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č. 613     INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK

Pátek 25. září 2020

Příští číslo vyjde dle možností

Speciální číslo – Oslavy 150. výročí 
povýšení Krásné Lípy na město

V krásných prostorách kostela sv. Máří Magdalény 

byla v  pátek 28. srpna 2020 předána ocenění 21 

osobnostem krásnolipského kulturního a společen-

ského života. Stalo se tak v rámci oslav 150. výročí 

povýšení Krásné Lípy na město. Slavnostním veče-

rem provázel Mgr. Marek Simandl. Na závěr večera 

zazněl koncert houslového mistra Václav Hudečka, 

z důvodu hygienických nařízení pro omezený počet 

posluchačů.

Historie místa, jež dnes nazýváme Krásnou Lípou, 

sahá hluboko do minulosti, do období vrcholného 

středověku, snad až někam k  polovině 13. století. 

Z  nevýznamné osady, vesničky a  později malého 

městečka, postupně vyrůstalo moderní město, 

které se stalo na přelomu 19. a 20. století význam-

ným průmyslovým, především textilním centrem 

regionu. A  lze říci, že významné nejprve i  v  rámci 

rakousko-uherské monarchie a později krátce i jako 

součást mladé Československé republiky. A  právě 

povýšení Krásné Lípy na město císařem Františkem 

Josefem I. před 150 lety bylo dokladem jejího spo-

lečenského a hospodářského vzestupu.

Následující léta střídajících se tragických světových 

válečných konfl iktů a  krizí, vrcholící násilným od-

sunem původního německého obyvatelstva, další 

rozvoj města výrazně zkomplikovala. A  následně 

kolaps nefunkčního centrálně řízeného hospodaře-

ní v roce 1989 dramaticky ukončil nadějeplné pová-

lečné odhodlání. Novou šanci nám pak přinesla ná-

sledná změna politického uspořádání a zahraničně 

politické orientace, spojená s evropskou integrací.  

Naše město prošlo v posledních 30 letech nebýva-

lou proměnou, spojenou s  významnou investiční 

aktivitou, která se opírá o dlouhodobou kontinuitu 

ve  vedení města, ale především o  široký, stabilní 

a  výkonný tým spolupracovníků, podporovatelů 

a partnerů.

Ovšem, ať se psala jakákoliv historická etapa, 

za  vzestupem a  rozkvětem Krásné Lípy stáli vždy 

především šikovní, pracovití a  obětaví lidé. Lidé, 

kteří dokáží udělat ve  prospěch našeho společen-

ství, města Krásná Lípa i  České republiky mnoho 

nad rámec svých povinností a  profesních závaz-

ků. A  právě několik takových osobností jsme se 

rozhodli při takto mimořádné příležitosti veřejně 

ocenit a poděkovat jim za aktivity, kterou pro naše 

město vykonali a vykonávají. Zastupitelstvo města 

a rada města proto udělily tato ocenění: Cenu sta-

rosty, Cenu města a Čestné občanství.

(pokračování na následující straně)

Město Krásná Lípa ocenilo mimořádné osobnosti
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Cena starosty
se uděluje především za dlouholetou práci ve prospěch Krásné Lípy a obdrželi ji:

Město Krásná Lípa ocenilo mimořádné osobnosti

Ing. Milan Hulán

popularizátor a podporovatel zdravého životního stylu, třídění odpadů 

a ochrany přírody. Ve všem zmiňovaném jde osobním příkladem a podporuje 

naše město a region při realizaci nejrůznějších ekologických akcí a programů.

Ing. Jiří Rak

známý díky jeho dlouholeté práci v oblasti turistiky, propagace a cestovního 

ruchu města Krásná Lípa a blízkého i vzdáleného okolí. Neocenitelný je též 

jeho přínos v přeshraniční spolupráci.

Ing. Michal Osif

byl oceněn za dlouholetou spolupráci s městem Krásná Lípa a místními spolky 

v oblasti turistiky a především cyklistiky. Díky jeho významné podpoře může 

Krásná Lípa každoročně přivítat cyklistky z celého světa při závodě Tour de 

Feminin.

Miroslav Vais

dlouholetý moderátor stovek kulturních a společenských akcí.

Jan Máj

v lednu 2019 hrdinně zachránil, s nasazením života, dva tonoucí se chlapce 

z rybníka Smutňák. Oba chlapci se propadli do studené vody poté, co se pod 

nimi probořil led.

Ing. Arch. Eva Cerhová

významně přispěla k celkové vizuální proměně města, a to jak proměně veřej-

ných budov, tak i městských prostranství. Nejznámější a nejvýznamnější je její 

práce na návrhu přeměny Křinického náměstí, které se stalo dopravní stavbou 

roku 2010.
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Mgr. Marek Mráz

se zasloužil o rozvoj nejen Krásné Lípy, ale celého našeho regionu, jako spolu-

zakladatel a první ředitel obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko. Díky 

jeho vizi a práci v oblasti cestovního ruchu se naše město i celý region stává 

vyhledávaným turistickým cílem.

Mgr. Ing. Antonín Sedlák

byl oceněn za mimořádný a zásadní podíl na záchraně a generální opravě 

kostelních varhan v krásnolipském kostele.

Mgr. Jan Němec

se dlouhodobě věnuje historii našeho města i regionu, badatelskou činností 

neustále odhaluje nové poznatky především z průmyslových dějin našeho 

města.

Ivan Jakl

byl dlouholetým kronikářem našeho města. Až další generace občanů plně 

docení jeho rozsáhlou a systematickou činnost.

Mgr. Karel Jarolímek

nepochybně největší odborník na historii školství v Krásné Lípě. Občané města 

ho též znají jako nepřehlédnutelného moderátora významných kulturních akcí 

a jako spoluzakladatele Krásnolipského komorního sboru.

Cena města
se uděluje především za mimořádnou a dlouhodobou činnost v různých oblastech života, které 

mají zásadní přínos pro město Krásná Lípa. Tuto cenu obdrželi:

Vojtěch Šulc

za dlouholetý přínos a spolupráci v oblasti vodního hospodářství a rybářství 

v Krásné Lípě, dlouholetý jednatel místní organizace Českého rybářského 

svazu.

RNDr. Ivana Jäckelová

ředitelka naší základní školy, kterou úspěšně vede již 17 let. Úspěšně rozvíjí 

předškolní a školní vzdělávání o inovativní i alternativní způsoby výuky.
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Jiří Vích

zakladatel a čestný ředitel mezinárodního ženského cyklistického závodu Tour 

de Feminin, jehož prostřednictvím zviditelnil Krásnou Lípu nejen v rámci České 

republiky, ale i v zahraničí.

Hana Volfová

za rozvoj a dlouholetou činnost v oblasti sociální práce, asistenčních a podpůr-

ných činností v Krásné Lípě a na Šluknovsku.

Jiří Suda

za svojí dlouhodobou dobrovolnickou činnost v oblasti požární ochrany, 

za svoji obětavou práci s dětmi.

Mgr. Hana Brabníková

učitelka a vedoucí souboru Křiničánek, za dlouhodobou práci v oblasti kultury 

při zachovávání lidových a folklorních tradic.

MUDr. Jan Prokop Škoda

organizační vedoucí a zakládající člen folklorního spolku Dykyta, za pečlivé 

a dlouhodobé uchovávání a šíření folklorních a lidových tradic.

Naděžda Semelková

vedoucí folklorního spolku Lužičan, za dlouhodobou péči o zachování folkloru, 

lidových tradic a rozkvět kulturního života města.

Václav Hieke

předseda Klubu českých turistů Krásná Lípa, za mimořádný přínos v oblasti 

popularizace a rozvoje turistiky na Krásnolipsku.

Zastupitelstvo města rozhodlo

o udělení čestného občanství města Krásná Lípa

Ing. Zbyňkovi Linhartovi,
a to za zásadní podíl na novodobém rozvoji města v období po roce 1989, 

spojeným s rozsáhlou investiční aktivitou, propagací města i širšího regionu.
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Jak se v  nadpisu píše, historie nás spojuje oprav-

du řadu let. Důkazem toho je i nově vydaná kniha 

autorů Václava Junka a  Václava Hieka s  názvem 

Německé století 1919–2020 v  nejsevernějších 

Čechách. Křest knihy slavnostně posvětili patro-

ni knihy pan Steve Lichtag a  Ing.  Zbyněk Linhart 

– senátor za  Děčínsko. Kniha je v  současné době 

neprodejná a město zvažuje její dotisk z vlastních 

prostředků.

Oslavy 150 let povýšení Krásné Lípy na město do-

provázel bohatý kulturní program, který uspokojil 

malé i  velké, sportovce i  milovníky hudby či his-

torie. Důležitým milníkem oslav bylo slavnostní 

předávání ocenění významným osobnostem, které 

se zasloužily o rozvoj města Krásná Lípa v různých 

oborech. Předávání proběhlo v  kostele sv. Máří 

Magdalény a bylo důstojně zakončeno koncertem 

Václava Hudečka.

Sobotní hudební program probíhal na  Křinickém 

náměstí a  obohacen byl o  odhalení obnoveného 

pomníku lva. Toho se účastnilo mnoho význam-

ných hostů mj. Franz Josef I., prezident města Żyrar-

dow Lucyan Krzysztof Chrzanowski, generální vikář 

Monsignore Martin Davídek a  přátelé z  partner-

ského spolku Heimat und Humboldtverein Eibau 

e. V. Slavnostní atmosféru podpořila dobová scénka 

souboru Hraničář, pestrý repertoár Krásnolipského 

komorního sboru a choreografi e historických vojá-

ků ze spolku Komitét pro udržování památek z vál-

ky roku 1866.

Projekt Historie nás spojuje, číslo ERN-

-0956-CZ-19.09.2019 je podpořen z  prostředků 

Evropské unie.

Das Projekt Geschichte verbundet uns, Nummer 

ERN-0956-CZ-19.09.2019 wurde aus Mitteln Eu-

ropäische Union gefördert. 

Historie nás spojuje
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V  sobotu 29. srpna 2020 proběhlo v  Krásné Lípě 

slavnostní odhalení opraveného pomníku lva při-

pomínající zemřelé občany v polním tažení v  roce 

1859 proti armádě Sardinsko-piemontského krá-

lovství a v roce 1866 proti Pruskému království.

Program začal přednesem písně Čechy krásné, 

Čechy mé od  Krásnolipského komorního sboru. 

Hraná scénka rumburského divadla Hraničář, z. s. 

vztahující se k  roku 1870, tedy do  doby doručení 

povyšujícího dekretu, volně navazovala na  uvítá-

ní císaře Františka Josefa I. s  císařovnou Alžbětou. 

Následoval projev současného starosty města Jana 

Koláře a předsedy Komitétu 1866 M. Suchého. Lát-

kové zahalení části kamenného podstavce Lva bylo 

odstraněno p.  Kolářem a  prezidentem polského 

města Żyrardowa p.  Lucyanem Krzysztofem Chr-

zanowskim a před všemi přítomnými se opravený 

pomník ukázal v celé své kráse, jako v době svého 

vzniku v roce 1908.

Na kamenném podstavci byla znovu umístěna des-

ka související s  60. výročím vlády císaře Františka 

Josefa I. a Carlem Dittrichem, čestným členem Vo-

jenského veteránského spolku v Krásné Lípě, a des-

ka se jmény padlých vojáků u Solferina v roce 1859 

a u Jičína a Hradce Králové v roce 1866. Čelní stranu 

podstavce opět ozdobil medailon císaře. Všechny 

tyto části byly vyrobeny z umělé hmoty na bázi pry-

skyřice. Generální vikář litoměřické diecéze Martin 

Davídek s krásnolipským farářem Antonínem Sed-

lákem provedli žehnání a  stejně tak v  sousedství 

umístěného nového praporu Krásné Lípy. Po salvě 

a  přednesení písně Kde domov můj následovalo 

předání darů městu Krásná Lípa ze strany Komitétu 

1866 jako poděkování za provedenou opravu. Ov-

šem nebylo to jediné předávání darů a tentokráte 

byli obdarování zúčastnění vojáci a  dobově oble-

čené dámy. Všichni dostali pamětní minci, kterou 

nechala vyrobit Krásná Lípa u fi rmy Zinako, s. r. o., 

Valašské Meziříčí. Lícní stranu zdobí pomník s  ně-

meckým textem, vycházející z  originální medaile 

z roku 1908, a doplněný rokem 1859 a 1866. Rubo-

vou stranu vytváří text: 150. výročí povýšení Krásné 

Lípy na město, lipový list a letopočet 1870 - 2020.

Posledním bodem se stalo vysazení stromu čes-

ko-polského partnerství, které provedl p.  J. Kolář 

a p. L. K. Chrzanowski. Poblíž pomníku instalovalo 

město informační tabuli s českým a německým tex-

tem. Celá akce proběhla v rámci dvoudenních oslav 

150. výročí povýšení Krásné Lípy na město. Uvede-

nému odhalení předcházela oprava kamenného 

podstavce a obrubníků, kterou od května do srpna 

uskutečnil restaurátor BcA.  Miloš Kubišta z  Krásné 

Lípy.  

Komitét 1866 velmi děkuje městu Krásná Lípa za fi -

nanční podporu, se kterou byla provedena oprava 

pomníku!

 Jiří Náhlovský

Slavnostní odhalení obnoveného pomníku 
v městském parku
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Poslední srpnové sobotní ráno zpočátku nevypa-

dalo nijak optimisticky, co se počasí týká. Ranní 

příjezd prodejců, do  předem připravených stánků 

technickými službami, provázel déšť. Někteří se 

spěchali občerstvit do  stánku s  výbornou kávou, 

ke  které zakousli i  něco sladkého. Po  deváté ho-

dině se celým náměstím nesl známý zvuk motorů 

přijíždějících motocyklů Čechie Böhmerland. S  je-

jich odjezdem přišlo na řadu vystoupení cyklo trial, 

na  kterém se sešlo také mnoho fandů, a  po  skon-

čení jejich početná skupina uvolnila prostor příz-

nivcům dechové hudby. Všem přítomným zahrála 

skupina hudebníků ze sousedního Německa. V na-

bitém programu se našlo místo i pro malé diváky, 

které pobavilo Divadlo Koloběžka svou Námořnic-

kou pohádkou. Po  ní se náměstí zaplnilo příznivci 

skupiny Holki. Dámské trio rozproudilo dav diváků 

a všem jejich vystoupení přišlo příliš krátké. Michal 

Hejc, moderní houslista, posluchačům předvedl své 

umění po šestnácté hodině. Jeho koncert vystřídal 

parkur a následující vystoupení mladého páru v si-

lové akrobacii přilákalo početné obecenstvo. Před 

večerním koncertem skupiny Tata Bojs se předávalo 

ocenění za přínos k udržitelnému rozvoji Českého 

Švýcarska za rok 2020 a jako každý rok byl pokřtěn 

i kalendář – na rok 2021. Tímto aktem a celou akcí si 

vždy připomeneme brzký příchod nového roku, ale 

hlavně konec léta v nádherném Českém Švýcarsku.

Alena Starostová

Den Českého Švýcarska
–  z programu na Křinickém náměstí
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V 3. ročníku ceny za udržitelný rozvoj regionu Čes-

kého Švýcarska ocenil senátor Zbyněk Linhart u pří-

ležitosti Dne Českého Švýcarska 29. 8. 2020 násle-

dující osobnosti:

Renatu Hergetovou, za  mimořádnou angažova-

nost a úsilí věnované desetileté obnově všemilské-

ho hřbitova v opět plně funkční, pietní a důstojné 

místo.

Jiřího Chluma, za  letité organizování letního me-

zinárodního festivalu Varhanní duchovní hudby 

ve Filipově, kterým dokázal vytvořit ze Šluknovské-

ho výběžku živé kulturní dějiště.

Dagmar Kubíčkovou, za výchovu a vzdělání něko-

lika generací zahradníků a fl oristů a třicetileté orga-

nizování nevyšší fl oristické soutěže v České republi-

ce – Děčínská kotva.

Jiřího Raka, za  patnáctileté úsilí v  oblasti cestov-

ního ruchu, kterým pomohl učinit destinaci České 

Švýcarsko jednou z nejlépe fungujících a hodnoce-

ných turistických oblastí v České republice. 

Jiřího Vícha, za  založení a  více než třicetileté or-

ganizování cyklistického závodu „Tour de Feminin“, 

v němž dokázal spojit krásy regionu s nejvyšší úrov-

ní ženské silniční cyklistiky.

Ocenění za přínos k udržitelnému rozvoji
regionu Českého Švýcarska – 2020


