a části p. p. č. 1356/4 o výměře 51 
m2, vše k. ú. Krásná Lípa od Ústeckého kraje. 
Vrácení kauce 
Usnesení ZM č. 3 – 25/2019 
ZM schvaluje vrácení kauce ve výši 32 250 
Kč Ladislavu Ferencovi, bytem Varnsdorfská 
160/72, Krásná Lípa z důvodu splnění podmín-
ky výměny oken, vchodových dveří a  opravy 
střechy na objektu čp. 160 dle kupní smlouvy 
č. 2017/32/15 - 28. 
Prodloužení lhůty zahájení stavby 
Usnesení ZM č. 3 – 26/2019 
ZM neschvaluje prodloužení lhůty zahájení 

stavby rodinného domu dle kupní smlouvy č. 
2016/32/15 - 149 o  1,5 roku Evě Horčičkové, 
bytem Osadní 1446/5, Rumburk a  Martinu 
Kapiasovi, bytem Polní 735/22, Rumburk, 
z důvodu nesplnění podmínek smlouvy.  
Prodloužení lhůty na podpis kupní 
smlouvy 
Usnesení ZM č. 3 – 27/2019 
ZM neschvaluje prodloužení lhůty na podpis 
kupní smlouvy na prodej části p. p. č. 1868/4 
a části p. p. č. 1857/9, vše k. ú. Krásná Lípa za 
účelem výstavby rodinného domu o 3 - 5 mě-
síců Jakubu Honovi, bytem Chřibská 303. 
Zrušení usnesení
Usnesení ZM č. 3 – 28/2019 
ZM ruší usnesení ZM č. 2-25/2018 ze dne 
17. 12. 2018 o prodeji části p. p. č. 1868/4 a čás-
ti p. p. č. 1857/9, vše k. ú. Krásná Lípa Jakubu 
Honovi, bytem Chřibská 303.  
Zrušení usnesení
Usnesení ZM č. 3 – 29/2019 
ZM ruší usnesení ZM 20-17/2018 ze dne 10. 9. 
2018 o prodeji části p. p. č. 1789/1, k. ú. Krásná 
Lípa Luboši Jelínkovi, bytem Průmyslová 248, 
Strančice z důvodu nezájmu žadatele. 
Zrušení usnesení o prodeji pozemku 
Usnesení ZM č. 3 – 30/2019 
ZM ruší usnesení ZM 2-26/2018 ze dne 17. 12. 
2018 o prodeji části p. p. č. 2329/1, k. ú. Krásná 
Lípa Pavlu a  Veronice Arnoštovým z  důvodu 
odstoupení žadatele od koupě.  
OZV pyrotechnika
Usnesení ZM č. 3 – 31/2019 
ZM projednalo žádost pana Jiřího Vrabce, 
bytem Vlčí Hora o  úplný zákaz používání py-
rotechniky celoročně na celém území města 
Krásná Lípa a  ZM neschvaluje vydávat v  této 
záležitosti obecně závaznou vyhlášku. 
Dotace spolky
Usnesení ZM č. 3 – 32/2019 
ZM bere na vědomí výjimku z  Dotačního 
programu na podporu kulturní, sportovní 
a tělovýchovné činnosti a práci s mládeží pro 
rok 2019, kterou schválila RM usnesením č. 
8-31/2019 dne 25. 2. 2019. ZM schvaluje roz-
dělení dotací v  souladu s  Dotačním progra-
mem na podporu kulturní, sportovní, tělový-
chovné činnosti a práci s mládeží pro rok 2019 
a uzavření příslušných veřejnoprávních smluv 
dle přílohy.
Dotace - neschválení 
Usnesení ZM č. 3 – 33/2019 
ZM neschvaluje poskytnutí dotace žadatelům 
v souladu s Dotačním programem na podpo-
ru kulturní, sportovní, tělovýchovné činnosti 
a práci s mládeží pro rok 2019 dle přílohy. 
Pečovatelská služba 2019
Usnesení ZM č. 3 – 34/2019 
ZM schvaluje přijetí dotace na pečovatelskou 
službu pro rok 2019 z programu Podpora soci-
álních služeb v Ústeckém kraji 2019 od Ústec-
kého kraje ve výši 568 800 Kč.
ZM schvaluje realizaci projektu. 
Kontrolní výbor ZM
Usnesení ZM č. 3 – 35/2019 
ZM ukládá kontrolnímu výboru ZM Krásná 
Lípa provést tyto kontrolní akce v roce 2019:
-  dodržování podmínek a uplatňování dotač-

ního programu na podporu výstavby rodin-
ných domů, 

-  plnění usnesení RM a ZM, 
-  přínos členství v organizacích, kterým město 

každoročně přispívá, 
-  systém výběru rekreačních a  ubytovacích 

poplatků. 

 Finanční výbor ZM
Usnesení ZM č. 3 – 36/2019 
ZM ukládá fi nančnímu výboru ZM Krásná Lípa 
provést tyto kontrolní akce v roce 2019:
-  kontrola přidělení příspěvku dle pravidel pro 

přidělování příspěvků městem na podporu 
kulturní, sportovní, tělovýchovné činnosti 
a práci s mládeží v roce 2018,

-  kontrola přidělení dotací na opravy fasád, 
střech a oplocení v roce 2018,

-  kontrola přidělení dotací na připojení na ve-
řejnou kanalizační síť v roce 2018.

Převod přístavby tělocvičny a pozemků do 
správy ZŠ a MŠ Krásná Lípa p. o.
Usnesení ZM č. 3 – 37/2019 
ZM schvaluje převod přístavby tělocvičny ve 
sportovním areálu města a dále pozemků pro 
realizaci projektu „Ovocný sad“ p. p. č. 1964/2 
o  výměře 3717 m2, p. p. č. 1965/9 o  výměře 
1686 m2 a  část p. p. č. 1965/1 o  výměře cca 
1675 m2, vše k. ú. Krásná Lípa, do správy pří-
spěvkové organizaci Základní škola a  Mateř-
ská škola Krásná Lípa, p. o., dodatkem ke zři-
zovací listině.  
Diskuze členů ZM
Usnesení ZM č. 3 – 38/2019 
ZM ukládá RM zabývat se těmito otázkami, 
které vyplynuly z diskuze členů ZM:
a) Zlepšení dostupnosti hasičů při požárním 
poplachu.
b) Úpravou Postupu ve věci prodeje a užívání 
nemovitostí ve vlastnictví města Krásná Lípa.

Starosta města: Jan Kolář 
Ověřovatelé zápisu: 
Mgr. Milena Nagelová a Václav Hieke 

I. Různé
Sběrný dvůr Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 9 – 01/2019 
RM schvaluje zrušení výběrového řízení na 
dodavatele stavby zakázky „Sběrný dvůr Krás-
ná Lípa“. 

Návrh Klidových území Národního parku 
České Švýcarsko 
Usnesení RM č. 9 – 02/2019 
RM opakovaně projednala Návrh klidových 
území NP České Švýcarsko (únor 2019) před-
ložený Správou NPČŠ.
RM vyjadřuje nesouhlas se způsobem a  prů-
během projednávání nových dokumentů 
Správy NPČŠ v  souvislosti s  novelizací záko-
na č. 114/1992 Sb. Zákon o  ochraně přírody 
a krajiny.
RM schvaluje nesouhlasné Stanovisko města 
Krásná Lípa k Návrhu klidových území NPČŠ 
z  důvodu odděleného projednávání doku-
mentů Zásady péče o  NP České Švýcarsko, 
Návštěvnický řád a  závazného vyhrazení sítě 
značených turistických tras, hipotras, cyklo-
tras a horolezeckých cílů a z důvodu absence 
návrhů pozitivních prvků usměrňování ná-
vštěvnosti.

Jan Kolář, Jiří Podhorský

 USNESENÍ z 9. zasedání 
Rady města Krásná Lípa 

konaného dne 18. 3. 2019


