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č. 609                   INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK 4,- Kč

Pátek 5. června 2020

Příští číslo vyjde dle možností

Před 150 lety byla Krásná Lípa povýšena na město

Značkou „Českosaské Švýcarsko regionální produkt“ 
se pyšní i výrobky a zážitky z Krásné Lípy 

Konec 19. století byl obdobím, kdy Krásná 
Lípa procházela mimořádným rozvojem a do-
slova se měnila k nepoznání. A symbolickým 
momentem se stal 5. červen 1870, kdy z vůle 
císaře a krále Františka Josefa I. došlo k jejímu 
povýšení na město. Tuto historickou událost 
jsme si chtěli letos připomenout důstojnými 
oslavami. Bohužel, celosvětová virová pande-
mie naše plány pozměnila a my jsme nuceni 

přesunout oslavy na konec srpna, kdy již bude 
situace pro společné setkávání příznivější. Při 
slavnostním setkání bychom také rádi veřejně 
poděkovali řadě osobností z krásnolipského 
života.
Pro tuto příležitost jsme mj. rozhodli o opravě 
pomníku v městském parku, o pořízení měst-
ského praporu, vydání obsažné knihy o historii 
města, ale také o nových názvech pro veřejná 

prostranství. Konkrétně o přejmenování Sme-
tanovy ulice na Dittrichovu a také městský 
park ponese jméno svého zakladatele z prů-
myslnické a mecenášské rodiny Dittrich. Při-
blížení významných osobností v článku Carl 
August Dittrich a Carl Dittrich ml. uvnitř čísla, 
pomůže pochopit jejich význam pro historii 
nejen Krásné Lípy, ale i polského města Żyrar-
dów.

V květnu proběhlo 18. kolo certifi kace re-
gionálních výrobků a mezi výrobky a zá-
žitky se značkou „Českosaské Švýcarsko 
regionální produkt“ jsou nově také pun-
čochové zboží Schindler z Krásné Lípy 
a v kategorii zážitky pak uspěl cyk-

listický závod Tour de Feminin. Cel-
kově tak certifi kát v  Krásné Lípě mají 
4 výrobky a 7 zážitků. Výrobky: punčochy 
Schindler, Pivovar Falkenštejn, kosmetika No-
bilis Tilia a Eone. Zážitky: Tour de Feminin, Po-
chod Skalními hrádky, Köglerova naučná stez-

ka, Cross Parkmaraton, Svatojánské slavnosti 
bylin, Bylinkové zážitky z Českého Švýcarska 
a České Švýcarsko – to jede. Více informací 
najdete v  článku Nové regionální výrobky 
a zážitky z Českosaského Švýcarska uvnitř 
čísla.
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Vzpomínka na cestovatele Miloslava Stingla

I letos se věnujeme 
zvýšení bezpečnosti 
chodců

Na krásnolipské Křinické náměstí 20. 5. 2020 odpoledne přivedl Láďa Bezděk – BigTrip kolonu známých cestovatelů, kteří si vzpomínkovou jízdou 
po České republice připomněli osobnost slavného cestovatele a spisovatele Miloslava Stingla, který zemřel 11. května ve věku 89 let.

V květnu jsme zahájili výstavbu dalších dvou 
chodníků. Začátkem května to bylo v  Křiží-
kově ulici, kde během následujících měsí-
ců bude vybudován chodník od křižovatky 
s Pražskou ulicí až po Rooseveltovu. Výstav-
bu dalšího, letos již čtvrtého chodníku, jsme 
zahájily v druhé polovině května. Tentokrát 
k hlavnímu nádraží.

SVOZ 
SEPAROVANÉHO ODPADU 
vždy v lichém týdnu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se 
uskuteční:

Krásná Lípa, K. Horka, Krásný Buk, Kyjov: 
18. 6. / 2. 7. 

Vlčí Hora, Zahrady: 15. 6. / 29. 6.

Pytle na separovaný odpad si lze zdarma 
vyzvednout na TS Krásná Lípa, Pletařská 
22/3. Podrobné informace získáte na 
MěÚ tel.: 412 354 833, nebo na TS města 
tel: 412 354 848.
Do pytlů se třídí tyto odpady: papír 
a nápojové kartony, plasty, polystyren, sklo, 
kovy, baterie.

Svoz komunálního odpadu (SKO):
1. 4. 2020 začal tzv. letní svoz sběrných 
nádob na SKO. Zimní svoz začíná 1. 10. 2020. 
Změna se týká nádob s  červenou a bílou 
nálepkou.

Nálepky na sběrné nádobě (popelnici):
zelená – svoz každý týden
žlutá – svoz 1x za 14 dní
červená – od 1. 10. do 31. 3. svoz každý 
týden, od 1. 4. do 30. 9. svoz 1 x 14 dní
bílá – svoz každý týden pouze od 1. 10. do 
31. 3.

Svozové dny (SKO):
úterý – Vlčí Hora, Zahrady, Kamenná Horka, 
Dlouhá Důl, Kyjov, Sněžná
pátek – Krásná Lípa, Krásný Buk, Zátiší

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

Otevírací doba:
pondělí  13:00 – 16:30
úterý  9:00 – 11:30; 13:00 – 16:30
středa  13:00 – 16:30
čtvrtek  9:00 – 11:30
pátek  zavřeno
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Rododendronová vyhlídka v plné parádě

Retrostipendium – výzva pro studenty 
do 30. 6. 2020

Dotační program na 
opravy fasád, střech a 
oplocení v roce 2020

Od 24. 5. 2020 probíhá 
aktualizace aplikace 
Česká Obec

Nabídka majitelům psů

Krásná Lípa a rododendrony jdou skvěle k sobě. Tyto vypěstoval z velké části pan Vítek Fritsche ze 
Sněžné. Sázeli jsme je dle projektu Ing. Karla Hieka v rámci velké rekonstrukce městského parku.

Kostka Krásná Lípa ve spolupráci s Člověkem v tísni rozděluje stipendia Nadace Albatros. Tím 
podporujeme ve vzdělání studenty ze Šluknovského výběžku, kteří přes ne zcela ideální rodinné 
dispozice najdou motivaci se vyučit nebo studovat střední školu jakéhokoliv typu. Podmínkou 
schválení žádosti je, že minimálně jeden z rodičů má pouze základní vzdělání. Cílem retrostipen-
dijního programu je podpora studenta v úspěšném absolvování školy.

Jak stipendium funguje?

Studenti po uzavření smlouvy musí dodržovat určité podmínky. Nejdůležitější z nich je prospěch. 
To znamená, že ze čtyř klíčových předmětů nesmí mít horší známku než za 3. Stejnou váhu má 
ale také nízká absence ve škole. Na pravidelných setkáních a při splnění podmínek jsou studen-
tovi propláceny náklady v hodnotě 1000 Kč nebo 1 500 Kč měsíčně. Na konci školního roku je 
možné získat bonus za výsledky ve výši 2000 Kč.

Finanční prostředky na retrostipendia poskytuje Nadace Albatros. Kariérové poradenství je po-
skytováno za podpory Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Kostka Krásná Lípa nyní takto podporuje 36 studentů. Aktuálně do programu přijímáme nové 
studenty. Noví studenti na další školní rok 2020/2021 se nám mohou hlásit až do 30. 6. 2020.

Kateřina Luňáková, kariérová poradkyně, kontakt 775 441 238

I na letošní rok město vyhlásilo dotační program na 
opravy fasád, střech a oplocení. Město dlouhodo-
bě podporuje opravy fasád a střech a rekonstrukce 
oplocení ve městě u soukromých subjektů, které 
se tímto podílí na hezkém vzhledu našeho města a 
podporují tak celkový estetický dojem pro obyva-
tele i návštěvníky města. V letošním rozpočtu měs-
ta bylo na tento účel vyčleněno 120 tis. Kč a požá-
dat o dotaci mohou zájemci nejpozději do 16. října 
2020. Více informací o dotačním programu najdete 
ve formulářích na webu www.krasnalipa.cz v menu 
úřad, nebo se ptejte na MěÚ, telefon: 412 354 832, 
e-mail: mares@krasnalipa.cz

Prosíme uživatele mobilní aplikace Česká Obec o 
kontrolu, zda aktualizace proběhla automaticky 
nebo aktualizujte manuálně na Google Play a App 
Store, poté znovu přidejte sledovanou obec nebo 
město. To, že je aplikace aktualizována poznáte, bu-
de-li mít modernější vzhled.

Aktuální dění v Krásné Lípě můžete sledovat
i v mobilní aplikaci: Stáhněte si mobilní aplika-
ci Česká obec a   nechte se informovat o  aktuál-
ním dění nejen v   Krásné Lípě. Mobilní aplikace 
je zdarma ke stažení pro chytré telefony (tablety) 
s operačním systémem Android nebo iOS (iPhone). 
Jednoduše si ve svém mobilním telefonu najdete 
ikonku „Obchod Play“ nebo „App Store“, kterou roz-
kliknete a ve vyhledávači zadejte Česká Obec. 

Město Krásná Lípa již delší dobu nabízí každému 
majiteli psa, který má u nás zaplacený místní popla-
tek, k bezplatnému odběru sáčky na psí exkremen-
ty. V případě zájmu Vám budou vydány v pokladně 
na radnici, nebo v  kanceláři technických služeb 
v ulici Pletařská. Děkujeme všem majitelům pejsků 
za používání sáčků na psí exkrementy. Kdo by ne-
věděl, jak se takový sáček používá, může shlédnout 
instruktážní video z roku 2014, které najde na na-
šich stránkách www.krasnalipa.cz ve videogalerii 
v menu Život.

Zahájili jsme výstavbu parkoviště ve Vlčí Hoře: Zpevněné plochy budou opět z vegetační vsakovací 
dlažby, doplníme zelení a osvětlením. Zkulturníme tak nevyužitý prostor starého zbořeniště.
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Může se hodit – úřední hodiny a pokladní hodiny 
MěÚ, provozní doba a ceník sběrného dvora v Krásné Lípě

Domácí výuka v rukách nízkoprahových klubů

Informace o provozu 
mateřských škol během 
letních prázdnin

Inspirace pro naší 
školní zahradu

Poradna v Kostce

Provozní doba sběrného dvora je shodná 
s provozní dobou kanceláře technických slu-
žeb a platí do 31. 10. 2020.

Opatření na MěÚ v souvislosti s omezením 
šíření koronaviru: 1) Používejte ochranných 
prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako 
je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo 
jiné prostředky, které brání šíření kapének. 2) 
Dodržujte odstup mezi osobami minimálně 
1,5 – 2 m.

Domácí výuka byla zkouškou nejen pro rodiče, 
děti, učitele, ale také pro pracovníky nízkopraho-
vého klubu. Ti se k výzvě postavili čelem a během 
několika málo dní, přetvořili fungování služby tak, 
aby odpovídala potřebám dětí, našich klientů. 
O pomoc s výukou žádali i jejich rodiče. Také ak-
tivně oslovovali děti, které se škole nevěnovaly. 
S dětmi byli pracovníci v kontaktu přes sociální sítě, 
e-maily i telefony. Prostor v rozhovorech byl také na 
další témata, která děti trápí.

Pracovníci nejprve pomocí videí začali předávat 
informace o platných nařízeních – nošení roušek, 
omezení pohybu, zvýšených hygienických pravi-
del. Vzhledem k tomu, že videa se ukázala být pro 
děti zajímavá, pokračovali dál. O týden později 
byly uzavřeny také nízkoprahové kluby. Pracovníci 
ovšem nezůstali doma, místo toho navázali spolu-
práci s krásnolipskou školou. Dětem pomocí videí 
předávali informace o tom, kde najdou své úkoly, 
kam a kdy je mohou odevzdat a na koho se ve ško-
le obrátit. Od školy si také zapůjčili učebnice. Prv-
nímu stupni tvořili pracovní listy a natáčeli videa, 
jak která cvičení vyplnit. Těm starším byli k dispo-

zici na telefonu nebo messengeru, kde s každým 
jednotlivě mohli vést videohovory a vše potřebné 
vysvětlit. Tak pokračovali do doby, než byla služba 
znovu otevřena. Po znovu otevření, k online kon-
zultacím, přibyly také konzultace v terénu a násled-
ně přímo v klubu. I zde bylo nutné zavést zvýšená 
hygienická opatření. Pracovníci nosili roušky a štíty, 
klientům začala být měřena teplota, měli k dispozi-
ci dezinfekci a služba fungovala formou individu-
álních konzultací. Celý prostor byl následně každý 
den dezinfi kován pomocí ozonu.  V současné době 
funguje služba v čase od 9 do 16 hod. v budově 
T-klubu, kde v přízemí probíhá skupinová činnost v 
počtu max. 5 klientů a v patře probíhají předem do-
mluvené individuální konzultace. V časech 13–15 
hod. a 16–18 hod. můžete pracovníky také potkat 
v  terénu – sídliště, náměstí, Cimrák, Varnsdorfská 
apod. Poznáte je tak, že na sobě budou mít vak 
s označením T-klub nebo kšiltovku. Někteří žáci 
prvního stupně se už nyní vrátili zpět do lavic a pro 
ty ostatní stále funguje domácí příprava v T-klubu.

Mgr. Adéla Galbavá, 
vedoucí NZDM, Kostka Krásná Lípa

Ve dnech 1. 7. – 12. 7. 2020 budou obě mateřské 
školy v Krásné Lípě uzavřeny. Ve dnech 13. 7. – 31. 8.
2020 zajišťuje provoz Mateřská škola ul. Dittrichova 
(MŠ Motýlek). Z důvodu přerušení provozu mateř-
ských škol v první polovině července se úplata za 
předškolní vzdělávání za červenec 2020 stanovuje 
na 180 Kč.

Ve čtvrtek 14. května někteří učitelé spolu s vede-
ním města navštívili „Otevřenou zahradu“ Nadace 
Partnerství v Brně za účelem inspirace pro budoucí 
využití volných pozemků u naší školy.
Zahrada se nachází v samém centru Brna na svahu 
pod Špilberkem. Je ideálním místem pro odpoči-
nek, vzdělávání i zábavu. Toulali jsme se zahradami. 
Zahráli si hry na interaktivních stanovištích, která 
vysvětlují přírodní zákony. Je zde i malá městská 
farma obklopená kouzelnou bylinkovou a užitko-
vou zahradou. Chovají zde ovce, králíky, slepice 
a včely. Součástí areálu je také unikátní pasivní bu-
dova se zelenou střechou. Inspirovali jsme se, jak 
šetřit vodou a energiemi a jak snižovat dopad na 
životní prostředí. 
Další zastávkou se stalo Ekologické centrum Je-
zírko. Pracoviště Lipky (školského zařízení pro 
environmentální vzdělávání) Jezírko se nachází 
v malebném prostředí lesů poblíž brněnských 
Soběšic. Těžištěm činnosti Jezírka jsou jednoden-
ní a pobytové ekologické výukové programy pro 
školy převážně z Jihomoravského kraje. Velká část 
pracoviště je vybavena speciálními výukovými 
a herními prvky, které se opět staly předmětem na-
šeho zájmu.
Jestli se stane zatím nevyužité místo vedle školy 
podobnou „otevřenou zahradou“ zatím není jisté, 
ale připravujeme si v hlavách i na papíře naší vizi. 
Utříbit myšlenky nám pomohly pracovnice zahrady 
i centra.                                             

 Martina Kolářová

Posláním poradny je podpořit lidi v řešení obtížné 
životní situace. Tíživou životní situací se může stát 
i fakt, že jeden z rodičů zůstane na výchovu svého 
dítěte nebo dětí sám.
Jak se domoci platby výživného?
Co mám dělat, když mi partner neplatí alimen-
ty?
Co mohu dělat, když na stanovené výživné ne-
mám?
To jsou příklady otázek, se kterými se můžete na 
poradnu obracet. Odborné sociální poradenství je 
poskytováno zdarma, v 18 obcích Šluknovska. Na 
místě konzultace se domluvíte s poradcem. Porad-
ce kontaktujte na telefonních číslech: 777 291 359, 
777 925 302, 770 125 690. 
Pan Karel se dostal na konec svého manželství, se že-
nou má syna. Jeho zdravotní stav se zhoršil a musel 
snížit své tempo v zaměstnání. S tím souvisí i nižší 
příjem. Půjčky na vybavení bytu jsou psané na něj. 
Karel se obrátil na poradnu ve fázi, kdy se v průběhu 
rozvodového řízení začalo jednat o tom, jaké by mu 
mohlo být stanoveno výživné. Poradce Karlovi vysvět-
lil obecná pravidla při stanovování výše výživného, 
pomohl mu sepsat návrh na stanovení výše výživné-
ho a současně mu vysvětlil, jak postupovat v otázce 
rozdělení majetku.
Projekt je fi nancován z prostředků Evropského 
sociálního fondu prostřednictvím Operačního pro-
gramu zaměstnanost.

Poradci OSP, Kostka Krásná Lípa, p. o.

Úřední hodiny MěÚ 
Pondělí 8.00 – 11.30 12.00 – 17.00 
Středa 8.00 – 11.30 12.00 – 17.00 
Pátek 8.00 – 11.30  

Provozní doba sběrného dvora 
Pondělí 7.00 – 12.00 14.00 – 17.00 
Úterý 7.00 – 12.00 14.00 – 15.00 
Středa 7.00 – 12.00 14.00 – 17.00 
Čtvrtek 7.00 – 12.00 14.00 – 15.00 
Pátek 7.00 – 13.00  
Sobota v sudém týdnu 8.00 – 11.00 

Pokladní hodiny 
Pondělí 8.00 – 11.30 12.00 – 17.00 
Úterý 8.00 – 11.30 12.00 – 14.30 
Středa 8.00 – 11.30 12.00 – 17.00 
Čtvrtek 8.00 – 11.30 12.00 – 14.30 
Pátek 8.00 – 11.30  

Ceník za odkládání odpadů ve Sběrném dvoře města Krásná Lípa – platný od 1. 6. 2020 

Katalogové 
číslo Druh odpadu  Měrná 

jednotka 
Cena za 

jednotku (v Kč) 

20 

Komunální odpady (objemný odpad, 
nebezpečný odpad, biologicky rozložitelný 
odpad, elektroodpad, dřevo, jedlý olej a tuk, 
sklo, kovy) 

kg ZDARMA* 

16 01 03 Pneumatiky – bez disku (osobní, motorkové) ks 25,00 

16 01 03.1 Pneumatika nákladní – bez disku (ostatní – 
dodávky, lehké nákladní, traktorové přední) ks 45,00 

16 01 03.2 Pneumatika nákladní – bez disku (od 8,25x20, 
traktorové zadní) ks 75,00 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, 
tašek a keramických výrobků (stavební suť) kg 2,00 

17 06 04 Izolační materiály (skelná vata, asfaltová 
lepenka aj.) kg 5,00 

*Občan, který odevzdává odpad ZDARMA (pouze trvale bydlící nebo vlastník nemovitosti, 
ve které není nikdo trvale hlášen – rekreant) musí být na sběrném dvoře fyzicky přítomen! 
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Šance pro tvůj nápad Nezaměstnaným pečující o malé 

děti nabízí pomoc projekt 

„My to zvládneme – START“Kostka Krásná Lípa, p. o. podporuje kreativitu, seberealizaci, setkávání a spolupráci lidí v Krásné Lípě. Pro 
rok 2020 vyhlašuje Kostka projekt „Šance pro tvůj nápad“. Jedná se o mini projekty, pomocí kterých můžete 
uskutečnit své nápady pro své přátele nebo pro lidi z vašeho okolí. Navrhovaná témata mini projektů jsou 
následující:

•  Rozvoj spolupráce při utváření prostředí a společenského života.

•  Kreativní tvoření a vyrábění.

•  Pomoc nebo podpora lidem, ale i další…

Přihlásit se může jednotlivec či skupina u komunitního pracovníka v Kostce. Podmínkou je, aby alespoň 
jeden z žadatelů byl starší 15 let. Přihlášením vašeho mini projektu můžete získat podporu při jeho orga-
nizaci a fi nanční částku do 3000 Kč. Pokud bude váš projekt podpořen, budete kontaktováni komunitním 
pracovníkem. Projekt je spolufi nancován Evropskou Unií.

Pro bližší informace kontaktuje: Jan Matoušek, tel.: 778 888 435, e-mail: matousek@komunitnicentrum.
com

Projekt „My to zvládneme - START“ je určen oso-
bám pečující o malé děti do věku maximálně 
15 let, které jsou v evidenci ÚP ČR – kontaktní pra-
coviště Rumburk a Varnsdorf. Projekt nabízí osob-
ního poradce v rámci Poradenského pracoviště 
Rumburk, rekvalifi kace, zprostředkování zaměst-
nání včetně pracovních míst podpořených formou 
mzdových příspěvků pro zaměstnavatele, úhradu 
doprovodných opatření (cestovné na poradenství, 
rekvalifi kace, stravné, zdravotní prohlídky, trestní 
rejstřík, příspěvek na péči o dítě). Pro podrobnější 
informace kontaktujte osobního poradce – Paed-
Dr., Bc. Milan Jirsák, telefon: 704 167 453, e-mail: 
jirsak@womenet.cz 

Carl August Dittrich a Carl Dittrich ml. 
Carl August Dittrich se narodil 30. září 1819 
v Lipsku, jako syn Hanse Dittricha, majitele hostin-
ce. Ve 40. letech 19. století cestoval služebně jako 
obchodní cestující fi rmy Carl & Gustav Harkort, ob-
chod s anglickou přízí po Rakousku. Během svých 
cest opakovaně navštěvoval Krásnou Lípu. Při ob-
chodních cestách získal zkušenosti a malý kapitál, 
který mu umožnil spolu s Carl Theodorem Hiellem 
založit vlastní fi rmu Hielle & Dittrich v Krásné Lípě 
s pobočkou v Šumperku. Obchodní činnost fi rmy 
začala 1. ledna 1849. Souběhem příznivých eko-
nomických podmínek, spojených s efektivní prací 
partnerů, společnost zaznamenala značné obraty. 
Hielle & Dittrich se zabývali v Rakousku (rakous-
kém císařství) nejen nákupem příze a plátna od 
domácích výrobců a dalším prodejem na němec-
kých a rakouských trzích, ale postupně se zapoji-

li do dalších oblastí průmyslu jako vlastníci nebo 
akcionáři. V roce 1857 zakoupili zkrachovalou přá-
delnu a tkalcovnu v městečku Żyrardów v Polském 
království, kde se synem Carlem vybudovali půl 
století před Tomášem Baťou stejně komplexně po-
jatý prosperující podnik a město.

5. září 1848 se Carl August Dittrich oženil s Theresií 
May, dcerou krásnolipského obchodníka Franze 
Maye. Z manželství se narodily čtyři děti: syn Carl 
a tři dcery Elisabeth, Anna a Johanna. Na rozdíl od 
svého otce evangelíka, byly děti po matce katolic-
kého vyznání.

Od roku 1879 převzal vedení závodů Carl Dittrich, 
Carl August Dittrich skončil svůj prací mimořádně 
naplněný život 11. ledna 1886. V posledních letech 
trpěl duševní chorobou.

Carl Dittrich byl synem pro-
testantského průmyslníka 
Carla Augusta Dittricha. Na-
rodil se v  Krásné Lípě 3. října 
1853. Získal důkladné tech-
nické vzdělání na Technic-
ké univerzitě v Drážďanech, 
s následnou praxí v tkalcovně 
Netta Ogdena v Anglii. Ještě 
během otcova života na pře-
lomu sedmdesátých a osm-
desátých let 19. století převzal 
řízení textilních závodů fi rmy 

Hielle & Dittrich ve městě Żyrardów. V roce 1885 provedl transformaci 
továren v Żyrardówě na akciovou společnost Hielle & Dittrich. Během 
své funkce jako předseda správní rady akciové společnosti realizoval 
velmi významné investice, jak do rozvoje továrního komplexu, tak do 
výstavby veřejných městských budov (výstavba kostelů, založení hřbi-
tova katolického a protestantského, výstavba velké přádelny, elektrár-
ny, administrativních budov a nemocnice, divadelního a koncertního 
sálu, školy, knihovny). Jako jeden z prvních vůbec zavedl starobní pen-
ze. Období jeho řízení společnosti bylo spojeno s velkým přílivem lidí, 
včetně velkého počtu cizinců – Němců, Skotů, Italů, Rusů a především 
pracovníků z Čech. Spolu se sestrami založil nadaci pojmenovanou po 
svém otci.

Pro Carla Dittricha byla v r. 1896 postavena reprezentativní vila v měst-
ském parku v tzv. "francouzském stylu", kde však nikdy dlouho nepo-
býval. V současné době je vila sídlem Muzea Západního Mazovska 
v Żyrardówě.

V roce 1899, Carl Dittrich prodal svůj podíl v akciové společnosti to-
váren Żyrardówa a získané peníze z prodeje akcií (686 334 rublů) se 
rozhodl věnovat na dobročinné účely a na ocenění pro nejzasloužilejší 
zaměstnance továrny. Největší částka 500 000 rublů byla vyčleněna na 
realizaci školky pro děti v Żyrardówě, 100 000 rublů bylo přiděleno na 
výstavbu a údržbu starobince pro staré a těžce nemocné pracovníky 
v Żyrardówě. 

Krátce po prodeji svého podílu v akciové společnosti odešel zpět do 
Krásné Lípy, kde pokračoval v mecenášské činnosti. Díky fi nanční pod-
poře rodiny zde byla postavena městská nemocnice a dětská zotavov-
na, nynější sídlo Správy Národního parku České Švýcarsko. Podílel se na 
činnosti řady spolků a organizací, včetně Horského spolku pro nejse-
vernější Čechy.

Společně s rodinou věnoval rodnému městu fi nanční prostředky na 
nemocnici (1901), městské lázně (1904), sirotčinec „Theresien-Jugend-
heim“ (1920) a chudobinec „Karl-Dittrich-Haus“ (1922), podpořil také 
stavbu městského vodovodu (1910), vybudoval desetihektarový měst-
ský park u městského hřbitova (od r. 1892) a otevřel jej veřejnosti atd. 
Finančně podporoval významného krásnolipského akademického ma-
líře Augusta Frinda.

Pro svého otce vybudoval v letech 1888–1889 rodinnou hrobku, stavbu 
unikátní a mimořádnou, v mnoha ohledech evropsky významnou, dnes 
památkově chráněnou.

Carl Dittrich zemřel 17. dubna 1918 v Drážďanské vilové čtvrti Weisser 
Hirsch.

Jan Kolář, starosta města

Podklady poskytly Jan Němec a OMNIUM, z. s.
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Krásný Buk: nejstarší hrad Šluknovska
Šluknovsko bylo ve středověku oblastí, kde se ze-
mědělství moc nedařilo. Proto jeho systematické 
osídlení začalo relativně pozdě – koncem 13. sto-
letí. Tehdy se také vytvářely hranice mezi jednotli-
vými panstvími.  

Z rozboru doc. PhDr. T. Velímského vyplývá, že osíd-
lení Šluknovska postupovalo směrem od Sebnitz 
a Hohensteinu a dále od Budyšína a od Löbau. Vět-
šinu území ale kolonizoval český rod Ronovců smě-
rem od Žitavy. Menší panství Krásný Buk – Schön-
buch s hradem se nacházelo na hranici s regionem 
Českokamenicka, který tehdy kolonizoval jiný český 
rod, Markvartici. 

Nově kolonizované panství Krásný Buk s farní vsí 
v Dolním Podluží a Krásné Lípě bylo velmi chudé. 
Z rejstříku papežských desátků vyplývá, že ještě 
roku 1384 dané farnosti nemusely nic odvádět. 
Původní název Dolního Podluží (Advocativilla či 
Fojtsdorf ) naznačuje, že území spravoval správce, 
čili fojt, nebo také „advocatus“.  Další farní vsi zná-
me Varnsdorf a Rumburk. I zde obvykle měly patro-
nátní právo ke kostelu vrchnosti, nicméně v obcích 
byla sídla nižší šlechty, takže není úplně jisté, zda 
patřily k sídlům, která měla uživit posádku hradu. 

Vlastní hrad Krásný Buk je v mnoha ohledech zají-
mavý. V prvé řadě jeho zbudování stálo ohromné 
množství práce. Vykopání příkopu, navršení valu i 
zbudování akropole znamenalo přesun tisíců kubí-
ků hmoty a zaměstnalo stovky lidí na tisíce hodin. 
Organizace takové stavby byla velmi náročná, ob-
zvláště v kraji, kde nežilo mnoho lidí. 

Poloha hradu absolutně nepočítá s možností ob-
léhání, útokem katapulty či později dělostřelbou. 
Areál je totiž v dolíku, kde se dá z návrší nad hradem 
dobře obstřelovat. Polohou i náročností zemních 
úprav je hodně podobný hradu Ronov, nejstaršímu 
sídlu Ronovců nedaleko u Žitavy (dnes na území 
Polska těsně za hranicí nedaleko Hirschfelde, kláš-
tera Marienthal a polské Bogatyny). 

Kromě valu, příkopu a menšího, v terénu rozpozna-
telného předhradí, hrad určuje především věž-ber-
gfrit s palácem na akropoli. Neliší se od jiných hradů 
své doby v severních Čechách. Již kdysi si PhDr. F. 
Gabriel všiml, že Krásný Buk má hodně podobné 
staré jádro jako hrad Ostrý u Benešova. Analogií by 
se ale našlo více.

Hranice panství určují skalní hrádky vymezující 
území proti sousedům. Chřibský hrádek patřil ješ-
tě k České Kamenici a hradu Ostrý. Střežil severní 
hranici neosídleného území. Brtnický hrádek byl 

součástí panství Hohnstein a proti němu přes potok 
leží další menší hrádek na katastru Vlčí Hory, který 
patřil k panství Krásný Buk.

Z pramenů o hradu víme pramálo. Zmiňuje se až 
roku 1316, kdy byl centrem samostatného panství, 
kterého se vzdává Jindřich z Lipé spolu se Žitavou, 
Ronovem a Ojbínem ve prospěch krále Jana Lu-
cemburského.  

Jindřich z Lipé výměnou dostává majetky na Mo-
ravě – cennější, lidnatější a lépe chráněné. Také si 
vymínil, že může na Moravě zřídit stejné množství 
manských sídel, jako měl na Žitavsku. V této souvis-
losti je důležité zjištění Dr. Klose, který mezi služeb-
níky Jindřicha z Lipé na Moravě našel celou řadu lidí 
původem z lužického pomezí. Mezi nimi se objevil 
i Marscho de Schonlinden (Krásné Lípy) erbu býka, 
což mohl být některý z jeho manů původem ze se-
veru. Jeho syn je ale už známý jako Mareš Špina z 
Krásné Lípy, takže v moravském prostředí si ozna-
čení původu rodina počeštila. Ještě v roce 1383 se 
uvádějí dva bratři Hanuš a Jan „de Krasna Lipa silve 
Syenlinden“, což znovu odkazuje na původ rodiny.   

Král Jan Lucemburský následně předává „Žitavsko“ 
a Zhořelecko Jindřichu Javorskému. Co dané úze-
mí „přesně“ zahrnovalo, přirozeně nevíme. Jindřich 
Javorský majetek dostal jako odměnu po podřízení 
svého slezského území českému králi. Jan Lucem-
burk převzal záměry posledních Přemyslovců získat 
kontrolu nad Slezskem.

Žitavsko král Jan Lucemburský převzal zpět pod 
svou kontrolu v roce 1337, když během návratu z 
výpravy proti pohanům do Pruska procházel přes 
Žitavsko do Prahy. Proč se tak stalo, není úplně jas-
né. Ve stejném roce jmenuje Václava či Vaňka z Var-
tenberka, nejvyšším číšníkem českého království. 
Nejspíše spolu byli na výpravě v Prusku, tak jmeno-
vání mohlo být odměnou za účast na výpravě nebo 
odpustek za zabití otce během vzpoury části české 
šlechty v roce 1319.  

V roce 1337 je zajímavá spíše zpráva o dobytí hradu 
Tolštejn žitavským vojskem.  O tomto hradě do té 
doby z pramenů nevíme, určitě však existoval již 
koncem 13. století, jak vypověděly archeologické 
nálezy odkryté po požáru skalní vyhlídky. O dva 
roky později, roku 1339, je žitavským vojskem do-
byt i Krásný Buk, což je druhá a poslední zmínka o 
hradu. Následně již nebyl obnoven. Jeho roli pře-
vzal lépe situovaný Tolštejn, který se stal správním 
centrem panství. Je docela možné, že v této době 
Vartneberkové získali panství hradu Krásný Buk či 
Tolštejn. Jako o majitelích panství o nich víme od 

60. let 14. století.

Krásný Buk má proto v české archeologii zvláštní 
roli. Je důležitý pro datování středověké keramiky, 
neboť vše, co se zde dochovalo, bylo na hrad přine-
seno před rokem 1339. Podobných přesně datova-
telných lokalit v Čechách mnoho není. Z doby fun-
gování sídla máme také nález pražského groše Jana 
Lucemburského na katastru nedaleké obce Sněžné, 
který u cesty vytratil kdosi cestou na hrad. 

Je logické, že v okolí hradu a na něm se budou na-
cházet středověké nálezy. Bohužel Krásný Buk ne-
zažil větší systematický výzkum, jen menší zjišťova-
cí sondy PhDr. F. Gabriela v 80. letech. Areál hradu je 
terčem nájezdů hledačů pokladů. V nedávné době 
hradní akropoli někdo vysloveně rozkopal pomocí 
krumpáče a nenávratně tak zničil část informací o 
stavební podobě Krásného Buku.

V areálu také běžně hledají detektoráři. Nacházejí 
obvyklé nepříliš cenné věci, např. úlomky keramiky, 
šipky z dobývání hradu atp.  Vše zmizí v nenávratnu 
a tak se nám ztrácejí cenné informace. Plnohodnot-
ný archeologický průzkum by dnes například uměl 
zjistit, jak byl hrad dobyt. Vysbírání nálezů ovšem 
takovou rekonstrukci do budoucna znemožňuje. 
Vykrádání archeologických památek je znakem ne-
kulturnosti a je běžné v rozvojových zemích.  Za šip-
ku z hradu dostanete na trhu jen pár korun a něco 
výrazně cennějšího tam najdete jen těžko. 

Naši předci nebyli pitomci. Všechno cenné si přiro-
zeně odnesli, včetně větších kousků želez, které se 
následně zpracovalo na něco jiného. Miliony tam 
nikdo nemá šanci získat, jde vysloveně o nálezy s 
hodnotou desítek korun či stokoruny. Motivaci chá-
pu, je to vášeň z hledání. Velmi ale prosím hledače, 
aby v tomto případě mysleli racionálně a nechali 
chráněnou archeologickou lokalitu na pokoji. 

Protože se ale lidským pohnutkám nedá zcela dů-
věřovat, rozhodli jsme se přistoupit k mimořádné 
akci. Hrad budeme systematicky monitorovat po-
mocí fotopastí. Celá akce je domluvena s Policií 
České republiky a s Městským úřadem v Krásné 
Lípě. Hrad bude při vstupu označen informačními 
cedulemi. Doufáme, že i takto pomůžeme osvětě. 
Není velké umění nalézt v předem známé lokalitě 
něco detektorem či krumpáčem. Takovou práci by 
ale měli dělat jen skuteční odborníci, archeologové. 
My všichni ostatní se při takovém hledání dostává-
me za hranu zákona. Proto všechny snímky z foto-
pasti předáme Policii ČR.

Vlastimil Pažourek, Oblastní muzeum v Děčíně
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Nové regionální výrobky a zážitky 
z Českosaského Švýcarska
V květnu proběhlo již 18. kolo certifi kace regi-
onálních výrobků a mezi výrobky se značkou 
„Českosaské Švýcarsko regionální produkt“ 
tak nyní nově patří: ovocné destiláty a likéry 
z Dolního Podluží, Paperník – ručně zdobe-
né perníčky a sušenky z Kytlic, chutney, dže-
my, sirupy a pesta z Kytlic, textilní dekorační 
předměty s motivem T. Haenkeho z Chřibské, 
punčochové zboží Schindler z Krásné Lípy.  V 
kategorii zážitky pak uspěly tyto akce: Tour 
de Feminin – mezinárodní profesionální cyk-
listický závod žen a Tour de Zeleňák – veřejný 
cyklistický závod.

Co musí splňovat značené výrobky? 
Místní původ není jedinou podmínkou pro 
udělení značky. Značené výrobky musí přispí-
vat k dobrému jménu regionu, proto musí být 
také: dostatečně kvalitní, šetrné vůči životní-
mu prostředí, jedinečné ve vztahu k regionu, 
vyrobené tradiční technologií – ručně nebo 
ideálně z místních surovin, výjimečné svou vy-
sokou kvalitou.

Punčochové zboží Schindler z Krásné Lípy
Jedná se o silonové ponožky, podkolenky, 
punčochové kalhoty a punčochy, které se vy-
rábí v Krásné Lípě již od roku 1854. V České 
republice neexistuje žádná jiná podobná ple-
tárna, která by měla více než 165letou historii 
a která i nadále vyrábí punčochové zboží. Tra-
dice řemesla, zde v Krásné Lípě, nebyla nikdy 
přerušena. V roce 1854 zahájil v Krásné Lípě ve 
skromných podmínkách výrobu punčochové-
ho zboží pan Stefan Schindler a postupně se 
vypracoval na jednoho z největších výrobců 
tohoto zboží. V jeho práci pokračovali a po-
kračují další generace: 1854 Stefan Schindler 
– 1937 J. Kunert & S. – 1945 Elite – 1994 No-
via – 2004 Novia Fashion – 2018 Novia Fashion 
nově.

Ovocné destiláty a likéry z Dolního Podluží
Rodinný rukodělný ovocný lihovar a pěstitel-
ská pálenice GALLI DISTILLERY navazující na 
15 letou tradici vyrábí v Dolním Podluží na po-
mezí Českosaského Švýcarska a Lužických hor 
ovocné destiláty a likéry. Certifi kát regionální 
značky získali na tyto produkty: lužická bylin-
ná, jablkovice a hruškovice.

Chutney, džemy, sirupy a pesta z Kytlic
Pan Petr Psota po odchodu z Prahy, kde praco-
val jako grafi k, se vrátil na sever do Kytlic, kde 
má letní chatu a trávil zde veškerý volný čas. 
Tento region si ho svým kouzlem zcela pod-
manil. Od mládí se zajímal také o alternativní 
způsob života, bylinky, přírodu a všechny věci 
s tím spjaté. Současně měl i velmi pozitivní 
vztah ke gastronomii. Řízením osudu se nako-
nec pan Psota pustil do výroby pochoutek – 
především chutney, džemů, sirupů a pest. Vše 
vyrábí ručně, bez barviv a chemie, a pokud je 
to možné, tak z lokálních surovin. Mezi jeho 
regionální certifi kované speciality patří: cibu-
lovka – cibulová pochoutka, švestkové chut-
ney, meruňkové chutney, tužebníkový sirup, 
smrkový sirup, džem ze švestek a aronie.

Paperník – ručně zdobené perníčky a su-
šenky z Kytlic
Paní Eva Parásková žije se svými dětmi v pod-
stávkovém domě v obci Kytlice – rodinná fi r-
ma vyrábějící především vláčné a chutné per-

níčky vznikla v roce 2012. Mezi její produkty 
patří také: medová svačinka, pohankové kytič-
ky, jablečné křížaly, bylinkové krekry, datlové 
hrudky, javorové sušenky, celozrnné sušenky, 
ovesné krekry, medové sušenky, loupežnické 
sušenky, paprikové krekry, selské placičky s 
mandlemi, žitné sušenky, mramorové sušenky, 
sezamky a ručně zdobené perníčky. Její výrob-
ky můžete sehnat především na regionálních 
trzích nebo si je přímo na zakázku objednat. 
Mezi její speciality patří i výroba prostorových 
perníků – chaloupky, betlémy, regionální a li-
dové motivy.

Textilní dekorační předměty s motivem 
T. Haenkeho z Chřibské
Na malebném náměstí v Chřibské, nedaleko 
hranic národního parku České Švýcarsko, se 
nachází netradiční obchůdek a dílna Eliáš, kde 
tvoří, šije a prodává originální textilní deko-
rační výrobky paní Lubuška Broklová. Jedná 
se např. o dárkové předměty, zástěry, tašky, 
polštářky, hračky, látkové sáčky s bylinkami 
apod. Certifi kát regionální výrobek získaly 
konkrétně tyto výrobky: polštář, plátěná taška, 
bylinkový polštář, látkový obal na knihu a lát-
kový pytlík s linorytovým potiskem. Mezi nejo-
riginálnější motivy a potisky patří podobizna 
Tadeáše Haenkeho – rodák z Chřibské byl vý-
znamným botanikem, cestovatelem i lékařem. 
V roce 1784 vypustil v Čechách první montgol-
fi éru. Jako první Evropan zdolal nejvyšší horu 
Ekvádoru Chimborazo a v povodí Amazonky 
objevil obří leknín nazvaný Victoria regia.  
Polštáře s tímto chřibským rodákem zdobí 
i interiér stejnojmenné kavárny na náměstí 
v Chřibské v rodném domě Tadeáše Haenke-
ho. Protože sáčky i polštáře s tiskem měly u zá-
kazníků velký úspěch, rozšířila paní Broklová 
svou nabídku i o potisky s dalším dominant-
ním motivem zdejší oblasti a tou jsou pod-
stávkové domy. Předlohy pro linoryt vytvořil 
akademický umělec Vladimír Pěkný.

Tour de Feminin – mezinárodní profesio-
nální cyklistický závod žen
Jedná se o profesionální cyklistický závod pod 
hlavičkou mezinárodní cyklistické unie (UCI) a 
v roce 2021 nás čeká již 33. ročník. Každoroč-
ně se závodu účastní cyklistky z celého světa 
a trvá 4 dny, se startem i cílem v Krásné Lípě.  
Jednotlivé etapy vedou celým Šluknovským 
výběžkem, národním parkem i Lužickými ho-
rami. Akce se koná vždy první víkend v červen-
ci. Tour de Feminin patří na seznam Rodinné-
ho stříbra Ústeckého kraje. Hlavní organizátor 
je Mandavan, z. s.: zastoupení Mgr. Jan Novota 
a Jiří Vích – čestný ředitel a zakladatel závodu. 
Na počest předčasně zesnulé cyklistky, repre-
zentantky a ředitelky závodu je od roku 2018 
součástí názvu Tour de Feminin i "Memoriál 
Šárky Víchové Peškové".

Tour de Zeleňák – veřejný cyklistický závod
Nejstarší veřejný cyklistický závod v ČR. V roce 
2020 proběhne již 36. ročník, a to v sobotu 
5. září. Každoročně se závodu účastní na 700 
sportovců od nejmladších po ty nejstarší. Start 
i cíl je na Lužickém náměstí v Rumburku, trasa 
vede celým Šluknovským výběžkem. Akce se 
koná vždy první sobotu v září. Součástí jsou 
dětské závody, kategorie historických kol a 
doprovodný program. Hlavní organizátor je 
Mandavan, z. s.: zastoupení Mgr. Jan Novota.

„Regionální značka „Českosaské Švýcarsko 
regionální produkt®“ se uděluje již od roku 
2010 a je současně součástí celorepublikové 
sítě Asociace regionálních značek, ve kte-
ré je již zapojeno 28 regionů,“ vysvětluje Eva 
Hamplová ředitelka MAS Český Sever a dodá-
vá: “Značení místních produktů je iniciativa, 
která slouží ke zviditelnění ekologicky šetrné 
a kvalitní produkce v rámci určitého vymeze-
ného území. V našem regionu je již certifi ko-
váno 43 výrobců a 14 zážitků. Mezi nejzná-
mější certifi kované produkty patří například 
nůž Rybička z Mikova Mikulášovice, přírodní 
kosmetika Nobilis Tilia z Vlčí Hory, pivovary 
Kocour Varnsdorf, Falkenštejn z Krásné Lípy i 
Nomád z Děčína. Ze zážitků jsou to například 
Cross Parkmaraton, Pochody skalními hrádky, 
Svatojánské slavnosti bylin nebo Lipovský dře-
vák. V každém regionu působí regionální ko-
ordinátor – v našem regionu je to společnost 
MAS Český Sever, z. s. se sídlem ve Varnsdorfu. 
Koordinátor zajišťuje správu dané značky, ko-
munikuje s místními výrobci a s Asociací regio-
nálních značek. Značku výrobkům uděluje ne-
závislá certifi kační komise (v každém regionu 
samostatná) po splnění jednotných pravidel. 
Certifi kát platí na dva roky a opravňuje vý-
robce k užívání značky „Českosaské Švýcarsko 
regionální produkt®“ na všech certifi kovaných 
produktech i propagačních materiálech.“

Regionální značení v České republice
Hlavním cílem regionálního značení místních 
produktů je zviditelnit tradiční regiony, známé 
svou zachovalou přírodou, lidovými tradicemi 
nebo historií. V každém regionu vznikla ori-
ginální značka pro výrobky, produkty nebo 
služby, která zaručuje vedle jejich kvality a 
šetrnosti k přírodě především jejich původ a 
vazbu na určité výjimečné území. Značení je 
určeno nakupujícím přímo v regionech – tu-
ristům, kterým pomáhá objevovat region a 
užívat si jeho atmosféru novým netradičním 
způsobem, ale i místním obyvatelům, kteří 
mohou nákupem značených výrobků pod-
porovat „své“ místní výrobce. Výrobci získají 
díky značce různé výhody, zejména jednot-
nou propagaci své produkce, nové kontakty a 
možnost nových forem spolupráce.

Asociace regionálních značek
Do systému regionálních značek, který od 
roku 2008 zastřešuje Asociace regionálních 
značek, z. s. se zapojilo již 28 regionů – Krko-
noše, Šumava, Beskydy, Moravský kras, Orlické 
hory, Moravské Kravařsko, Górolsko Swoboda, 
Vysočina, Polabí, Podkrkonoší, Haná, Česko-
saské Švýcarsko, Jeseníky, Prácheňsko, Brou-
movsko, Kraj blanických rytířů, Železné hory, 
Moravská brána, Zápraží, Znojemsko, Toulava, 
Opavské Slezsko, Krušnohoří, Kraj Pernštejnů, 
České středohoří, Poohří a Kutnohorsko.

Více informací najdete na:
http://www.regionalni-znacky.cz/ceskosaske-
-svycarsko/
https://www.ceskesvycarsko.cz/cs/co-tu-de-
lat/regionalni-produkty
https://www.masceskysever.cz/regionalni-
-znaceni-vyrobku-a-zazitku/

MAS Český sever, z. s. 
Pro region srdcem, hlavou, zkušenostmi!
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Otevírání turistické sezony zahájí výlet po 
krásnolipských překvapeních

Pozvánka pro 
dobrovolníky na malý 
červnový úklid hrobky 
rodiny Dittrich 

České Švýcarsko, o. p. s. a Česká Kamenice ve 
spolupráci se Správou NP České Švýcarsko, 
KČT Krásná Lípa, městy Krásná Lípa, Kame-
nický Šenov a s obcí Prysk pořádají od pátku 
19. do neděle 21. 6. Otevírání turistické se-
zony 2020. Akci zahájí v pátek 19. 6. výlet po 
krásnolipských překvapeních, který je dlouhý 
12 km a vede po trase Krásná Lípa – Luční bar 
– studánka Hanička – Karlova výšina – chata 
Sichovka – Krásná Lípa. Sraz je ve 13:00 před 
Domem Českého Švýcarska a výletem za ko-
morní krásou Krásnolipska účastníky provede 
Mikuláš Peterka. Občerstvení bude možné 
v Lučním baru. Posezení a opékání buřtů (z 
vlastních zásob) na Sichovce. Návrat se před-
pokládá do 20:00. Trasu je možno kdykoli 
individuálně zkrátit. Přihlásit se můžete na 
e-mailu: mikulas.peterka@seznam.cz nebo 
tel. čísle: 602 482 239.

Omnium, z. s. v sobotu 13. června 2020 pořá-
dá malý červnový úklid hrobky rodiny Dittrich. 
Sraz je u hrobky v 9:00, přijít můžete i kdykoli 
později. Akce je naplánována do 16. hodiny. 
Nářadí bude zajištěno, i když lopaty, košťata, 
kýble, rukavice apod. jsou vítány. Rovněž za-
jištěno je drobné občerstvení a nápoje. Infor-
mace a akce spolku Omnium najdete na webu 
www.omniumos.cz

Sněžný kluk
Středa 10. 6. 2020 od 17.00
Na střeše domu se objeví obrovská chlupatá 

koule, ze které se vyklube malý yetti, sněžný 

kluk.

Anim. fi lm pro děti., 97 min., vstupné 60 Kč

Playmobil ve fi lmu
Středa 17. 6. 2020 od 17.00
Dva sourozenci se ocitnou v  animované říši, 

kde se stanou fi gurkami.

Anim. fi lm pro děti, 100 min., vstupné 60 Kč

Program kina
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Usnesení z 32. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 25. 5. 2020

I. Hlavní program

Zasedání ZM 
Usnesení RM č. 32 – 01/2020   
RM projednala přípravu zasedání ZM s ná-
sledujícími body programu:
-  Zpráva o hospodaření města za rok 

2019,
-  Plnění rozpočtu 2020,
-  Hospodaření příspěvkových organiza-

cí a obchodní společnosti města (ZŠ 
a MŠ Krásná Lípa, Kostka Krásná Lípa, 
Křinice, s. r. o.),

- Zpráva o činnosti p. o. Kostka Krásná 
Lípa.  

Ocenění osob  
Usnesení RM č. 32 – 02/2020   
RM doporučuje ZM v rámci oslav 150. 
výročí povýšení Krásné Lípy na město 
schválit, na základě Pravidel ocenění, oce-
nění osob dle přílohy.  

II. Došlá pošta
Pronájem části p. p. č. 2330/3, k. ú. 
Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 32 – 03/2020   
RM schvaluje pronájem části p. p. č. 
2330/3 o výměře 502 m2, k. ú. Krásná Lípa 
za účelem zřízení zahrady Tomáši Petrovi, 
bytem Studánecká 21, Krásná Lípa. 

Pronájem části p. p. č. 233/2, k. ú. Krás-
ná Lípa 
Usnesení RM č. 32 – 04/2020   
RM schvaluje pronájem části p. p. č. 233/2 
o výměře 900 m2, k. ú. Krásná Lípa za 
účelem rekreačního vyžití dětí Dětskému 
domovu a Školní jídelně, p. o., se sídlem 
Dittrichova 12, Krásná Lípa. 

Pronájem části p. p. č. 1902/2, k. ú. 
Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 32 – 05/2020   
RM schvaluje pronájem p. p. č. 1902/2 o 
výměře 1058 m2, k. ú. Krásná Lípa za úče-
lem zřízení zahrady Jindřichu Ráčkovi, 
bytem Rooseveltova 1052/13, Krásná 
Lípa. 

Prodej části p. p. č. 1789/1, k. ú. 
Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 32 – 06/2020   
RM doporučuje ZM schválit prodej čás-
ti p. p. č. 1789/1 o výměře 1089 m2, k. ú. 
Krásná Lípa za účelem výstavby rodinné-
ho domu Jiřímu Novotnému, bytem Malá 
271/4, Rumburk za cenu 
74 650 Kč (do základní výměry 54 450 Kč, 
porosty 20 200 Kč). Prodej bude realizo-
ván podle oddílu I., čl. 2 odst. 5 a 6 Postu-
pu ve věci prodeje a užívání nemovitostí 
ve vlastnictví města Krásná Lípa. Kupující 
uhradí veškeré náklady s prodejem spoje-
né. 

Prodej st. p. č. 512/1, st. p. č. 512/2 a p. 
p. č. 802/2, vše k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 32 – 07/2020   
RM doporučuje ZM schválit prodej st. p. 
č. 512/1 o výměře 33 m2, st. p. č. 512/2 o 
výměře 502 m2 a p. p. č. 802/2 o výměře 
694 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem 
výstavby rodinného domu Haně Winkler, 
bytem Československé armády 554/14, 
Praha 6 za cenu 98 050 Kč (do základní 
výměry 60 000 Kč, nad základní výměru 
1 450 Kč, porosty 36 600 Kč). Prodej bude 
realizován podle oddílu I., čl. 2 odst. 5 a 6 
Postupu ve věci prodeje a užívání nemo-
vitostí ve vlastnictví města Krásná Lípa. 
Kupující uhradí veškeré náklady s prode-
jem spojené.  

Prodej části p. p. č. 2840/1, k. ú. Krásná 
Lípa 
Usnesení RM č. 32 – 08/2020   
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. 
p. č. 2840/1 o výměře 337 m2, k. ú. Krás-
ná Lípa za účelem zřízení zahrady Luďku 
a Vlastě Vybíralovým, bytem Rumburská 
522/17, Krásná Lípa za cenu 16 850 Kč. 
Kupující uhradí veškeré náklady s prode-
jem spojené.  

Prodej části p. p. č. 261/4, části p. p. č. 
261/39 a části p. p. č. 261/23, vše k. ú. 
Kyjov u Krásné Lípy 
Usnesení RM č. 32 – 09/2020   
RM doporučuje ZM schválit prodej části 
p. p. č. 261/4 o výměře 210 m2, části p. 
p. č. 261/39 o výměře 123 m2 a části p. p. 
č. 261/23 o výměře 43 m2, vše k. ú. Kyjov 
u Krásné Lípy za účelem zřízení zahrady 
Alžbětě Schánilcové, bytem Emilie Hyble-
rové 527, Praha 4 za cenu 37 600 Kč. Ku-
pující uhradí veškeré náklady s prodejem 
spojené. 

Prodej části p. p. č. 1184/2 a části p. p. č. 
1182/1, vše k. ú. Vlčí Hora 
Usnesení RM č. 32 – 10/2020   
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. 
p. č. 1184/2 a části p. p. č. 1182/1 o celkové 
výměře 646 m2, k. ú. Vlčí Hora za účelem 
výstavby rekreačního objektu Janu a Jind-
řišce Benátským, bytem Nad údolím 126, 
Husinec za cenu 42 300 Kč (do základní 
výměry 32 300 Kč, porosty 10 000 Kč). 
Prodej bude realizován podle oddílu I., 
čl. 2, odst. 5 a 6 Postupu ve věci prodeje 
a užívání nemovitostí ve vlastnictví města 
Krásná Lípa. Kupující uhradí veškeré ná-
klady s prodejem spojené.  

Prodej p. p. č. 1187/2, části p. p. č. 
1184/2 a části p. p. č. 1182/1, vše k. ú. 
Vlčí Hora 
Usnesení RM č. 32 – 11/2020   
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. 

č. 1187/2 o výměře 203 m2, části p. p. č. 
1184/2 a části p. p. č. 1182/1 o celkové vý-
měře 468 m2, vše k. ú. Vlčí Hora za účelem 
zřízení zahrady Lyudmyle Pashko a Jiřímu 
Škvorovi, bytem Frýdlantská 1300/10, 
Praha 8 a Vítězslavu Škodovi, bytem 
Cíglerova 1087/26, Praha 9 za cenu 35 260 
Kč. Kupující uhradí veškeré náklady 
s prodejem spojené. 

Prodej p. p. č. 1191/2, k. ú. Vlčí Hora 
Usnesení RM č. 32 – 12/2020   
RM doporučuje ZM neschválit prodej p. 
p. č. 1191/2 o výměře 528 m2, k. ú. Vlčí 
Hora Lyudmyle Pashko a Jiřímu Škvorovi, 
bytem Frýdlantská 1300/10, Praha 8 a 
Vítězslavu Škvorovi, bytem Cíglerova 
1087/26, Praha 9 z důvodu zachování 
pozemku pro potřeby města. 

Byty - pronájem - byt č. 4, Kyjovská 
625/53 
Usnesení RM č. 32 – 13/2020   
RM schvaluje pronájem bytu č. 4, Kyjovská 
625/53 Michalu Faltovi, bytem Rolnická 
56/35, Rumburk. Veškeré opravy a úpravy 
si provede nájemce na vlastní náklady. 

III. Různé

Pronájem části p. p. č. 2455/3, k. ú. 
Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 32 – 14/2020   
RM schvaluje dodatek ke smlouvě o ná-
jmu pozemku č. 2020/23/15 - 54 (nájemce 
Jiří Ondráček, bytem J. Kubelíka 1542/21, 
Most), kterým se upravuje výměra p. p. č. 
2455/3, k. ú. Krásná Lípa z 200 m2 na 260 
m2. 

Pronájem p. p. č. 27/9, k. ú. Vlčí Hora 
Usnesení RM č. 32 – 15/2020   
RM schvaluje dodatek ke smlouvě o ná-
jmu pozemku č. 2015/263/15 - 93 (nájem-
ce Ing. Vladimír Fárek, bytem Brandtova 
3262/4, Ústí nad Labem), kterým se upra-
vuje výměra p. p. č. 27/9, k. ú. Vlčí Hora z 
270 m2 na 147 m2. 

Obnova místních komunikací 2020 - 
výběr komunikací 
Usnesení RM č. 32 – 16/2020   
RM schvaluje výběr místních komunikací 
určený k obnově v roce 2020, dle přílohy. 

Obnova místních komunikací 2020 - 
výzva 
Usnesení RM č. 32 – 17/2020   
RM schvaluje Výzvu k podání nabídky, 
zadávací dokumentaci pro veřejnou za-
kázku malého rozsahu „Obnova místních 
komunikací 2020“, dle přílohy. 
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Opravy, rekonstrukce a investice pro 
rok 2020 na objektech města 
Usnesení RM č. 32 – 18/2020   
RM schvaluje opravy, rekonstrukce a in-
vestice pro rok 2020 na objektech města 
dle přílohy a v souladu s Pravidly pro za-
dávání veřejných zakázek malého rozsa-
hu, na jejichž základě schvaluje vyhlásit 
potřebná výběrová řízení. 

Smlouva na poskytnutí dotace na Sní-
žení světelného znečištění I. etapa 
Usnesení RM č. 32 – 19/2020   
RM schvaluje smlouvu č. 2020/19/19 - 139 
o poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 
Praha 11, IČ 00020729, na projekt Snížení 
světelného znečištění - Krásná Lípa - Cen-
trum Českého Švýcarska dle přílohy. 

Přezkum hospodaření za rok 2019 
Usnesení RM č. 32 – 20/2020   
RM bere na vědomí výsledek přezkoumá-
ní hospodaření města Krásná Lípa za rok 
2019, které provedla nezávislá auditor-
ská společnost AUDIT OBCE s. r. o. s tímto 
závěrem: Při přezkoumání hospodaření 
města Krásná Lípa za rok 2019 nebyly zjiš-
těny chyby a nedostatky.
RM děkuje zaměstnancům města Krásná 
Lípa, kteří se zasloužili o kladný výsledek 
na přezkoumání hospodaření za rok 2019.

Pronájem NP - volby do zastupitelstva 
kraje a do Senátu Parlamentu ČR 
Usnesení RM č. 32 – 21/2020   
RM schvaluje Smlouvu o nájmu nebyto-
vých prostor č. 2020/22/11 - 133 na pro-

nájem volební místnosti pro volby do 
zastupitelstva kraje a volby do Senátu 
Parlamentu ČR v roce 2020 s Nobilis Tilia, 
s. r. o., se sídlem Krásná Lípa, Vlčí Hora 147, 
IČ 25497006 dle přílohy.  

Smlouva o technickém zabezpečení 
voleb do zastupitelstva kraje a do Se-
nátu Parlamentu ČR 
Usnesení RM č. 32 – 22/2020   
RM schvaluje Smlouvu o technickém za-
bezpečení voleb do zastupitelstva kraje 
a voleb do Senátu Parlamentu ČR v roce 
2020 č. 2020/19/11 - 134 mezi městem 
Krásná Lípa a organizací Základní škola 
a Mateřská škola Krásná Lípa, p. o., dle 
přílohy. 

Terénní práce 2020 
Usnesení RM č. 32 – 23/2020   
RM doporučuje ZM schválit přijetí dotace 
na realizaci projektu Terénní práce 2020 
od Úřadu vlády ČR ve výši 300 000 Kč. 
 
Likvidační komise 
Usnesení RM č. 32 – 24/2020   
RM schvaluje návrh na likvidaci majetku 
města Krásná Lípa dle předloženého ná-
vrhu. 

Přehled plateb místních poplatků za 
1 - 3/2020 
Usnesení RM č. 32 – 25/2020 
RM bere na vědomí přehled plateb zruše-
ných místních poplatků za lázeňský nebo 
rekreační pobyt a z ubytovací kapacity, 
nového místního poplatku z pobytu a za 
užívání veřejného prostranství uhraze-

ných v období 1 - 3/2020. 

Pohledávky k rozpočtovým příjmům 
města Krásná Lípa k 31. 3. 2020 
Usnesení RM č. 32 – 26/2020   
RM bere na vědomí stav pohledávek k 
rozpočtovým příjmům města Krásná Lípa 
k 31. 3. 2020. 

Žádost COVID_19 
Usnesení RM č. 32 – 27/2020   
RM schvaluje podání žádosti do Mimo-
řádného dotačního řízení MPSV pro rok 
2020 na podporu mimořádného fi nanč-
ního ohodnocení zaměstnanců v soci-
álních službách v souvislosti s epidemií 
COVID_19.
 
Kulturní dům  
Usnesení RM č. 32 – 28/2020   
RM bere na vědomí program kina a využi-
tí kulturního domu na měsíc červen 2020, 
dle přílohy.  

Zpráva o plnění úkolů z 30. RM 
Usnesení RM č. 32 – 29/2020   
RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů 
z 30. RM 

IV. Informace
Informace   
RM projednala následující informaci: 
-  Nezaměstnanost v jednotlivých úze-

mích okresu Děčín k 30. 4. 2020.

Jan  Kolář, 
Jana Drobečková

Pomozte postavit kapličku
V roce 1981 založila v Krásné Lípě parta nad-
šenců a milovníku přírody odbor turistiky. Do 
vínku dostali jedinečnou přírodu Labských 
pískovců a Lužických hor, ale především od-
kaz Horského spolku pro nejsevernější Čechy, 
který v regionu působil od roku 1885 až do za-
čátku druhé světové války. Vybudoval hustou 
síť značených cest, útulny, chaty, rozhledny, 
studánky, ale i koupaliště. Po válce v důsledku 
vysídlení původního obyvatelstva spolek už 
nebyl obnoven.
Krásnolipský klub po dobu své činnosti nava-
zuje na svého předchůdce. Opravuje a obno-
vuje turistickou infrastrukturu, provozuje dvě 
rozhledny, připravuje slavnostní zprovoznění 
v Ústeckém kraji první vozíčkářské stezky, 
kterou klub vybudoval za fi nanční podpory 
Ústeckého kraje. Ve svém portfoliu má pět 
studánek, o které pečuje, a v neposlední řadě 
vrací do přírody krajinotvorné prvky. Po úspěš-
né záchraně kapličky sv. Anny, přistupuje klub 

ve spolupráci s městem k výstavbě kapličky sv. 
Antonína.
Malou kapli zasvěcenou svatému Antonínu 
Paduánskému dal roku 1721 postavit v lokali-
tě dříve zvané Hohze Stelle (část vsi Vlčí Hora) 
bělič plátna Johann Christoph Hesse. Stavbu 
umístil na svůj pozemek u domu č. p. 100. Udr-
žována byla rodinou Hesseových až do 20. sto-
letí. V úterý po svátku Nanebevstoupení Páně 
chodilo kolem kaple každoročně procesí, které 
začínalo u kostela svatého Martina v Brtníkách 
a končilo u Žebrácké kaple ve Vlčí Hoře. V po-
válečném období neudržovaná stavba rychle 
chátrala a její inventář byl rozkraden. Místo 
kde téměř 300 let poutníky s jejich radostmi a 
smutky vítala útulná kaplička, se proměnilo i s 
domem č. p. 100 v zarostlou hromadu kamení.
Záměrem krásnolipského klubu je ve spolu-
práci s městem a příznivci turisticky vrátit do 
krajiny objekt, který dotvářel po léta její ráz. 
Stavba bude provedena brigádnicky bezplat-

ně, cihly členové klubu nabourali svépomocí, 
řezivo poskytlo město ze svého lesa, dárci 
věnují oltář v podobě vitráže. I tak si stavba 
vyžádá prvky, které se budou muset koupit. 
Nejnákladnější stavební prvky, vstupní žulový 
portál, kamenné obložení soklu a vchodové 
dveře z masívu postoupili do programu ČSOB 
pomáhá regionům.
Kaplička byla zasvěcena sv. Antonínu Padu-
ánskému. Ten je mimo jiné patronem pocest-
ných.
Každý kdo přispěje i drobným obnosem po-
může v jedinečné krajině zacelit jizvu za minu-
lostí. Více informací, video a možnost přispět 
platební kartou online najdete na webu: www.
csobpomaharegionum.cz Příspěvek může-
te též poslat bankovním převodem na číslo 
účtu: 101 7777 101/0300 Variabilní symbol: 
20201304. Sbírka potrvá do 2. 7. 2020.

Václav Hieke


