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Dlouhých 17 let byl kronikářem města pan Ivan Jakl, typograf a výtvarník. Obětavě vše zapisoval
svým krásným rukopisem, který doplňoval drobnými kresbami. Vedle psané kroniky se vedly ještě knihy příloh, v nichž byly zachycovány různé dokumenty – fotografie, novinové výstřižky apod.
Od července 2013 dochází ke změně. Pan Jakl na základě své opakované žádosti na funkci kronikáře
rezignoval a později byl novým kronikářem radou města jmenován Mgr. Karel Jarolímek, někdejší
učitel zdejší školy.
Od této doby dostává kronika novou podobu. Bude vedena především elektronicky, tak, jak to dnes
již dělá celá řada obcí. Právě tak budou vedeny i přílohy kroniky. Cílem je zpřístupnit občanům texty
i obrázky tak, aby každý mohl s využitím internetu do kroniky nahlížet. Samozřejmě se spolu s touto
verzí bude vést i její tištěná podoba.
Pro text kroniky je zvolena nová osnova, která bude mít víceméně stabilní charakter. Ke konci každého kalendářního roku bude doplněna různými grafickými i dalšími přehledy, které budou dokumentovat vývoj a situaci v obci za celý rok.

Počasí v červenci 2013
Červenec byl letos, co se počasí týče, vydařený.
V první dekádě bylo polojasno, teploty přes den měly v průměru 20° C, večer 15° C a ranní teploty se
pohybovaly okolo 16° C.
Ve druhé dekádě se zpočátku mírně ochladilo, ale postupně se oteplovalo až na 24° C.
Ve třetí dekádě už bylo vyloženě letní počasí s odpoledními teplotami 25° C.
Ke konci července teploty stouply až na maximum 31,9° C. V centru města byly teploty zřejmě ještě
vyšší, protože měření se provádějí na Kamenné Horce, kde bývá chladněji. Nejteplejší noc byla z 27.
7. na 28. 7., kdy bylo minimálně 23,7° C.
Ke konci měsíce se prudce ochladilo až na 19° C a přišly i bouřky. Celý měsíce byl ale extrémně suchý, napršelo jen 40,5 mm, zatímco v předchozích letech to bývalo kolem 100 mm.
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Z matriky - jubilanti měsíce

Události v místě

Dosažený věk

Jméno a příjmení jubilanta

Dosažený věk

Jméno a příjmení jubilanta

80 let

Radoslav Procházka

60 let

Kubáňová Marie

80 let

Marie Habová

60 let

Rousová Dagmar

75 let

Bílková Jana

60 let

Polnický František

75 let

Bendová Zdeňka

50 let

Litošová Marcela

70 let

Šťastná Naděžda

50 let

Heene Walter

70 let

Černý Vladimír

50 let

Jacíková Jana

70 let

Farářová Milena

50 let

Sekyra Pavel

70 let

Klugová Jaroslava

50 let

Hozdek Štěpán

60 let

Šámalová Libuše

50 let

Hořeňovský Petr

60 let

Bouzková Věra

50 let

Seifert Karel

Úmrtí pana Františka Jindry
Dne 30. 7. 2013 zesnul někdejší ředitel a učitel zdejší základní školy, pan František Jindra ve věku nedožitých 92 let. Při svém posledním pobytu v Krásné
Lípě se setkal a pozdravil se svými někdejšími kolegy i žáky na školním srazu
2010, který navštívil přesto, že jeho zdravotní stav již nebyl dobrý. Manželé
Jindrovi přišli jako učitelé do zdejšího kraje v létě roku 1945 a v Krásné Lípě
působili dlouhá léta. Jeho bývalí žáci, kolegové, rodiče školních dětí i další občané vzpomínají s úctou
na pedagoga, který většinu svého profesního života strávil právě v našem městě. (příloha str. 10)

Policie informuje
Zloději se v Krásné Lípě zaměřili na krádeže notebooků, v srpnu jich z bytů i úředních místností zmizelo
hned několik. Zaznamenán byl bohužel i případ domácího násilí. Za měsíc červenec bylo zde evidováno 21
trestných činů a 50 přestupků.

Z jednání Rady města v červenci 2013
 Rada schválila žádost Křinického pivovaru o umístění restauračních stolků před provozovnou
na náměstí. Znamená to další oživení této části města, vyhovělo se následně i turistům. Jak se ukázalo, denně bylo u všech stolků plno právě tak jako u stolků sousední cukrárny.
 Rada schválila roční dotaci Krásnolipskému komornímu sboru ve výši 6000,- Kč na činnost.
Schválena byla i pravidla pro vydávání Vikýře, kde je opět dána možnost inzerovat. Byla též schválena pravidla pro provoz kulturního domu.

Křinický pivovar
V pondělí dne 24. 6. 2013 bylo v Krásné Lípě po mnoha desítkách let opět
uvařeno zdejší pivo v nově otevřeném Křinickém pivovaru. Čepovat se ale
bude až po uležení piva, tedy v srpnu. Křinický pivovar s restaurací je jedna
ze staveb, které doplnily celkovou rekonstrukci Křinického náměstí. Nové
pivo se jmenuje Falkenštejn, vyrábět se bude několik druhů, některé se budou průběžně měnit, aby mohly být nabízeny stále nové druhy a typy piva. (příloha str. 10, 11)

Příprava varovného protipovodňového systému v Krásné Lípě

Z jednání zastupitelstva v červnu 2013
(Zápis z jednání byl uveřejněn začátkem července 2013.)
 Zastupitelstvo schválilo upravený rozpočet druhé etapy kanalizace města, šlo o dotace ve výši
dvou milionů Kč pro napojení jednotlivých objektů na kanalizační řád a 1 mil. Kč na další náklady
spojené se stavbou.
 Město ustoupilo od projektu rekonstrukce Centra sociální integrace (objekt známý jako Dům
služeb), protože se už tak příliš složitá administrace projektu ze strany příslušných úřadů neustále
zásadně mění, a projekt se tak stal vysoce rizikový. Rozhodnuto bylo realizovat zde pouze ty stavební úpravy, které odpovídají rozsahu dříve schváleného vlastního finančního podílu města.
 Město kladně hodnotí zdařilé soukromé investice v centru města, které úspěšně prošly kolaudací
(Křinický pivovar a dům čp. 5), kde bylo na úpravy vynaloženo celkem 22 mil. Kč.
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I když to tak na první pohled nevypadá, v Krásné Lípě je více možných zdrojů povodňového nebezpečí. Jak víme z minulosti, i běžně nenápadná říčka Křinice dokáže způsobit velkou povodeň a napáchat značné škody. Město Krásná Lípa proto podalo žádost o poskytnutí dotace na vybudování
varovného protipovodňového systému. Po letech tak začne opět fungovat městský rozhlas, který je
jeho součástí. (příloha str. 11–14)

Sbírka ošacení
V Komunitním centru probíhala od května do července 2013 sbírka ošacení a nepotřebných předmětů pro domácnost. Odevzdané věci zaplnily celkem 119 pytlů, které byly pro charitativní účely
předány Diakonii Broumov.

Červencové koncerty v Krásné Lípě
V kapli na Vlčí Hoře se 12. 7. uskutečnil koncert Guitar Arte Trio s názvem Letní podvečer s kytarou.
Tato skupina je zde již známa a její koncert byl dobře přijat.
V amfiteátru městského kina s úspěchem u posluchačů koncertovala dne 16. července folkrocková
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skupina Zhasni z Nového Boru.
V sobotu 20. července mohli posluchači ve zdejším kostele sledovat koncert, v němž vystoupili
Vilémovský chrámový sbor, Mikulášský sbor, pěvci z měst Sebnitz a Neustadt a orchestr hudebníků
ze Šluknova. Na programu bylo Rekviem od krásnolipského rodáka Tadeáše Palmeho, jako dirigent
vystoupil učitel hudby a historik hudební minulosti Šluknovska, pan Igor Heinz.

Dechovky mezi námi v červnu
V sobotu 22. června proběhla na krásnolipském náměstí velká přehlídka
dechových hudeb. Četní přihlížející mohli sledovat polský orchestr Orkiestra
Deta we Wronlach, Dechový orchestr mladých Krnov a Orchester Bergisches
Land z Německa. Koncert byl doplněn vystoupením mažoretek. (příloha str.
14, 15)

Beseda s Pavlou Jazairiovou
Spisovatelka, cestovatelka a redaktorka ČRo-1 – Radiožurnál, Pavla Jazairiová, navštívila 9. července 2013 Krásnou Lípu. Se svými zážitky zejména z Indie, ale i z cest po Africe a Asii seznámila
účastníky besedy v kulturním domě. Na závěr akce proběhla autogramiáda.

Elektronická aukce energií, 15. 7. 2013 – 14. 8. 2013
V měsíci červenci začala elektronická aukce na výběr dodavatele energií, na jejíž organizaci se podílelo i město. Občané tak mají poprvé možnost dodavatele si vybrat sami a třeba i výrazně ušetřit.
Aukce bude ukončena 14. srpna 2013.

Mistrovství ČR v kickboxu
V sobotu 22. června se v Litoměřicích na mistrovství České republiky utkali
234 borci z 24 oddílů kickboxu. Naši mladí reprezentanti získali čtyři zlaté,
6 stříbrných a dvě bronzové medaile. Trenér Milan Dušek byl oceněn jako
nejlepší trenér šampionátu. Naši sportovci patří v tomto odvětví ke špičce
v rámci celé ČR. (příloha str. 15, 16)

Šelmy v regionu
V Národním parku České Švýcarsko byl zjištěn opakovaný výskyt rysa a v blíže neuvedené části Šluknovského výběžku výskyt vlka. Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko ujišťuje veřejnost, že
ze strany těchto zvířat člověku nehrozí nebezpečí, protože jsou velmi plachá.

Zprávy o Krásné Lípě uveřejněné jinde
DĚČÍNSKÝ DENÍK, ČERVENEC 2013
(Není-li uvedeno jinak, ponecháváme v textech, jež přebíráme, původní pravopis i stylistiku. Kurzívou psané texty nejsou součástí citací.)
 Dne 3.7. na titulní straně: velký článek o chystané Tour de Feminin
 Děčínský deník uveřejnil velký článek k očekávanému závodu Tour de Feminin s fotografiemi, součástí textu byl i rozhovor s ředitelem závodu Jiřím Víchem.
 V rubrice „Kam na výlet?“ uveřejněno doporučení na výlet do lesů kolem Kyjova.
 V Krásné Lípě dostalo práci 50 nezaměstnaných u Technických služeb na veřejně prospěšné práce,
přihlásilo se ale 70 zájemců.
 Zpráva: Klub českých turistů Krásná Lípa pořádá dálkový pochod.
 V Národním parku České Švýcarsko se odstraňují naplaveniny způsobené povodní, prací se účastní
i sedm „keškařů“. (Pozn.: jde o účastníky velmi frekventované aktivity geocashing.)
 Otištěn sympatický rozhovor s pořadatelem Kyjovského festiválku.
 Pozvánka na bleší trhy v Krásné Lípě.
 Ze závodu Tour de Feminin uveřejněny dva fotoseriály.
 Krásnolipská Kostka poskytla stipendia 23 studentům z výběžku, celkem 230 tisíc, jde o peníze
z grantů.

Tour de Feminin v červenci 2013
Ve dnech 4.7. – 7.7. proběhl již 26. ročník mezinárodního etapového cyklistického závodu Tour de Feminin. Jako obvykle bylo nutné z důvodu bezpečnosti závodu dočasně uzavřít některé silniční úseky. Vítězkou letošního
ročníku se stala Amy Cure z Austrálie, druhá byla britská cyklistka Emma
Pooley a na třetím místě skončila Martina Ritter z Rakouska. Ceny předávali
hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a bývalý úspěšný cyklistický reprezentant, senátor Jozef
Regec, za účasti zástupců obcí a sponzorů. Ředitelem závodu byl jako obvykle pan Jiří Vích.
(příloha str. 16)
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Přílohy

Na snímku pan František Jindra se současnou ředitelkou školy Ivanou Preyovou
při školním srazu r. 2010

Budova Křinického pivovaru a logo pivovaru
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Povodeň roku 2010 v Krásné Lípě
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Kickbox. Naši sportovci patří v tomto odvětví ke špičce v rámci celé ČR.
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Pan Jiří Vích, krásnolipský radní, je zkušený dlouholetý organizátor tohoto závodu

Tour de Feminin – záběr z krásnolipského náměstí
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Počasí v srpnu 2013

že z toho propagandisticky těžili různí političtí intrikáni ve svých kampaních, zejména když tak porovnávali data z různých zemí, která vlastně ani nebylo možno srovnávat.

Srpen byl letos příjemný po všech stránkách. Na začátku měsíce sice bylo vlhko, ale celkově bylo
celý měsíc, podobně jako v červenci, poměrně sucho, pršelo prakticky pouze při bouřkách. Nejtepleji
bylo v první dekádě, 3. srpna teplota dokonce překročila 30° C, velmi teplo bylo i v noci. Ve druhé
dekádě se trochu ochladilo, ale stále bylo přes den kolem 20° C, v noci 14 ° C, podobně tomu bylo
i v poslední části měsíce.

Z matriky
Dosažený věk

Jméno a příjmení jubilanta

Dosažený věk

Jméno a příjmení jubilanta

85 let

Kočí Ladislav

75 let

Knoblochová Jiřina

85 let

Hřebík Otakar

70 let

Doležal Stanislav

85 let

Vrba Karel

70 let

Cempírek Jaroslav

85 let

Linková Ludmila

70 let

Jansa Miroslav

80 let

Jaržabková Marie

70 let

Straková Eva

80 let

Novomeská Irmgard

60 let

Fenclová Jindřiška

80 let

Drdová Eva

60 let

Hladík Josef

80 let

Sebechlebský Jan

50 let

Dušek Milan

75 let

Kositzký Manfred

50 let

Beránek Jiří

75 let

Reinischová Jaroslava

Z jednání Rady města v srpnu 2013
 Byla schválena příprava vnější rekonstrukce objektu 1. MŠ Smetanova. Půjde o opravu střechy, výměnu
oken a zateplení fasády.
 Schválen byl záměr postavit mezi budovou Křinického pivovaru a schodištěm ke kostelu kovanou bránu
brány u Křinického pivovaru. Práce zajistí majitel podniku.

Události v místě
Nezaměstnanost v Krásné Lípě
Podle aktuálních údajů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR je nezaměstnanost v Krásné Lípě na úrovni 10,04 %. Aktuálně je z Krásné Lípy evidováno Úřadem práce Rumburk 228 uchazečů o práci, z toho
134 mužů a 94 žen. 45 osob zaměstnává město v rámci veřejně prospěšných prací. Tyto údaje vycházejí
z metodiky Evropské unie; dřívější česká metodika dávala podstatně pesimističtější údaje a je téměř jisté,
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Policie informuje
Policie hledá pachatele, který o druhém červencovém víkendu poškodil fólie na 42 kusech balíků senáže
poblíž Skřivánčího pole, čímž senáž zcela znehodnotil a majiteli způsobil škodu ve výši 33 tisíc korun.
Za poškození cizí věci pachateli hrozí až jednoleté odnětí svobody.
Krásnolipští policisté pátrají po pachateli, který po vypáčení dveří vnikl do skladu Komunitního centra
Kostka v Masarykově ulici. Zde se zmocnil nového elektrokola v hodnotě 20 tisíc korun. Za krádež pachateli hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.
Policisté OOP Krásná Lípa v období uplynulého měsíce evidovali 25 trestných činů a 104 přestupků,
z toho 73 přestupků v blokovém řízení.
(Policejní zprávy převzaty z čtrnáctideníku Vikýř)

Krásnolipské kino má novou techniku
O prázdninách se zde začalo promítat ve formátu blue-ray, tedy digitálně. Znamená to nejen vyšší kvalitu
emocionálních zážitků pro návštěvníky kina, ale také možnost lepšího výběru filmové produkce, zejména
mezi nejnovějšími filmy, které se již ve starších formátech do distribuce neuvádějí.

Nová okna na rozhledně na Vlčí hoře
Naši turisté mají nový důvod k radosti. K nové střeše, novým dubovým schodům
i vstupním dveřím a novému opláštění věže přibyla i nová okna. Jeden z prostorů, kde se v květnu roku 2014 odehraje oslava 125. výročí zdejšího turistického
klubu, tak dostal konečnou podobu, která by měla zase nějaký delší čas vydržet.
Rozhledna je mimo jiné nejstarší cihlovou stavbou tohoto typu ve Šluknovském
výběžku. (příloha str. 28)

Léčivé rostliny v podání firmy Nobilis Tilia
27. srpna se v kulturním domě uskutečnila zajímavá akce. Majitel společnosti Nobilis Tilia Dr. Zdeněk Šedivý v cyklu přednášek prezentoval přírodní léčebné prostředky z rostlin a možnosti využití aromatických
rostlinných látek v přírodní kosmetice, zároveň nezištně přidal některé recepty na domácké zhotovení
těchto přípravků.

V Krásné Lípě se opět čepuje místní pivo
V pátek 2. srpna se konečně otevřela restaurace Křinického pivovaru v Krásné
Lípě na náměstí. Rekonstruované prostory někdejšího závodního klubu jsou
funkční, přívětivé a důstojné, čepuje se zde několik druhů a typů místního piva
Falkenštejn. Restaurace nabízí i zajímavá jídla vesměs vhodně navazující na produkci pivovaru. Není divu, že byla již od prvního dne doslova obležena zájemci
z řad místních i turistů. (příloha str. 29–30)
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Skleněná popelnice do Krásné Lípy

Přednášky pro seniory

Soutěž Ústeckého kraje v třídění odpadů má název Skleněná popelnice. Za rok 2012 získala Krásná Lípa
1. místo mezi městy před Dolní Poustevnou a Úštěkem. Místostarosta pan Jan Kolář převzal ocenění
na ústecké Větruši. (příloha str. 31)

Komunitní centrum Kostka Krásná Lípa pořádá za finanční podpory města Krásná Lípa soubor přednášek pod názvem Seniorská akademie. Přednášky jsou naplánovány na měsíce září a říjen 2013. V září se
uskuteční čtyři přednášky, v říjnu proběhnou další tři. Témata jsou např. péče o zdraví, historie Krásné
Lípy a další.

Sběr elektroodpadu v Krásné Lípě
Za minulý rok mohlo být díky aktivitě našich občanů recyklováno velké množství elektroodpadu, který by
jinak končil v kontejnerech na směsný odpad. Celkem šlo téměř o čtyři tuny elektrospotřebičů (televizory,
monitory, mobilní telefony, notebooky, tiskárny a další). Znamená to nejen možnost využití takto získaných druhotných surovin pro další produkci, ale také nemalé úspory energií a vody. Jinak by bylo nutno
vynaložit na produkci takových zařízení nejen značné množství energií všeho druhu, ale vznikly by také
nežádoucí emise skleníkových plynů.

125. výročí narození Hugo Liebische
15. jubilejní sraz motocyklů Böhmerland se uskutečnil 31. 8. 2013 spolu se vzpomínkou 125. výročí narození pana Albína Hugo Liebische na náměstí v Krásné
Lípě za účasti třiceti originálních či upravených Böhmerlandů. K vidění zde byla
i řada veteránů (motocyklů i automobilů) i nových strojů. Továrník pan A. Hugo
Liebisch se narodil 26. 7. 1888 a po I. světové válce se vrátil ke svému snu – motorismu. V Krásné Lípě a později v Kunraticích u Šluknova vyráběl motocykly své vlastní konstrukce. Po II.
světové válce byl jako Němec odsunut do Pasova, kde v listopadu 1965 zemřel.
Při vzpomínce a výstavě motocyklů bylo krásnolipské Křinické náměstí plné, v živém vstupu moderátor
akce pan Miroslav Vais vedl rozhovor s paní Cerhovou, roz. Hesse, která bývala administrativní pracovnicí u pana Liebische. Slušnou češtinou vyprávěla o své práci, o svých zážitcích i vzpomínkách. Děčínský
deník o této akci přinesl zprávu, ze které vyplývalo, že účastníci akce navštívili také Krásnou Lípu. Škoda,
že se zde autor té zprávy nebyl podívat. Motocykly projely trasu Krásná Lípa – Doubice – Zahrady, Vlčí
Hora, Brtníky, Kunratice, Šluknov, Staré Křečany, Rumburk, Seifhennersdorf, Varnsdorf, Dolní Podluží,
Studánka, Krásná Lípa. (příloha str.32)

Amare Čave
Krásnolipský taneční soubor Amare Čave se zúčastnil festivalu romské kultury v Táboře a tzv. různobarevného festivalu v Trmicích. Za svá úspěšná vystoupení byl odměněn pohárem.

Opravy školních budov a další akce
Práce na školní jídelně a školní družině pokračují vně i uvnitř. Jak dopadly vnější
úpravy, můžete vidět, když jdete okolo, ty vnitřní uvidíte třeba na fotografiích
na www stránkách města. V podstatě je hotová i střecha na 2. MŠ v Masarykově
ulici, navíc se opravily i dva komíny.
Pokračuje i stavba kanalizace, kterou ale komplikuje častý výskyt skály a starých sítí – především vodotečí a kanálů. Krásnolipské mládeži snad udělala radost nová cvičební plocha
u T-klubu nad sídlištěm. (příloha str. 33)
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Město plné květin
Soutěže o nejkrásnější květinovou výzdobu krásnolipských domů se letos zúčastnilo 17 přihlášených.

Skalními hrádky Labských pískovců již po jednatřicáté, srpen 2013
Asi dvě stovky turistů se vydaly na tento tradiční pochod v sobotu 10. srpna, kdy se počasí umoudřilo. Přijeli turisté z Čech a Moravy (nejvzdálenější z Ostravy), z Polska a Německa. Pěší trasy měřily 12 – 100 km,
cyklotrasy byly zvoleny o délce 32 – 101 km.

Varhanní koncert
Další zajímavý koncert se konal v kostele Sv. Máří Magdalény v Krásné Lípě. V podání pana Martina Maxmilána Kaisera zazněly především varhanní skladby autorů 17. – 18. století. Je to již poněkolikáté, kdy zde
po dlouhých letech odmlky zazněly varhany opravené z iniciativy zdejšího faráře P. Ant. Sedláka. Přestože nástroj sám není ještě v perfektním stavu, koncert byl úspěšný.

Tony Ackerman na Vlčí Hoře
Americký kytarista Tony Ackerman uspořádal ve středu 14. srpna koncert v kapli
na Vlčí Hoře. Žije v naší zemi už třicet let a dobře zná zdejší publikum. Koncertuje ovšem po celém světě, prezentuje skladby klasické, ale i folk, bluegrass,
blues, ragtime i bosanovu. Posluchače zaujaly i jeho improvizace.
(příloha str. 34)

Soli Deo ve Sněžné a v Doubicích
Vokálně instrumentální soubor Soli Deo z Děčína, který užívá i netradiční hudební nástroje, koncertoval
17. 8. v podvečer v kostele Panny Marie na Sněžné a večer v kostele Panny Marie v Doubicích. Soubor Soli
Deo je již v našem městě dobře znám ze svých dřívějších vystoupení.

Koncert stuttgartských filharmoniků
V téměř zcela zaplněném kostele Sv. Máří Magdalény v Krásné Lípě se dne 31. 8.
2013 konal znamenitý koncert umělců ze SRN, z nichž ovšem dva byli rodilí Češi.
Pan Jaroslav Šťastný se svou chotí paní Sonoko Imai Šťastný obsadili houslové
party, pan Tomáš Lom předvedl kontrabas nejen jako součást hudebního tělesa,
ale i jako sólový nástroj s krásným zvukem. Jeho choť paní Ursula Hermann
Lom prověřila úroveň nedávné částečné opravy našich varhan i jako sólistka. Všichni umělci jsou členy
významných německých hudebních těles. Koncert měl vynikající uměleckou úroveň a byl velmi dobře na-
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vštíven. Zajímavostí je, že pan Šťastný s chotí a oběma syny občas pobývá v Doubicích, kde podle svého
vyjádření má i trvalý pobyt. Jako host vystoupil s pěveckým pozdravem Krásnolipský komorní sbor řízený
Mgr. Milanem Sudkem, koncert moderoval Mgr. Karel Jarolímek. (příloha str. 35)

Zásahy proti kůrovci v NPČŠ
Správa Národního parku České Švýcarsko zjistila v národním parku zvýšený výskyt lýkožrouta smrkového, a proto rozhodla o nezbytných opatřeních včetně těžby zasažených stromů. V dlouhodobém výhledu
je plánována přeměna lesních porostů z převážně smrkové monokultury na les smíšený, tedy do někdejší
podoby, kterou měly lesy Česko-saského Švýcarska po celá staletí. Je to ovšem náročná práce, která
podle odborného odhadu bude trvat až desítky let.

Turnaje v mariáši
Turnaje v mariáši se v Krásné Lípě organizují od roku 2000 každoročně. Počet
účastníků bývá kolem třiceti. Přijíždějí hráči z Varnsdorfu, Rumburku, Jiříkova,
Šluknova, České Lípy, Cvikova, Liberce, Prahy, Mladé Boleslavi, Semil, Turnova,
Panenského Týnce, Ústí n. L., Žandova, Benešova n. Pl., Plzně i odjinud. Pravidla
hry jsou v podstatě tradiční, hraje se vždy několik kol po 55 minutách s přestávkami. Každý účastník dostane diplom, lahvičku destilátu s příležitostní etiketou a Krásnolipský mariášový kalendář, který obsahuje i fotografie z minulých ročníků. Kdysi zde snad žil bájný loupežník Vilda,
proto nesou lahvičky s výhrou jeho jméno a přívlastky - různé mariášové pojmy. Krásnolipské mariášové
turnaje probíhají obvykle v restauracích Vlčí Hora, Pod kostelem, Dřevěnka, U Kuruce a ve Sportbaru
Krásná Lípa. V sobotu 31. srpna proběhl v restauraci sportovního areálu již 14. krásnolipský mariášový
turnaj, kterého se zúčastnilo 26 hráčů a 2 hráčky. (příloha str. 36)

Děčínský deník (Heslovitě)
Děčínský deník uveřejnil ve svých srpnových číslech tyto zprávy o Krásné Lípě:
 v meziročním srovnání vzrostla v Krásné Lípě průměrná teplota o + 1,5°C
 v rubrice Léto s deníkem byla veřejnosti doporučena návštěva Kyjovského údolí a Domu Českého Švýcarska v Krásné Lípě
 vzpomínka na Hugo Liebische uveřejněna v čísle ze dne 2. srpna
 dne 6. 8. uveřejněn velký článek o Křinickém pivovaru
 v Krásné Lípě přibyly (půlené) kontejnery na třídění odpadového skla
 13. 8. otištěno oznámení o chystané vzpomínkové slavnosti na biskupa A. Webera
 uveřejněna fotografie narozeného Matěje Holuba z Krásné Lípy
 bleší trhy v Krásné Lípě se konají 24. 8. 2013
 vyšla zpráva o vystoupení Soli Deo v Krásné Lípě
 sdělení o tom, že na rozhledně na Vlčí hoře byla instalována nová okna

Zprávy o Krásné Lípě uveřejněné jinde
(Není-li uvedeno jinak, ponecháváme v textech, jež přebíráme, původní pravopis i stylistiku. Kurzívou psané části nejsou přímými citacemi.)

Ústecký kraj, tiskový orgán Ústeckého kraje, srpen 2013
V srpnovém čísle byly o Krásné Lípě zveřejněny tyto zmínky:
 Skleněná popelnice je soutěž organizovaná Ústeckým krajem ve sběru tříděného odpadu. Mezi
městy Ústeckého kraje zvítězila Krásná Lípa.
 Oznámen vznik Křinického pivovaru v Krásné Lípě.
 Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko vydává nástěnný kalendář pro r. 2014.
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Přílohy

Budova Křinického pivovaru a logo pivovaru

Rozhledna na Vlčí hoře
28

Pivovar nabízí tradiční piva, ale i piva speciální, příležitostná.
29
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Skleněná popelnice Cena Skleněná popelnice je rozdělena do několika kategorií podle
kategorií sídel. Pohár pro Krásnou Lípu je zcela vpravo.

A takhle vypadá jeho stálá nabídka:
30

Ocenění převzal místostarosta pan Jan Kolář
31
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Moderátor srazu motocyklů Böhmerland pan Vais uctil památku pana A. Huga Liebische. Na dolním snímku rozmlouvá s paní Cerhovou

Budovy školní družiny a školní jídelny v nové podobě

Budovy školní družiny a školní jídelny v nové podobě
32
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Z vystoupení T. Ackermana v kapli ve Vlčí Hoře

Z koncertu stuttgartských filharmoniků

Z vystoupení T. Ackermana v kapli ve Vlčí Hoře

Z koncertu stuttgartských filharmoniků
35

K R O N I K A M Ě S TA K R Á S N Á L Í PA

KRONIKA MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA

Turnaje v mariáši - účastníci letošního turnaje

ZÁŘÍ 2013
Suvenýry pro účastníky turnaje
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Počasí v září 2013
Letošní září bylo v Krásné Lípě nejchladnějším od počátku měření (2009), celý měsíc byl relativně
vlhký. Pěkné počasí bylo v první dekádě, kdy ranní teploty dosahovaly 14°C a ty odpolední se dostávaly nad 20°C. Ve druhé dekádě bylo během dne maximálně 14°C. téměř denně pršelo, koncem dekády odpolední teploty nedosáhly ani 10°C. Ve třetí dekádě přišlo mírné oteplení, odpolední teploty
dosáhly 12°C, ale stále byla většina dnů doprovázena deštěm. Koncem měsíce nastala změna, srážek
a oblačnosti ubylo a během dne se ukázalo i slunko. Rána byla už ale poměrně chladná, bylo jen
okolo 3°C. První ranní mrazík letos přišel 30. září.
(Podle: www.pocasi-strelna.cz/krasnalipa.htm)

Z matriky
Dosažený věk

Jméno a příjmení jubilanta

Dosažený věk

Jméno a příjmení jubilanta

90 let

Sobolová Anežka

70 let

Dadoková Vítězslava

85 let

Linková Ludmila

70 let

Zajícová Květa

85 let

Rezek Karel

60 let

Nekolová Ingeborg

80 let

Churáčková Eva

60 let

Jäckel Rudolf

80 let

Jäckel Jan

60 let

Jelínek Jiří

80 let

Kalvodová Libuše

60 let

Viková Irmgard

70 let

Myšáková Marie

50 let

Kurucová Marta

70 let

Mana Jiří

50 let

Pokorný Jiří

70 let

Švorcová Ludmila

Z jednání Rady města v září 2013
50. zasedání Rady Města Krásná Lípa se konalo dne 11. 9. 2013:
 Rada schválila nabídku na přípravu nové žádosti pro projekt Turistický areál Českého Švýcarska (obnova
Křížové cesty) do programu ROP Severozápad. Problém obnovy někdejší křížové cesty je věc, která město
trápí již dlouho a již bylo podniknuto několik pokusů napravit současný stav, kdy je kdysi velmi živé a hojně
navštěvované místo zarostlé nálety, jednotlivá zastavení již téměř zanikla a celý prostor je značně zpustlý.
Doufejme, že tento pokus již bude patřit mezi úspěšné.
 Rada města schválila seznam přihlášených soutěžících v akci Město plné květin dle předloženého seznamu a vyhlásila vítěze takto:
- Miloslava a Jaroslav Uršitzovi, Krásná Lípa, Varnsdorfská 496/88,
- Renata Ruszová, Krásná Lípa, Rooseveltova 1060/17,
- Květoslava a Jan Doudovi, Krásná Lípa, E. Krásnohorské 1172/59,

40

- David Müller, Krásná Lípa, Wolkerova 1162/5a,
- Eva a Jaroslav Andertovi, Ústí nad Labem, Masarykova 2292/150a.
Je potěšující, že naši občané mají čím dál tím větší zájem o to, aby jejich domy s okolím byly vždy pěkně
upravené a dělaly čest nejen svým majitelům, ale i jménu naší obce.
 Rada města bere na vědomí ukončení činnosti kronikáře města pana Ivana Jakla a vyslovuje mu uznání a poděkování za dlouholetou činnost. Zároveň jmenuje novým kronikářem pana Mgr. Karla Jarolímka
s účinností od 2. pololetí 2013.
25. září a 2. října se konalo 51. zasedání Rady Města Krásná Lípa.
Projekt Realizace úspor energií v budovách školy, školní družiny a školní jídelny byl úspěšně dokončen.
Protože oproti původnímu plánu došlo k úsporám finančních prostředků, rozhodla rada využít tyto peníze
k přípravě úprav areálů školní družiny a školní jídelny.

Z jednání zastupitelstva v červnu 2013
Z usnesení 19. zasedání Zastupitelstva města ze dne 4. 9. 2013:
 Zastupitelstvo souhlasí s provedením nového dopravního značení - umístění dopravních značek
„Pozor děti“ na hlavních komunikacích u školek v ulici Masarykova a Smetanova, a to včetně úpravy
stávajícího značení dle vyjádření Policie ČR dopravního inspektorátu. Problém, který rodiče dětí docházejících do mateřských škol trápil již dlouho, tak je řešen.
 Zastupitelstvo bere na vědomí, že ze strany poskytovatele dotace Státního fondu životního prostředí
ČR došlo k omezení financování stavby kanalizace - 2. etapy, a to přesto, že všechny předešlé kroky
byly dlouhodobě a opakovaně schvalovány správcem podpory. Konstatuje se, že tímto způsobem není
možné spravovat a řídit samotnou výstavbu a účinně nakládat s potřebnými finančními prostředky.
Řečeno česky to znamená, že vše, co se ze strany našeho města v záležitosti pokračování výstavby kanalizace udělalo, bylo sice vyšším orgánem schváleno, ale stejně došlo k omezení financování projektu.
Lze vcelku chápat, že poté, co v některých krajích došlo k problémům s čerpáním peněz z evropských
fondů, je na místě obezřetnost, ale je jisté, že takhle se opravdu pracovat nedá!

Události v místě
Den Českého Švýcarska 7. 9. 2013
7. září 2013 se v Krásné Lípě konal Parkmaraton 2013. V jeho průběhu se uskutečnil běh dětí, štafetový běh dětí, rodinný maraton (procházka s úkoly) i maraton kategorie dospělých s cílem v německém
Bad Schandau. V průběhu dne byly pro účastníky akce i její návštěvníky a diváky připraveny pohádky,
představení afrických a australských hudebních nástrojů, pěvecké koncerty, show s bičem (mistr světa
a Evropy Pavel Votápek). Byly zřízeny stánky s regionálními výrobky, řemeslnické dílny, zábavná stanoviště s cílem poznat město. Na krásnolipském náměstí byla toho dne instalována výstava Veteran Car.
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Proběhl také křest velkého kalendáře na rok 2014 s fotografiemi okolní krajiny. Večer zde koncertoval
Kamil Střihavka s kapelou. (příloha)

Krásnolipský plážák
Tradiční turnaj smíšených dvojic v plážovém volejbale ve sportovním areálu
Krásná Lípa měl v neděli 8. září 14 účastnících se družstev. Pořadatelem bylo
občanské sdružení Krásnolipsko. Bylo pěkné počasí, zúčastnilo se 14 týmů,
odměny byly pohár pro vítěze a 3 koláče z pekárny Šedivých. Vítězi turnaje
se stali Barbora Tomanová a Jan Bláha. Pořadatelem bylo občanské sdružení
Krásnolipsko. (příloha str. 49, 50)

Zemřel Ilja Hurník (25. listopadu 1922– 7. září 2013)
Dne 9. září 2013 zemřel ve věku 90 let čestný občan města Krásná Lípa, někdejší
člen našeho šachového oddílu a dobrý soused profesor Mistr Ilja Hurník, hudební
skladatel, spisovatel, pedagog. Městu věnoval slavnostní znělku, která zazněla
poprvé už v 70. letech 20. století a používá se při zvláště významných společenských akcích ve městě. (příloha str. 46)

Slavnostní otevření budov školní družiny a školní jídelny
po jejich rekonstrukci.
Dne 12. 9. byly do provozu už v nové podobě uvedeny dvě školní budovy:
budova školní družiny a budova školní jídelny. Slavnostního aktu se zúčastnil
vedle dalších hostů také ministr životního prostředí ČR pan Podivínský. Spolu se starostou ing. Linhartem přestřihli symbolickou pásku, pronesli krátké
proslovy a prohlédli si obě budovy. Rekonstrukce budov vyšla na osm milionů korun, s pracemi se
začalo se v dubnu a začátkem září již bylo hotovo. (příloha str. 47)

Vzpomínková slavnost na biskupa ThDR. Antona Aloise Webera
V sobotu 14. září 2013 se v prostorách kaple na Vlčí Hoře konala vzpomínková
slavnost k 65. výročí úmrtí pana biskupa A. A. Webera. Zádušní mši celebroval generální vikář litoměřické diecéze P. Stanislav Přibyl. Přednášku o životě
a díle P. A. Webera proslovil archivář litoměřického biskupství Mgr. Martin
Barus. Na závěr vystoupil KKS pod vedením Mgr. M. Sudka, pořad moderoval
Mgr. Karel Jarolímek.
ThDr. Antonín Alois Weber, římskokatolický kněz německé národnosti, 16. biskup litoměřický, (24.
října 1877 Vlčí Hora - 12. září 1948 Litoměřice) se narodil na Vlčí Hoře v dnes již neexistujícím objektu.
Po stránce národnostní byl maximálně tolerantní, za okupace až do zákazu navštěvoval české farnosti
v Protektorátu. Po válce sice nebyl postižen odsunem, ale nakonec se rozhodl na svůj úřad rezignovat.
V září r. 1948 zemřel. Posmrtně mu byl 28. října 1995 udělen prezidentem republiky Řád Tomáše Garrigue Masaryka II. třídy. (příloha str. 47)

Rockový koncert
V pátek 27. 9. se v kulturním domě sešli příznivci rocku na koncert s rockerem Jiřím Procházkou.
Účastníci byli předneseným výkonem nadšeni a vynutili si velmi dlouhý přídavek. A to byl interpretem (který dokonce zahrál i k tanci) pouze jeden hudebník s kytarou!

Den otevřených dveří ve škole
Základní a mateřská škola Krásná Lípa pozvala občany k návštěvě svých
prostor. Veřejnost měla opět možnost vidět, v jakém stavu jsou prostory
sloužící dětem a jejich výchově a vzdělávání a jak budovy školní jídelny
a školní družiny vypadají po skončených úpravách a opravách.
(příloha str. 50, 51)

Město pomáhá občanům
Sděluje se občanům: všechny nás opět čeká likvidace spadaného listí. Staré listí, které se v minulosti většinou pouze spalovalo, je důležitou součástí kompostů. Město Krásná Lípa již tradičně nabízí
občanům bezplatný odvoz shrabaného listí.

Nová hasičská stříkačka
Krásnolipští hasiči získali darem od kraje novou moderní motorovou stříkačku. Byla jim slavnostně
předána na prvním ročníku soutěže dobrovolných hasičů, kterou pořádalo Krajské sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska ve spolupráci s japonskou firmou TOHATSU, výhradním dovozcem této techniky do České republiky. Dar převzal velitel naší výjezdové jednotky Roman Koiš.

Čokoládovna v Krásné Lípě
24. září letošního roku začala svoji činnost čokoládovna MANA na Křinickém
náměstí. Jde o sociální podnik, který zaměstnává také osoby se zdravotním
postižením, a pomáhá jim tak integrovat se na trh práce. Podnik provozuje občanské sdružení CEDR. To dokázalo opatřit potřebné prostředky i vybavení, takže
mohla být zahájena ruční výroba čokoládových bonbonů a prodej horké čokolády.
Návštěvníci mají možnost nejen zakoupit výrobky, ale vidět i jejich výrobu, která zde započala v polovině
měsíce července. Provozovna zatím má jedno distribuční místo v Rumburku a jednu prodejnu ve Varnsdorfu. (příloha str. 48, 49)
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Zprávy o Krásné Lípě uveřejněné jinde

Přílohy

DĚČÍNSKÝ DENÍK, ZÁŘÍ 2013
(Není-li uvedeno jinak, ponecháváme v textech, jež přebíráme, původní pravopis i stylistiku. Kurzívou psané texty nejsou součástí citací.)
Děčínský deník přinesl v měsíci září o našem městě pouze tyto zprávy (heslovitě):
 Noc s netopýry v NPČŠ
 Oslava 125. výročí narození Hugo Liebische
 Artisté v Krásné Lípě
 Vystoupení krásnolipských souborů i jednotlivců v rumburské Loretě

ZE ŠIRŠÍHO REGIONU
Děčínský deník, 18. 9.2013:
Byla obnovena železniční trať spojující Dolní Poustevnu a sousední Sebnitz s návazností na vnitrostátní železnice obou zemí. Provoz by měl být obnoven v polovině roku 2014. Je to událost, která
může mít velký význam pro rozvoj celého regionu. Kdysi byla tato železniční trať jednou z těch, které
významně přispěly k nebývalému hospodářskému rozkvětu celého Šluknovského výběžku.
Městská kronika ve Šluknově
Již tři roky je ve Šluknově městská kronika vedena také elektronicky a je dostupná na stránkách
města. Naše město tak není žádnou výjimkou mezi městy Čech, Moravy a Slezska. Psaná kronika je
sice nádherná věc, ale dostane se mezi občany jen zřídkakdy, zatímco elektronicky vedená kronika je
vlastně přístupná všem neustále a je tak i pod větší kontrolou občanů. Nadto naše kronika bude mít
i nadále také knižní podobu, pouze již nebude psána ručně, ale bude tištěna.

Soutěže a zábavné akce probíhaly celý den, vlastně až do noci.

Soutěže a zábavné akce probíhaly celý den, vlastně až do noci.
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Prof. etc. Ilja Hurník * 25. listopadu 1922, 7. září 2013

Ministr životního prostředí Podivínský (vlevo) a starosta Linhart při symbolickém aktu

Pan generální vikář litoměřické diecéze P. Stanislav Přibyl při proslovu
46
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Podoba Řádu TGM, který byl biskupu
Weberovi in memoriam udělen
Stejný řád udělil prezident republiky
například těmto významným osobnostem:
Prokop Drtina, Egon Hostovský, Bohuslav
Martinů, Anastáz Opasek, Albert Pražák,
Karel Poláček, František Halas, Jaroslav
Kvapil, Tomáš Baťa, Jaroslav Stránský,
Vavro Šrobár, Hubert Ripka, Jan Šrámek,
Petr Zenkl, Bořek-Dohalský, Vojtěch
Preissig, František Langer a další.
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Podoba Řádu TGM

Z krásnolipské čokoládovny, Křinické náměstí čp. 5

Z krásnolipské čokoládovny, Křinické náměstí čp. 5

Plážový volejbal v Krásné Lípě už má tradici
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Plážový volejbal v Krásné Lípě už má tradici

Budova školy je chloubou obce

Budova školy je chloubou obce
50
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Počasí v říjnu 2013
Říjen 2013 byl v Krásné Lípě z hlediska průměrné teploty nejteplejším říjnem od roku 2009. Maximální teplota měsíce dosáhla 18,4°C, poměrně teplé byly i noci.
V první dekádě panovalo oblačné počasí s teplotami kolem 13°C ve dne a 6°C v noci. Výjimku tvořily
první tři dny, kdy se noční teploty dokázaly dostat slabě pod bod mrazu.
Druhá dekáda byla z celého měsíce nejchladnější. Díky zatažené obloze se v noci mráz nevyskytl.
Odpolední teploty se pohybovaly kolem 10°C, ty noční kolem 7°C.
V poslední říjnové dekádě se letos ještě neozvala zima. Letos byla dokonce tou nejteplejší z celého
měsíce. Až na poslední dva dny se denní teploty pohybovaly nejčastěji kolem 15°C a noční klesly
nejméně na 9°C.
V říjnu spadly všechny srážky formou deště, druhá dekáda tak propršela prakticky celá. Vydatný déšť
se projevil zvýšením hladiny řek, zejména Kamenice a Mandavy. Ve třetí dekádě už bylo srážek málo.
(Podle: www.pocasi-strelna.cz/krasnalipa.htm) (příloha str. 64)

Z matriky - jubilanti měsíce
Dosažený věk

Jméno a příjmení jubilanta

Dosažený věk

Jméno a příjmení jubilanta

90 let

Mrtková Marie

60 let

Rybníček Jan

75 let

Berger Rudolf

60 let

Stahnke Karel

70 let

Bergerová Jana

60 let

Šulcová Žofia

70 let

Fiřtová Miloslava

50 let

Hraba Miroslav

60 let

Gál Pavel

50 let

Myšák Josef

60 let

Roubíčková Marie

50 let

Prokeš Luboš

Z jednání Rady města v říjnu 2013
 Větrná elektrárna na Rumburské
Rada Města Krásná Lípa opakovaně projednala dlouholetou snahu firmy Kešam, s. r. o., Sadská o výstavbu větrné elektrárny v místě směrem na Rumburk a nesouhlasí s ní mj. proto, že:
a) záměr je v rozporu s územním plánem města i s návrhem nového ÚP
b) záměr je v rozporu se Zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje
c) stavebník nemá vyřešen přístup a příjezd na místo stavby
d) záměr byl projednán v rámci řízení EIA s nesouhlasným stanoviskem
e) objekt má stát v blízkosti obytných domů se všemi riziky plynoucími z provozu
f) má být postaven nepřiměřeně veliký stožár narušující krajinný ráz,
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 Rada ukládá starostovi města poslat tyto námitky a připomínky dle předloženého návrhu. RM projednala návrh smlouvy s firmou Kešam s. r. o., a nedoporučuje ZM její schválení.
 Rada města projednala průběh dalšího schvalování návrhu Územního plánu města Krásná Lípa
a schvaluje návrh ÚP k veřejnému projednání.
 Rada města projednala předběžnou nabídku bezpečnostní agentury na zajištění pořádkové služby
ve městě a ukládá starostovi města zajistit její upřesnění, zařazení odpovídající částky do návrhu
rozpočtu na rok 2014 a projednání spolufinancování s majitelem Lípa resort.
 Rada města schvaluje podání žádosti p. o. Kostka Krásná Lípa o dotaci na Sociální služby ze
státního rozpočtu pro rok 2014 pro poskytovatele sociálních služeb do programu Ministerstva práce
a sociálních věcí ČR.
 Rada města schválila, aby se pokládka asfaltových povrchů na místních komunikacích v místech,
kde se zřizovala nová kanalizace, realizovala až na jaře, do konce dubna 2014.
Rozhodně by nemělo smysl se o to pokoušet ještě po skončení prací v letošním podzimu, protože
počasí v místě je nevyzpytatelné.
 Rada města projednala dopis hejtmanovi Ústeckého kraje ve věci nové kotelny v místním domově
důchodců a špatné kvalitě zdejších silnic.
Kdysi nebyl realizován plán na převzetí Domova důchodců do správy města, nyní je třeba žádat kraj
jako zřizovatele o vše, když sám zřizovatel nejedná v této věci aktivně.
Stav silnic patřících kraji je v místě obecně znám, je neustále nedobrý. Přitom je to jedna z hlavních
náplní působnosti krajů, jež jim byly stanoveny zákonem.

Události v místě
Vzpomínka na paní Mgr. Zd. Pliskovou (1. 10. 1918 – 9.4. 2009)
Krásnolipští občané, kteří své děti nechali vzdělávat i v hudbě a krásnolipští
pěvci i návštěvníci jejich koncertů vzpomněli na začátku října 95. výročí narození Mgr. Zdenky Pliskové, někdejší ředitelky Základní umělecké školy Rumburk
a obětavé učitelky hry na klavír, která pracovala až do svého skonu. Paní Plisková byla plných dvacet let oporou krásnolipským pěveckým sborům. Zejména
Lipce byla znamenitou oporou jako klavíristka, kterou našim pěveckým sborům doslova záviděly mnohé
vyspělé pěvecké sbory. Za zásluhy o město jí bylo dne 4. 6. 1999 uděleno čestné občanství Krásné Lípy.
(příloha str. 65)

ThDr. Anton Alois Weber (24. 10. 1877 – 12. 9. 1948)
Vzpomínková slavnost k výročí narození 16. litoměřického biskupa P. A. A. Webera proběhla na Vlčí Hoře, v místě jeho narození, za velké účasti veřejnosti a hostů
z litoměřického biskupství. Páter Weber patří mezi významné osobnosti, které
z našeho regionu vzešly. 24. října jsme vzpomněli výročí jeho narození.
(příloha str. 66)
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Výsledky předčasných parlamentních voleb
Ve dnech 25. a 26 října se uskutečnily předčasné volby do Poslanecké sněmovny. Bylo to poté, co
vláda vedená premiérem Nečasem podala demisi. V Krásné Lípě byly dosaženy tyto výsledky:

Volební účast 48,49 %
Politická strana nebo hnutí

Získáno hlasů (v procentech)

Ano

22,18

KSČM

21,00

ČSSD

18,27

Úsvit

7,73

TOP 09

7,00

ODS

6,55

K volbám přišla tentokráte poměrně malá část oprávněných voličů. Politická situace v zemi nebyla
dobrá, řada lidí se nemohla rozhodnout, koho volit, a nakonec tedy k volbám mnozí nepřišli.
(příloha str. 68, 69)

Adaptační program pro žáky šestých tříd
Stará učitelská zkušenost hovoří o problémech vznikajících při přechodu dětí z I. stupně základní
školy na stupeň druhý. Proto hned v prvním týdnu nového školního roku proběhl v Jiřetíně pod Jedlovou již tradiční adaptační pobyt, jehož cílem bylo prvotní upevnění nových, zčásti vlastně uměle
sestavených třídních kolektivů. Podobná akce se konala i pro nastávající prvňáčky, ta ovšem za přítomnosti rodičů.
Adaptační pobyty jsou v současnosti poměrně často využívaným prvkem práce s novými třídními
kolektivy, často ovšem bývají pořádány již o prázdninách.

Noc v knihovně
4. října se v Krásné Lípě zase konalo nocování v knihovně. Přišlo jedenáct dětí, které se prostě přišly
dobře bavit. Pro ně byla připravena stezka odvahy, soutěže i čtení. Vyvrcholením byl nocleh přímo
mezi policemi plnými knih, ke kterému stačily karimatky a spací pytle.

Stavby ve městě na konci léta
V Krásné Lípě je stále čilý stavební ruch. Pokračuje komplikovaná výstavba nové kanalizace, která
bude probíhat i v příštím roce, dokončena již byla rekonstrukce objektů školní družiny a školní jídelny.
Začaly opravy budov mateřských škol, ty budou pokračovat i v roce 2014. V tzv. Domě služeb je nová
kotelna, budova má hotovou i opravu střešní krytiny, začala přístavba kina, cílem je vytvořit další
pomocné provozní prostory. Buduje se nové parkoviště v Pražské ulici - spolu s investorem, majitelem Lípa resortu, který pokračuje ve výstavbě prostor pro bowling. Hotova je přístavba restaurace
vedlejšího penzionu, zatím bez venkovní terasy. Město také začalo s revitalizací některých prostor,
např. v prostoru rybníku Cimrák a pod dětským domovem. V příštím roce budou práce pokračovat.
(příloha str. 70–72)

Vzdělávací areál v zahradě Správy Národního parku České Švýcarsko
V prostorách parku Správy NPČŠ vzniká místo pro environmentální vzdělávání. Byly vysazeny dřeviny, vyčištěna tůňka pro obojživelníky, zřízena byla zimoviště, broukoviště (deset silných kmenů
různých stromů), postaven povalový chodníček. Areál má sloužit např. školám, návštěvníkům a turistům.
(Podle: České Švýcarsko, zpravodaj správy NPČŠ, 2/2013)

Soutěž Léto v Krásné Lípě

Den úcty ke stáří
Každoročně pořádaná akce proběhla letos 12. října. V sobotu 12. října 2013 se v krásnolipském
kulturním domě od 15.00 do 19.00 konala zábava pro seniory „Den úcty ke stáří“. K poslechu a tanci
hrála kapela Peleton. Zajištěno bylo i občerstvení. (příloha str. 67)
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ní pořadí, bez rozlišení druhu stavby nebo výše nákladů vynaložených na její pořízení. V ročníku 2013
se spolu s dalšími čtyřmi stavbou roku stala stavba Lípa resort - Aparthotel Lípa Krásná Lípa (autor
Atelier Patrik Hoffman). Titul byl udělen za vytvoření ojedinělého souboru staveb pro ubytování
v turisticky atraktivním místě se zřetelem k městotvorné funkci. Soutěž Stavba roku je součástí již
7. ročníku Dnů stavitelství a architektury organizovaných SIA ČR - Radou výstavby, které vyvrcholily
slavnostním večerem 10. října 2013 v Senátu Parlamentu ČR.
V letošním ročníku bylo 54 přihlášených projektů, dva z nich byly zahraniční. Do finále letošního 21.
ročníku soutěže se probojovalo 16 z nich. Stavba roku je tedy opět v Krásné Lípě. Pro Krásnou Lípu
je to v krátké době již třetí celostátní ocenění v oblasti výstavby a architektury. Město Krásná Lípa
se v roce 2008 stalo vítězem v celostátní soutěži Cesty městy se stavbou Komunikační kříž – cyklostezka v centru Českého Švýcarska. Titul Dopravní stavba roku 2010 si následně odnesl projekt
Rekonstrukce Křinického náměstí. (příloha str. 69, 70)

I v letošním roce měli návštěvníci Krásné Lípy možnost zúčastnit se soutěže „Léto v Krásné Lípě“.
Stačilo vyplnit soutěžní formulář a spolu s potvrzením o ubytování je zaslat elektronicky nebo
poštou. Pořadatelem soutěže bylo opět město Krásná Lípa, ukončení bylo 31. října 2013. Slosování
o ceny se uskuteční do 30. listopadu.

Stavba roku je opět v Krásné Lípě

Zahrádkářská burza

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství organizuje každoročně soutěž
Stavba roku. Tento titul se každoročně uděluje pěti stavbám, a to bez rozliše-

Byla pravděpodobně první v dějinách Krásné Lípy, i když se zde výstavy
zahrádkářů konaly celá léta, bývaly dobře připraveny a hojně navštěvovány.
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Ovšem burza, kde se mohly výpěstky, sazenice, semínka apod. vyměňovat, kupovat a prodávat, tady
asi byla poprvé. Akce, která se konala u kina, se v pátek 4. října zúčastnila asi stovka přítomných,
kteří dokonce přijeli až ze Šluknova, Jiříkova i Rumburku. (příloha str. 73)

né sloupky plotu. U pomníku padlých v Zahradách byl už podruhé ukraden tis, zmizela i nástěnná
turistická mapa z jednoho obytného domu. Opakují se případy poničení upravených studánek a další.
Turisté již nejsou schopni nést další náklady na udržování své základny, a proto ji po 17 letech opustili a areál pramenů Křinice předali Lesům ČR.

Podzimní den
Hezká akce pro děti s názvem Podzimní den se konala ve čtvrtek 24. října v zahradě u školní družiny.
Byly otevřeny nové prostory, které mají rekreační i vzdělávací charakter, otevřen hmatový chodník,
proběhly soutěže o ceny pro malé účastníky, pořadatelé připravili i hry. (příloha str. 74, 75)

Nocování v Téčku
Takovouto akci pořádal T – klub pro dívky ve věku od 12 – 17 let z pátku 25. října na sobotu 26. října.
Pro účastnice byl připraven „Dívčí večer“ s pestrým programem. Podmínkou bylo předložení vyplněné a zákonnými zástupci podepsané návratky.

Berušková burza
Koncem října proběhla další burza dětského oblečení, hraček, sportovního vybavení a potřeb pro
podzimní a zimní období. K dispozici byly lyže, brusle, kočárky, autosedačky, monitor dechu, skládací
postýlka, hračky a především dětské oblečení a boty. Největší zájem byl o zimní bundy, kombinézy,
oteplovačky a boty. Dále se prodaly téměř všechny donesené hračky a knížky. Hezkou a hlavně užitečnou akci Burzu uspořádalo o. s. Mateřské centrum Beruška Krásná Lípa za podpory města Krásná
Lípa. (příloha str. 75)

Změna dopravního značení
V Krásné Lípě dochází k obnově a úpravě dopravního značení. Není to jednoduché, vše proběhne
ve třech etapách. Návrh opatření zpracoval dopravní inženýr, schválila ho dopravní policie a příslušný silniční správní úřad v Rumburku. Budeme si všichni muset dávat pozor, protože jsme byli po léta
zvyklí na určitý dopravní režim, teď se leccos změní, například vjezd do uličky u bankomatu již
nefunguje.

Houbaření v letošní sezóně
Houbaři se po loňském slabším roce těšili na letošní sezónu, ale jejich očekávání nebylo zcela naplněno.
Jen pár týdnů bylo možno sice sbírat dobrá množství hub, ovšem vyskytovaly
se pouze převážně smrkové hřiby, výskyt ostatních druhů hub byl v porovnání s jinými roky poměrně slabý. Nezbývá tedy než si počkat na příští sezónu.

Práci turistů ničí vandalové a zloději
Zdá se, že vandalové a zloději kovů se nezastaví před ničím. Turisté sdělují, že byly ukradeny hliníkové lišty ze střechy altánu nad pramenem Křinice (vítr následně poničil, střechu), vše kovové, co
se dalo ukrást na turistické základně poté, co byly zničeny vchodové dveře, zloději ukradli i želez-
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O událostech v místě heslovitě:
 Podle zveřejněné zprávy o stomatologické pohotovosti mohou naši občané získat odbornou stomatologickou pomoc na lékařské pohotovosti v ordinačních weekendových hodinách v době 8.00 – 11.
hod. Lékaři jsou k dosažení (střídavě) v Děčíně a v Teplicích, což je pro naprostou většinu zdejších
obyvatel stejně nedosažitelné.
 Žáci naší školy se opět zúčastnili akce, kterou v rámci přeshraniční spolupráce připravila Mittelschule Neukirch ve spolupráci s Naturschutzzentrum Neukirch.
 Návrh nového územního plánu je zpracován a byl veřejnosti spolu s výkladem zpřístupněn dne 17.
října v kulturním domě. Pro zájemce je přístupný i na www stránkách města.

Zprávy o Krásné Lípě uveřejněné jinde
DĚČÍNSKÝ DENÍK, ZÁŘÍ 2013
(Není-li uvedeno jinak, ponecháváme v textech, jež přebíráme, původní pravopis i stylistiku. Kurzívou psané texty nejsou součástí citací.)
Děčínský deník v říjnu 2013 (heslovitě)
Děčínský deník 1. října:
Deník sděluje, že ve hře o titul Stavba roku je i hotel Lípa resort v Krásné Lípě, jehož autorem je
architekt Patrik Hoffman. V soutěži je vždy vybráno pět staveb, které jsou bez uvedení pořadí oceněny Senátem Parlamentu České republiky. Deník připomíná, že i rekonstrukce Křinického náměstí
v Krásné Lípě byla nedávno takto oceněna.
Další zpráva byla tato: V Pivovarské ulici v Krásné Lípě byl instalován sběrný kontejner na odložený textil a obuv. Lze sem odkládat pro další možné použití oděvní součástky, obuv, kabelky hračky
apod. Druhý bude opět přistavěn k budově školní družiny. Jde o charitativní záležitost.
Děčínský deník 4. října:
Městská knihovna přivítala v pátek 4. 10. 2013 již podruhé v tomto roce děti na dobrodružném nocování. Tohoto nočního dovádění se zúčastnilo 11 dětí. V programu, kromě soutěží, nechybělo ani čtení
a tolik oblíbená stezka odvahy. Děti v knihovně přespaly a ráno se rozcházely do svých domovů plné
dojmů a zážitků. Nocování v knihovně se konalo v rámci celorepublikové akce „Týden knihoven“.
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Děčínský deník 5. října:
Lucii Hučkové z Krásné Lípy se narodil syn Alex Grondzár. 45 cm, 2,54 kg.
Dva mladí lupiči v Krásné Lípě donutili invalidního muže, aby jim ze své platební karty vybral a předal 7 tisíc Kč. Byli dopadeni. Jeden z nich už byl dříve trestán a byl zadržen, na druhého soudce
odmítl uvalit vazbu, protože dle jeho názoru předložený spisový materiál neobsahoval žádný důkaz,
že by obviněný mohl takovou trestnou činnost opakovat, nebo že by mohl ovlivňovat svědky.
V rámci Týdne knihoven, který probíhá od pondělí 30. září, mohly děti I. stupně ZŠ v pátek 5. října
strávit noc ve zdejší knihovně. Připraveny pro ně byly různé hry, soutěže, předčítání apod.
Děčínský deník 19. října:
Děti z dětského domova Krásná Lípa zvou na zahradu u školní družiny na Podzimní den pro děti
ve čtvrtek 24.10. v 16.00 hod. Slavnostní otevření hmatového chodníku, soutěže o ceny, zábava.
Děčínský deník 21. října:
Na straně 2 se uvádí, že v kulturním domě v Krásné Lípě mohou diváci vidět slavný muzikál Bídníky. Oznámení je nešťastně formulováno tak, že vzbuzuje pocit, že se jedná o originální inscenaci či
reprízu, kterou režíruje slavný Tom Hooper.
Děčínský deník 30. října 2013:
Krásná Lípa – Hmatový chodník plný přírodních materiálů vybudovaly děti z Dětského domova
v Krásné Lípě a k užívání ho předaly dětem z krásnolipské základní školy. Slavnostní otevření hmatového chodníčku, který se nachází ve školní venkovní ekologické učebně, byl spojen s akcí pro
veřejnost, při které nechyběly soutěže a hry o ceny. Výstavbu chodníčku spolu s pěticí dětských
organizátorů z dětského domova v rámci projektu Bav se a pomáhej organizovala OPS Spolu dětem
a dobrovolníci z Billy.
Podzim v Českém Švýcarsku (celostránkový článek, fotografie)
Jde o obnovení tzv. „Hřebenovky“, což je historicky nejdelší vyznačená turistická trasa v Čechách.
Původně „vedla od Hrubého Jeseníku přes Králický Sněžník, Orlické hory, Broumovsko, Krkonoše,
Jizerské a Lužické hory a České Švýcarsko do Krušných hor.“ V oblasti Českého Švýcarska je nově
vyznačen úsek od rozcestí Pod Ptačincem přes Tolštejn a Jedlovou do Krásné Lípy a dále přes Vlčí
horu do Brtníků. Je to tzv. Lužická spojka, která v budoucnu spojí Hřebenovku s německou dálkovou
trasou Oberlausitzer Bergweg.
V souvislosti s touto akcí se pořádají některé výlety, např. 10. 11. setkání na obnovené Karlově vyhlídce, 16. listopadu 5. ročník festivalu s cestovatelskou tématikou v Krásné Lípě, kde bude přítomna
řada zajímavých a známých osobností. Tuto akci pořádá společnost České Švýcarsko ve spolupráci
s magazínem Koktejl a Správou NP České Švýcarsko. Půjde o řadu přednášek, vyprávění o zážitcích
z exotických míst Země a promítání filmových dokumentů. Dále uveřejněn podrobný program celé
akce.
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Děčínský deník 31. října 2013
Tradiční akce Svatý Martin na bílém koni se bude konat v Krásné Lípě. Průvod s lampiony vedený
skutečným koněm a méně skutečným „Martinem“ začíná 11. listopadu v 16.30 hodin na náměstí. Povídání o tradici, která se pojí se svatým Martinem, se ujme rumburský evangelický farář Filip Šimonovský. Průvod povede své kroky ke kinu, kde kolem 17. hodiny začne divadelní představení Alibaba
a čtyřicet loupežníků. Nebude chybět požehnání svatomartinskému vínu a pohoštění.
Ústecký kraj (měsíčník, vydává Ústecký kraj), říjen 2013:
Stavba roku v Krásné Lípě
Do Ústeckého kraje putuje jedno z pěti prestižních ocenění Stavba roku 2012. Mezi šestnáctkou
finálových děl byl pětici udělen titul a v našem regionu se této cti dostalo stavbě Lípa Resort – Aparthotel Lípa, který leží u Křinického náměstí v centru Krásné Lípy. Cenu udělila 10. října pořádající
organizace ABF – Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství. Autorem návrhu stavby v Krásné Lípě
je Atelier Patrik Hoffman, Jan Kuva a Tomáš Horský, investorem byla společnost Toona, dodavatelem
stavby Relief Project, s.r.o. Z čtyřiapadesáti přihlášených vybrala porota 27 staveb do 2. kola a ve finále bylo šestnáct objektů z celé ČR. Na závěrečném večeru v Senátu Parlamentu ČR dostali autoři
krásnolipské stavby cenu „za vytvoření ojedinělého souboru staven pro ubytování v atraktivním
místě se zřetelem k městotvorné funkci.“
Pozn.: Organizátoři soutěže Stavba roku vydali obsáhlou tiskovou zprávu, ve které oficiálně sdělili, že
titul Stavba roku náleží za rok 2013 také hotelové stavbě Lípa resort v Krásné Lípě.

ZE ŠIRŠÍHO REGIONU
Děčínský deník, 21. října
České dráhy nasadily nové vlakové soupravy pro osobní dopravu. Jsou polské výroby a dle zprávy
jsou velice moderně vybaveny (GPS, vysílačka, elektrické přípojky, klimatizaci, pohodlné sedačky ).
Sedm těchto jednotek bude jezdit i na Děčínsku, mj. budou zajišťovat železniční spojení mezi Děčínem a Šluknovským výběžkem.
Děčínský deník, 21. října
K nadcházejícím parlamentním volbám (tento pátek):
Strany se předhánějí ve slibech. Mimo jiné slibují, že budou zřizovány nové mateřské školy, aby jich
bylo dost pro všechny děti.
Nějak asi zapomínají, že zřizovateli MŠ (kromě podnikových) jsou obce, že z pozice parlamentu to
půjde jen stěží.
Děčínský deník zorganizoval internetovou anketu k očekávaným výsledkům voleb. Podle ní by
na okrese měla zvítězit Strana zelených. Další pořadí: ANO 2011 13%, KSČM 13%, DSSS 8 %, ČSSD
7%, ODS 6%, Úsvit přímé demokracie 6%. Strana svobodných občanů 4%, TOP 09 4%, Změna 3%,
Česká pirátská strana 1%, Hlavu vzhůru 1%, Koruna česká 1%, SPOZ 1%.
Uvedený žebříček je pravděpodobně spíše vyjádřením toho, jak lze pomocí internetu v jakékoli anketě
při spolupráci organizované skupiny ovlivnit výsledek.
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Přílohy

Říjen 2013 v Krásné Lípě - 27. říjen 2012

28. říjen 2013
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Mgr. Zd. Plisková

Mgr. Zd. Plisková
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ThDr. Anton Alois Weber

Den úcty ke stáří

Kytice ze zářijové vzpomínkové slavnosti na Vlčí Hoře

Den úcty ke stáří
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VÝSLEDKY PŘEDČASNÝCH PARLAMENTNÍCH VOLEB KONANÝCH VE DNECH
25. A 26. ŘÍJNA 2013
(uvádějí se pouze výsledky u stran, které získaly účast v Poslanecké sněmovně)
Výsledek voleb

Politické strany
podle získaného
pořadí

Zisk v procentech

Získané mandáty

Česká republika
Volební účast

59,48 %
ČSSD

20, 45

50

Ano

18,65

47

KSČM

14,91

33

TOP 09

11,99

26

ODS

7,72

16

Úsvit

6,88

14

KDU-ČSL

6,78

14

Krásná Lípa
Volební účast

48,49 %
Ano

22,18

KSČM

21,00

ČSSD

18,27

Úsvit

7,73

TOP 09

7,00

ODS

6,55

Ústecký kraj
Volební účast

51,69 %
Ano

21,29

4

ČSSD

20,77

4

KSČM

20,33

3

TOP 09

8,50

1

Úsvit

7,64

1

ODS

6,24

1

Děčínský okres
Volební účast

68

52,02 %
Ano

22,06

ČSSD

21,03

KSČM

18,26

Úsvit

8,09

T0P 09

8,08

ODS

6,02

Stavba roku v Krásné Lípě

69

ŘÍJEN 2013

K R O N I K A M Ě S TA K R Á S N Á L Í PA

70

Stavba roku v Krásné Lípě

Oprava hrobky

Stavby ve městě na konci léta - Nová hudebna v základní škole

Stavba parkoviště na Pražské
71

ŘÍJEN 2013

K R O N I K A M Ě S TA K R Á S N Á L Í PA

72

Město Krásná Lípa dokončuje další část své kanalizace

Zahrádkářská burza

Přístavba restaurace

Zahrádkářská burza
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Podzimní den u školní družiny

Podzimní den u školní družiny

Podzimní den u školní družiny

Berušková burza - I tato autosedačka se stala předmětem prodeje. Když si malá
zákaznice vyzkoušela její velikost, stala se už její pomůckou pro cesty automobilem
75
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Počasí v listopadu 2013
Listopad letos nabídl typické podzimní počasí, zima zahrozila jen krátce.
Na začátku měsíce bylo zataženo s občasným deštěm, ale relativně teplo. Ve dne bylo kolem 5°C,
v noci kolem 2°C.
V druhé dekádě již bylo chladněji, již byly registrovány první mrazové dny, v noci již klesaly teploty
pod nulu.
Koncem třetí dekády se citelně ochladilo a pod nulou již bylo i ve dne, ale nakonec opět přišlo
oteplení. Sněžilo jen ve třech zimních dnech, ostatní srážky byly dešťové, jejich intenzita dosahovala
běžného průměru.

Význačný krásnolipský rodák August Frind ......................................................................................... 80

Z matriky

Nezaměstnanost ve městě ................................................................................................................... 80
Soutěž „Léto v Krásné Lípě“ zná již své výherce.................................................................................. 80

Dosažený věk

Jméno a příjmení jubilanta

Dosažený věk

Jméno a příjmení jubilanta

85 let

Tůmová Alžběta

60 let

Shejbal Vladimír

75 let

Alfery Karel

60 let

Steckerová Eva

70 let

Fricová Eva

60 let

Šéblová Soňa

Stříbrné krásnolipské veteránky.......................................................................................................... 82

70 let

Škroudová Věra

50 let

Grabka Tomáš

Turnaj v zápasu .................................................................................................................................... 82

60 let

Arnoldová Anna

50 let

Schovancová Stanislava

60 let

Matas Václav

50 let

Tranová Věra

60 let

Novotný Jaroslav

Nová alej na Kamenné Horce .............................................................................................................. 81
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Nová alej v Krásné Lípě ........................................................................................................................ 89
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Volejbalový turnaj veteránek ............................................................................................................... 91
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Z jednání Rady města v listopadu 2013
53. zasedání Rady Města Krásná Lípa konané dne 12. 11. 2013
RM projednala podporu spolkové činnosti ve městě, zvýšené příjmy z výherních hracích přístrojů
a doporučuje ZM schválit mimořádné dotace zájmovým organizacím zaměřeným na dlouhodobou
a systematickou práci s dětmi a mládeží, a to v celkové výši 250 000 Kč nad rámec schválený v rozpočtu města na rok 2013.
Kronika města
RM schvaluje předběžný návrh grafické podoby a struktury tištěné i elektronické kroniky města
předloženou kronikářem Mgr. Karlem Jarolímkem.
Návrh byl předán k odbornému posouzení a úpravě na Střední odbornou školu mediální grafiky a polygrafie Rumburk.

Poškození a oprava komunikací nad bývalým pivovarským sklepem .................................................. 96
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Události v místě
Prof. Ilja Hurník
Nedávno jsme v této kronice zaznamenali úmrtí čestného občana Krásné Lípy,
dobrého souseda a znamenitého umělce a pedagoga Ilji Hurníka. V měsíci listopadu si připomínáme výročí jeho narození (25. listopadu 1922 v Porubě).

Význačný krásnolipský rodák August Frind
V listopadu vzpomínáme také výročí narození jiné významné osobnosti,
zdejšího rodáka, akademického malíře Augusta Frinda (21. 11. 1852 – 4. 8.
1934). Pocházel z chudé rodiny, po studiích a pobytu v zahraničí se vrátil
do Krásné Lípy, kde vytvořil řadu uměleckých děl. Od roku 1912 již zde žil
natrvalo. Jeho obrazy jsou roztroušeny po mnoha místech, pravděpodobně
nejucelenější soubor je součástí sbírek rumburského muzea. August Frind byl také autorem znaku
města Krásná Lípa. (příloha str. 87, 88)

Nezaměstnanost ve městě
Podle aktuálních údajů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR je z Krásné Lípy evidováno Úřadem
práce Rumburk 263 uchazečů o práci. To znamená, že nezaměstnanost v Krásné Lípě k 31. říjnu
2013 činí již 11,03 %, jde tedy o nárůst o 1 %. Nezaměstnanost ještě bohužel vzroste, mimo jiné
musí kvůli zastavení dotací končit i práce dvaceti pracovníků veřejně prospěšných prací, které nyní
zaměstnává samotné město.
Celostátně bylo bez práce celkem 556 681 lidí, tedy 7,6%. To je o 377 nezaměstnaných méně než
ke konci předchozího měsíce a o 59 919 osob více než ve stejném období loňského roku.

Soutěž „Léto v Krásné Lípě“ zná již své výherce
Soutěž probíhala v období od 1. dubna do 31. října 2013. Přihlásit se mohl každý, kdo zodpověděl pět
anketních otázek a ubytoval se v některém ubytovacím zařízení ve správním území Krásné Lípy.
Na anketní otázky odpovídali soutěžící převážně takto:
1. Co se Vám při pobytu v našem městě líbilo?
Soutěžící se shodli na těchto odpovědích: celé město, upravené náměstí, příroda, sportovní areál, Infocentrum, památky, pivovar, čistota a pořádek, turistické značení, klid.
2. Které služby zde postrádáte?
Většina soutěžících byla spokojena. Postrádali supermarket, prodejnu s místními produkty, větší zábavu pro děti a dobrou restauraci.
3. Byli jste spokojeni s dopravní obslužností v našem regionu?
Většina soutěžících nevyužila místní dopravu, a pokud ano, byli spokojeni.
4. Chtěli byste se vrátit do našeho města a strávit zde další pobyt?
Všichni se shodli, že se vrátí.
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5. Vybrali byste si stejné ubytovací zařízení?
Pouze u jediného ubytovacího zařízení zněla odpověď, že se toto zařízení navštěvuje jen jednou.
Do ostatních zařízení by se soutěžící vrátili rádi.
Losování výherců o atraktivní ceny se uskutečnilo 12. listopadu v průběhu zasedání rady města
Krásná Lípa. Hodnotné ceny získávají:
1. Tablet v hodnotě minimálně 5000 Kč – Jan Starovič, Kamenický Šenov.
2. Víkendový pobyt pro dvě osoby včetně stravování a průkazu na pronájem sportovišť ve sportovním
areálu v Krásné Lípě v hodnotě 4000 Kč – Lenka Remešová, Praha 6 – Vokovice.
3. Zážitkový výlet s průvodcem pro 2 osoby v hodnotě 2000 Kč – Břetislav Lutera, Prostějov.
4. Poukaz na wellness služby v hodnotě 1000 Kč – František Měchura, Bystřice
5. Publikace „České Švýcarsko“ – Miroslav Horyna, Zbuzany
6. Publikace „Lidové památky Českého Švýcarska“ - Tomáš Netušil, Rakovník
7. Publikace „Lidové památky Českého Švýcarska“ - Petr Achs, Ústí nad Labem
8. Publikace „Národní park České Švýcarsko“ - Petra Torová, Kladno
9. Publikace „Pohledy do minulosti“ - Zdeňka Vašíčková, Praha 4 – Chodov
10. Publikace „Nejkrásnější výhledy na Českosaské Švýcarsko“ - Pavel Farský, Praha 6 – Bubeneč
Věřme, že nejen výhercům a účastníkům soutěže se u nás líbilo a doufejme, že řady těch, kteří naše
městečko jako turisté navštěvují, budou i nadále vzrůstat.

Nová alej na Kamenné Horce
Celkem patnáct mladých dubů vytvořilo díky nadšencům a dobrovolníkům
novou alej v Krásném Buku. Dílo se podařilo také díky pochopení vlastníka
sousedních pozemků, farmáře Zdeňka Jindry. Nyní to byly duby, již dříve podobně vznikly v Krásné Lípě aleje javorů, lip a třešní. Při těchto činnostech zde
již mnoho let spolupracují město Krásná Lípa s ČSOP Tilia. (příloha str. 89, 90)

Sbírka víček pro kamaráda
Některá víčka od plastových lahví mohou být dobrým zdrojem příjmů. Poměrně hodně se v naší zemi
rozšířil zvyk sbírat taková víčka a poskytnout je potřebným - například na léčbu nemocným dětem,
na nákup invalidního vozíku a podobně. Podobné aktivity známe i z našeho města. Jedna sbírka probíhá v Domě s pečovatelskou službou, jinou vyhlásily děti ze základní školy, které si daly opravdu velký
cíl: získat tolik víček, aby naplnily celý kamion. (příloha str. 91)

Nikol je šestá na světě
Žákyně 5. ročníku zdejší základní školy, Nikol Nosková, se 3. října 2013 účastnila mistrovství světa
ve Street Dance, které se konalo v Ústí nad Labem. I když její vystoupení přišlo na řadu až poměrně
pozdě večer, úsilí o postup se podařilo. Celý podnik končil opravdu pozdě večer, ale na radosti to nic
neubralo. Šesté místo na světě v příslušné kategorii je jistě ohromný úspěch nejen samotné Nikoly, ale
i těch, kdo na přípravě vystoupení spolupracovali nebo jakkoli pomohli.
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Stříbrné krásnolipské veteránky
V prvním listopadovém víkendu nastoupily volejbalistky z blízkého i širokého okolí v místní tělocvičně
v nejrůznějších kostýmech. Ty sice nejsou příliš vhodné pro hru, ale byly užitečné, protože se jednalo
o již tradiční turnaj hráček starších 35 let, tedy téměř veteránek. Bylo vidět kostýmy pirátů, tanečnic
stylu disco, byly tam i kostýmy mravenců a další, celkem čtyři družstva soutěžících.
Naše hráčky nakonec získaly příčku stříbrnou, první byly hráčky z Varnsdorfu, třetí šluknovské a poslední místo obsadily dívky z Děčína. Všichni přítomní si pochvalovali atmosféru turnaje a příští vánoční turnaj prý opět bude zpestřením života v Krásné Lípě. (příloha str. 91, 92)

Zpravodaj Šluknovský výběžek (měsíčník), listopad 2013
Stavba roku stojí v Krásné Lípě (doslovný přepis)
Krásná Lípa – Pro někoho je trnem v oku, pro jiného stavba roku
Řeč je o krásnolipském Aparthotelu. Odborná porota totiž počátkem října vyhlásila vítěze letošní
soutěže Stavba roku ČR. Cenu Stavba roku 2013 získalo celkem pět projektů. A mezi nimi i Aparthotel v Krásné Lípě, za vytvoření ojedinělého souboru staveb pro ubytování v turisticky atraktivním
místě se zřetelem k městotvorné funkci. Pro Krásnou Lípu je to v krátké době již třetí celostátní
ocenění v oblasti výstavby a architektury. Krásnolipský projekt získal i třetí místo ve veřejném hlasování.

Turnaj v zápasu

Děčínský deník v listopadu 2013 (heslovitě, zachováváme pravopis i stylizaci zdroje)

Krásnolipští zápasníci uspořádali v sobotu 30. listopadu turnaj v řeckořímském zápasu pro mladší sportovce – pro přípravky a mladší žactvo, chlapce
i dívky. V osmi družstvech z celé České republiky se turnaje zúčastnilo celkem
69 chlapců a dívek včetně sedmi domácích. Naši borci obsadili celkově druhé
místo. Při této soutěži byla poprvé použita nová žíněnka, na jejíž zakoupení
přispělo město. (příloha str. 94, 95)

Děčínský deník 2. listopadu 2013
Uveřejněna fotografie a text:
Lucii Benychové z Krásné Lípy se 25. října v rumburské porodnici narodila dcera Petra Mladenová.
Měřila 47 cm a vážila 2,99 kg.

Propad části nadloží bývalého pivovarského sklepa
Přestože sklep někdejšího pivovaru, který se nachází pod povrchem sídliště
v Nemocniční ulici, byl stavebně zabezpečen při budování nových komunikací,
vlivem podpovrchové vody, která si našla svou cestu, došlo k poruše povrchu
ulice a chodníků. Nejprve bylo patrné zvlnění, následně muselo přijít částečné
otevření zasažených prostor a zpevnění podkladů. (příloha str. 96, 97)

Zprávy o Krásné Lípě uveřejněné jinde
(Není-li uvedeno jinak, ponecháváme v textech, jež přebíráme, původní pravopis i stylistiku. Kurzívou psané texty nejsou součástí citací.)
Ústecký kraj (měsíčník, vydává Ústecký kraj), listopad 2013:
V rubrice „Krátce“:
Hejtman Ústeckého kraje navštívil na pozvání starostů Varnsdorf a Krásnou Lípu. V Krásné Lípě
navštívil některá krajská zařízení, jež zde působí a Křinický pivovar.
Na zámku v Jílovém se konala koncem října čtyři vystoupení divadelních ochotníků. Byli zde i ochotníci z Krásné Lípy.
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Děčínský deník 5. listopadu 2013
Dobrá zpráva pro Krásnou Lípu
Vánoční koncert chystají v Krásné Lípě. Ve čtvrtek 19. prosince od 19.00 hodin vystoupí v Domě
kultury Andrea Kalivodová, sólistka Státní opery a Národního divadla v Praze. Vstupné je 150 korun.
Vstupenky se prodávají v infocentru.
Děčínský deník 7. listopadu 2013
Dne 6. 11. byl zaznamenán na vrcholcích Lužických hor první sníh nadcházející zimy. Zabělaly se
vrcholky hor nad 500 metrů nad mořem, ale nikde sníh přes den nevydržel. Deník připomíná, že v minulém roce přišel první sníh již v polovině října. Ostatně tomu tak bylo i v roce 2011.
Děčínský deník 6. listopadu 2013
Velký článek na str. 2 s titulem „V Krásné Lípě zažijete cestovatelský festival 7 DIVŮ, podíváte se
do světa“.
Článek oznamuje, že v sobotu 16. listopadu se v Krásné Lípě uskuteční již 5. ročník festivalů s cestovatelskou tématikou 7 DIVŮ, který tradičně pořádá společnost České Švýcarsko. Budou se pořádat přednášky o cestování po různých zemích, promítán bude i film s tématikou sociální situace
vymírajícího japonského venkova a postupně nenávratně mizejícími tradičními hodnotami. V rámci
festivalu vystoupí mj. i zdejší cestovatel Ladislav Bezděk (výstup na Kilimandžáro) a další zajímavé
osobnosti s přednáškami o Ugandě, Grónsku, Malajsii, Indonésii, Jižní Americe, Japonsku, tichomořských ostrovech, jihovýchodní Asii, Madagaskaru a polárních mořích. Proběhne také autogramiáda
knih mořeplavce Rudolfa Krautschneidera.
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Děčínský deník 11. listopadu 2013
Dobrá zpráva pro Krásnou Lípu
Sportovní areál v Krásné Lípě otevírá nově zrestaurovanou hernu na stolní tenis. Dále mají zájemci
možnost využít klubovnu a nově instalovanou interaktivní tabuli, kterou mohou využít například pro
semináře, školení a schůze. Sportovci mohou tuto novinku využít při soustředění a pro rozbor sportovních situací. Změn se dočkal také rezervační systém, platí nová pravidla pro rezervace a od 1.
listopadu 2013 byla vymazána databáze neaktivních uživatelů.
Děčínský deník 13. listopadu 2013
Titulek: „Na Karlovu výšinu se nově dostanete po žluté stezce.“ Konstatuje se, že turisté KČT Krásná Lípa upravili přístupovou cestu i místo samo, uveden je i stručný popis celé cesty. Konstatuje se
i dobrá spolupráce zdejších turistů s Obecně prospěšnou společností České Švýcarsko, obcí Doubice
a Lesy ČR. Připojeny byly tři fotografie.
Děčínský deník 14. listopadu 2013
Na Kamenné Horce vyrostla dubová alej (3 fotografie). Další alej, tentokrát z patnácti mladých dubů,
byla vysazena v Krásné Lípě v Krásném Buku. Dubovou alej se podařilo vysadit i díky pochopení
vlastníka pozemků sousedících s městskou komunikací, farmáře Zdeňka Jindry, i nadšené pomoci
mnoha dobrovolníků, a to i těch nejmenších. Při obnově a rozšiřování alejí v Krásné Lípě již mnoho
let spolupracují město Krásná Lípa s ČSOP Tilia. V minulosti ve městě takto vysadili aleje javorové,
lipové nebo třešňové.
Krásná Lípa se brání stavbě větrné elektrárny. Je příliš vysoká.
150 metrů vysoký větrník má vyrůst v těsné blízkosti Krásné Lípy. Záměr postavit tu větrnou elektrárnu má společnost KEŠAM s.r.o. Krásná Lípa ale s tímto záměrem nesouhlasí – větrník totiž považují za příliš vysoký. Poslední slovo ale bude mít stavební úřad v Rumburku, který žádost o stavbu
posuzuje.
Dále volně citujeme: stavba je v rozporu s územním plánem města i s návrhem nového územního
plánu. Je na ni vydán negativní posudek EIA. Stavební úřad Rumburk pravděpodobně stavbu nepovolí, protože je v rozporu se zásadami územního rozvoje. Není ovšem vyhráno, protože zásady územního rozvoje jsou napadnuty u Ústavního soudu, a to také kvůli stavbě větrných elektráren, i když jde
o jiné místo v Ústeckém kraji. V současné době společnost požádala o přerušení stavebního řízení
a v případě svého neúspěchu má údajně připraven záložní plán.
Děčínský deník 22. listopadu 2013:
Dobrá zpráva pro Krásnou Lípu
V Krásné Lípě bude vánoční strom. Jde o pichlavý (stříbrný) smrk, který městu darovala Chřibská.
Slavnostním rozsvícení proběhne v neděli 1. prosince v 17 hodin.
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Krásná Lípa: Požár poničil malý domek.
Při požáru malého domku ve Vančurově ulici v Krásné Lípě zasahovaly čtyři hasičské jednotky. Požár
se podařilo dostat během krátké chvíle pod kontrolu. Vedle krásnolipských dobrovolných hasičů
zasahovali i profesionálové z Varnsdorfu a dobrovolní hasiči z Rumburku a Horního Podluží.
Bot a oblečení se v Krásné Lípě zbavíte u školy.
U budovy školní družiny v Krásné Lípě je opět instalován kontejner na textil a obuv. Lze do něj odkládat veškerý textilní materiál, pro který už lidé nemají použití, tedy lůžkoviny, záclony, oděvy, hračky,
kabelky, boty, vše nejprve vložené do igelitového obalu. Vybrané předměty budou sloužit pro charitativní účely.
Děčínský deník 26. listopadu 2013, str. 3
Titulek – Kostka: Každé pracovní místo na Děčínsku je výhra!
„Sedmnáct lidí našlo na jeden rok díky Kostce v Krásné Lípě práci. Co s nimi bude dál, ale není jasné.
Čeká se totiž na to, kolik peněz poputuje v příštím roce na sociální služby. Stálou práci nakonec našli
jen dva účastníci projektu.“
Dále se píše, že účastníci získali díky Kostce rekvalifikaci i praktické zkušenosti (říká žena, která vyhrála výběrové řízení na pozici asistent pedagoga). Ti, kteří takto získali na rok práci, ji našli
v různých obcích Šluknovska. Celkově je ale situace špatná. Na jedno volné pracovní místo připadá
v regionu 23 lidí bez práce, situace se ještě zhoršila v září, kdy se na úřady práce nahrnuli absolventi
škol. Zpráva bohužel neuvádí, kolik peněz stálo získání 17 pracovních míst na jeden rok.
Děčínský deník 26. listopadu 2013
Dobrá zpráva pro děti v Krásné Lípě
Mateřské centrum Beruška v Krásné Lípě připravilo pro děti předškolkového věku Beruškovou mikulášskou besídku. A to v pátek 6. prosince od 16 hodin. Besídka je vhodná zejména pro děti, které
čeká první setkání s nadpřirozenou bytostí. Na besídku je nutno dítě předem přihlásit v mateřském
centru Beruška v podkroví školní družiny každé úterní nebo páteční dopoledne.
Str. 3, pod nadpisem Na Děčínsku se rozsvítí vánoční stromy:
Krásná Lípa
První advent v Krásné Lípě zahájí v neděli 1. prosince v 16 hodin adventní koncert Krásnolipského
komorního sboru a sborečku v tamním kostele. O hodinu později pak bude na Křinickém náměstí
slavnostně rozsvícen vánoční strom.
Děčínský deník 28. listopadu 2013
Regionální značka Českosaské Švýcarsko podpoří i drobné firmy
Krásná Lípa – Především možnost oslovit nové zákazníky a dostat se do povědomí turistů si od získání značky „Českosaské Švýcarsko, regionální produkt“ slibují drobní výrobci.
Nově tento certifikát obdržely čtyři malé firmy a s nimi také sýry, máslo a tvaroh z Varnsdorfu, kde
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sídlí pobočka Polabských mlékáren, informovala o tom vedoucí marketingu společnosti České Švýcarsko Dana Štefáčková, která je koordinátorem regionální značky. Na obal si mohou značku nově
umístit dřevěné kostky na hraní z Jiřetína pod Jedlovou, přírodní kozí sýr z Dolní Poustevny, vinuté
perle a šperky z vinutých perlí z Vysoké Lípy a přírodní kosmetika z Krásné Lípy na Děčínsku.
Značka patří do Asociace regionálních značek a je udělována nejen v Českém Švýcarsku a na
Šluknovsku, ale také na území Saského Švýcarska. V regionu je již certifikováno 26 výrobků. Cílem
značky je přispět k rozvoji místní ekonomiky a udržitelnému cestovnímu ruchu. Značka garantuje
původ výrobku v regionu, kvalitu a šetrnost k životnímu prostředí. Uděluje se výrobkům, které mají
v regionu dlouholetou tradici, nebo jsou převážně z místních surovin. Posuzuje se i podíl ruční práce,
jedinečnost ve vztahu k regionu a výjimečné vlastnosti produktu.
Děčínský deník 29. listopadu 2013
Šluknovský výběžek zve na pohádky i show
Přehled akcí na Šluknovsku obsahuje zmínky o tom, že v Krásné Lípě se v pátek 6.12. koná v kulturním domě mikulášská nadílka pro malé děti s hudbou.
V téže rubrice je ještě oznámení koncertu Tonyho Ackermana v kapli na Vlčí Hoře v neděli 8. 12.
v podvečer.

ZE ŠIRŠÍHO REGIONU
Děčínský deník 29. listopadu 2013
Pod titulkem „Příští rok se výrazně zrychlí spojení mezi Děčínem a Šluknovskem“ je uveřejněna
zpráva ČTK. Podle ní bude opět otevřen železniční přechod mezi Dolní Poustevnou a Sebnitz, takže
se železniční spojení na Děčín urychlí více než o hodinu. Vlaky pojedou každé dvě hodiny, dopravu
cestujících budou zajišťovat německé soupravy. Kvůli této novince dojde také ke změně některých
jízdních řádů.

Přílohy
August Frind
Krásnolipský rodák August Frind se narodil 21. listopadu 1852 v chudé rodině venkovského chalupníka, studoval v Drážďanech. Od roku 1912 již trvale žil a tvořil v Krásné Lípě. Zde vytvořil výzdobu hrobky rodiny Dittrichových, prvky výzdoby pro starokatolický kostel a navrhl vitráže pro farní
kostel Sv. Máří Magdalény a většinu svých uměleckých děl. O jeho životě a díle pojednává kniha
Gabriely Koutové Neznámý August Frind. Frind navrhl znak města Krásné Lípy (1893) a znak města
Varnsdorfu (1888). Pro rozsah své tvorby je nazýván „Brožíkem Šluknovského výběžku“. V den 150.
výročí jeho narození - 21. listopadu 2002 - byla tomuto umělci na domě č. 1 ve Smetanově ulici odhalena pamětní deska.
Jeho díla jsou dnes roztroušena po mnoha místech, dokonce bývají součástí aukcí významných aukčních síní (např.: Christie´s, AskArt, Neumeister Auktionshaus München, Worth Point, BudapestAuction). Ve Vital Hotel v Bad Sachsa mají dokonce sál Augusta Frinda.
itz, takže se železniční spojení na Děčín urychlí více než o hodinu. Vlaky pojedou každé dvě hodiny,
dopravu cestujících budou zajišťovat německé soupravy. Kvůli této novince dojde také ke změně
některých jízdních řádů.

Z díla Augusta Frinda

Kytice růží, 1922
(dílo v aukci dosáhlo ceny 680 US $)
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Serenáda u lůžka nemocné (1896)
Mnichov, Neumeister Auktionshaus
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Nová alej v Krásné Lípě - Obrázky z výsadby

August Frind Námluvy v Bavorsku (olej na dřevě).
V galerii Christie´s se cena díla dostala ze 700 £ až na 1414 £. Kopie díla se prodávají
za cenu až 420 US $.
88

Nová alej v Krásné Lípě - Obrázky z výsadby
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Sbírka plastových víček

Dvě silnější hnědavé čáry označují místo, kde vznikla nová alej
Volejbalový turnaj veteránek
90
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Volejbalový turnaj veteránek

Nejsevernější bod naší země

Volejbalový turnaj veteránek

Všech turistických akcí se zúčastňují i členové KČT Krásná Lípa
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Turnaj v zápase nejmladších

Turnaj v zápase nejmladších

Turnaj v zápase nejmladších

Turnaj v zápase nejmladších
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Poškození a oprava komunikací nad bývalým pivovarským sklepem - Takhle to začalo

Pivovarský sklep měl dvě klenby nad sebou

Odkrývání propadu, je vidět původní klenba

Na povrchu ulice a chodníků byla vidět zvlnění
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Z jednání zastupitelstva v prosinci 2013

Počasí v prosinci 2013
Prosinec 2013 byl také nezvykle teplým měsícem, v tom se podobal roku 2011. Nic na tom nezměnil
ani fakt, že ve druhé dekádě se již vyskytly tzv. ledové dny, ve kterých denní teplota nevystoupila
nad 0°C. Celkem jsme se dočkali dvaceti dnů, kdy mrzlo, i když mrazy nebyly nijak silné. Průměrná
teplota měsíce činila +1°C. Srážkově byl sice prosinec v normálu, ale sněhu bylo málo, srážky byly
totiž i dešťové.
V letošním roce byla v Krásné Lípě nejnižší teplota v březnu (-17,8 °C), zato léto bylo nezvykle teplé
a přineslo nám velký počet tropických dní a nocí. Snad se dočkáme sněhové pokrývky alespoň v lednu, když už letošní Vánoce nebyly na sněhu!
(Podle: www.pocasi-strelna.cz/krasnalipa.htm)

Z matriky
Dosažený věk

Jméno a příjmení jubilanta

Dosažený věk

Jméno a příjmení jubilanta

85 let

Eichler Harald

60 let

Schlossbauerová Květoslava

85 let

Vavřín Miroslav

60 let

Štěpán Václav

70 let

Fišerová Jana

60 let

Trnková Marie

70 let

Mikanová Dagmar

50 let

Brynda Vladimír

70 let

Semelková Vendulka

50 let

Němec Jiří

70 let

Vrbický František

50 let

Türkon Roman

60 let

Beránková Darina

50 let

TWünsche Jan

60 let

Rigo Zdeněk

Z jednání Rady města v prosinci 2013
Dne 11. 12. 2013 se konalo 54. Zasedání Rady Města Krásná Lípa. Z usnesení:
 Rada města schválila realizovat další práce na budově školní jídelny a financovat je z prostředků, které
byly ušetřeny při rekonstrukci této budovy.
 Rada města se seznámila s nabídkami energetických společností na dodávku zemního plynu a jako
nejvýhodnější vybrala nabídku společnosti RWE Energie, a.s. Ústí nad Labem. Rada schválila uzavření
příslušné smlouvy.
 Rada města se seznámila s nabídkami energetických společností na dodávku elektrické energie a jako
nejvýhodnější vybrala nabídku společnosti ČEZ Prodej s.r.o. Praha. Rada schválila uzavření příslušné
smlouvy.
 Rada schválila rozdělení mimořádných dotací pro zájmové organizace, které dlouhodobě pracují s dětmi.
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Z usnesení 20. zasedání Zastupitelstva Města Krásná Lípa konaného dne 27.11.2013:
 ZM schvaluje neinvestiční příspěvek na provozní výdaje v hlavní činnosti příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa pro rok 2014 v celkové výši 4 670 tis. Kč, z toho příspěvek na provoz ZŠ a MŠ 3 610 tis. Kč a na provoz sportovního areálu ve výši 1 060 tis. Kč.
 ZM schvaluje neinvestiční příspěvek na provozní výdaje v hlavní činnosti příspěvkové organizace
Kostka Krásná Lípa pro rok 2014 v celkové výši 747 tis. Kč, z toho příspěvek ve výši 100 tis. Kč jako
spolupodíl na Terénní práci.
ZM schvaluje neinvestiční příspěvek na projekty ESF v hlavní činnosti příspěvkové organizace Kostka Krásná Lípa pro rok 2014 v celkové výši 3 266 376 Kč, z toho příspěvek ve výši 1 839 263 Kč na projekt Aktivizace rodin a příspěvek ve výši 1 427 113 Kč na projekt Učení je cesta. Příspěvek města je
v plné výši financován z dotací ESF.
 ZM schvaluje podání žádosti o dotaci do Regionálního operačního programu Severozápad, oblasti podpory 2.2 - Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury, na projekt Rekonstrukce hasičské
zbrojnice v Krásné Lípě pro občanskou vybavenost a komunitní život o celkových nákladech projektu
maximálně 13,4 mil. Kč vč. DPH
 ZM projednalo dlouholetou snahu firmy Kešam, s. r. o., Sadská o výstavbu větrné elektrárny
v místě směrem na Rumburk a nesouhlasí s ní, mj. z důvodů uvedených ve stanovisku - námitkách
města v rámci územního řízení. ZM neschvaluje návrh smlouvy o spolupráci s firmou Kešam s. r. o.,
IČ 27563545, Pražská 413, 28912 Sadská.
 ZM projednalo dlouhodobé aktivity spolků a schvaluje mimořádné příspěvky - dotace zájmovým
organizacím ve městě, a to s ohledem na dlouholetou a systematickou práci s dětmi a mládeží v celkové výši 250 000 Kč dle přílohy nad rámec již schválených dotací.
ZM ukládá RM, aby zorganizovala rozdělení těchto prostředků včetně specifikace použití a podání
zprávy do 30. 11. 2014. ZM schvaluje, aby RM rozdělila všechny zbývající prostředky určené rozpočtem města na rok 2013 na podporu zájmové činnosti.financování projektu. Lze vcelku chápat, že
poté, co v některých krajích došlo k problémům s čerpáním peněz z evropských fondů, je na místě
obezřetnost, ale je jisté, že takhle se opravdu pracovat nedá!

Události v místě
Advent v Krásné Lípě
Advent 2013 měl být podle toho, co se na poslední předsváteční čtyři týdny chystalo, opravdu bohatý,
jak napovídá jeho program:
1. 12. (první adventní neděle) Kostel sv. Máří Magdaleny:
16 hodin – I. adventní koncert v kostele. Vystupují Krásnolipský komorní sbor a školní pěvecký
sbor Sboreček.
V 17 hodin po krátkém vystoupení Krásnolipského kulturního sboru a pozdravu starosty slav-
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nostní rozsvícení vánočního stromu před Domem Českého Švýcarska.
6. 12. Kulturní dům:
16.30 – mikulášská nadílka pro děti
8. 12. (druhá adventní neděle) Kaple ve Vlčí Hoře:
18.00 II. adventní koncert Tonyho Ackermana
11. 12. Řemeslná středa v Křinickém pivovaru.
14. 12. Prostor náměstí a u Továrny:
8.00 zahájení prodeje vánočních stromků (prostor u Továrny)
8.00 zahájení vánočních trhů (Továrna)
10.00 adventní trhy a loutková pohádka (náměstí)
11.15 vystoupení kapely Na chůdách (náměstí)
13.45 loutková pohádka Čert a Káča (náměstí)
15.00 vystoupení kapely Na chůdách (náměstí)
16.00 loutkové představení o narození Ježíška
15. 12. (třetí adventní neděle)
17 hodin III. adventní koncert v kostele. Vystoupení folklorních souborů Lužičan a
Křiničánek. České lidové koledy zahraje muzika ZUŠ Varnsdorf.
15. 12. Děti lesu - les dětem
Pořádá ČSOP Tilia na terénní základně v Krásném Buku
18. 12. Řemeslná středa v křinickém pivovaru.
21. 12. (sobota před čtvrtou adventní nedělí), kino:
IV. adventní koncert. Vystupuje folklorní soubor Dykyta a jako host Krásnolipský
komorní sbor.
21. 12. Den předvánoční pohody v Čajovém klubu Nobilis Tilia, Vlčí Hora 147
Výroba malých dárků a milých drobností.
26. 12. Bleskový turnaj v šachu
28. 12. Vánoční volejbalový turnaj smíšených družstev.
Koná se ve sportovním areálu Krásná Lípa. (příloha str. 109)

Zemřel Ilja Hurník (25. listopadu 1922– 7. září 2013)
Dne 9. září 2013 zemřel ve věku 90 let čestný občan města Krásná Lípa, někdejší člen našeho šachového
oddílu a dobrý soused profesor Mistr Ilja Hurník, hudební skladatel, spisovatel, pedagog. Městu věnoval
slavnostní znělku, která zazněla poprvé už v 70. letech 20. století a používá se při zvláště významných
společenských akcích ve městě.

První adventní koncert
Letošní první adventní koncert proběhl v téměř zcela zaplněném kostele dne 1. prosince 2013.
Jednalo se o koncert místních pěveckých sborů. Nejprve vystoupil pěvecký sbor základní školy
Sboreček, ve druhé části se k němu připojil Krásnolipský komorní sbor, jehož samostatnému vystoupení patřila poslední část koncertu. V pořadu zazněly skladby českých i světových autorů a zejména
vánoční koledy. (příloha str. 110–112)
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Druhý adventní koncert
Zhruba dvouhodinový adventní koncert se konal v neděli 8. prosince v kapli na Vlčí Hoře v podání Tonyho Ackermana. Součástí koncertu byly i koledy, jejich hru doprovodila necelá stovka diváků zpěvem.
(příloha str. 113)

Třetí adventní koncert
Folklorní soubor Lužičan v neděli 15. prosince 2013 uskutečnil 3. adventní koncert v kostele Svaté Máří
Magdalény. Během koncertu zazněly valašské lidové koledy v podání cimbálové muziky Lužičanu, české lidové koledy zahrála muzika ZUŠ Varnsdorf a zazpíval dětský folklorní soubor Křiničánek.
(příloha str. 114, 115)

Čtvrtý adventní koncert
Poslední adventní koncert letošního roku se odehrál ve zdejším kině – kulturním domě. Před plným
hledištěm vystoupil se svým vánočním pásmem autorky Jany Škodové za doprovodu vlastní kapely
folklorní soubor Dykyta. Jeho hostem byl Krásnolipský komorní sbor, který svým vystoupením vyplnil
první část programu. (příloha str. 116, 117)

Dětská vystoupení v domech s pečovatelskou službou
Děti z mateřských škol navštívily oba domy s pečovatelskou službou a přednesly svá pásma zaměřená
na nastávající vánoční svátky. Setkaly se s upřímným zájmem a pozorností seniorů a pro sebe získaly
do života zkušenost, že je dobré a užitečné snažit se dělat radost druhým, byť často neznámým lidem.
(příloha str. 117, 118)

Adventní jarmark
Pořadatelé se snažili připravit pro veřejnost pěkný zážitek jak programem na náměstí, tak nabídkou
ryze vánočního zboří včetně prodeje vánočních stromků. V sobotu 14. prosince proto bylo v Krásné Lípě
na náměstí a na přilehlých místech zase živo. (příloha str. 118–120)

PhDr. Jan Stráský
Čestný občan Krásné Lípy, někdejší předseda federální vlády ČSFR, se narodil
24. 12. 1940. Jan Stráský je známý jako ekonom, politik, mnohonásobný člen
vlády ČR, turista a cestovatel. V roce 2006 se stal předsedou Klubu českých
turistů. Čestné občanství bylo uděleno za dlouhodobou vynikající spolupráci
Klubu českých turistů s městem Krásná Lípa a za podporu při rozvoji našeho
města a regionu Českého Švýcarska.

Předvánoční řemeslné středy v Křinickém pivovaru
Občanské sdružení Krásná Jurta připravilo pět předvánoční večerů do Křinického pivovaru k výrobě
mýdel a batiky. Dílničky jsou vhodné i pro rodiče s dětmi.
06. 11. výroba aromatických mýdel.
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13. 11. výroba batikovaných dárků.
20. 11. výroba aromatických mýdel
11. 12. výroba batikovaného dárku
18. 12. výroba aromatických mýdel
Řemeslné středy se konaly vždy od 16:00 do18:00 hodin v Křinickém pivovaře v sále horního patra.

Turnaj ve stolním tenisu
V sobotu 22. prosince proběhl za účasti 17 zdejších i přespolních hráčů předvánoční turnaj ve stolním tenisu ve sportovním areálu v Krásné Lípě.
(příloha str. 120)

Virtuální Univerzita třetího věku v našem regionu
V současné době studuje v celé ČR zhruba 35 000 seniorů na 22 universitách a vysokých školách, kde
je nabízeno cca 700 různých vzdělávacích programů. Výuka je však až na výjimky vázána na university,
tedy především krajská města. Pro mnoho seniorů je tato forma studia nedostupná, proto je zde nabízena nová forma studia.
Studovat mohou osoby se statutem důchodce, invalidní důchodci bez rozdílu věku osoby starší 50let
i nezaměstnaní.
Zájemci se mohou hlásit u MAS Šluknovsko, Varnsdorf, telefonicky nebo elektronickou poštou. (tel:
724 778 296, e-mail: massluknovsko@atlas.cz).

Ze stránek KBC Krásná Lípa
Další úspěšný rok pro KBC Krásná Lípa
Za rok 2013 se klubu podařilo vybojovat na dvanácti vrcholových turnajích
u nás i v zahraničí dohromady 41 medailí, a to 16 zlatých (8 mistrovských titulů
ČR), 17 stříbrných a 8 bronzových. Z každého tuzemského turnaje přivezli vždy
minimálně jednu zlatou. Nejúspěšnějším závodníkem v letošním roce byl Ladislav Grundza, který vybojoval 4 republikové tituly. Příští rok klub slaví 5 let existence oddílu kickboxu.
Zatím získal 17 republikových titulů. (příloha str. 121, 122)

Závěrečný pohled na město
Tato rubrika by měla následně být součástí každoročního prosincového zápisu. Půjde o to zachytit,
co v Krásné Lípě vlastně máme: kolik je zde obyvatel, jaký byl pohyb v jejich počtu v příslušném roce,
které důležité instituce zde sídlí, jaké zaměstnavatelské organizace tady máme, kolik lidí v nich pracuje a také jaké spolky zde pracují. Letos se takový zápis dělá vůbec poprvé, není tedy divu, že z různých
důvodů ještě nebude kompletní zejména tam, kde získáváme informace od soukromých fyzických či
právnických osob a kde jde o sdělení, jež jsou naprosto dobrovolná. Rozhodně nemáme zájem na možném zrodu jakýchkoli problémů, proto prostě uvedeme to, co nám bylo sděleno ve víře, že v příštím
roce již to bude lepší. Níže uvádíme tyto informace:
Složení Rady Města Krásná Lípa a Zastupitelstva Města Krásná Lípa (příloha str. 122–123).
Komise Rady Města Krásná Lípa (příloha str. 123–125).
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Údaje o obyvatelstvu Krásné Lípy (příloha str. 125, 126).
Celkový přehled o podnicích a zaměstnavatelských organizacích v Krásné Lípě (příloha str. 126–129).
Podrobnější informace o některých podnicích, které poskytly svá sdělení (příloha str. 129–134).
Přehled spolků v Krásné Lípě (příloha str. 134–135).

Zprávy o Krásné Lípě uveřejněné jinde
(Není-li uvedeno jinak, ponecháváme v textech, jež přebíráme, původní pravopis i stylistiku. Kurzívou
psané texty nejsou součástí citací.)
WWW stránky České Švýcarsko, listopad
Uveřejněn úplný přehled všech předvánočních akcí v Krásné Lípě.
Mladí ochránci přírody vyráběli krmítka pro ptáky
České Švýcarsko, 29. 11. 2013 – Téměř dvě desítky dřevěných krmítek pro ptáky vyrobily v rámci své
schůzky děti z oddílu Junior Ranger při Správě národního parku České Švýcarsko v Krásné Lípě. Při montáži připravených stavebnic jim pomáhali také rodiče. Účastníci schůzky se také dozvěděli, jak krmítka
nejlépe umísťovat a jaká krmiva ptákům nejvíce pomohou přečkat mrazivá zimní období. Krmítka se nyní
stanou součástí zahrad či balkónů jednotlivých členů oddílu Junior Ranger a usnadní přezimování mnoha ptačím druhům kulturní krajiny. Akce proběhla v rámci projektu Přírodní zahrada Českého Švýcarska,
podpořeného Ministerstvem životního prostředí.
Děčínský deník v prosinci 2013 (heslovitě)
Děčínský deník, („Extra vydání zdarma“), prosinec 2013
Oznámení: Pátek 6.12. Mikulášská nadílka pro malé děti s hudbou, kino a kulturní dům Krásná Lípa,
přijde i čert s andělem a Mikuláš. Vstupné 10,- Kč nebo vánoční ozdoba.
Neděle 8.12. Adventní koncert kaple na Vlčí Hoře. Vánoční koncert amerického zpěváka a kytaristy Tony
Ackermana, který hraje na pět akustických kytar a předvede různé hudební styly. Vstupné 50,- Kč, deky
s sebou.
Děčínský deník 11. prosince 2013
Dobrá zpráva pro Krásnou Lípu
Zajímavý dárek nejen pro sebe, ale i pro své blízké můžete objevit na předvánočních bleších trzích, které
se konají 21. prosince od 8.00 – 12.00 hodin před Kostkou v Krásné Lípě. V případě nepříznivého počasí se budou trhy konat v přízemí budovy Komunitního centra. Přijďte si tedy výhodně, doslova za pár
korun, nakoupit. Pokud máte na půdě či jinde funkční věci, které již nepotřebujete, můžete se trhů zúčastnit i jako prodejci. Jedno prodejní místo stojí dvacet korun. Bližší informace můžete získat na tomto
e-mailu: poradna2@krasnalipa.cz.
Děčínský deník 16. 12. 2013
V příkopu u silnice na Varnsdorf bylo v neděli (15.12) nalezeno tělo mrtvého muže ve stáří 57 let. Prav-
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děpodobně se jedná o oběť dopravní nehody, při níž projíždějící automobil muže srazil, ale řidič z místa
nehody ujel. Policie zahájila pátrání.

Přílohy

Děčínský deník 20. 12. 2013
Krásnolipští zápasníci prožili parádní medailové hody.
Mladé naděje plně využily domácího prostředí, medaili vybojovali všichni závodníci. Článek se zabýval
výsledkem Mikulášského turnaje v řeckořímském zápase. Turnaj byl určen pro přípravky, mladší žáky
a mladší žákyně a konal se v Krásné Lípě za účasti celkem 60 zápasníků a zápasnic z osmi týmů celé
ČR. Trenér domácích Jiří Hubáček byl s výsledkem velmi spokojen, protože všech sedm jeho svěřenců se
dostalo na stupně vítězů.
Děčínský deník 20. 12. 2013
Dobrá zpráva pro Krásnou Lípu
Mezinárodní festival dětské tvorby „Zimní pohádka“ se uskuteční v pondělí 30. prosince od 14 hodin
v kulturním domě v Krásné Lípě. Na festivalu se představí děti z Čech, Holandska, Ruska, Itálie, Estonska, Dánska, Kypru a Ázerbajdžánu. Během programu je navštíví Děda Mráz, Santa Claus, Sněhurka
a jiné pohádkové bytosti. Na děti čekají hry, dárky a také ceny.
Děčínský deník 28. 12. 2013
KOLEDY. Vánoční čas zpestřil krásným vystoupením místní folklorní soubor Dykyta, který vystoupil
v kině společně se svou kapelou. Předskokany jim dělal Krásnolipský komorní sbor. Folklorní soubor
není znám jen v České republice, úspěch zaznamenal i v zahraničí (např., když vystupovali v Číně a dalších zemích). V sobotu se předvedl svým pásmem „Koledníci o půlnoci“ za jehož vznikem stojí choreografka Jana Škodová. Celé pěvecko-taneční vystoupení bylo doprovázeno i Dykyťáckým hudebním
souborem, o který se stará Luděk Pištěk s Karlem Lukešem. Vystoupily také děti, se kterými vystoupení
nacvičovala Alena Dančová. Celé vystoupení obsahovalo přibližně 17 koled, které určitě oslovily všechny, kteří si do kina našli v předvánočním čase cestu. Přišlo více jak sto diváků, kteří si na závěr zazpívali
s Dykytou, Dykytkou a Krásnolipským komorním sborem pár koled. Celé vystoupení ukončila Jana Škodová po boku Luďka Pištěka a krásnolipského starosty svým přáním k Novému roku, který je za dveřmi.
(foto a text: Eda Ždánský)
Děčínský deník 30. 12. 2013
Do Krásné Lípy se sjedou děti z osmi zemí, budou spolu tvořit.
Již dnes se sjedou do centra Národního parku České Švýcarsko děti z osmi zemí z různých koutů Evropy,
aby zde předvedly své umění na Mezinárodním festivalu dětské tvorby „Zimní pohádka“ v Krásné Lípě.
Na krásnolipském mezinárodním festivalu se představí děti nejen z Čech, ale i z Ruska, Nizozemska, Itálie, Estonska, Dánska, Kypru a dalekého Ázerbajdžánu. Festival Zimní pohádka nabídne pohled na kulturu řady tolik odlišných států. Děti se představí v tanečních nebo pěveckých vystoupeních. Dostane
se ale také na výtvarné umění. Kromě toho na děti čekají soutěže, hry a také dárky. Během programu
festivalu je totiž navštíví s dárky ruský Děda Mráz, Santa Claus, Sněhurka a jiném pohádkové bytosti.
Mezinárodní festival dětské tvorby Zimní pohádka se koná dnes 30. prosince v Domě kultury v Krásné
Lípě od 14 hodin a je volně přístupný veřejnosti.
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První adventní koncert - (v kostele vystoupily Krásnolipský komorní sbor a Sboreček)

Z adventního vystoupení v kostele
110
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Po skončení adventního koncertu vystoupil KKS ještě krátce při rozsvícení vánočního stromu
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Druhý adventní koncert (Tony Ackerman v kapli na Vlčí Hoře)
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Třetí adventní koncert (v kostele vystoupily soubory Lužičan a Křiničánek)
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Čtvrtý adventní koncert (V kině-kulturním domě vystoupily soubor Dykyta a jeho
host, Krásnolipský komorní sbor)

Adventní vystoupení dětí v domech s pečovatelskou službou
116
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Děti zazpívaly a došlo i na malé pohoštění

Zábava, vánoční zboží...

Adventní jarmark

vánoční stromky a něco pro děti
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Další úspěšný rok pro KBC Krásná Lípa

Předvánoční turnaj ve stolním tenisu
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Členové Zastupitelstva Města Krásná Lípa k 31.12. 2013

Každý sport vychovává lidi čestné, zdatné a se smyslem pro fair play, a to platí zejména o sportech, jejichž znalost se dá poměrně snadno zneužít. Úspěšná výchova
tohoto zaměření může dítěti velmi pomoci orientovat se ve světě a umět v něm klidně
žít.

Členové rady a zastupitelstva
Členové Rady Města Krásná Lípa k 31.12. 2013
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Jméno

Politická strana, hnutí

Starosta města

Linhart Zbyněk, Ing.

Sdružení 2010

Místostarosta

Kolář Jan

Sdružení 2010

Členové

Hieke Václav
Hořeňovský Petr, Mgr.
Juda Jakub
Michlíková Radana, Ing.
Myšák Josef
Novák Petr
Podhorský Jiří
Preyová Ivana, RNDr.
Řebíček Miroslav
Smolová Dana
Stibor Jaroslav
Sudek Milan, Mgr.
Šedivý Zbyněk, PaedDr.
Škoda Jan Prokop, MUDr.
Vais Miroslav
Vích Jiří
Virgler Leoš
Volfová Hana
Vorlíček Berthold

Sdružení 2010
Sdružení 2010
Strana zelených
Sdružení 2010
KSČM
Suverenita
Sdružení 2010
Sdružení 2010
Strana zelených
Sdružení 2010
Sdružení 2010
Sdružení 2010
Sdružení 2010
Sdružení 2010
Sdružení 2010
KSČM
ODS
Sdružení 2010
Suverenita

Komise Rady Města Krásná Lípa, stav k 31. 12. 2013
Výstavby a životního prostředí

Pro hospodaření s byty

Tajemník

Ing. Jiří Rous

Tajemník

Lada Hrnečková

Předseda

Josef Myšák

Předseda

Petr Oliva

Člen RM

Ing. Zbyněk Linhart

Člen RM

Jiří Podhorský

Členové

Vladimíra Došková

Členové

Josef Myšák

Zařazení

Jméno

Politická strana, hnutí

Starosta města

Linhart Zbyněk, Ing.

Sdružení 2010

Karel Schiffneder

Jindra Suchý

Místostarosta

Kolář Jan

Sdružení 2010

Vojtěch Šulc

Václav Šena

Sdružení 2010
Sdružení 2010
Sdružení 2010
Sdružení 2010
KSČM

Vladimír Novák

Antonie Hlaváčková

Rada města

Preyová Ivana, RNDr.
Podhorský Jiří
Stibor Jaroslav
Sudek Milan, Mgr.
Vích Jiří

Jan Železný, DiS.

Marcela Jansová

Karel Mareš
Kulturní komise

Komise pro výběrová řízení

Tajemník

Jana Drobečková

Tajemník

Lenka Hrobárová

Předseda

Miroslav Vais

Předseda

Ing. Jiří Rous
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Člen RM

Jiří Podhorský

Členové

Členové

Josef Myšák

Skupina pro odstraňování sociálního vyloučení

Povodňová komise

Jiří Koubek

Karel Mareš

Tajemník

Marcela Jansová

Tajemník

Karel Mareš

Kristina Kořínková

RNDr. Ivana Preyová

Předseda

Jan Kolář

Předseda

Ing. Zbyněk Linhart

Bohumila Vaisová

Mgr. Milan Sudek

Člen RM

RNDr. Ivana Preyová

Členové

Vojtěch Šulc

Zdena Churáčková

Jan Kolář

Členové

Hana Volfová

Josef Myšák

Božena Koubská

Jiří Vích

Miroslav Řebíček

Ing. Jiří Rous

Mgr. Lucie Hanková

Jiří Horčička

Petr Oliva

Robert Ferenc

Jana Drobečková

Roman Koiš

Jindra Malinová

Martina Hlavová

Miroslav Vais
SPOZ

Přestupková komise
Komise pro prodej nemovitostí (objektů)

Jana Baranová, DiS.

Tajemník

Jana Drobečková

Tajemník

Lada Hrnečková

Předseda

JUDr. Eva Ruthová

Předseda

Jana Chvátalová

Předseda

Petr Oliva

Člen RM

Mgr. Milan Sudek

Člen RM

Jiří Vích

Člen RM

Jan Kolář

Členové

Mgr. Josef Růžička

Členové

Helena Kučerová

Členové

Ing. Jiří Rous

Růžena Suchá

Josef Myšák

Jana Votápková

Mgr. Milan Sudek

Jindra Suchý

Jiří Vích

Milada Goldbergová

Ing. Zbyněk Linhart

Olga Richterová
Zdravotně sociální

Pro přidělování dotací na kulturu a sport

Tajemník

Jana Baranová, DiS.

Tajemník

Jana Drobečková

Předseda

Soňa Síčová

Předseda

RNDr. Ivana Preyová

Člen RM

Mgr. Milan Sudek

Členové

Členové

Jiří Vích

Údaje o obyvatelstvu Krásné Lípy
STRUČNÝ DEMOGRAFICKÝ PŘEHLED O OBYVATELSTVU KRÁSNÉ LÍPY VE SROVNÁNÍ
LET 2012 A 2013
Rok

Počet
narozených

Počet
zemčelých

Přistěhovali se

Odstěhovali se

Přestěhovali
se v místě

Celkem přítomných v roce

Leoš Virgler

2012

37

48

219

137

150

3601

Marie Halušková

Jiří Podhorský

2013

26

27

182

161

203

3597

Růžena Grosová

Miroslav Řebíček

Meziroční
rozdíl

- 11

- 21

+37

+24

+53

-4

Marie Jursíková
Jaroslava Dusková
Zdeňka Malá
Mgr. Lucie Hanková
Otilia Dušková
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Tajemník

Komentář: V roce 2012 v Krásné Lípě zemřelo víc lidí, než se narodilo (+ 11). Přistěhovalo se o 82 lidí
víc, než se z města odstěhovalo. V tom roce měla Krásná Lípa celkem 3601 obyvatel.
V roce 2013 v Krásné Lípě zemřelo víc lidí, než se narodilo (+ 1). Přistěhovalo se o 21 lidí víc, než se
z města odstěhovalo. V tom roce měla Krásná Lípa celkem 3597 (-4) obyvatel.
Nápadný je relativně prudký pokles nově narozených dětí v roce 2013 oproti roku 2012. V roce 2013 se
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o něco se snížil počet přistěhovaných (-37), zvýšil se počet odstěhovaných (+ 24), ale stále platí, že počet těch, kteří se přistěhovali, převyšuje počet osob, jež se odstěhovaly. V roce 2013 se také podstatně
zvýšil počet osob, které se v místě přestěhovaly (+ 53). V roce 2013 se také podstatně snížil rozdíl mezi
narozenými a zemřelými (-1).

Překlady Johne

Doubická 8

Prodejna a opravna kol Vích
Pracovitá beruška
Pneuservis Kubáň
Penzion Křinice

Celkový přehled o podnicích a zaměstnavatelských
organizacích, které jsou evidovány v Krásné Lípě
Název:

Adresa

Ubytování A. Kubica
Benzina Krásná Lípa

Pražská 54

Potraviny U medvěda

Dukelská 2

Správa NPČŠ
Stavebniny U komínu

Křižíkova 8

Kovovýroba Křižíkova ul.

Křižíkova 18

Cukrárna Venezie

Jiří Čech - stavební práce

U tiskárny 1120/7a

Křinický pivovar

Naďa Roubíčková - švadlena

U Tiskárny 2

Lékárna

Diosna

České Švýcarsko, o. p. s.
Tabák Jana

Večerka náměstí

Křinické náměstí 14

Křinické náměstí 14/15

Eurotopoz

Tiskárna Šedivý

Color - tex

Pekárna Šedivý

Domovy pro seniory

Samoobsluha na rohu

Dvořákova 1

Pekárna Lima

Barvířská 3

Dětský domov
ZŠ + ŠD + ŠJ + MŠ

Drogerie TETA
Masarykova 16/1

Nobilis Tilia
Pharming

Hotel Beseda
Pekárna náměstí

Křinické náměstí 3

Potraviny Varnsdorfská

Varnsdorfská 28

Květinka Janka a Lucka

Křinické náměstí 3

Besa – býv. slamníčkárna

Varnsdorfská 513

Cukrárna U Frinda

Křinické náměstí 4

Hospoda Dřevěnka

Studánecká 2

Čokoládovna MANA

STK

Lípa resort

Firma I. Bártová

Železářství Semelka

Potraviny Vorlíček

Herna U Kuruce

Pražská 10

Řeznictví

Večerka Pražská

Pražská 14

Zastavárna

Tipsport bar

Pražská 13

MUDR. Witanto

Salon Betty

Pražská 18

MUDr. Rezková

Pizzerie La Monella

Křižíkova 20

MUDR. Kořínek

Truhlárna Benych

Rooseveltova 14

MUDR. Gottwald

Autoservis Šrejma

126

Penzion U Kamenné Horky

Rehabilitace

Masarykova 18

Masarykova 18
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Restaurace U Schovance

Nerudova 7

Pozn.: Pouze některé z uvedených zaměstnavatelských organizací o sobě podaly zprávu. Je možné,

Penzion Krásný Buk

Krásný Buk 41

že některé z nich již nevyvíjejí činnost.
Přehled těch, které o sobě zprávu podaly, je uveden v příloze č. 14.

Kyjovská terasa
Na Fakultě

Kyjov 22

pan Fáflák - zemědělec
pan Janiš - zemědělec

Frindova 16

Penzion Vlčárna
Kostka, p. o.
DPS I a II

(Pozn.: je možné, že už v době zveřejnění budou některé údaje neaktuální, uváděný stav je k 31. 12.
2013 v podobě, kterou se podařilo zachytit.)

Domov se zvl. režimem
Eurometal Group
Potraviny u Novie

Kyjovská 69

Autoservis Malý Petr
Novia Fashion, s. r. o.
Radnice + tech. služby

Ne u všech uvedených organizací jsou uvedeny všechny rubriky, týká se to např. rubriky „Jiná informace, zajímavost“ i dalších. Všechny údaje byly upraveny jazykově, zejména uvedeny ve stručnější
podobě. Uvádíme jen ty informace, které nám byly dodány.

Vladislav Šrejma – autoservis a karosárna

Ubytování U Lamy
Ubytování Šedivý - náměstí
Policie ČR OO
Truhlárna Kočárek

Rumburská 7

Sběrna

Stradalova ul.

Jméno majitele, vlastníka, jednatele: Vladislav Šrejma - autoservis
Adresa provozovny v Krásné Lípě: ul. Elišky Krásnohorské 33
Předmět činnosti: oprava vozidel, pneuservis, odtahová služba
Počet zaměstnanců (přepočtený stav za daný rok): 8

Stavebniny Partner

TISK KRÁSNÁ LÍPA, spol. s r.o.

M. Kubišta atelier

Jméno majitele, vlastníka, jednatele: Ing. Jiří Vajdík, Jaroslav Votápka, Jiří Jirků
Adresa provozovny v Krásné Lípě: Krásná Lípa, Kyjovská 63,
Předmět činnosti: ofsetový tisk, digitální tisk, grafické zpracování, DTP, knihařské zpracování.
Počet zaměstnanců (přepočtený stav za daný rok): 26 zaměstnanců
Jiná informace, zajímavost: Tento rok slavíme 20 let od založení společnosti.

Demos, s. r. o.
Tisk Krásná Lípa
Antonín Spurný
Zdeněk Jindra - Zahrady

Dolní Křečany 60

Petr Dastych

Komenského 11

ATOM Zelenáči

Strojírny Varnsdorf

Křižíkova 18

Jméno majitele, vlastníka, jednatele: Volfová Hana
Adresa provozovny v Krásné Lípě: Pletařská 660/9, Krásná Lípa
Předmět činnosti: keramický kroužek pro děti a dospělé
Počet zaměstnanců (přepočtený stav za daný rok): 0

Pavel Kubáň st.
Jiří Čermák
Václav Čermák
Pavel Suchý
Penzion Na bělidle
Křinice
Uhelné sklady Kopecký
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Podrobnější informace o některých podnicích. Jedná se
pouze o ty podniky a organizace, které poskytly informace, nejde tedy o úplný přehled

Fričova 6

U LAMY ubytování v soukromí
Jméno majitele, vlastníka, jednatele: Volfová Hana
Adresa provozovny v Krásné Lípě: Pletařská 660/9, Krásná Lípa
Předmět činnosti: ubytování v soukromí
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Počet zaměstnanců (přepočtený stav za daný rok): 0
Jiná informace, zajímavost: chováme lamy guanako

Dětský domov a Školní jídelna, příspěvková organizace, Smetanova 12, 407 46 Krásná Lípa
Statutární orgáne organizace: ředitelka Jana Dykastová
Adresa provozovny v Krásné Lípě: Krásná Lípa, Smetanova 12
Předmět činnosti: Výchovná, hmotná a sociální péče o děti, které ze závažných důvodů nemohou být
vychovávány ve vlastní rodině, nemohou být osvojeny nebo umístěny v jiné formě náhradní rodinné
péče.
Počet zaměstnanců (přepočtený stav za daný rok): 16
Jiná informace, zajímavost: Součástí dětského domova je školní jídelna, jejíž kapacita je 44 jídel.

Cottage – Miluji České Švýcarsko

Jméno majitele, vlastníka, jednatele: Josef Drobeček
Adresa provozovny v Krásné Lípě: Krásný Buk 59, Krásná Lípa
Předmět činnosti: ubytování
Počet zaměstnanců (přepočtený stav za daný rok): 1
Jiná informace, zajímavost: možnost využití kurtů

Josef Drobeček (Pracovitá beruška)
Jméno majitele, vlastníka, jednatele: Josef Drobeček
Adresa provozovny v Krásné Lípě: Křižíkova 1122/50, Krásná Lípa
Předmět činnosti: zemní práce, kontejnery
Počet zaměstnanců (přepočtený stav za daný rok): 0

Jméno majitele, vlastníka, jednatele: Ing. Aleš Kubica
Adresa provozovny v Krásné Lípě: Kamenná Horka 110
Předmět činnosti: Ubytování a sportovní půjčovna
Počet zaměstnanců (přepočtený stav za daný rok): 0
Jiná informace, zajímavost: První půjčovna kol, elektrokol, sněžnic v Českém Švýcarsku

Lékárna Krásná Lípa, s. r. o.

Hostinec a penzion Kyjovská terasa

Diosna CS s.r.o., Smetanova 1000, Krásná Lípa, CZ 407 46

Jméno majitele, vlastníka, jednatele:
Majitel provozovny p. Zdeněk Václavek,
Provozovatelé: G. Sedláčková, V. Pešťák
Adresa provozovny v Krásné Lípě: Kyjov 39, 407 46 Krásná Lípa
Předmět činnosti: Hostinská a ubytovací služba
Počet zaměstnanců (přepočtený stav za daný rok): 1
Jiná informace, zajímavost: Webový portál www.dopenzionu.cz ve spolupráci s Asociací hotelů a restaurací ČR, agenturou CzechTourism a společností Google uděluje každoročně titul TOP 25 nejlepších penzionů v ČR.
Penzion Kyjovská terasa se umístil mez 25 nejlepšími v roce: 2011, 2012, 2013 a v roce 2013 dostal
ocenění jako nejlepší penzion v Ústeckém kraji, dále se umístil mezi 15 nejlepšími penziony v kategorii Skvělá kuchyň.

Penzion U Kamenné Horky
Jméno majitele, vlastníka, jednatele: Josef Drobeček
Adresa provozovny v Krásné Lípě: Křižíkova 1122/50, Krásná Lípa
Předmět činnosti: ubytování
Počet zaměstnanců (přepočtený stav za daný rok): 0
Jiná informace, zajímavost: klidné místo
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Penzion Křinice

Jméno majitele, vlastníka, jednatele: Mgr. Irena Malá
Adresa provozovny v Krásné Lípě: Křinické náměstí 12, Krásná Lípa
Předmět činnosti: lékárenství
Počet zaměstnanců (přepočtený stav za daný rok): 3

Jméno jednatele: Ing. Boček Petr
Adresa provozovny v Krásné Lípě: Diosna CS s.r.o., Pražská 992, Krásná Lípa, CZ 40746
Předmět činnosti: Výroba strojů – hnětačů pro malé a střední pekárny
Počet zaměstnanců (přepočtený stav za daný rok): 15
Jiná informace, zajímavost: Založeno 3. 6. 1993

Železářství Semelka s.r.o. Pražská 8, Krásná Lípa
Jméno majitele, vlastníka, jednatele: Jiří Semelka, Naďa Semelková
Adresa provozovny v Krásné Lípě: Pražská 8
Předmět činnosti: nákup a prodej zboží
Počet zaměstnanců (přepočtený stav za daný rok): 0
Jiná informace, zajímavost: na dvoře Železářství Semelka se také konají různé kulturní akce pořádané folklorním souborem Lužičan.

Limma Food, a. s.
Jméno majitele, vlastníka, jednatele: Michal Svoboda
Adresa provozovny v Krásné Lípě: Masarykova 16/1
Předmět činnosti: pekařská výroba a prodej
Počet zaměstnanců (přepočtený stav za daný rok): 2
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Překladatelská kancelář Günter Johne
Jméno majitele, vlastníka, jednatele: Günter Johne
Adresa provozovny v Krásné Lípě: Doubická 873/8, 407 46 Krásná Lípa
Předmět činnosti: překladatelské služby němčina
Počet zaměstnanců (přepočtený stav za daný rok): 0
Jiná informace, zajímavost: překladatelská činnost na základě živnostenského oprávnění

Smíšené zboží U medvěda
Jméno majitele, vlastníka, jednatele: Miroslav Auerswald
Adresa provozovny v Krásné Lípě: Dukelská 700/2, 407 46 Krásná Lípa
Předmět činnosti: prodej zboží
Počet zaměstnanců (přepočtený stav za daný rok): 0

El – Paso, herna - bar
Jméno majitele, vlastníka, jednatele: Petr Rejha
Adresa provozovny v Krásné Lípě: Pražská 261/13, 407 46 Krásná Lípa
Předmět činnosti: herna, bar
Počet zaměstnanců (přepočtený stav za daný rok): 2

Jiří Janiš - zemědělství
Jméno majitele, vlastníka, jednatele: Jiří Janiš
Adresa provozovny v Krásné Lípě: Frindova 16 Krásná Lípa a kravín, Varnsdorfská ulice
Předmět činnosti: zemědělství - maso, mléko, obilí, krmné plod, atd.
Počet zaměstnanců (přepočtený stav za daný rok): 5
Jiná informace: cca 200 ha, 120 ks hovězího, z toho 30 ks dojení, tj. 100000 l mléka za rok, 8000 kg
masa za rok, 500kg obilí - to vše v biokvalitě + ostatní činnosti s tím související.

České Švýcarsko o. p. s.
Statutární orgán: Bc. Filip Brodský
Adresa provozovny v Krásné Lípě: Křinické nám. 1161/10, Krásná Lípa
Předmět činnosti: Nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je šetrný rozvoj regionu České
Švýcarsko.
Hlavní činnosti: ochrana přírodních a kulturních hodnot, podpora šetrného cestovního ruchu a přeshraniční spolupráce, tvorba a realizace regionálních projektů, propagace a informačně-publikační
aktivity, vzdělávání a osvěta, provozování IS NP ČŠ
Počet zaměstnanců (přepočtený stav za daný rok 2013): 17

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace.
Zřizovatel: Město Krásná Lípa
Statutární orgán: ředitelka Hana Volfová
Adresa provozovny v Krásné Lípě: Masarykova 1094/4, Krásná Lípa
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Předmět činnosti: Poskytování sociálních a komunitních služeb, práce s dětmi a mládeží
Počet zaměstnanců (přepočtený stav za daný rok 2013): 20

Městský úřad Krásná Lípa
Statutární orgán: Ing. Zbyněk Linhart, starosta města
Adresa provozovny v Krásné Lípě: Masarykova 246/6, 407 46 Krásná Lípa
Předmět činnosti: veřejná správa, státní správa, úřad
Počet zaměstnanců (přepočtený stav za daný rok 2013): 23 (je to včetně uklízečky a pečovatelek)

Městská knihovna
Zřizovatel: Město Krásná Lípa
Zaměstnanec: Jindřiška Malinová
Adresa provozovny v Krásné Lípě: Masarykova 1094/4, 407 46 Krásná Lípa
Předmět činnosti: knihovnická činnost
Počet zaměstnanců (přepočtený stav za daný rok 2013): 1

Kulturní dům - kino
Zřizovatel: Město Krásná Lípa
Zaměstnanec: Kristina Kořínková
Adresa provozovny v Krásné Lípě: Pražská 960/24, 407 46 Krásná Lípa
Předmět činnosti: činnost kulturního domu a kina
Počet zaměstnanců (přepočtený stav za daný rok 2013): 1

Technické služby - odbor MěÚ Krásná Lípa
Zřizovatel: Město Krásná Lípa
Vedoucí: Martina Hlavová
Adresa provozovny v Krásné Lípě: Pletařská 22/3, 407 46 Krásná Lípa
Předmět činnosti: technické služby
Počet zaměstnanců (přepočtený stav za daný rok 2013): 18 (včetně městského hřbitova: 1 zaměstnanec)

Křinický pivovar
Jméno majitele, vlastníka, jednatele: Majitel: Křinický pivovar s.r.o., Na Hanspaulce 1024/7a, 1600
Praha 6, jednatel: RNDr. Jan Srb
Adresa provozovny v Krásné Lípě: Křinické náměstí 7/12, 40746 Krásná Lípa
Předmět činnosti: pivovarnictví a sladovnictví
Počet zaměstnanců (přepočtený stav za daný rok 2013): 6

Nobilis Tilia
Jméno majitele, vlastníka, jednatele: PaedDr. Zdeněk Šedivý
Adresa provozovny v Krásné Lípě: Vlčí Hora 47, 40746 Krásná Lípa
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Předmět činnosti: Výroba jedinečných přírodních produktů k rozvíjení harmonie a krásy. Vývoj a výroba české pěstící aromaterapeutické kosmetiky.
Počet zaměstnanců (přepočtený stav za daný rok 2013): 10

Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa, příspěvková organizace
Zřizovatel: Město Krásná Lípa
Ředitelka školy: Ivana Preyová
Adresa provozovny v Krásné Lípě:
základní škola - Školní 558/10
mateřská škola Motýlek - Smetanova 243/14
mateřská škola Sluníčko - Masarykova 671/24
mateřská škola Brouček - Komenského 690/10
školní družina - Komenského 690/10
školní jídelna - Školní 516/8
sportovní areál - Pražská 615/27
Předmět činnosti: předškolní a základní vzdělávání a zájmové vzdělávání v ŠD
Počet zaměstnanců (přepočtený stav za daný rok 2013): 56,76

Přehled spolků v Krásné Lípě k 31. 12. 2013
(Podle stavu k 31. 12. 2013. Uvedené údaje vycházejí z podkladů dodaných spolky samými)
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ORGANIZACE

POČET ČLENŮ

ODPOVĚDNÁ
OSOBA

ADRESA

SDRUŽENÍ

DO
15

1520

NAD
20

CELKEM

ATOM ZELENÁČI - keramika

15

10

0

25

Hana Volfová

Pletařská 9, Kr. Lípa

Foklorní soubor Lužičan

1

0

24

25

Naďa Semelková

Pražská 8, Kr. Lípa

KLUB CYKLISTIKY

0

0

21

21

Jiří Vích

Smetanova 22, Kr. Lípa

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

8

1

78

87

Václav Hieke

Nemocniční 26, Kr. Lípa

TJ ODBÍJENÁ

0

2

38

40

Věra Poláková

Frindova 1174, Kr. Lípa

Český svaz ochránců přírody Tilia

10

12

10

32

Šárka Pešková

Smetanova 22, Kr. Lípa

Folklorní soubor Dykyta

18

5

20

43

MUDr. J. P. Škoda

Nemocniční 36, Kr. Lípa

Český rybářský svaz místní
organizace

14

4

96

114

Vojtěch Šulc, Josef
Knobloch

Nemocniční 16, Kr. Lípa

TJ ŠACHY

1

1

17

19

Jiří Průdek

V. Kováře 5, Rumburk

ORGANIZACE

POČET ČLENŮ

ODPOVĚDNÁ
OSOBA

ADRESA

TJ ZÁPAS ŘECKO-ŘÍMSKÝ

16

3

7

26

Pavel Doksanský

Rumburská 9, Kr. Lípa

Mateřské centrum Beruška

70

0

30

100

Lada Hrnečková

Nemocniční 4A, Kr. Lípa

Rodiče pro školu

0

0

250

250

Drahoslava Lehoczká

Školní 10, Kr. Lípa

RPŠ - Pěvecký sbor - Sboreček

38

0

2

40

Mgr. Radka Kotuličová,
Klára Brabníková

Školní 10, Kr. Lípa

RPŠ - Krásnolipský komorní sbor

2

0

16

18

Mgr. Milan Sudek

Školní 10, Kr. Lípa

TJ Kopaná

20

10

10

40

Antonín Novák

Nemocniční 4A, Kr. Lípa

Romské sdružení Čačipen

45

36

10

91

Robert Ferenc

Masarykova 7, Kr. Lípa

Kickboxing club Krásná
Lípa

10

6

29

45

Milan Dušek

Křižíkova 16, Kr. Lípa

Dětský foklorní soubor
Křiničánek

40

0

0

40

Hana Brabníková

Nemocniční 26, Kr. Lípa

OS Krásnolipsko

0

0

3

3

Ing. Aleš Kubica

Kamenná Horka 110,
K.L.

Nobilis Tilia

0

0

10

10

PaedDr. Zbyněk Šedivý

Zahrady 35, Kr. Lípa

Agentura pro Lípu

0

0

3

3

Zdeněk Novák

Rooseveltova 3, Kr. Lípa

Svaz Němců

0

0

61

61

Günter Johne

Doubická 8, Kr. Lípa

Sbor dobrovolných hasičů

7

0

21

28

Jiří Suda

Kyjovská 19, Kr. Lípa

Myslivecká společnost
Vápenka

0

0

14

14

Jaroslav Steklý

chata Vápenka

Krásná Jurta

0

7

0

7

Hana Štroblová

Varnsdorfská 92, Kr.
Lípa

Atom Ranger

32

0

3

35

Jakub Juda, Jarmila
Judová

Pražská 52, Krásná Lípa

CELKEM

347

97

773

1217

Pozn.: Označení „spolek“ vychází z nového občanského zákoníku. Takto se budou následně nazývat
podobné občanské dobrovolné organizace.
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