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OBYTNÉ VOZY – MODERNÍ
CESTOVATELSKÝ TREND

UPRCHLICKOU KRIZI
ŘEŠÍME I SPOLEČNĚ
Poslední jednání krizového řízení v rámci ORP
Rumburk k řešení ukrajinské uprchlické krize
proběhlo on-line formou. Situace v regionu se
již poměrně stabilizovala, tlak na ubytovací kapacity se snížil. Zprovoznilo se velkokapacitní
ubytování v Rumburku na Podhájí (cca 100
uprchlíků). Probíhá aktivní výměna informací,
zkušeností se službami atp. Postupně se objevují i dotační možnosti pro kompenzace nákladů obcí. Pozitivní je skutečnost, že uprchlíci,
ve většině ženy, aktivně vyhledávají pracovní
příležitosti. Velký zájem mají o jazykové kurzy
češtiny pro dospělé.
V Krásné Lípě máme v tuto chvíli evidováno
38 uprchlíků, město poskytlo 3 byty, připravujeme žádost o dotaci na rekonstrukci dalších
dvou. Na vybavení bytů jsme dostali velkorysé
finanční i věcné dary od privátních subjektů.
Ve školských zařízeních je cca 5 dětí, jedna
ukrajinská učitelka našla práci v základní
škole.
Jana Drobečková, místostarostka

duben 2022

NÁDRAŽNÍ BUDOVA V KRÁSNÉ LÍPĚ
PROJDE REKONSTRUKCÍ

Z tiskové zprávy Správy železnic: Správa železnic může díky pravomocnému stavebnímu
povolení pokračovat v přípravě rekonstrukce
nádražního objektu v Krásné Lípě. Kromě
kompletní opravy se v něm vzhledem k turistické oblibě regionu počítá i se vznikem ubytovacích prostor. Budova nádraží rekonstrukcí
získá nové zateplení, střechu, fasádu, okna
a dveře. Součástí prací bude vybudování bezbariérového přístupu a plochy pro parkování.
Úpravou dále projde nástupištní přístřešek,

jehož součástí bude nově úschovna kol. V přízemí objektu se opraví čekárna pro cestující.
Větší část interiérů bude po úpravě dispozic
nově sloužit jako turistická ubytovna s 10 pokoji s bistrem. Součástí bistra budou také veřejné toalety. O správu nově vzniklých prostor
se postará město Krásná Lípa prostřednictvím
nájemní smlouvy. Na fotografii vizualizace
vzhledu nádražní budovy po plánované rekonstrukci.

PARKOVIŠTĚ VLČÍ HORA SLOUŽÍ VEŘEJNOSTI
AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V KRÁSNÉ LÍPĚ
V MOBILNÍ APLIKACI

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 „Google Play“ nebo „App Store“,
kterou rozkliknete a ve vyhledávači zadáte
Česká Obec. Představení aplikace a návod
k jejímu používání najdete ve videonávodu na
webu www.ceskaobec.cz.

Vloni dokončené parkoviště pod Vlčí horou, doplněné dětským koutkem, dobře slouží veřejnosti.
A to i ve všední dny (viz. foto z 12. 4. 2022). O víkendech je pro veřejnost k dispozici i nedaleké privátní kapacitní parkoviště společnosti Nobilis Tilia. Děkujeme firmě za velkorysý přístup
a službu veřejnosti.
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RODINNÝ VÝLET ZA OTEVÍRÁNÍM PRAMENŮ KŘINICE
Po dvou letech se opět dočkali příznivci
tradičního rodinného výletu za otevíráním pramenů Křinice. Konal se poslední
březnovou sobotu a možná i díky opravdu vydařenému slunečnému počasí se
ten den u pramenů sešlo cca 160 lidí. Výletníci se k nim mohli vydat po vlastní ose
nebo vyrazit s průvodcem z Křinického
náměstí v Krásné Lípě. Pro všechny postupně příchozí byl u pramenů již připraven táboráček, na kterém si mohli opéct
s sebou přinesenou uzeninu. Program
zahájil Mikuláš Peterka, který přítomné

OTEVŘENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY
V ČESKÉM ŠVÝCARSKU
V neděli 3. dubna 2022 proběhlo tradiční otevření turistické sezóny v Českém
Švýcarsku. Hlavním tématem bylo představení trasy Hřebenovky v úseku nádraží Jedlová – Tolštejn – Jiřetín pod Jedlovou – Krásná Lípa na pomezí Lužických
hor a Českého Švýcarska. Celodenní
program tak zval na celou řadu míst
a akcí v okolí, poté pokračoval v Domě
Českého Švýcarska v Krásné Lípě, kde
se v odpoledních hodinách konalo slav-

nostní otevření nového koutku pivovaru
Falkenštejn, křest zbrusu nové brožury
Zážitky v Českém Švýcarsku 2022–
2023, přednáška Hřebenovka Českým
Švýcarskem – historie a současnost
a v podvečer program zakončil koncert
kytaristy Tonyho Ackermana a Zdeňka
Jahody (mandolína). Fotografie jsou
z otevření koutku pivovaru Falkenštejn
a křtu nové brožury.

přivítal a seznámil s historií pramenů.
Na prameništi Křinice jsou tři studánky –
následovalo odemčení té největší v altánu s recitací básničky "Znám křišťálovou
studánku..."
Program příjemného setkání v přírodě
doplnilo vystoupení harmonikáře hrajícího a zpívajícího při procházení se mezi
lidmi. Každý z účastníků obdržel účastnický list, k dispozici byly i propagační
letáky na připravovaný Pohádkový les.
Akci pořádá KČT Krásná Lípa.

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ
V KULTURNÍM DOMĚ

Začátkem jara se v Krásné Lípě konaly hned dvě akce,
které zvaly na velikonoční tvoření. Na první z nich zvalo
město Krásná Lípa spolu s folklorním souborem Dykyta.
Plné předsálí tvořivých dětí a další na sále, kde nejen děti
zaujalo pletení pomlázek spolu se členy folklorního souboru Dykyta – tak vypadalo sobotní tvoření 9. dubna 2022
v kulturním domě.

POSEZENÍ S MUZIKOU
A VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ
V APARTHOTELU LÍPA

Za necelý týden po velikonočním tvoření v kulturním domě
připravil tvoření, navíc i posezení s muzikou, folklorní soubor Lužičan v Aparthotelu Lípa. V pátek 15. dubna 2022
se tam bavili děti i dospělí, někdo přišel s dětmi tvořit,
uplést si pomlázku nebo si posedět s přáteli, k tomu všemu jim hrála muzika pořadatelského folklorního souboru
a nechybělo ani něco k pití a zakousnutí.
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KULTURNÍ NABÍDKA BUDE I LETOS PESTRÁ

Pro letošní rok jsme opět připravili rozmanitou
skládanku kulturních akcí, koncertů a uměleckých vystoupení. Na své si přijdou příznivci
folkloru, vážné hudby, folku, rocku i alternativní muziky. Hudba různých žánrů postupně
rozezní kostel, kulturní dům, kapli ve Vlčí Hoře,
Schindlerovu pletárnu i naše náměstí.
Začátkem června proběhne tradiční Folklorní
festival Krásná Lípa, kdy ve městě přivítáme
folklorní soubory z celé republiky. V rámci
závěrečného večera vystoupí zpěvák Vlasta
Horváth se svojí skupinou. O dva týdny později zahrají, v industriálních kulisách Schindlerovy pletárny, jeden z našich nejlepších
rockových kytaristů Michal Pavlíček (Pražský

výběr, Stromboli) a zpěvačka Monika Načeva.
Začátkem prázdnin rozezní kostel sv. Marie
Magdaleny harfa Kataríny Ševčíkové. V rámci Dne Českého Švýcarska přivítáme držitele
mnoha hudebních ocenění a výjimečného
zpěváka Dana Bártu, tentokrát v jeho výrazně
rockové poloze, se skupinou Alice. V září uslyšíme v kulturním domě známého folkového
písničkáře a kytarového virtuosa Karla Plíhala.
Velkou lahůdkou pak bude koncem listopadu,
již na první adventní neděli, koncert dětského
pěveckého sboru Severáček, kdy si společně
připomeneme 100 let od narození hudebního
skladatele profesora Ilji Hurníka, čestného občana našeho města. Druhý adventní koncert

bude patřit ve vlčíhorské kapli Panny Marie
Karmelské hudební formaci Solideo s programem historických skladeb hraných na dobové hudební nástroje. Adventní finále již bude
tradičně v režii našich folklorních souborů
a Krásnolipského komorního sboru. Nejprve,
ve třetí adventní neděli, vystoupí v kostele nad
náměstím Lužičan. O týden později nás pak
k vánočnímu času dovede společné vystoupení Dykyty a Krásnolipského komorního sboru.
Kromě výše uvedených vystoupení je připravena i řada dalších. Všechny budeme postupně zveřejňovat obvyklými cestami, ve Vikýři,
na webu, facebookovém profilu atd.
Jana Drobečková

Michal Pavlíček a Monika Načeva

DOBROVOLNÍCI UKLÍZELI ŘÍČKU KŘINICI
K celorepublikové akci Ukliďme Česko se ve
čtvrtek 21. dubna 2022 přidal i krásnolipský
MěÚ. Zorganizoval akci s názvem Ukliďme
Česko, ukliďme říčku Křinici. Tradiční úklid
Křinice je otevřený pro další zájemce i veřejnost, a tak se přidala i skupinka dobrovolníků
z příspěvkové organizace Kostka Krásná Lípa.
V né příliš teplém počasí společně čistili úsek

Křinice od čističky odpadních vod v Krásném
Buku až po Novou Perlu v Kyjově. Celou akci
pak zakončili u restaurace Na Fakultě společným opékáním buřtů a posezením u táboráčku. Na celé řadě míst, včetně říčky Křinice,
uklízeli také žáci naší základní školy. Úklidem
oslavili 22. dubna i Den Země.

Dan Bárta se skupinou Alice

Karel Plíhal
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ROZHOVOR STAROSTY JANA KOLÁŘE S JANEM DOBROVSKÝM

Jan Dobrovský, novinář, podnikatel, filantrop, člověk mnoha zájmů, s obrovským
přehledem v historii a filozofii. Investor
řady projektů zaměřených do oblastí chemického průmyslu, moderní energetiky,
biotechnologií, medicíny, potravinářství
a dalších špičkových technologií. A především hodně zajímavý člověk, skvělý fotograf a pozorovatel života, kterého můžete
často potkat v našem městě s fotoaparátem na krku.
Mám několik let možnost se s Vámi občas
potkávat při mnoha různých příležitostech.
Někdy jsou to náhodná setkání při Vašich
častých pobytech v Krásné Lípě, jindy při
společenských příležitostech, ať už v Praze nebo zde v našem regionu. Tak tomu
bylo i naposledy v polovině letošního března, kde jste se účastnil slavnostní prezentace medailonků regionálních osobností –
pamětníků v rámci projektu Příběhy našich
sousedů, které připravili již poněkolikáté
žáci základních škol na Šluknovsku. Mluvím o tom proto, že Příběhy našich sousedů jsou jednou z aktivit Nadace Post Bellum
– Paměť národa, kdy právě Vy osobně jste
jedním z hlavních podporovatelů a donátorů. Kromě poděkování za tuto Vaši společensky velmi prospěšnou aktivitu, bych si
dovolil první otázku – proč jste se rozhodl
pro podporu právě této činnosti?
Příběhy našich sousedů jsou jedním z nejlepších způsobů, který v Paměti národa děláme,
jak přiblížit osobním prožitkem pamětníka dějinné okamžiky, které se odehrály v horizontu
jednoho lidského života, ale pro novou generaci jsou už vlastně historií. Děti, které se o tyhle příběhy zajímají, natáčí rozhovory a videa
s pamětníky a potom zpracují jejich příběh do
formy sdělné pro veřejnost, pro ty se ten příběh stává součástí i jejich vlastní zkušeností.
Učí se vnímat dějepis jinak, než jen jako letopočet a jména z učebnice. Je v tom najednou
emoce, konkrétní člověk. Děti se pak úplně
jinak zajímají o moderní dějiny a přináší jim to
i osobní prožitek.
Mám radost, že i naše základní škola se do
Příběhů našich sousedů pravidelně zapojuje, děti v minulých letech zaznamenaly

řadu zajímavých životních osudů řady našich občanů, ať už to byl aktuálně životní
příběh paní Stanislavy Paulíčkové či pana
Wilibalda Klingera, před časem pana Vladislava Vencka nebo pana Martina Schulze
z Doubice. Asi se shodneme na tom, že
úroveň zpracování i kvalita vlastní veřejné
prezentace prací neustále roste?
Až to bere dech. Děti pracují s metodickými
koordinátory a s učiteli, ale úroveň zpracování
těch příběhů je čím dál tím vyzrálejší. V tom
oboru prezentace se učí sami učitelé, ale děti
do toho vnášejí technologickou dovednost. Je
to hodně dáno technickými prostředky, které
jsou stále vyspělejší a děti je umí používat
prakticky intuitivně. Je radost to sledovat.
Krásnolipáci Vás měli možnost poznat
i jako skvělého fotografa, když jsme v naší
minigalerii na chodbě radnice uspořádali
výstavu Vašich černobílých fotografií – momentek z oslav 150. výročí povýšení Krásné Lípy na město. To byl však jen zlomek
Vaší dlouholeté tvorby. Fotografie ze života
romské komunity na Šluknovsku jste vydal v knize Families, kde jsem našel i řadu
známých tváří od nás. Co Vás přitahuje na
tomto prostředí, pro mnohé jistě i na kontroverzním tématu s lidmi často žijícími
v sociálním vyloučení, a přiznejme si na
okraji společnosti?
Jste příliš laskav k mé velmi skromné fotografické práci. Já mám fotografování rád jako
výrazový prostředek, to je pravda, ale fotograf
s velkým F nejsem. Mám takové kolegy v naší
malé agentuře 400 ASA, kteří velkými fotografy jsou. Mám se od nich hodně co učit.
Co mě přitahuje na prostředí romských rodin
jsem vlastně napsal do předmluvy oné knížky,
kterou jste zmínil. Žil jsem jedno životní období na pražském Žižkově v pavlačovém domě
s Romy, kteří mi velmi pomáhali. Především
mě ukrývali před policií, která se mi snažila
všemožně znepříjemňovat život kvůli mým politickým aktivitám. Měl jsem k těm lidem blízko
a chtěl jsem si tu emoci nějak oživit. Navíc mi
přišel život romských rodin výtvarně zajímavý.
Já samozřejmě vím, že něco podobného fotilo
už hodně lidí, ale chtěl jsem to udělat jinak. Ať
to diváci posoudí sami, jestli se mi to podařilo.
Nemohu nezmínit i další Vaši velmi povedenou knihu Lost Europe, kterou jste vydal
s přáteli, také skvělými fotografy Karlem
Cudlínem a Martinem Wágnerem o zapadlých koutech Ukrajiny. Je naprosto zřejmé,
že Ukrajinu dobře znáte, nepochybně ji
i máte rád, mnohokrát jste tam pobýval. Ve
světle aktuálních událostí se musím zeptat,
jak vnímáte neomluvitelnou agresi ruského
prezidenta Vladimíra Putina vůči této zemi
a občanům Ukrajiny, která je Vám jistě blízká?
Byl jsem jeden z mála, který předpokládal, že
se tahle agrese stane. V okamžiku, kdy Rusko
okupovalo Krym a “separatisté” obsadili Donbas, mi bylo jasné, že tím to nekončí, ani kdyby Západ uznal tuhle anexi jako právoplatnou.
Dokonce už dávno před tím jsme s mým tátou
a několika dalšími zkušenými politiky i intelektuály varovali před plynofikací ruským plynem

a přílišnou důvěrou ve schopnost Ruska vyvinout se do civilizované země západních hodnot. To, co předvedla ruská armáda na Ukrajině teď a co budeme zjišťovat i nadále, tedy
barbarskou krutost, vraždění civilistů a ničení
měst, to je, bohužel, v ruské tradici těchto válek odnepaměti.
Čelíme nebývalé uprchlické krizi, miliony
uprchlíků, ve většině žen a dětí, opouští ve
strachu své ukrajinské domovy. Jsme však
zároveň svědky obrovské vlny solidarity,
dobrovolnických aktivit, štědrých charitativních sbírek. To je velmi pozitivní, ale dají
se očekávat i hlasy kritické, nesouhlasné,
negativní. Jak je možné předejít polarizaci
společnosti a udržet kultivovanou veřejnou
diskusi a pozitivní náladu veřejnosti?
To nevím. Spíše se obávám, že nikoliv. Každá
civilizace, každé společenství má své vlastní
dennodenní problémy, které postupně, po mobilizaci emocí, převládnou nad tím, co se dá
jen těžko silou jednotlivce ovlivnit. Přesto se
domnívám, ačkoli nejsem optimista, že velká
část společnosti zůstane ve střehu a připravena nejenom pomáhat, ale v případě ohrožení
našeho vlastního prostoru se i bránit.
Těžko lze předvídat, jak se bude dále válečný konflikt vyvíjet, stejně tak dopady nejen
na ekonomiku a hospodářství, ale i politické nastavení v Evropě i ve světě. S těmito
výzvami se bude muset vypořádat i každý
z nás osobně…
To je právě ta potíž. Žijeme životy, které jsou
v nějaké normě našeho vlastního vnímání,
a válka jejich kvalitu jednoznačně zhorší. Moje
babička říkala, že na lepší se zvyká dobře,
čímž myslela i na to, že zhoršení bývá bolestné. Čeká nás to ale všechny a vyhnout se tomu
jednak nemůžeme a jednak by to bylo velmi
krátkozraké, kdybychom se chtěli vyhnout třeba sankcím uvaleným na Rusko. Krátkodobě
by to ulevilo ekonomickým ztrátám, ale už
střednědobě bychom si to pak vyčítali, až by
třeba ruské tanky stály na našich hranicích.
Na závěr snad trochu pro odlehčení. Vím, že
máte pro České Švýcarsko, a koneckonců
i pro Krásnou Lípu jistou slabost. Máte zde
prostřednictvím svých společností nemalé
investiční aktivity v oblasti cestovního ruchu. Co zde u nás shledáváte za zajímavé
a mimořádné? Je to krajina, lidé, historie?
Krásná Lípa, její okolí, Šluknovsko jako celek,
to je naprosto ojedinělý ekosystém. Nemyslím tím jenom přírodu a krajinu, ale atmosféru
tvořenou komplexem historie, lidí, hledáním
jejich identity, počasím, zemědělstvím, chalupařením, ale i sociálními problémy, nedostatkem práce, Romy a vztahem k nim, spolky
s ušlechtilými programy, lučním barem, Schrödingerovým spolkem a lidmi, kteří dělají práci
pro ostatní, turistickým klubem a jeho funkcionáři, angažovanými učiteli, pěveckým sborem,
ústavy sociální péče a jejich klienty a všemi
ostatními, kteří žijí své životy, vaří lepší pivo
a perou se se svými životy v těžších podmínkách, než je zvykem jinde. Je to kraj, kde není
štěstí zadarmo, ale když zaberete, stojí to za
to.
Děkuji za rozhovor, Jan Kolář
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OBYTNÉ VOZY – MODERNÍ CESTOVATELSKÝ TREND
odstavných plochách, někdy i na loukách
a jiných soukromých pozemcích. Bohužel,
někdy po těchto nezávislých cestovatelích
zůstává v přírodě nebo i ve městě odpad
a další nepořádek.
Rozhodli jsme se na tento cestovatelský
trend pozitivně zareagovat a připravujeme
pro tento typ návštěvníků nabídku karavanových stání a zázemí. Pro výstavbu
využijeme delší dobu nevyužívaný pozemek u fotbalového hřiště v Mánesově
ulici, kde bylo v minulosti mj. kynologické
cvičiště. Umožňuje to územní plán i dobrá

dosažitelnost inženýrských sítí. V současné době máme hotový projekt a žádáme
o stavební povolení. Půjde do značné míry
o automatizované služby, nabídneme sociální zařízení a kuchyňku, servisní místo
pro odpadní vody, elektro a vodní přípojky.
Kapacita bude 7 vozidel, bude zde možné
postavit i několik stanů. V současné době
se již objevují i vhodné dotační programy
na podporu výstavby této turistické infrastruktury.
Jan Kolář

V období hygienických restrikcí v průběhu celosvětové epidemie nemoci covid-19, kdy byly dlouhodobě
uzavřeny hotely, penziony a další ubytovací zařízení,
se velké oblibě začaly těšit moderní obytné vozy, tzv.
campery. Tato vozidla dnes dokáží nabídnout komfortní výbavu, vč. kuchyňky a sociálního zařízení a jsou
zajímavou, a především nezávislou alternativou k tradičnímu cestování a poznávání. Vozidla se dají zakoupit, ale i jen zapůjčit. Komunita uživatelů sdílí na
různých fórech své zkušenosti, tipy na výlety, místa
pro parkování, ale i třeba návody k realizaci vlastních
vestaveb do dodávkových vozidel. Svým uživatelům
nabízí mnoho výhod i jistý kus romantiky.
Ale každá mince má dvě strany, a i v případě tohoto
nového fenoménu tomu není jinak. Na tento trend ještě
nezareagovala legislativa, ani není vybudovaná dostatečná infrastruktura. To přináší samozřejmě i některá
negativa, se kterými se setkáváme především v turisticky atraktivních oblastech. Zaznamenáváme je i my
v našem městě a blízkém okolí. Vozidla vídáme často
nevhodně zaparkována k přenocování na různých místech, často ve vjezdech do lesa, na parkovištích či na

LUŽICKOHORSKÝ RYCHLÍK – FENOMÉN ROKU 2021

Chybějící přímé spojení Prahy s Máchovým
jezerem a nikdy neexistující spojení Prahy
s Lužickými horami a s Národním parkem
České Švýcarsko, to byl letitý stav veřejné
dopravy, který se změnil až v roce 2021, kdy
ROPID, IDSK a DUK objednali nový rychlík
řešící neutěšený stav rekreační dopravy mezi
Prahou a Šluknovským výběžkem. Lužickohorský rychlík je bezesporu alternativou, která světlo na konci tunelu ukázala! Výsledky
každého nového spojení (vlaku) se dostavují
s fázovým zpožděním 2–3 let; v tomto případě
však nebylo třeba čekat na to, jak se nabídka na trhu ujme, protože hlad cestujících po
rychlíku byl takový, že čísla roku 2021 předčila očekávání jak objednatelů, tak dopravce,
který musel nejednou posilovat soupravu, aby
„se lidi odvozili“. Diskuze kolem každé novinky
je vždy komplikovaná a nutně zjednodušená,

protože diskutovat, hledat fakta, znovu diskutovat a přemýšlet, a to v mnoha souvislostech
a úhlech pohledu, na to má čas a potenciál
málokdo. Někteří ale měli o (ne)efektivnosti
nově zavedeného rychlíku jasno ještě předtím,
než vyjel!
První rychlík vyjel až v neděli 18. 4. 2021, kdy
se uvolnila pocovidová opatření a započala
se sezóna provozu vlaků rozšířeného rekreačního léta (ČD, KŽC). Výkon dne 18. 4. byl
současně pojat i jako oslava nového a dlouho
očekávaného rychlíku v regionech, které získaly prvně v historii přímé spojení s hlavním
městem. Oslavy proběhly v Krásné Lípě, kde
vlak projel „slavobránou“ vytvořenou hasiči;
uvítání vlaku se zástupci VIP hostů na palubě vlaku proběhlo také v Praze na hl. nádraží
a v koncových Mikulášovicích. Přivítat rychlík
přišli zástupci měst a obcí, Národního parku
České Švýcarsko, Lužických hor, pivovaru
Falkenštejn a mnoha dalších organizací zřízených za účelem podpory a rozvoje cestovního
ruchu. Sešlo se na 200 lidí, kteří vyjádřili radost z dobrého počinu, který se podařil.
Souprava rychlíku byla po celý rok turnusově
složena ze dvou vozů B/BDs a lokomotivy 749
s tím, že v době silné přepravní poptávky byla
souprava posilována o další vůz B. V soupravě byl řazen barový vůz, který si rychle našel
své příznivce a tak se nezřídka kdy stávalo,

že rodiny s dětmi jezdily na výlety z Prahy jen
kvůli řazení „restauráku“. Hlavními turistickými
cíly byly: Bezděz (hrad), Doksy/Staré Splavy
(Máchovo jezero), dále Česká Lípa (přepravně
nejvíce jezdili cestující do/z Prahy do škol/práce jako rychlou a příjemnou alternativou k autobusovým linkám z Holešovic do Rumburku
přes Českou Lípu). V oblasti Lužických hor
lákaly nejvíce destinace dosažitelné v okolí
Nového Boru a Svoru (Klíč, přehrada Naděje,
sklárny Lindava a Kunratice). Evergreenem
pro turisty je Jedlová a její okolí (rozhledna,
hrad Tolštejn), hodně lidí vystupuje a nastupuje v Chřibské (vodopády, vstup do národního
parku) a v Krásné Lípě (národní park). Brtníky
představují nejbližší místo pro vstup do Českého Švýcarska, Mikulášovice táhnou muzeem
nožířství a výstupem na magickou Tanečnici.
Během května jsme se nevyhnuli náhradní autobusové dopravě (Karosa C934 KŽC).
Rychlík je propagován Ústeckým krajem (letáky), Národním parkem České Švýcarsko
(videoupoutávka, letáky), městy Krásná Lípa,
Mikulášovice, Praha aj. a mnoha íčky v regionu, v Praze a ve Středočeském kraji. Liberecký kraj o existenci vlaku taktně mlčí, i když
tento napájí stovkami lidí týdně turistické cíle
ve všech krajích: Středočeském, Libereckém a Ústeckém. Přepravní odbavení je pro
cestující komplikované z důvodu nezařazení
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vlaku do IDOLu. Z Prahy do Bezdězu platí PID, z Jedlové do Mikulášovic platí DUK
a v celé trati vlaku platí SJT (státní one-ticket).
Na území Libereckého kraje jsou bezplatně
přepravování držitelé bezkontaktní čipové
karty OPUSCARD. Vlak je veden pod názvem
Lužickohorský rychlík, na území Ústeckého
kraje nese označení T-čkové linky a to T10.
Vlaky R 1275/ R 1274 přepravily za zkrácenou
provozní sezonu v období od poloviny dubna
až do konce října neuvěřitelných 15 162 cestujících, kteří měli vydané jízdenky od průvodčího KŽC nebo načtené elektronické jízdenky
PID, DUK, ČD resp. SJT. Při počtu 62 provozních dnů rychlíku (zkráceno ze 71 dnů v důsledku pozdějšího započetí provozní sezóny
kvůli covidu), jedná se o 244 cestujících na
každý provozní den (tedy 122 cestujících na
jeden vlak) bez ohledu na hezké nebo ošklivé
počasí. Data pocházejí ze statistiky dodavatele softwaru přenosných osobních pokladen,
které mají průvodčí k dispozici.
Neskutečně rychlé přijetí rychlíku cestujícími,
jeho zařazení do dopravních systémů a jeho
akceptace organizacemi zajišťujícími cestovní
ruch v Lužických horách a Českém Švýcarsku
jsou jednoznačným důkazem oprávněnosti
existence tohoto produktu na české železnici
vzbuzujícího velkou radost!
Vlak má i svá „nej“ v rámci ČR: jedná se o nejdelší rychlík v klasické soupravě tažený motorovou lokomotivou 749 (denní proběh 404
km), vlak spojuje tři velké turistické oblasti
(Máchův kraj, Lužické hory, České Švýcarsko)
s hlavním městem Prahou, a ve vlaku je řazen
kapacitní vůz na přepravu kol současně s barovým vozem zabezpečujícím turistům vysoký
komfort cestování v oblastech, kde kapacitní
klasická souprava již několik desetiletí chybí.
Zatímco proběh řady 749 u ČD je ročně přibližně 20 000 km, tak u KŽC je kilometrický
proběh u řady 749 úctyhodných 50 000 km.
Vlak, který se rychle chytnul a našel si ihned
své cestující, rozhodně nevozil první provozní sezónu vzduch a navíc poskytuje pohodlí
a služby vyšší přidané hodnoty, které nejsou
v regionu na severovýchod od Prahy běžné.
Rychlík znovu vyjel 26. 3. 2022. Novinky GVD
2022 jsou tyto: zastaví se už i v České Lípě hl.
n., nebude se již stavět v Nové Huti v Lužických horách z důvodu minimálního využívání
této zastávky, dále se urychlí odpolední trasa
do Prahy a zastavování v Praze budou určena
jen k výstupu cestujících proto, aby se urychlila trasa v případech zpoždění protijedoucích
vlaků a cestující tak nebudou nuceni po Praze
zbytečně odstát do času pravidelného odjezdu.
Jan Kolář

duben 2022

DOKONČILI JSME REKONSTRUKCI DALŠÍHO MĚSTSKÉHO
BYTU – PODPOŘÍME ZÁCHRANU RUMBURSKÉ NEMOCNICE
Byt v Dittrichově ulici 2 prošel zásadní modernizací. Na základě žádosti generálního
ředitele Krajské zdravotní, a. s. MUDr. Petra
Malého, MBA, byl radou města přidělen ve veřejném zájmu novému zaměstnanci nemocni-

ce v Rumburku. Jedná se o součást personálního motivačního programu Krajské zdravotní,
a. s. pro zajištění pracovníků potřebných profesí, do kterého se zapojí dle možností i další
obce regionu.

RYBÁŘI HODNOTILI LOŇSKÝ ROK
Výroční členská schůze Místní organizace
Českého rybářského svazu, která se konala
26. března 2022 je tradičně spojena především
s hodnocením práce a aktivit v předešlém roce
a stanovením činnosti pro rok letošní.
Rybáři v Krásné Lípě hospodaří na pstruhových vodách v délce 8 km a o rozloze 2,65
ha. Mimopstruhový revír má celkovou výměru
7,35 ha, skládá se z tůní 1–6 a vodní nádrže
Kyjov.
Sdružení má celkem 147 členů, z toho 9 žen,
18 žáků (5 děvčat) a 7 dorostenců. Rybářská

stráž má celkem 9 členů a pracuje pod vedením pana Luďka Vybírala.
Kromě péče o svěřené rybníky v majetku města, údržby techniky a další brigádnické činnosti
uspořádají rybáři mj. místní kolo soutěže v lovu
ryb a teoretických znalostí mládeže „Zlatá udice“ (15. 5. 2022), v rámci Dne dětí rybářské
závody pro veřejnost na Cimráku spojené
s náborem nových členů (4. 6. 2022) a družstvo mládeže se zúčastní rybářských závodů
„O Šluknovský pohár“ (21.–22. 6. 2022).
Jana Drobečková
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JIŽ POSEDMNÁCTÉ SE KONAL MAŠKARNÍ V KRÁTKOSTI
BÁL TOLŠTEJNSKÉHO PANSTVÍ
Maškarní bál Tolštejnského Panství má jednu
zvláštnost. Je totiž putovní. Neváže se na jediné místo, ale parta organizátorů z Oblastní
akademie přátel kultury každoročně přiváží
zábavu do tanečních sálů různých měst a obcí
Šluknovska. A právě letošní bál – v pořadí
sedmnáctý – doputoval 12. března 2022 do
obnoveného a novotou vonícího kulturního
domu v Rybništi. Zaplněný sál, celá škála
barevných masek a první půlhodina, v níž
se představila hudební skupina Galaxie, byly
příslibem příjemné celovečerní pohody, k níž
krásně přispěly inspirativní taneční ukázky
dolnopodlužských manželů Jaroslava a Adély
Macháčkových a místního tanečního páru
Jiřího a Miluše Vytlačilových. Jejich vystoupením a ani dalším programem se však letos
nemohl potěšit vrchnostenský hostitel Albrecht
Berka z Dubé. A tak se choť pana Albrechta,
Michaela Anna ze Záhvozdu, ujala povinností
a doručila přítomným písemnou zdravici, v níž
se říká:
Já, Albrecht Berka z Dubé, pán na hradě Tolštejně a v celém do šíře i dálky se rozkládajícím panství Tolštejnském, i v okamžiku, kdy
jsem chorobou upoután na lůžko, myslím na
vás a na váš bál, který tak rád navštěvuji. Pozdravení z hradu Tolštejna posílám. To pak patří všemu lidu dobrému, který o rozkvět panství
mého s láskou a oddaností pečuje. Hudbou
a tancem ať dnešní den se zaskví a zábava
ať radost vám přináší. Lide milý panství mého!
Naplňte pohár dobrým mokem a srdce dobrou
pohodou! Ať noc dnešní je plna veselí, tance
a radosti! Lide podtolštejnský, tak, jak prací
panství mé zvelebuješ, tak také po zásluze
ducha svého zábavou dnešní noci povznes
a tělo tancem obvesel! Vám všem přeji dobré
přebývání na XVII. bálu panství Tolštejnského!

Albrecht Berka z Dubé, v. r.
S přáním dobrého zdraví byl odeslán pozdrav
tolštejnskému pánovi a celý sál se bavil hudbou, zpěvem a tancem. Po lístcích do tomboly
se jen zaprášilo a dvaadvacátá hodina pak
přinesla tradiční akt vyhlašování ceny OAPK
za nejpozoruhodnější počin ve prospěch kultury v regionu. A protože covidová omezení
zabránila v loňském roce pořádání bálu, předávaly se letos hned dvě ceny. Za plných 30
let rozdávání radosti a krásy folklorního umění
si Zlatou múzu severu 2020 převzali zástupci
krásnolipského folklorního souboru Dykyta.
Do čela všech nominovaných za rok 2021 se
probojovala obec Rybniště. Za znovuzrození
kulturního domu a významný přínos místní
kultuře přijal ocenění pro hostitelskou obec
starosta Ing. Roman Forfera. Hudba se dala
slyšet a slavnostní tuš pro oceněné po chvíli
vystřídala promenádní mazurka s hodnocením
masek. Porota neměla jednoduchou úlohu –
poctivě vybrat z báječných masek ty nejpůsobivější. Přesto nakonec pět připravených cen
našlo své majitele.
Medovinové pozdravy loupežníka Vildy si odnesly zombie-parta a spoře oděná děva nejasného pohlaví. Tři dorty Tolštejnského panství
osladily život Shrekovi a Fioně, samuraji s gejšou a úžasné masce Střihorukého Edwarda.
Pod hudební taktovkou skupiny Galaxie se
přehoupla půlnoc a zábava ubíhala jak jarní
voda v Matyásce. Poslední tóny uzavřely bál
ve dvě ráno a nezbývá, než se těšit zase na
příště! A také poslat poděkování všem, kteří se
přišli bavit, všem, kteří se o zábavu postarali,
všem kteří svou trochou přispěli do tomboly
a speciálně obci Rybniště a jejich prima hasičům! Díky!
Martin Louka

V Kyjově došlo na trase Köglerovy NS Krásnolipskem k úpravě průchodu turistické trasy
okolo bývalé školy tak, aby se nechodilo po
privátním pozemku a nevstupovalo se zbytečně na hřbitov. Nové oplocení provedly technické služby

Dlouhé měsíce trápení s důsledky kalamitní
kůrovcové těžby v prostoru Sněžné pomalu
končí. Probíhají jednání o nápravě škod a úklidové práce. Mytí komunikací, jež provedli naši
hasiči, jednak výrazně sníží prašnost, ale také
bude více vidět případné poškození

Fotbalové hřiště se připravuje na jarní sezónu.
Větší regenerační zásahy na travnaté ploše
proběhnou začátkem léta. Máme připraven
i projekt na automatizovanou závlahu. O dotační podporu jsme v tomto případě žádali několikrát neúspěšně. Snad se brzy zadaří

Fotografie z nedávné historie: Křinické náměstí v roce 2007

Jeden ze dvou nově nainstalovaných poutačů
V Pražské ulici u benzínky



strana 8

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY KRÁSNÉ LÍPY

SVOZ

duben 2022

KANCELÁŘ SENÁTORA

SEPAROVANÉHO ODPADU
VŽDY VE ČTVRTEK V LICHÉM TÝDNU
Nejbližší svoz separovaného odpadu se
uskuteční: 12. 5. | 26. 5. | 9. 6.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma vyzvednout
na TS Krásná Lípa, Pletařská 22/3. Podrobné
informace získáte na MěÚ tel.: 412 354 833, nebo na
TS města tel: 412 354 848.
Do pytlů se třídí tyto odpady: papír a nápojové
kartony, plasty, polystyren, sklo, kovy, baterie.
Svoz komunálního odpadu (SKO):
1. 4. 2022 začíná tzv. letní svoz sběrných nádob na
SKO. Zimní svoz začíná 1. 10. 2022. Změna se týká
nádob s červenou a bílou nálepkou.
Nálepky na sběrné nádobě (popelnici):
zelená: svoz každý týden
žlutá: 		 svoz 1x za 14 dní
červená: od 1. 10. do 31. 3. svoz každý týden,
		 od 1. 4. do 30. 9. svoz 1 x za 14 dní
bílá: 		 svoz každý týden pouze od 1. 10.
		 do 31. 3.
Svozové dny (SKO):
úterý – Vlčí Hora, Zahrady, Kamenná Horka, Dlouhá
Důl, Kyjov, Sněžná;
pátek – Krásná Lípa, Krásný Buk, Zátiší.

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

NABÍDKA
MAJITELŮM PSŮ

Město Krásná Lípa již delší dobu nabízí každému majiteli psa, který má u nás zaplacený
místní poplatek, k bezplatnému odběru sáčky
na psí exkrementy. V případě zájmu vám budou vydány v pokladně MěÚ nebo v kanceláři
technických služeb v ulici Pletařská. Děkujeme všem majitelům pejsků za používání sáčků na psí exkrementy.

INFORMATIVNÍ ROZBOR PITNÉ VODY

Velikonoční výzdoba a kvetoucí sakury –
příslib jara na Křinickém náměstí

V rámci služeb Zdravotní ústav se sídlem v Ústí
nad Labem (zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví ČR) opět nabízí informativní rozbor
pitné vody za výhodnou cenu. Rozbor je určen
pro občany využívající k zásobování domácností
pitnou vodou individuální zdroje (studny, vrty).
Cena rozboru je 774 Kč a je platná od 1. 3. do

31. 5. 2022. Zahrnuje výsledkový akreditovaný
protokol o zkoušce včetně posudku a zaslání
protokolu e-mailem. Pro rozbor je nutné vyzvednutí vzorkovnic na pracovišti Zdravotního ústavu.
Nejbližší pracoviště včetně provozních hodin najdete na webu www.zuusti.cz nebo volejte zákaznickou linku 245 015 015.

Schindlerova pletárna
Firemní prodejna punčoch
a svetrů

V podnikové prodejně nakoupíte osvědčené punčochové
zboží přímo od výrobce: ponožky, podkolenky, punčochové
kalhoty i speciálních velikostí a svetry Schindler a Woolife.

Otevřeno Po - Pá: 8 - 15.30 hod.*
Skleník našich technických služeb ožívá barvami květin do mobilní zeleně pro veřejná prostranství

Schindlerova pletárna s. r. o., Kyjovská 998, Krásná Lípa
tel: 412 383 359, 739 009 665, info@schindlerovapletarna.cz
www.schindlerovapletarna.cz
*po tel. dohodě otevřeme i v jinou dobu
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MOBILNÍ ZÁKAZNICKÉ CENTRUM
SEVEROČESKÝCH VODOVODŮ
A KANALIZACÍ
Osobní asistence
domácí péče o seniory
a osoby se sníženou soběstačností

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

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 Křinickém náměstí v Krásné Lípě
vždy ve středu:
- středa v lichém týdnu od 13:00 do 15:00,
- středa v sudém týdnu od 8:00 do 11:00.
Tato provozní doba mobilního centra platí
od 1. 5. 2022 do 30. 9. 2022.
Běžné zákaznické centrum najdete ve Varnsdorfu v ulici 5. května 3541 – provozní hodiny
vždy v úterý a ve čtvrtek v době od 8:00 do
12:00 a od 12:30 do 14:00 (ostatní dny pouze po předchozí domluvě), tel. 417 807 842,
nebo volejte zákaznickou linku: 601 267 267,
840 111 111.
Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.
zavedla pro své zákazníky bezplatnou asistenční službu v případě havárie na vodovodní
přípojce. V případě potřeby volejte 800 44 22
33, v případě výpadku uvedené linky volejte
na číslo 212 812 212.

PROGRAM KINA

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

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

Donáška knih do domu: 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.
Knihovna také nabízí možnost vyhledávání
knih v regionálním on-line katalogu:
https://decin.tritius.cz/library/region
Otevírací doba:
pondělí 13:00 - 16:30,
úterý
9:00 - 11:30 a 13:00 - 16:30,
středa 13:00 - 16:30,
čtvrtek 9:00 - 11:30,
pátek zavřeno.
Kontakt: Městská knihovna Krásná Lípa,
Masarykova 1094/4, Krásná Lípa,
tel.: 412 354 837

SVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU
PYTLOVÝ SVOZ
Prosíme občany, kteří využívají pytlový svoz
tříděného odpadu, aby naplněné a zavázané
pytle umisťovali na svozovou trasu nejpozději
do 8:00 hodin v den svozu. Děkujeme za pochopení.
Podrobnější informace – Lenka Fritscheová,
MěÚ Krásná Lípa, tel.: 412 354 833, e-mail:
fritscheova@krasnalipa.cz
Mapku svozu najdete na webu www.krasnalipa.cz v menu Úřad ► odpadové hospodářství.

SVOZ BIODPADU V ROCE 2022

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

ASISTENT PREVENCE
KRIMINALITY

INFORMACE Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY

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

duben 2022

Betlémské světlo
Středa 11. 5. 2022 od 18:00
Zdeněk Svěrák v roli stárnoucího spisovatele
Karla Šejnohy, kterému už nejde psaní jako
dřív. Nedokončené povídky se mu hromadí
v hlavě…
Český film, 99 min., vstupné 100 Kč

Dračí země
Pátek 13. 5. 2022 od 17:00
Hlavní hrdinové – drak, zlodějíček a horský
šotek se vydávají na dobrodružnou cestu, jejímž cílem je nalezení Dračí země. Animovaný
film pro děti, 93 min., vstupné 70 Kč

Byl zahájen pravidelný svoz biologicky rozložitelných odpadů rostlinného původu v hnědých
nádobách přímo od občanů v tomto roce. Den
svozu je vždy ve středu v sudém týdnu od 6:00
do 20:00 hodin. Svoz bude probíhat do konce
listopadu 2022 (dle klimatických podmínek).
Podrobnější informace – Lenka Fritscheová,
MěÚ Krásná Lípa, tel.: 412 354 833, e-mail:
fritscheova@krasnalipa.cz
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POZVÁNKA NA FÉROVOU SNÍDANI V KRÁSNÉ LÍPĚ
Přijít s celou rodinou můžete 14. května v 10:00
do krásnolipského městského parku k altánu
(v případě deště do altánu) na pozdní snídani
s jídlem, které vzniklo férově. Princip je jednoduchý. Přineste něco k snědku – fairtradové
a lokální potraviny. Může to být např. fairtradový
čaj, káva či džus, domácí koláč nebo bábovka
s fairtradovým kakaem a cukrem, fairtradové banány…, to vše můžete doplnit lokálními produkty. Nemáte-li čas ani chuť na dlouhou přípravu,
postačí chleba namazaný marmeládou z jahod
z vaší zahrádky, fairtradovou čokoládovou pomazánkou, se sýrem od místního farmáře…
Férová snídaně je největší česká akce na podporu pěstitelů ve světě. Dobrovolníci a dobrovolnice na více než stovce míst České republiky ve
stejném čase pořádají piknikový happening, aby
ukázali svůj zájem o životy pěstitelů kávy, kakaa
nebo banánů v dalekých zemích Afriky, Asie
a Latinské Ameriky. Ti za svoje produkty dostávají velmi málo zaplaceno a často navíc pracují
v nedůstojných nebo dokonce nebezpečných
podmínkách. Na to reaguje systém Fairtrade.
Pěstitelé ze zemí globálního Jihu si díky němu
mohou vlastní prací vydělat na důstojný život. Za
své plodiny dostávají odpovídající výkupní cenu
a navíc fairtradový příplatek. Na polích a plantážích tak nemusejí pracovat jejich děti a pěstování může být šetrné k přírodě.
Férová snídaně se koná v Česku vždy na Světový den pro fair trade. „Zájem o Férovou snídani
rok od roku roste. V roce 2011, kdy se piknik

konal poprvé, se zapojilo 41 míst. V roce 2019
se už na 193 místech republiky sešlo 8 189 lidí.
Po dvou covidových na setkávání omezených
ročnících, se můžeme letos potkat opět na komunitním pikniku. Osobně mě těší, že o výrobky
vypěstované za férových podmínek je u nás stále větší zájem, přináší to reálný dopad na životy
pěstitelů kávy, kakaa nebo banánů,“ uvedl Stanislav Komínek z nevládní organizace Fairtrade

Česko a Slovensko, která akci koordinuje.
Podrobné informace k letošní snídani jsou průběžně aktualizovány na webových stránkách
www.ferovasnidane.cz či na facebookové stránce www.facebook.com/ferovasnidane.
Na setkání se těší krásnolipské organizátorky
Lucie Kačmarová a Veronika Arnoštová, tel. 775
340 239.

V Krásné Lípě proběhne Férová snídaně podruhé, Poprvé to bylo v roce 2019

USNESENÍ Z 63. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA KONANÉHO DNE 21. 3. 2022
I. Hlavní program
Závěry z jednání 19. ZM
Usnesení RM č. 63 – 01/2022
RM projednala závěry z 19. zasedání zastupitelstva města a ukládá:
- Ing. Petru Simandlovi, vedoucímu OVIŽP,
zajistit opravu kanalizačních vpustí na průtahu městem,
- Martině Hlavové, vedoucí TS, zabývat se
odvodněním cyklostezky na části u rybníka
Cimrák.
Humanitární pomoc válečným uprchlíkům
z Ukrajiny
Usnesení RM č. 63 – 02/2022
RM projednala informaci starosty města Jana
Koláře k průběhu a rozsahu poskytované
humanitární pomoci válečným uprchlíkům
z Ukrajiny na území města Krásná Lípa.
Humanitární pomoc - byty
Usnesení RM č. 63 – 03/2022
RM schvaluje pravidla, za jakých budou uzavírány nájemní smlouvy předem určených obecních bytů s ukrajinskými uprchlíky dle přílohy.
RM svěřuje starostovi v souladu s § 102 odst.
3 zákona o obcích pravomoc schvalovat uzavření nájemních smluv na nájem předem určeného obecního bytu s osobou, mající status
uprchlíka
z Ukrajiny.

II. Došlá pošta
Pronájem pozemků
Usnesení RM č. 63 – 04/2022
RM schvaluje pronájem p. p. č. 1890/3 o výměře 690 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem
zřízení zahrady Petru Švestkovi, bytem Nerudova 27, Krásná Lípa.
Pronájem pozemků - vyhlášení
Usnesení RM č. 63 – 05/2022
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout
pozemky:
- část p. p. č. 133/1 o výměře 260 m2, k. ú.
Krásná Lípa,
- část st. p. č. 91/2 o výměře 26 m2, k. ú.
Krásná Lípa,
- část p. p. č. 133/3 o výměře 108 m2, k. ú.
Krásná Lípa,
- část p. p. č. 154 o výměře 395 m2, k. ú.
Krásná Lípa,
- část p. p. č. 2746/20 o výměře 132 m2, k. ú.
Krásná Lípa,
- část st. p. č. 120 o výměře 113 m2, k. ú.
Krásná Lípa,
- část p. p. č. 3051/34 o výměře 14 m2, k. ú.
Krásná Lípa,
- část p. p. č. 2746/9 o výměře 30 m2, k. ú.
Krásná Lípa,
- část p. p. č. 151/1 o výměře 20 m2, k. ú.
Krásná Lípa,

- část st. p. č. 123 o výměře 66 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- část p. p. č. 339/4 o výměře 56 m2, k. ú.
Krásná Lípa,
- část p. p. č. 339/1 o výměře 51 m2, k. ú.
Krásná Lípa.
Dodatek ke smlouvě
Usnesení RM č. 63 – 06/2022
RM schvaluje dodatek ke Smlouvě o nájmu
pozemku č. 2019/23/15 - 132 (nájemce Ladislav Bezděk, bytem Bendlova 7, Krásná Lípa),
kterým se ze smlouvy vypouští pozemek p. p.
č. 292, k. ú. Krásná Lípa.
Byty - dohoda o ukončení nájemní smlouvy
Usnesení RM č. 63 – 07/2022
RM schvaluje dohodu o ukončení nájemní
smlouvy č. 2002/25/17 - 001, na byt č. 3, Nemocniční 1148/12 s Janem Růžičkou a Jaroslavou Růžičkovou, oba bytem Nemocniční
1148/12, Krásná Lípa, k 31. 3. 2022.
Dodatek ke smlouvě o servisu výtahů Nemocniční 1137/6 a 1148/12
Usnesení RM č. 63 – 08/2022
RM schvaluje dodatek č. 10 ke Smlouvě o dílo
č. 2001/11/19 - 223 ohledně změny servisního poplatku pro objekt Nemocniční 1137/6
a Nemocniční 1148/12, Krásná Lípa s firmou
OTIS a. s., J. Opletala 3506/45, Břeclav, IČ
42324254, dle přílohy.
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III. Různé
Byty - nájemní smlouvy
Usnesení RM č. 63 – 09/2022
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na
byt č. 21, Nemocniční 1137/6, se stávající nájemnicí Nikolou Andrlovou, bytem Nemocniční
1137/6, Krásná Lípa, na dobu určitou do 31.
3. 2023.
Byty - vyhlášení k pronájmu - Dům se sociální službou
Usnesení RM č. 63 – 10/2022
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt
č. 20, Nemocniční 1156/16 (Dům se sociální
službou). Byt I. kategorie o velikosti 1+1 (54,64
m2, sazba 70 Kč/m2). Při podpisu nájemní
smlouvy se skládá kauce ve výši 3 nájmů včetně záloh na služby. Veškeré opravy a úpravy
si provede nájemce na vlastní náklady. Byt je
vhodný pro max. 2 osoby.
Nebytové prostory - nájemné
Usnesení RM č. 63 – 11/2022
RM se seznámila s průměrnou roční mírou inflace v roce 2021 a schvaluje navýšení nájemného z nebytových prostor v souladu s ustanoveními nájemních smluv.
Dotace - pomoc Ukrajině
Usnesení RM č. 63 – 12/2022
RM schvaluje přijetí nadačního příspěvku od
Nadace ČEZ na projekt Krásná Lípa - pomoc
Ukrajině 2022 - 2 ve výši 50 000 Kč a uzavření
smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku
ULK KP22/51914 (2022/15/19 - 76) dle přílohy.
Víceúčelový prostor pod Cimrákem - hřiště,
zpevněné plochy - zhotovitel
Usnesení RM č. 63 – 13/2022
RM projednala Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu III. kategorie „Víceúčelový prostor pod
Cimrákem - hřiště, zpevněné plochy“ vypracovanou komisí pro výběrová řízení.
RM schvaluje pořadí firem dle výše nabídkové
ceny. RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č.
2022/11/14 - 71 s vítězným uchazečem, kterým je firma SaM silnice a mosty Děčín a. s.,
Oblouková 416/39, Děčín, IČ 25042751, dle
přílohy.

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB
Usnesení RM č. 63 – 14/2022
RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. 2022/10/15 - 74, na vedení
zemního kabelu v pozemku místní komunikace v ul. El. Krásnohorské a U Tůně, s firmou
ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ
24729035
dle přílohy.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB
Usnesení RM č. 63 – 15/2022
RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. 2022/10/15 - 75, na vedení zemního kabelu v pozemku místní komunikace
v ul. Jugoslávská, s firmou ČEZ Distribuce a.
s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035 dle přílohy.
Pravidla pro zadávání zakázek malého
rozsahu
Usnesení RM č. 63 – 16/2022
RM schvaluje změnu pravidel města Krásná
Lípa pro zadávání zakázek malého rozsahu
dle přílohy.
Zpráva o inventarizaci majetku a závazků
města Krásná Lípa
Usnesení RM č. 63 – 17/2022
RM schvaluje Zprávu o inventarizaci majetku
a závazků města Krásná Lípa za rok 2021.
Inventarizace majetku
Usnesení RM č. 63 – 18/2022
RM schvaluje Harmonogram úkolů k zabezpečení řádné a mimořádné inventarizace majetku
a závazků města Krásná Lípa pro rok 2022
a termíny konání všech inventur dle předloženého návrhu.
RM schvaluje složení hlavní inventarizační
komise a složení jednotlivých inventarizačních
komisí pro rok 2022 dle Harmonogramu úkolů
k zabezpečení řádné a mimořádné inventarizace majetku a závazků města Krásná Lípa
pro rok 2022.

duben 2022

Činnost p. o.
Usnesení RM č. 63 – 19/2022
RM schvaluje, na základě projednání činnosti v souvislosti s rekonstrukcí základní školy
mimořádnou odměnu RNDr. Ivaně Jäckelové,
ředitelce p. o. Základní škola a Mateřská škola
Krásná Lípa v předloženém znění.
Upravení pravidel odchytu psů
Usnesení RM č. 63 – 20/2022
RM schvaluje ceník náhrad za úkony spojené
s odchytem psů a upravená pravidla k provedení odchytu volně pobíhajících psů na území
města Krásná Lípa.
Linka bezpečí, z. s. - žádost
Usnesení RM č. 63 – 21/2022
RM neschvaluje žádost společnosti Linka bezpečí, z. s. o poskytnutí finanční podpory ve
výši 10 000 Kč.
Dar
Usnesení RM č. 63 – 22/2022
RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve
výši 5000 Kč spolku BABYBOX - Ludvík Hessa Jakub Hess pomáhají odloženým dětem
a schvaluje Darovací smlouvu č. 2022/13/11 72 dle přílohy.
Kulturní dům
Usnesení RM č. 63 – 23/2022
RM schvaluje bezplatné zapůjčení prostor kulturního domu na akce Shromáždění KKS dne
14. 5. 2022 a Sraz KKS a koncert pro veřejnost
dne 19. a 20. 10. 2022 dle přílohy.
Kulturní dům
Usnesení RM č. 63 – 24/2022
RM bere na vědomí program kina a využití kulturního domu v měsíci dubnu 2022 dle přílohy.
IV. Informace
Informace
RM projednala následující informaci a zápisy:
- Nezaměstnanost v jednotlivých územích
okresu Děčín k 28. 2. 2022,
- Zápis z jednání Společenské komise ze dne
4. 3. 2022,
- Zápis z jednání Kontrolního výboru ze dne
9. 3. 2022.
Jan Kolář
Jana Drobečková

USNESENÍ Z 64. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA KONANÉHO DNE 11. 4. 2022 A 13. 4. 2022
I. Hlavní program
Kůrovcová kalamita
Usnesení RM č. 64 – 01/2022
RM projednala podklady pro jednání Rady Národního parku České Švýcarsko a nesouhlasí
s návrhem na změnu vyhrazení cyklotras a hipotras v důsledku kůrovcové kalamity s tím,
že uvedená opatření jsou v rozporu
s platnou zonací NP i s přísliby veřejně
uváděnými při jejím prosazování a z důvodu
absence základního strategického zákonem
požadovaného dokumentu Zásady péče o NP
České Švýcarsko.
II. Došlá pošta
Prodej p. p. č. 191, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 64 – 02/2022
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 191
o výměře 397 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Jiřímu Sudovi ml., bytem
Kyjovská 638/19, Krásná Lípa za cenu 59 550

Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
Prodej p. p. č. 865/3, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 64 – 03/2022
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č.
865/3 o výměře 1537 m2, k. ú. Krásná Lípa
za účelem zřízení zahrady Karlu a Alžbětě Čechovým, bytem Varnsdorfská 1117/85, Krásná
Lípa
za cenu 246 550 Kč. Kupující uhradí veškeré
náklady s prodejem spojené.
Ukončení smlouvy o nájmu pozemku
Usnesení RM č. 64 – 04/2022
RM schvaluje Dohodu o ukončení smlouvy
o nájmu pozemku č. 2021/23/15 - 227 (nájemce Tomáš Miga, Nemocniční 1091/2, Krásná
Lípa) dohodou ke dni 30. 4. 2022.
Byty - dohoda o ukončení nájemní smlouvy
Usnesení RM č. 64 – 05/2022
RM schvaluje Dohodu o ukončení nájemní

smlouvy č. 2016/25/26 - 164, na byt č. 22,
Nemocniční 1148/12 s Julianou Zänknerovou,
bytem Nemocniční 1148/12, Krásná Lípa,
k 30. 4. 2022.
Byty - pronájem - byt č. 3, Nemocniční
1148/12 - Dům se sociální službou
Usnesení RM č. 64 – 06/2022
RM schvaluje pronájem bytu č. 3, Nemocniční
1148/12, Josefu a Evě Rybárovým, oba bytem
Pražská 807/51, Krásná Lípa, po ukončení
jeho renovace.
Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce
na vlastní náklady.
Byty - pronájem - byt č. 20, Nemocniční
1156/16 - Dům se sociální službou
Usnesení RM č. 64 – 07/2022
RM schvaluje pronájem bytu č. 20, Nemocniční 1156/16, v tomto pořadí:
1. Jaroslav a Miloslava Uršitzovi, oba bytem
Varnsdorfská 496/88, Krásná Lípa,
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2. Darina Beránková, bytem Nemocniční
952/18, Krásná Lípa.
Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce
na vlastní náklady.
Dodatek ke smlouvě o servisu výtahů - Nemocniční 1156/16
Usnesení RM č. 64 – 08/2022
RM schvaluje Dodatek č. 10 ke smlouvě o dílo
č. 2006/11/29 - 238 ohledně změny servisního poplatku pro objekt Nemocniční 1156/16,
Krásná Lípa s firmou OTIS a. s., J. Opletala
3506/45, Břeclav, IČ 42324254, dle přílohy.
III. Různé
Dodatek ke smlouvě
Usnesení RM č. 64 – 09/2022
RM schvaluje Dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě č. 2015/23/15 - 146 (nájemce Miroslav
Faflák, Kyjov 3, Krásná Lípa), kterým se ze
smlouvy vypouští p. p. č. 9, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy a mění se výměra p. p. č. 3/1, k. ú.
Kyjov u Krásné Lípy z 14000 m2 na 12670 m2.
Byty - nájemní smlouvy
Usnesení RM č. 64 – 10/2022
RM schvaluje uzavření nájemních smluv na
byty se stávajícími nájemníky dle přílohy.
Výstavní systém - Krásná Lípa - Centrum
Českého Švýcarska
Usnesení RM č. 64 – 11/2022
RM projednala Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého
rozsahu na dodávky v rámci akce „Výstavní
systém - Krásná Lípa - Centrum Českého Švýcarska“ vypracovanou komisí pro výběrová
řízení.
RM schvaluje uzavření Kupní smlouvy č.
2022/33/14 - 98 s vítězným uchazečem,
kterým je firma Dis Media s. r. o., Roháčova
1126/70, Praha 3 - Žižkov, IČ 27231798.
Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné
vody - Krásná Lípa - Vlčí Hora,
Sněžná - výzva
Usnesení RM č. 64 – 12/2022
RM schvaluje Výzvu k podání nabídky, zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku
malého rozsahu na stavební práce „Průzkum,
posílení a budování zdrojů pitné vody - Krásná
Lípa - Vlčí Hora, Sněžná“, dle přílohy.
Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné
vody - Krásná Lípa - Krásný Buk
a Kyjov - výzva
Usnesení RM č. 64 – 13/2022
RM schvaluje Výzvu k podání nabídky, zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku
malého rozsahu na stavební práce „Průzkum,
posílení a budování zdrojů pitné vody - Krásná
Lípa - Krásný Buk a Kyjov“, dle přílohy.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB
Usnesení RM č. 64 – 14/2022
RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. 2022/10/15 - 87, na vedení zemního kabelu v pozemcích města p. p. č. 137/1,
p. p. č. 2794, p. p. č. 1737/1, p. p. č. 3000/2
a p. p. č. 2746/36, vše k. ú. Krásná Lípa, v ul.,
Stradalova, s firmou ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035 dle přílohy.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB
Usnesení RM č. 64 – 15/2022

RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. 2022/10/15 - 88, na vedení zemního kabelu v pozemku města p. p. č. 382/2,
k. ú. Krásný Buk, s firmou CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, Praha 9, IČ 04084063
dle přílohy.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB
Usnesení RM č. 64 – 16/2022
RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. 2022/10/15 - 89, na vedení zemního kabelu v pozemcích města p. p. č. 2843,
k. ú. Krásná Lípa, v ul. Tyršova, s firmou ČEZ
Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín,
IČ 24729035 dle přílohy.
Souhlas s opravou komunikace města
Usnesení RM č. 64 – 17/2022
RM souhlasí s opravou komunikace na p. p. č.
1531 a části p. p. č. 1513, vše k. ú. Vlčí Hora,
na náklady žadatelky, za účelem zajištění přístupu k objektu Vlčí Hora č. ev. 178 (původně
č. p. 80)
dle přílohy.
Kupní smlouva skladovací hala
Usnesení RM č. 64 – 18/2022
RM schvaluje Kupní smlouvu č. 2022/33/17 102 na dodání skladovací haly s firmou Jabor
pro s. r. o., Folknářská 1246/21, Děčín 2, IČ
40231259, dle přílohy.
Dodatek č. 5 - ceník svoz tříděného odpadu
od 1. 5. 2022
Usnesení RM č. 64 – 19/2022
RM schvaluje Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo
č. 2003/19/19 - 626 ze dne 15. 12. 2003 o odběru využitelných složek komunálního odpadu
s firmou Pro EKO VARNSDORF s. r. o., Generála Svobody 1905, Varnsdorf, IČ 25036149,
dle přílohy.
Smlouva o dílo - výkopové práce
Usnesení RM č. 64 – 20/2022
RM schvaluje Smlouvu o dílo č. 2022/11/19
- 100 pro zajištění výkopových prací souvisejících s pohřbením na pohřebištích města
Krásná Lípa s Jiřím Zerzánkem, Horní Poustevna 129, Dolní Poustevna, IČ 70572577, dle
přílohy.
Řád veřejného pohřebiště
Usnesení RM č. 64 – 21/2022
RM schvaluje Řád veřejného pohřebiště města
Krásná Lípa, podle zákona o pohřebnictví,
dle předloženého návrhu s účinností od 1. 5.
2022.
Ceník pro veřejná pohřebiště
Usnesení RM č. 64 – 22/2022
RM schvaluje úpravu ceníku pro veřejná pohřebiště města Krásná Lípa s účinností od
1. 5. 2022.
Technická výpomoc
Usnesení RM č. 64 – 23/2022
RM schvaluje technickou výpomoc pro spolky
na akce konané v roce 2022 dle žádostí
a předložené přílohy.
Smlouva o sponzorství
Usnesení RM č. 64 – 24/2022
RM schvaluje Smlouvu o sponzorství č.
2022/13/21 - 96 o poskytnutí sponzorského
daru na uspořádání XIV. ročníku mezinárodní-

duben 2022

ho hudebního festivalu mezi městem Krásná
Lípa a spolkem Arte Musica, z. s. Jiříkov, IČ
22668586 dle přílohy.
Zdravotní klaun
Usnesení RM č. 64 – 25/2022
RM schvaluje finanční podporu společnosti
ZDRAVOTNÍ KLAUN, o. p. s., se sídlem Paříkova 355/7, Praha 9 – Vysočany, IČ 26547953,
ve výši 5 000 Kč a schvaluje příslušnou Darovací smlouvu č. 2022/13/29 – 97, dle přílohy.
Komise RM
Usnesení RM č. 64 – 26/2022
RM odvolává z Povodňové komise Vojtěcha
Šulce ze zdravotních důvodů.
Navýšení počtu dětí
Usnesení RM č. 64 – 27/2022
RM schvaluje p. o. ZŠ a MŠ Krásná Lípa pro
školní rok 2021 - 2022 výjimku z počtu dětí,
kterou stanovuje vyhláška č. 14/2005 Sb.,
o předškolním vzdělávání, v platném znění
v MŠ ul. Dittrichova - navýšení počtu dětí ve
třídě z 24 na 28 dětí, tj. o 4 děti ve třídě.
2. rozpočtové opatření 2022
Usnesení RM č. 64 – 28/2022
RM schvaluje 2. rozpočtové opatření rozpočtu
města Krásná Lípa na rok 2022 dle přílohy.
Zpráva o plnění úkolů z 60. a 61. RM
Usnesení RM č. 64 – 29/2022
RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů
z 60. a 61. RM.
IV. Informace
Informace
RM projednala následující informaci a zápis:
- informace - poděkování za zájem a aktivní spolupráci v rámci přípravy investiční
akce Správy železnic, státní organizace
«Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Krásná Lípa“,
- zápis z jednání Společenské komise ze dne
5. 4. 2022,
- zápis z jednání Komise pro hospodaření
s byty ze dne 11. 4. 2022.
Jan Kolář, Jana Drobečková

USNESENÍ Z 65. ZASEDÁNÍ RADY
MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA KONANÉHO
DNE 22. 4. 2022
I. Hlavní program
Infrastruktura ZŠ v Krásné Lípě - přístavba
odborné učebny a zajištění bezbariérovosti - Věda na kouli
Usnesení RM č. 65 – 01/2022
RM projednala Zprávu o hodnocení nabídek
ve zjednodušeném podlimitním řízení na
dodávky na dodání díla "Infrastruktura ZŠ
v Krásné Lípě - přístavba odborné učebny
a zajištění bezbariérovosti - Věda na kouli".
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č.
2022/11/14 - 111 s vítězným uchazečem, kterým je firma AV MEDIA, a. s., Pražská 63, Praha 10, IČ 48108375, dle přílohy.
Jan Kolář, Jana Drobečková
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