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č. 640ZDARMA

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,

12/2022
STŘEDA 14. PROSINCE

naše společnost prochází v několika posled-
ních letech těžkými zkouškami a nečekanými 
výzvami. Poté, co jsme se částečně vypořáda-
li se zdravotnickými komplikacemi spojenými 
s celosvětovou epidemií nemoci covid-19, do-
lehly na nás ekonomické dopady s ní spojené.
A vše se znásobilo, když koncem února letoš-
ního roku Rusko zahájilo válku na Ukrajině. 
Každý z nás oprávněně pociťuje obavy z ne-
stabilní geopolitické a bezpečnostní situace. 
Obrovské jsou i ekonomické dopady nastalé 
energetické krize, způsobené obrovskou zá-
vislostí Evropy na energetických surovinách 
dovážených právě z Ruska. S problémy se 
potýkají domácnosti, firmy, města i vláda.
Jakkoliv je situace těžká, je potřeba si stále 
uvědomovat, že složité věci nemají jednodu-
chá řešení. A také, pod tíhou okolností, neza-
měňovat příčinu za důsledek. Agrese Ruska 
proti jinému svobodnému státu je prostě neo-
mluvitelná. Bomby a rakety dopadají na ukra-
jinská města, která nejsou vzdálená více, než 
nám trvá letní cesta k moři v Chorvatsku nebo 
v Itálii. Umírají v nich civilisté, bezbranní lidé, 
děti. V nastupující zimě zůstávají statisíce lidí 

bez elektřiny, vody, tepla. Jsou jim odepřeny 
základní lidské potřeby. Miliony lidí přišly o své 
domovy. V této situaci je v našem euroatlantic-
kém společenství nezbytné nabídnout těmto li-
dem v nouzi pomoc. A je pozitivním faktem, že 
se o to stále, navzdory vlastním problémům, 
snažíme. Solidární pomoc poskytují mnozí 
z vás, zapojilo se i naše město. A je přede-
vším na naší vládě, aby to byla pomoc účinná 
a dobře nastavená, i s ohledem na vnitřní eko-
nomickou situaci. To je podmínkou k udržení 
soudržnosti ve společnosti, neboť půjde prav-
děpodobně o pomoc dlouhodobou.
Dramatické vnější okolnosti tak trochu upoza-
ďují, že v neměnném řádu Vesmíru zvolna pro-
cházíme adventním časem do období Vánoc, 
těch původně pohanských svátků oslavujících 
zimní slunovrat, znovuzrození Slunce, po pod-
zimních zkracujících se dnech a prodlužujících 
se večerech. V našem kulturním prostoru 
v současnosti vycházejících z křesťanské 
oslavy narození Ježíše Nazaretského.
Ale přesto, že i tento odkaz je v současnosti 
překrýván vrstvou konzumu a laciným leskem 
třpytivých reklam, je příjemným zjištěním, že 

tradice, náboženské a lidové zvyky nevymize-
ly. Právě naopak. Soudíme-li pohledem do na-
bídek kulturních a vzdělávacích institucí, ale 
i třeba kaváren a různých spolků. Nabídka je 
přepestrá. Přednášky, adventní tvoření, autor-
ská čtení, koncerty, výstavy. Tady se projevuje 
síla a šance našeho poněkud opomíjeného 
regionu naplno. Máme zde spoustu aktivních 
a vzdělaných lidí, kteří s nadšením a rádi dě-
lají mnoho i pro ostatní, pro společnost, pro 
budoucnost. Krásná Lípa je toho dobrým pří-
kladem.
A právě v tomto nacházejme a čerpejme sílu 
i naději, že ve všech těžkých zkouškách ob-
stojíme.
Dovolte mi, abych vám popřál klidné prožití vá-
nočních svátků a do nadcházejícího roku 2023 
především pevné zdraví. A rád bych vyjádřil 
i přání, tak samozřejmé, dnes naprosto aktuál-
ní a zásadní. Slovy z písně paní Marty Kubišo-
vé: Ať mír dál zůstává s touto krajinou. Zloba, 
závist, zášť, strach a svár, ty ať pominou!

Jan Kolář, starosta města

TOLERANCE DAVU – SLAVNOSTNÍ 
PROMLUVA ROSTISLAVA KŘIVÁNKA 
U LAVIČKY VÁCLAVA HAVLA 16. 11. 2022
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ZAHÁJENÍ ADVENTNÍHO ČASU V KRÁSNÉ LÍPĚ

VZPOMÍNKOVÉ SETKÁNÍ U LAVIČKY VÁCLAVA HAVLA

V nedělním odpoledni 27. listopadu jsme za-
hájili v našem městě adventní období.
V prostorách Resortu Lípa probíhaly od obě-
da vánoční trhy, které se těšily velkému zájmu 
návštěvníků.
Od půl čtvrté byl v pěkně zaplněném kostele 
svaté Máří Magdaleny připraven slavnostní 
koncert. Byl mimořádný a skutečnou hudební 
lahůdkou. Po úvodu a přivítání starostou měs-
ta Janem Kolářem zazněla varhanní skladba 
Preludium, fuga a chorál profesora Ilji Hurní-
ka. Na svého otce, mj. čestného občana na-
šeho města, pak krátce zavzpomínal jeho syn 
Lukáš Hurník, též hudební skladatel. Právě 

z jeho tvorby byla následující skladba Ad vitam 
venturi pro varhany. Obě skladby posluchači 
slyšeli v podání Ivany Michalovičové.
Pak už se kostel zaplnil čtyřmi desítkami hla-
sů libereckého dětského pěveckého sboru 
Severáček, pod vedením sbormistryně Silvie 
Pálkové a za hudebního doprovodu Evy Dvo-
řákové. V programu zazněly písně například 
Petra Ebena, Antonína Dvořáka nebo již výše 
zmíněného Ilji Hurníka. Profesionální výkon 
byl oceněn bouřlivým potleskem nadšeného 
publika.
Mezitím se na náměstí u Domu Českého Švý-
carska sešly děti z MŠ Motýlek a z dětského 

domova pod vedení Drahušky Lehoczké, aby 
v hudebním pásmu vytvořily tu správnou atmo-
sféru pro rozsvícení slavnostně ozdobeného 
vánočního stromu města. V závěru vystoupení 
se k nim přidali i zpěváci ze Severáčku.
Program zakončila pro děti v příjemně vyhřá-
tých prostorách Resortu Lípa pohádka. Celý 
program na náměstí moderoval tradičně Miro-
slav Vais za zvukové spolupráce Jiřího Koub-
ka.
Děkujeme Nadaci ČEZ za poskytnutí dotace 
a společnosti Bombus za sponzorský dar.

Jana Drobečková, místostarostka města

Ve středu 16. 11. 2022 
v předvečer státního svát-
ku Dne boje za svobodu 
a demokracii a Meziná-
rodního dne studentstva 
jsme si u Lavičky Václa-
va Havla připomněli vý-
znamné chvíle novodobé 
historie. Účastníky přivítal 
starosta města Jan Kolář, 
po úvodní písni v pro-
vedení Krásnolipského 
komorního sboru před-
nesl slavnostní promlu-
vu spisovatel, dramatik 
a básník Rostislav Křivá-
nek. Následující hudební 
blok zakončila zpívaná 
státní hymna. Setkání 
uzavřel malým zamyšle-
ním a krátkou modlitbou 
evangelický farář a histo-
rik Richard Vlasák.
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TOLERANCE DAVU – SLAVNOSTNÍ PROMLUVA ROSTISLAVA KŘIVÁNKA 
U LAVIČKY VÁCLAVA HAVLA 16. 11. 2022

Kdy už jindy, když ne o výročí největšího pře-
kocení našich životů, měli bychom bilancovat, 
jak na tom jsme, kam jsme to vlastně došli. 
Vloni jsem z tohoto místa tak trochu hřímal 
proti tomu, kam až doklopýtala tuzemská po-
litika, a především většina politiků. Tentokrát 
bych se chtěl spolu s vámi zamyslet nad tím, 
jak hluboko v síti podivného démona Konzumu 
už jsme uvízli a je-li z té pasti ještě možná ces-
ta ven – a především… kam.
Před několika dny doputovala k mé ženě 
po všesvětové síti věru pitoreskní nabídka 
na koupi „zážitkového“ (teď je zážitkové už 
úplně všechno) Dárkového hadru na sváteč-
ní vytírání. Tentýž se vyrábí tady nedaleko 
– ve Stráži pod Ralskem. Jde o mimořádně 
nevkusný produkt se dvojím určením.
Pro muže je na hadru vyobrazena svůdná 
žena vilně se válející nejspíše po podlaze. Slo-
gan pak praví Dělej si se mnou, co chceš. Pro 
ženy je tu do půli těla svlečený bujně osvalený 
mladík s textem Ideální pomocník pro údržbu 
domova a výčtem všeho, co tento pomocník 
nedělá včetně toho, že nechlastá, těší se, až 
přijdeš domů opilá a pozor! nezneužije ti dítě. 
Je to jen jedna z tisíců vlaječek zapíchnutých 
triumfálně na vrcholu hory ryze spotřebního 
života. Uvykli jsme koupit si vlastně cokoli. Co-
koli se stává zbožím – a tak trochu i – kdokoli 
se stává zbožím. Tolik věcí se pro nás stalo 
zcela samozřejmých... Máme přece nezada-
telné právo koupit si, co chceme, když si na to 
dokážeme vydělat. Peníze přece osvobozují. 
Všimli jste si, jak často dnes kdekdo vyřvává 
o lidských právech, jak ale nikdy nikdo nemluví 
o lidských povinnostech? Jenomže ony jsou to 
spojité nádoby. Chceme-li mít práva, musíme 
ctít a plnit i své povinnosti – a především je vů-
bec znát. V situaci, kdy všechno je na prodej, 
dopadlo na svět několik ran, nikoli egyptských, 
ale čínských, ruských, i globálních. Epidemie 
šířící se světem napsala celému světu na ob-
lohu významné Mene tekel: „Budete-li i nadále 
závislí na výrobě všeho v jediné zemi světa, 
riskujete, že se rázem ocitnete o desítky let 
zpátky, na pokraji chudoby a neschopnosti vy-
robit si, byť by jen to, co skutečně k životu po-
třebujete.“ Epidemie slábne a s ní slábne i to-
hle poučení, které jsme před dvěma lety měli 
vypáleno do mozkové kůry. Zarostlo, vybledlo, 
už nad tím zase máváme rukou.
Za týden to bude devět měsíců, co zcela ne-
ospravedlnitelným, krutým a veškeré mezi-
národní právo popírajícím způsobem vtrhla 
vojska jedné země do země druhé a začala 
nemilosrdnou válku nikoli pouze proti armádě 
sousedního státu, ale i proti jednomu každému 
z jeho obyvatel, děti v to počítajíce. Devět mě-

síců už roste v lůně matky Země obluda války. 
Co se nám to vlastně v nadcházejících dnech 
narodí? Další varování. Nové Mene tekel. Ten-
hle pekelný spratek s sebou přináší celosvě-
tovou energetickou krizi přičinlivě přiživovanou 
těmi, kdo na energii vydělávají, přináší nebý-
valou tsunami zdražování, katapultuje inflaci 
do nedohledných výšin, s cynickým úšklebkem 
si z ruky do ruky pohazuje jadernými hračkami 
a vyhrožuje, že je upustí na zem…
Co to má společného s naším 17. listopadem, 
zeptáte se možná… Všechno. Bohužel, úplně 
všechno. Svět se za posledních třiatřicet let 
smrsknul na jedno náměstí se třemi ulicemi. 
Všichni vědí všechno o všech, a to během 
zlomku vteřiny. Všechno se děje v přímém 
přenosu, tady a teď. Nic už není vzdáleným 
problémem. Jakýkoli problém na planetě je 
problémem i v Krásné Lípě.
Co s tím? Jistě, mnohému jako jednotlivci ne-
dokážeme čelit. To ale neznamená, že máme 
rezignovat! Kdo zapálí jednu pochodeň, zapálí 
jich tisíc. A já se vám svěřím, že, jakkoli jsem 
žil už na mnoha místech, nikde jsem nepoznal 
tak silné a soudržné komunity, tak nesobecké 
a obětavé hybatele věcí, tak oduševnělé a po-
spolitost bytostně potřebující lidi, jako právě 
tady, v Českém nizozemí, Českém Švýcarsku 
a Lužických horách. Tady daleko víc než kde 
jinde v Česku, máme šanci. Přestaňme se 
ptát, co pro nás kdokoli udělá v Bruselu nebo 
v Praze a neptejme se ani, co pro nás kdo udě-
lá v Ústí nad Labem. Ptejme se, co můžeme 
udělat my sami pro sebe, jeden pro druhého, 
komunita pro celý region. Energetickou krizi 
nezvrátíme a drahotu nezbrzdíme – ale může-
me začít žít pospolitě. S úctou k práci druhého. 
Můžeme ctít a podporovat drobné podnikate-
le, řemeslníky a prodejce. Můžeme vědomě 
a principiálně nakupovat v malých obchodech 
a nenechávat pohodlnost cloumat našimi ma-
jestáty a odevzdávat své peníze gigantickým 
nákupním lidojemům. Můžeme začít žít život 
vzájemně propojených jednotlivců a nikoli ovcí 
v celonárodním stádě. Můžeme podporovat ty, 
kteří se o něco snaží, vyžadovat a navštěvovat 
lokální kulturu a nikoli čekat, kdo z mediálních 
jmen nás přijede ohromit z macešky stověža-
té. Můžeme se vrátit k věcem, které fungo-
valy našim předkům. Můžeme posilovat svou 
identitu, svou hrdost na region, kde žijeme. 
Můžeme nefňukat a nevztekat se, ale zatnout 
zuby a být hrdě sami sebou a přijmout zod-
povědnost za svá rozhodnutí. Rozhodujme se 
uvážlivě a především, sami za sebe. Budeme 
svobodnější. A bude-li snad naše obnovená 
demokracie, letos právě třiatřicetiletá, ukřižo-
vána, udělejme všechno pro to, aby se zrodila 
znovu. Odspodu. Z našich srdcí, z našich duší, 
z našich rozhodnutí.
A teď k té toleranci davu. Rozhodl jsem se, 
že letošní řeč zakončím pozitivně a přispěju 
tím k onomu tak potřebnému obratu v našich 
myslích. Vrátím se do dnů, které zapříčinily, 
že v tuto chvíli stojíme právě tam, kde stojíme. 
Když jsem 17. listopadu večer seděl po premi-
éře ve smíchovském divadle, tehdy ještě Rea-
listickém divadle Zdeňka Nejedlého, a do klu-
bu vpadlo několik zkrvavených studentů, 
ve mně samotném by se krve nedořezal. Cítil 
jsem bytostně, že tohle už není lednové pro-

močení vodními děly, že tohle už není dávivý 
kašel a krhavé oči po zásahu slzným plynem, 
tohle že je začátek něčeho velkého. Na druhý 
den seděl jsem na balkóně damáckého diva-
dla DISK a místo na premiéru díval jsem se 
na Jakuba Špalka a rojnici studentů za ním 
a poslouchal vyhlášení stávky, abych po chvíli 
vstal a zarecitoval do ztichlého divadla verše 
knížete českých básníků, Jana Skácela, který 
zemřel před deseti dny a téhle chvíle už se, 
ach, tak nezaslouženě, nedožil…
Pravda je jako kovat býka.
Škvíří se pazneht, mokro mží
před kovárnou. Pravda je žhavá,
a proto dlouhé kleště lži.
O den později tekl jsem s davem lidských hlav 
souběžně s Vltavou a právě míjel Ledeburský 
palác s kavárnou Slavie, když tu se začala má 
lekce v pochopení psychologie davu. Jakkoli 
víme, že dav má převážně tendenci směřovat 
k bezmyšlenkovité krutosti podpořené omam-
nou anonymitou, může se chovat i opačně. 
Může směřovat k toleranci podpořené omam-
nou pospolitostí s ostatními jedinci tvořícími 
tento dav. Dav listopadové Prahy byl právě 
takový. A učil se bleskurychle. Už první den 
demonstrací naučil se dokonalému systému 
přenosu informací. Jak jsme tak míjeli pomník 
císaře Františka prvního na Smetanově nábře-
ží – v té době ještě zbavený sochy císařovy 
– kaskádovitě k nám od úst k ústům, v nesmír-
ně kreativním využití fenoménu skandování, 
doskákala informace „na mostě jsou milice“. 
A o chvíli později „jde se rovně k Palachovi“. 
Informaci jsme odskandovali dozadu a věděli, 
že Karlovu mostu je třeba se vyhnout a pokra-
čovat na Náměstí Krasnoarmějců, kterému ale 
nikdo v Praze neřekl jinak než Palacháč.
Další den už jsem stékal s davem lidských hlav 
od „koně“ směrem na Můstek. Desetitisíce klí-
čů zvonilo, lidi si skandováním předávali hesla 
a rozesílali je po celém trafouši, jak Pražáci od-
nepaměti říkají Václavskému náměstí. A pak 
se to stalo. Tam, kde Václavák protínají koleje 
vedoucí z Vodičkovy do Jindřišské, stál policis-
ta v uniformě. Ve stejnokroji, který pro nás pro 
všechny představoval nebezpečí a zlo. V čepi-
ci s nehtem, která symbolizovala všechno to, 
proti čemu se tu dav shromáždil. Dav policistu 
obtekl a kruh se začal úžit. Asi pětadvacetiletý 
kluk v uniformě příslušníka veřejné nebezpeč-
nosti byl bledý jako stěna a podvědomě přivíral 
oči v očekávání nevyhnutelného lynče. Vtom 
někdo vykřikl… nebo všichni najednou? Byla 
to doba zázraků a možná jsme to vážně tehdy 
vykřikli všichni v tutéž chvíli – tak jako tak da-
vem zadunělo „Dopraváci s námi“ a během pár 
vteřin už celé Václavské náměstí bouřilo, aniž 
vědělo, co bylo spouštěčem sloganu „Dopra-
váci s námi!“ Kdosi drapnul esenbáka pod paží 
a za chvíli s námi už i on skandoval „už jsme 
tady“. Nikdy, vážně nikdy v životě, jsem na ve-
řejnosti neplakal tak často, jako v těch dnech. 
Nešlo to zastavit. A nebyl jsem sám.
A tohle, že zmizelo? Tohle, že odvanul démon 
konzumu a naší lenosti, pohodlnosti a pře-
svědčení, že se o nás má někdo v jednom 
kuse starat? Tomu neuvěřím, co živ budu. Je 
to někde v nás a my to MUSÍME probudit k ži-
votu.
Mír a svobodu vám všem.
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ROZHOVOR STAROSTY JANA KOLÁŘE S  LUKÁŠEM HURNÍKEM

Pan Lukáš Hurník je hudebním skladate-
lem, publicistou, šéfredaktorem hudebních 
stanic Českého rozhlasu D-dur a Jazz. 
Skládá vážnou hudbu, je sbormistrem a di-
rigentem, moderuje koncerty, píše scénáře 
pro Českou televizi. Jako pedagog působí 
na Filosofické fakultě UK. Na Kamenné 
Horce často pobývá v podstávkové chalu-
pě, kterou zdědil po svých rodičích.

Začal bych možná trochu překvapivě. 
S muzikou jste začínal jako baskytaris-
ta v rockové skupině, kde s Vámi tehdy 
hrál na bubny jeden z našich nejlepších 
současných bubeníků Klaudius Kryšpín 
(Pražský výběr, Stromboli). Co na to říkal 
Váš tatínek, v té době již vážený hudební 
skladatel?
Myslím, že byl rád, že jsem se nakonec pře-
ce jen dostal k aktivnímu provozování hudby, 
i když asi k trochu jiné, než by si představoval. 
V dětství jsem měl až moc na očích, kolik úsilí 
a trpělivosti chce profesionální dráha hudeb-
níka, takže touhle cestou jsem se vydat roz-
hodně nechtěl. Basovka tátu asi moc neuspo-
kojovala, ale díky té kapele jsem vlastně začal 
se skládáním hudby, a z toho už radost měl.

Vypadá to, že zřejmě existují nějaké „hu-
dební geny“. Tatínka jsme zmínili, mamin-
ka skvělá klavíristka, Vaším strýcem byl 
hudební skladatel profesor Petr Eben, jeho 
synové, Vaši bratranci Marek, Kryštof a Da-
vid jsou muzikanti, hudbě se věnují i Vaše 
děti Klára a Štěpán… To není samosebou, 
různé žánry, ale vždy kvalitní a zajímavá 
muzika...
Hudební geny asi existují, takových hudeb-
ních rodin je v minulosti spousta. Nejvíce to 
bije do očí u Bachů, těch bylo po Německu asi 
tři sta. Ale dnes má hudba ve společnosti úpl-
ně jiné postavení. Jen málokdo se uživí jenom 
hudbou.

25. listopadu by Váš otec Ilja Hurník, mi-
mochodem i čestný občan našeho města, 
oslavil sté narozeniny. Společně jsme si to 
připomněli v rámci letošního prvního ad-
ventního koncertu. Myslím, že by mohl mít 
velkou radost, kráčíte v jeho šlépějích. Váš 

život je plný hudby… Skládáte tzv. vážnou 
hudbu, píšete o ní knihy, vytrvale ji popu-
larizujete.
Ano, ale chůze ve šlépějích má i svá úskalí, 
lze si při ní i zvrtnout nohu. U mě je ale také 
spousta věcí, které táta nedělal, třeba nikdy ni-
komu nešéfoval. 15 let jsem řídil kulturní stanici 
Českého rozhlasu Vltava, jeden čas jsme měli 
sto dvacet zaměstnanců, byli to skvělí profe-
sionálové, ale to tzv. „řízení“ chce také nějaký 
um. Dnes mám na starosti dvě hudební stani-
ce Českého rozhlasu, D-dur na vážnou hudbu 
a Jazz a děláme je ve třech zaměstnancích… 
Mimochodem, stanice vysílají v systému DAB 
a 1. prosince by měl být na Jedlové spuštěn 
nový vysílač, takže v Krásné Lípě bude možno 
naše stanice spolu s dalšími přijímat v digitální 
super kvalitě.

Mimo jiné jste také sbormistrem pěvecké-
ho sboru Gaudium Pragense, jehož tvorbu 
jsme již měli možnost několikrát slyšet 
i v krásnolipském kostele. Repertoár sbo-
ru zahrnuje díla evropské sborové hudby 
od renesance až do 21. století. Významnou 
část repertoáru tvoří barokní díla českých 
skladatelů. Občas zařadíte i svoje skladby. 
Soubor čítá téměř pět desítek členů, jakých 
jsou profesí v běžném životě? Najdou si 
vždy čas i v této složité době?
Je to čím dál těžší, a největší problém je shá-
nět nové, mladé zájemce o takovouto dosti 
náročnou „zábavu“. Ale na oba vánoční kon-
certy v ledovém krásnolipském kostele rádi 
vzpomínáme.

V posledních letech jste pro širší veřejnost 
spojen především s Českým rozhlasem. 
Byl jste několik let šéfem stanice Vltava, 
teď jste šéfredaktorem stanic D-dur a Jazz. 
Denně se na nás valí spousta konzumní ko-
lovrátkové hudby, spíše zvukového šumu. 
Jakému zájmu se těší méně masové, spíše 

okrajové žánry, kterým se tyto stanice vě-
nují?
Klasickou hudbu i jazz odjakživa prováze-
jí obavy, že jako žánry zaniknou, protože je 
poslouchají starší lidé, a až odejdou, nebude 
je mít kdo poslouchat. Jenomže to se nikdy 
nestalo. K náročnějším druhům umění prostě 
člověk musí dozrát. K vážné hudbě se většina 
lidí dostane až před důchodem, kdy si uvědo-
mí, že jim v dosavadním životě něco důležité-
ho a krásného unikalo. A přijdou na koncert… 
Je tomu ale třeba trochu pomoci. Letos mi 
v nakladatelství Grada vyšla knížka Klasická 
hudba zvenčí a zevnitř, která se snaží pomoci 
právě zájemcům o klasiku ve zralém věku.

Nejen dobrá hudba, ale i kvalitní jídlo 
a skvělé víno Vám zpestřují život. O víně 
jste napsal i knihu Hovory o víně, která do-
stala i rozhlasovou podobu. Život si umíte 
evidentně užívat.
Ono to všechno nějak souvisí. Dokonalá hu-
dební skladba a dokonalé víno mají mnoho 
společného. Víno je součást kultury, umění, 
náboženství – ostatně, pije se při bohosluž-
bách i tady v našem kostele.

V Krásné Lípě na Kamenné Horce trávíte 
hodně času na chalupě, a to už od dětství. 
Na co nejraději vzpomínáte? A jak se Vám 
tu líbí dnes?
Táta tu chalupu koupil v roce mého narození 
v roce 67. V srpnu 1968 nám Rusové v Praze 
stříleli do oken a v mé postýlce naši našli hrst 
projektilů. Mně se ale nic nestalo, protože jsem 
byl na chalupě v Krásné Lípě. V Praze jsme se 
od té doby čtyřikrát stěhovali, ale chalupa je 
pořád na stejném místě. Funguje jako pracov-
na, psychická ozdravovna a v létě jako grilo-
vací centrum, kde se scházejí všichni sousedi. 
A jsou mezi nimi i znalci vína!

Děkuji za rozhovor, Jan kolář

Profesor Ilja HurníkIlja a Lukáš Hurníkovi
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VZPOMÍNKA POMÁHÁM TAM, KDE JSEM DOMA

POŽÁR SAUNOVÉHO AREÁLU

KONCERT MARKA ČERNOCHA

V úterý 15. listopadu jsme se dozvěděli smut-
nou zprávu, zprávu z nejsmutnějších, že nás 
14. listopadu 2022 navždy opustila Jitka Pe-
terková.
S Jitkou jsme se poprvé uviděli 26. března 
1982 na jičínském nádraží v předvečer jarních 
pochodů za Rumcajsem, kam přijela se svým 
budoucím mužem. Na první pohled mne za-
ujala charizmatická, urostlá černovláska s cu-
líky, na hlavě měla placatou čepici s kšiltem. 
Tenkrát jsem netušil, že se Jitka stane nepře-
tržitě na čtyřicet let nedílnou součásti výboru 
krásnolipské turistiky. Byla u zrodu a podílela 
se organizačně na všech významných akcích 
pořádaných krásnolipským odborem. Pravi-
delně měla na starosti prezentaci pochodů, 
výletů, srazů a výročních schůzí. Byla také 
první hospodářkou klubu. Do paměti účast-
níků se nezapomenutelně zapsala i jako spo-
lupořadatelka dvaceti tří ročníků oddílových 
dovolených.
Jitka byla komunikativní, měla široké spek-
trum vědomostí (budou mi chybět naše ho-
vory), byla pragmatická, skromná a pro klub 
pracovala nezištně. Netoužila po turistických 
oceněních, pro ni bylo radostí, když se akce 
podařila. Na jaře jsme se s Jitkou poznali, 
po čtyřiceti letech na podzim jsme se loučili. 
Na má slova „Jituško, chtěl bych jít ještě s te-
bou pochod“, odpověděla „až přijdeš za mnou 
nahoru, tak půjdeme". Až když člověk ztra-
tí něco cenného, teprve pozná, jak moc mu 
to chybí. Po Jitce sice „zůstane v cukrárně 
prázdná židle“, ale v našich srdcích a myslích 
zůstane.

Václav Hieke

Vzpomínám si na naše první setkání zhruba 
před patnácti lety, kdy za mnou do komuni- 
tního centra přišel pan doktor práv Zbyněk 
Pražák se svou ženou. Zrovna se přistěhovali 
a pan doktor prohlásil, že se hlásí do služby. 
Že je zvyklý pomáhat, tam kde je doma. Od té 
doby každý měsíc ve dvou termínech otevírá 

v Kostce občansko-právní poradnu, kde po-
máhá lidem z města. Taky s námi v Kostce 
spolupracuje na oddlužení klientů, odborně 
podporuje kolegy z poradny a nezanedbatelná 
je také péče o právní věci Kostky.  Zbyňku dě-
kujeme a těšíme se na další spolupráci. 

Hana Volfová a tým Poradny v Kostce

Čtyři jednotky hasičů, profesionálové z Varn-
sdorfu a dobrovolníci z Krásné Lípy, Rum-
burku a Horního Podluží zasahovaly v pon-
dělí 21. listopadu 2022 v našem sportovním 
areálu. Důvodem byl požár v saunové části. 
Rychlým zásahem se podařilo předejít roz-
šíření požáru do tělocvičny. Přesto však do-
šlo ke škodě, odhadované na cca 3 mil. Kč. 
Na základě předběžných informací výjezdové 
skupiny oddělení požárně technických exper-

tíz byly po demontáži saunových kamen, jejich 
ohledání a posouzení stavu nalezeny stopy 
po lokálním tepelném působení, které měly 
spojitost se špatnou funkcí vyvíječe páry. Byla 
tedy potvrzena spojitost technické závady se 
vznikem daného požáru. Sportovní areál vč. 
saun je městem pojištěn. Předpokládáme, že 
v nejbližších měsících vše opravíme a sauny 
opět uvedeme do provozu.

Jan Kolář

V předvečer sedmnáctého listopadu přijel do Krásné Lípy, 
vystoupit s písničkami svého otce Karla, Marek Černoch. 
Zazpíval i písničky zpěváka Petra Muka. Líbivé melodie 
nenechaly nikoho v klidu. Posluchači se nejdříve přidávali 
svým zpěvem a později se zvedali ze židlí a společně si za-
tančili. K dobré náladě a příjemnému zážitku přispěl i mladý 
hudebník a zpěvák Ondřej Krejča. Všichni obdivovali jeho 
hudební talent, hru na několik nástrojů a zpěv. Také s ním 
si společně zazpívala většina přítomných a jeho umění od-
měnila bouřlivým potleskem.

Alena Starostová
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KALENDÁRIUM 2022LEDEN

ÚNOR BŘEZEN
XVII. Mezinárodní zimní sraz turistů Mimořádné ocenění za celoživotní dobrovolnické aktivity převzali Jan Douda a Mikuláš Peterka 

Krásnou Lípou prochází další zajímavá dálko-
vá turistická trasa VIA NISA CRUCIS 

Vítězná fotografie Miroslava Kováče v soutěži 
Alej roku 2022 je ze Skřivánčího pole

FS Dykyta obdržel významné ocenění Zlatá 
múza Severu 2020

Válka na Ukrajině zasáhla všechny - poskytli 
jsme ubytování několika rodinámKostka pomáhá lidem z Ukrajiny

Smutná zpráva - zemřel pan Ivan Jakl, dlou-
holetý kronikář města

Včelka je tu denně pro předškoláky
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DUBEN

KVĚTEN ČERVEN
Nádražní budova v Krásné Lípě projde rozsáhlou rekonstrukcí

Získali jsem dotaci na opravu dalších dvou 
křížků – v Dlouhém Dole a na Kaprštálu

Zahájili jsme výstavbu víceúčelového prosto-
ru pod Cimrákem

V netradičním prostoru Schindlerovy pletárny 
proběhl koncert Michala Pavlíčka a Moniky 
Načevy

Připravujeme realizaci karavanových stání

Připravujeme rekonstrukci bytového domu 
Masarykova 2

 Kostka vysadila tři jabloněT-klub otevřel dveře dětem z místní ZŠ

Doplňujeme informační panely k historii města
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ČERVENEC

SRPEN

Město obdrželo významné ocenění za rekon-
strukci památníku "Lva"

Požár v Českém Švýcarsku vyděsil nejen ob-
čany Krásné Lípy

Připravujeme vybudování atletického areálu Chystáme výstavbu třetího domu pro seniory

Druhá letošní venkovní výstava patřila projek-
tu Příběhy pamětníků z našeho regionu

Zlato a stříbro si z Evropských her transplanto-
vaných a dialyzovaných v anglickém Oxfordu 
přivezl krásnolipský sportovec Miloš Dušek

Dokončili jsme přístavbu multimediální učebny 
v základní škole

Po požáru v Českém Švýcarsku navštívila 
Krásnou Lípu ministryně životního prostředí 
Anna Hubáčková Letní škola v T-klubu

Pohádkový les měl v letošním roce rekordní 
účast

Proběhl 10. ročník Mezinárodního foklorního 
festivalu Krásná Lípa

Příjemnou atmosféru navodil koncert Vlasty 
Horvátha

Doplnili jsme vybavení technických služeb 
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ZÁŘÍ

Odhalením busty jsme si připomněli význam-
ného dendrologa Karla Hieka

Dětské běhy v rámci Dne Českého Švýcarska 
lákají každým rokem více dětí

Den Českého Švýcarska zakončil koncert 
skupiny Alice a Dana Bárty

V kostele sv. Máří Magdalény proběhl bene-
fiční koncert Varhana Orchestroviče Bauera 
pro hasiče zasahující při požáru v Českém 
Švýcarsku

Občané ve volbách rozhodli o směřování města na další čtyři roky

U městského bytového domu Masarykova 9 vzniká nová parková úprava
Proběhla oprava vitráží v rodinné hrobce Jo-
hanna Nitsche na hřbitově ve Vlčí Hoře

Výtěžek z benefičního koncertu pro hasiče 
jsme předali dobrovolným hasičům z Kytlic

Proběhla úprava prostor před kaplí u měst-
ského hřbitova

Základní školu jsme vybavili moderními kon-
denzačními kotly
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1. aventní koncert byl věnován 100. výročí 
od narození Ilji Hurníka

U rozsvícení vánočního stromu si společně zazpívaly děti z mateřské školy Motýlek, děti z dět-
ského domova a dětský pěvecký sbor Severáček

Na závěr  první adventí neděle byla pro děti 
připravena v prostoru Aparthotelu pohádka

Vánoční trhy se první adventní neděli těšily 
velké účasti

Připomněli jsme si  výročí sametové revoluce 
u Lavičky Václava Havla

LISTOPAD

ŘÍJEN

V Krásném Buku jsme dokončili první část 
parkoviště

Předáním staveniště realizační firmě byla zahájena rekonstrukce nádražní budovy

Den otevřených dveří v Kostce Bytový dům Masarykova 9 dostal novou fasádu 
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Letošní vánoční strom města vyrostl u základní školy, v místech kde budou probíhat terénní úpravy a stínil do přilehlé učebny. Jde o smrk Pančičův 
(Picea omorika), který je typický svým štíhlým vzrůstem a prostříbřenými jehlicemi

DŮM RYBÁŘŮ PRASKAL VE ŠVECH
Obrovskému zájmu veřejnosti se těšil slavnostní křest knihy Adventní pohádky Rostislava Křivánka s ilustracemi Petra Herolda. S podporou mnoha 
zajímavých hostů knihu pokřtil kytarový virtuos Tony Ackerman. Akce se konala 13. listopadu 2022 v netradičním prostředí klubovny našich rybářů.
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DRUHÝ ADVENTNÍ KONCERT - SOLIDEO

MIKULÁŠKÁ NADÍLKA

V neděli čtvrtého prosince v podvečer už 
z dálky vítal všechny přicházející slavnostně 
nasvícený strom u kaple Panny Marie Karmel-
ské ve Vlčí Hoře. Kvartet SoliDeo tady vystou-
pil se svým programem adventní renesanční 
a barokní hudby z celé Evropy. Oděn do stře-
dověkých kuten, hrající na dobové středověké 
nástroje, jimiž ještě umocňuje zážitek poslu-
chačů, kteří se tak dostávají o několik staletí 
zpět. Program koncertu ještě obohatili o vtip-
né komentáře a druhý adventní večer rychle 
spěl ke svému závěru. Upřímný potlesk všech 
přítomných byl odměnou umělcům a rozlou-
čením s příjemně stráveným večerem.

Alena Starostová

Po několikaleté pauze v sobotu 3. prosince za-
vítali do krásnolipského kulturního domu čerti 
a Mikuláš. Jejich setkání doprovázeli Jirka 
a Míra. První pouštěl pekelně dobré písničky 
a druhý nenechal nikoho na pokoji, všechny 
vybízel k hrám a soutěžím. Štědře je za jejich 
výkony obdarovávaly jeho dvě asistentky Míla 
a Týna. Na neposlušné děti v jedné chvíli při-

běhly dvě čertice a jim v patách přišel i všemi 
očekávaný Mikuláš s plným košem sladkostí. 
Tak jak to bývá zvykem, za básničku nebo 
písničku odměňoval všechny hodné holky 
a kluky. Za povedené mikulášské odpoledne 
děkujeme Vaisovým, Koubkovým, panu učiteli 
Brábníkovi a Lucii Bártové.

Alena Starostová
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STŘÍPKY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Ještě než nám odzvoní tento kalendářní rok, rádi bychom se i my 
s Vámi podělili o několik postřehů, setkání a zajímavých zážitků 
z naší školy.
Hned na začátku školního roku začaly některé třídy znovu jezdit na pla-
vecký výcvik do bazénu v Rumburku. Výcvik zdárně ukončily na konci 
října a po nich nastoupila další várka, která toto plavecké řádění a učení 
ukončí příští rok v lednu.
Hezký zážitek si odnesla třída VI. C, která se svoji novou třídní učitelkou 
odjela v září na seznamovací pobyt, kde si to podle vyprávění zdárně 
užila. A to nejen se svými vyučujícími, ale přidali se i rodiče těchto dětí.
V měsíci říjnu se již po několikáté opakovala větší akce s názvem Moš-
tování, která se jako vždy uskutečnila v nedalekém sadu jabloní. Tuto 
akci má vždy na starosti paní učitelka Kolářová, která je tento rok třídní 
vycházejícího ročníku a spolu se svými žáky připravila velmi poučné do-
poledne. I my dospělí jsme se poučili, jak se vlastně připravuje jablečný 
mošt. A věřte tomu, že to není lehké, ale za to velmi lahodné.
Paní učitelka z pátého ročníku Pištínková pro děti připravila v parku vel-
kou strašidelnou Halloweenskou noc. Děti se zde pobavily připravenými 
úkoly, za které dostávaly sladké odměny.
Řada tříd zažila několik výletů, z nichž bychom vypíchli návštěvu IQlan-
die v Liberci, kde se dětem moc líbí a dost se zde naučí.
Znova se rozjela spolupráce čtvrtého ročníku s třídní učitelkou  
R. Hegnerovou s Domovem se zvláštním režimem Severka v Jiříkově, 
která už trvá několik let a stále si žáci a klienti mají co dát a potěšit jeden 
druhého. A když už jezdíme do Jiříkova, navázali jsme také výtvarnou 
spolupráci se Schrödingerovým institutem, který sídlí v bývalém klášte-
ře Boromejek. Daří se nám společně připomínat dětem zvyky a obyčeje 
ve výtvarném duchu.

V měsíci listopadu nás čekala ještě poslední větší akce v rámci meto-
dického dne, kterou měla na starosti paní učitelka Hyšková. Žáci nižších 
ročníků ve škole zhlédli ukázky výcviku poslušnosti a zastavení agreso-
ra policejním psem. Policejní psovodi nám předvedli své čtyřnohé miláč-
ky, a to desetiletého křížence holandského vlčáka s belgickým a mladou 
fenku belgického ovčáka. Žáci vyšších ročníku absolvovali v tělocvičně 
hodinu sebeobrany.
Tím největším potěšením pro nás se stalo to, že v tomto krásném ad-
ventním čase a v době Vánoc zdobí náměstí útlý smrk z naší školní 
zahrady. Přejeme Vám všem radostné a smysluplné prožití této krásné 
adventní doby a požehnané Vánoce.

Žáci a zaměstnanci základní školy

ADVENTNÍ 
TVOŘENÍ
Odpoledne před první adventní 
nedělí patřilo v kulturním domě 
adventnímu tvoření. Děti spolu 
s dospělými si tu mohli vyrobit 
adventní nebo vánoční dekoraci, 
ať už pro sebe nebo třeba jako 
milí dárek pro své blízké.
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SVOZ 
TŘÍDĚNÉHO ODPADU (PYTLOVÝ SVOZ) 
VŽDY VE ČTVRTEK V LICHÉM TÝDNU

SVOZ 
KOMUNÁLNÍHO ODPADU (SKO)

KANCELÁŘ SENÁTORA 
ZA DĚČÍNSKO ZBYŇKA LINHARTA
Adresa: 
Varnsdorf, Generála Svobody 1905

Úřadující dny: 
každé pondělí vždy od 14:00 do 16:30 hodin, 
jinak dle přítomnosti nebo po dohodě

Asistent: Bc. Radim Burkoň, 
tel.: 773 289 605, e-mail: radim@burkon.cz, 
https://www.facebook.com/linhart.krasnalipa

NABÍDKA 
MAJITELŮM PSŮ
Město Krásná Lípa již delší dobu nabízí kaž-
dému majiteli psa, který má u nás zaplacený 
místní poplatek, k bezplatnému odběru sáčky 
na psí exkrementy. V případě zájmu vám bu-
dou vydány v pokladně MěÚ nebo v kanceláři 
technických služeb v ulici Pletařská. Děkuje-
me všem majitelům pejsků za používání sáč-
ků na psí exkrementy. 

Nejbližší svoz tříděného odpadu 
se uskuteční: 22. 12. | 5. 1. | 19. 1. 

Pytle na tříděný odpad si lze zdarma vyzvednout 
na TS Krásná Lípa, Pletařská 22/3. Do pytlů se 
třídí tyto odpady: papír a nápojové kartony, plasty, 
polystyren, sklo, kovy, baterie. Naplněné a zavázané 
pytle umisťujte na svozovou trasu nejpozději do 8:00 
hodin v den svozu. Mapku svozu najdete na webu 
www.krasnalipa.cz v menu Úřad ► odpadové 
hospodářství. Podrobné informace získáte na MěÚ 
tel.: 412 354 833, nebo na TS města tel: 412 354 848.

1. 10. 2022 začal tzv. zimní svoz sběrných nádob 
na SKO. Letní svoz začíná 1. 4. 2023. Změna se týká 
nádob s červenou a bílou nálepkou.

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

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

 

 

 Vánoční provozní doba 
MěÚ Krásná Lípa včetně pokladny: 

– čtvrtek 22. 12. 2022 otevřeno do 11:30, 
– pátek 23. 12. 2022 zavřeno, 
– ostatní dny podle běžné provozní doby jednotlivých pracovišť. 
 

Sběrný dvůr a kancelář TS Krásná Lípa: 
– pátek 23. 12. 2022 zavřeno, 
– úterý 27. 12. 2022 zavřeno, 
– středa 28. 12. 2022 otevřeno do 11:30, 
– čtvrtek 29. 12. 2022 zavřeno, 
– pátek 30. 12. 2022 otevřeno do 11:30, 
– sobota 31. 12. 2022 zavřeno. 
 

Městská knihovna Krásná Lípa bude od 19. 12. 2022 do 30. 12. 2022 uzavřena. 
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Osobní asistence
domácí péče o seniory 

a osoby se sníženou soběstačností
hanzlicek@komunitnicentrum.com

telefon 777 925 302
Odborné sociální poradenství 

JUDr. Hanzlíček
Občansko-právní poradenství 

JUDr. Pražák
Insolvence/oddlužení

hanzlicek@komunitnicentrum.com
telefon 777 925 302

cupalova@komunitnicentrum.com
telefon 777 291 359

Retrostipendia 
lunakova@komunitnicentrum.com

telefon 775 441 238
Sociálně aktivizační služby

pro rodiny s dětmi
kucerova@komunitnicentrum.com

telefon 774 974 583
Terénní programy

jansova@komunitnicentrum.com
telefon 777 036 828

Nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež

T-Klub
PO–PÁ 13:00–18:00

SO 12:00–18:00
Amari klub 

PO–PÁ 12:00–17:00 
galbava@komunitnicentrum.com

telefon 775 708 087
Klub Včelka 

pro předškoláky od 3 do 6 let
PO–PÁ 8:00–13:00

hadravova@komunitnicentrum.com
telefon 774 020 265

Půjčovna kompenzačních pomůcek
telefon 777 925 302
Prádelna Kolíček

praní, žehlení, mandl 
monika.likarova@seznam.cz

telefon 607 234 516

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

UPOZORNĚNÍ NA OBJEDNÁVÁNÍ 
SVOZU SMĚSNÉHO 
KOMUNÁLNÍHO ODPADU 
(ČERNÝCH SBĚRNÝCH NÁDOB)
Upozorňujeme „rekreanty“ – vlastníky re-
kreačních objektů (rodinných domů nebo sta-
veb pro rodinnou rekreaci), ve kterých není 
přihlášena žádná fyzická osoba, kteří vyu-
žívají jednorázových svozových kuponů (nále-
pek) na nutnost objednání svozu komunálního 
odpadu (černých sběrných nádob) v tzv. zim-
ním období od 1. 10. 2022 do 31. 3. 2023. 
Objednávku lze provést telefonicky na čísle 
412 354 833 (v pracovní době MěÚ Krásná 
Lípa), zasláním zprávy s adresou objektu: 
sms na tel. číslo 778 757 426 nebo na e-mail: 
fritscheova@krasnalipa.cz.
Děkujeme za pochopení.

AKTUÁLNÍ DĚNÍ V KRÁSNÉ 
LÍPĚ V MOBILNÍ APLIKACI

Stáhněte si mobil-
ní aplikaci Česká 
obec a nechte 
se informovat 
o aktuálním dění 
nejen v Krásné 
Lípě. Mobilní ap-
likace je zdarma 
ke stažení pro 

chytré telefony (tablety) s operačním systé-
mem Android nebo iOS (iPhone). Jednoduše 
si ve svém mobilním telefonu najdete ikonku 
„Google Play“ nebo „App Store“, kterou roz-
kliknete a ve vyhledávači zadáte Česká Obec. 
Představení aplikace a návod k jejímu použí-
vání najdete ve videonávodu na webu www.
ceskaobec.cz.
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