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Letošní leden byl v Krásné Lípě nejteplejším od počátku měření, průměrná teplota byla -0,8° C. Maximální
i minimální teplota ale byla normální. V prvních dvou dekádách mráz přišel jen v noci, teploty se nad nulu
dostávaly jen přes den. Ke změně došlo na počátku třetí dekády, kdy se konečně ochladilo a také napadlo
alespoň pár centimetrů sněhu. V poslední dekádě klesly teploty poprvé pod - 10° C a 25. ledna byla v noci
naměřena nejnižší teplota měsíce: 17,6° C. Postupně se ale opět oteplilo až nad bod mrazu. Měsíc leden
byl srážkově chudý.

(Podle: www.pocasi-strelna.cz/krasnalipa.htm)

Z matriky
Dosažený věk

Jméno a příjmení jubilanta

Dosažený věk

Jméno a příjmení jubilanta

85 let

Smolenický Pavel

70 let

Malá Zdeňka

85 let

Štrubínská Anna

70 let

Procházka Alexandr

80 let

Pakandlová Zdeňka

70 let

Procházka Petr

80 let

Šatníková Inge

60 let

Král Miloš

80 let

Tůma Josef

60 let

Zajac Ján

75 let

Eiselt Walter

50 let

Dušek Milan

75 let

Kalvoda Karel

50 let

Dvořák Pavel

75 let

Korecký Petr

50 let

Fraňková Ivana

70 let

Ferencová Zuzana

50 let

Kaštánek Miroslav

70 let

Hronová Hana

70 let

Kynclová Jana

Z jednání Rady města v lednu
Usnesení Rady města (RM) č. 55/2014, která se konala dne 15. 1.2014 a 16. 1.2014
(vyjímáme, stručně citujeme)
RM schvaluje vytvoření max. 50 pracovních příležitostí v rámci tzv. veřejně prospěšných prací a obdobných
projektů, a schvaluje uzavření příslušných smluv s Úřadem práce Děčín, pobočkou Rumburk.
 RM schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa přijetí dotace z rozvojového programu MŠMT Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání na projekt LOGO hrátky II aneb
maminko, tatínku, povídej si se mnou.
 RM schvaluje bezplatné zapůjčení prostor Kina Občanskému sdružení Ruská škola v Ústeckém kraji KOMPAS na pořádání akce mezinárodní festival dětské tvorby Zimní pohádka.
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Z jednání zastupitelstva v lednu 2014

byla řada těch, kteří pamatovali, jak si kdysi museli odházet silnou sněhovou vrstvu, aby mohli postavit
stany. Nejstaršímu účastníku bylo 68 let, nejvzdálenější účastnice přijela až ze slovenské Staré Lubovně.

(příloha str. 14)
Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Krásná Lípa (ZM) konaného dne 15. 1. 2014
(vyjímáme)

Anna Waldhauserová
18. 1. 1860 – 12. 4. 1946

 ZM schvaluje Darovací smlouvu č. 2014/19/11-5 uzavřenou mezi městem Krásná Lípa a Ústeckým

Čestná občanka města, vzpomínáme 154. výročí jejího narození. Básnířka a dra-

krajem, dle předloženého návrhu. Předmětem daru je motorová stříkačka Tohatsu VC85BS v hodnotě

matická autorka, která tvořila v místním nářečí. Narodila se 18. ledna 1860

240 185 Kč pro činnost jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce.

v Krásné Lípě, provdala se za Alfreda Waldhausera ze Šluknova. Známé jsou její

 ZM schvaluje přijetí dotace z Integrovaného operačního programu na projekt Územní plán města Krás-

divadelní hry, např.: Pochybní příbuzní, Pečené kuře, Smějící se třetí, Dračí peří,

ná Lípa v předpokládané výši 1 640 360 Kč a k tomu směřující administrativní kroky.

Křížkaři, Pašerák Himpich a další. Od roku 1912 do roku 1938 vyšlo celkem 5 vydání básní v krásnolipském

 Krásnolipští zastupitelé se 17. ledna sešli po jedenadvacáté, tentokrát mimořádně mimo plán. Hlavním

nářečí známých pod titulem „30 malých básní“, „Upřímný pozdrav“ a „Obecné klepy“. Anna Waldhauserová

důvodem svolání mimořádného jednání byla potřeba zajištění financování projektů pro Kostku Krásná

byla mj. autorkou dětského baletu „Kouzlo vlčích máků“. Zemřela 12. dubna 1946 v Krásné Lípě, je pohřbe-

Lípa. Ke konci minulého roku pozastavilo Ministerstvo práce a sociálních věcí zálohové financování

na na krásnolipském hřbitově.

projektů z fondů EU z důvodu administrativní náročnosti! Po obsáhlé diskusi bylo rozhodnuto poskytnout
vratný příspěvek ve výši 1,4 mil. Kč. Je to jen další ukázka problémů spojených s financováním projektů

Bowling zahájil

via státní správa.

17. ledna 2014 byl oficiálně zahájen provoz bowlingu v areálu Liparesortu.
K dispozici je dvojdráha, kterou se značným nákladem vybudovala renomované
firma. Naše město tak získává další velmi atraktivní prostor, který se jistě stane

Události v místě
Slavnostní Nový rok v Krásné Lípě
Uspořádaly ho děti z různých koutů Evropy, které se do Krásné Lípy sjely na mezinárodní festival dětské tvorby Zimní pohádka. Akci pořádala ruská škola Kompas.
Slavnost zahájil příchod tradičních bytostí, takže zde byli k vidění Děda Mráz,
Santa Claus, Sněhurka i další. Dětí své setkání zahájily zvesela, písněmi i tanečními
vystoupeními. (příloha str. 12)

Novoroční výstup na Vlčí horu 1. 1. 2014
Na náměstí v Krásné Lípě se sešlo po silvestrovské noci v 11.30 hod. 14 osob. Přišel
je pozdravit a přivítat v Novém roce starosta města ing. Zbyněk Linhart. Výstupu se
zúčastnilo celkem 29 členů i příznivců klubu. Následoval tradiční novoroční přípitek,
předání čestného uznání dvěma členům a po zhlédnutí krásného krajinného panoramatu se všichni vrátili domů. (příloha str. 13)

Zimní táboření na Vlčí Hoře
10. - 12. 1. 2014
Letošní zimní stanování turistů se lišilo od většiny těch minulých v tom, že scházel sníh, a tak se 32. ročník Nejsevernějšího zimního stanování pod Vlčí horou
konal v počasí, které spíš připomínalo pozvolný nástup jara. Mezi 21 účastníky
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přitažlivým místem jak pro naše občany, tak zejména pro návštěvníky města.

(příloha str. 15)

Školní zápis
Zápis do základní školy Krásná Lípa se konal dne 20. ledna. V Krásné Lípě je podle údajů matriky celkem
56 dětí ve věku, kdy by jim měla začít školní docházka. K zápisu byly spolu se svými rodiči či zákonnými
zástupci pozvány písemně všechny. Dva dopisy se vrátily nevyzvednuty, tři děti budou plnit povinnou
školní docházku v zahraničí, dvě děti šly k zápisu do Rumburku, o zbývajících pěti nejsou zatím žádné
informace. Do naší školy tedy bylo v prvním termínu zapsáno 44 dětí. (příloha str. 15, 16, 17)

Plesová sezona začala
Již 22. reprezentační ples města zahájil dne 18. ledna letošní plesovou sezonu
v Krásné Lípě. K tanci a k poslechu hrála českolipská kapela CL Band, vystoupili
Dancing Brothers a českokamenické břišní tanečnice. Soutěžilo se např. o lístky
na bowling a krbová kamna, v tombole bylo více než 170 cen. (příloha str. 17, 18)

Výtvarný den pro školní děti
V pátek 30. ledna se konala zajímavá akce - Výtvarný den pro školní děti. Zúčastnilo se ho 30 dětí. K dispozici
byly prostory kulturního domu, dětem s prací mj. pomáhaly i vychovatelky z dětského domova. Děti vyráběly
valentinská přáníčka, přání k narozeninám, ozdobné listy do alba a podobně. Jako materiál jim sloužily různé
látky, mašličky, krajky, dárkový papír, perličky, štrasové kamínky aj. (příloha str. 18, 19)
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Městský park v Krásné Lípě

Fotografie s textem na str. 10 v rubrice Právě jsme se narodili:

V letošním roce uplyne už deset let od začátku revitalizace městského parku.

Marii Francánové z Krásné Lípy se 27.12. ve 3.13. v rumburské porodnici narodila dcera Viktorka Tomko-

Krásná Lípa byla v době svého největšího rozkvětu charakteristická parkový-

vá. Měřila 46 cm a vážila 2,72 kg.

mi úpravami. Park byl založen v letech 1888/89 původně jako soukromý park
obklopující hrobku (mausoleum) rodiny Carla Dittricha. Po druhé světové válce
začal park postupně pustnout a změnil se v neudržovaný les se spoustou náletů.

Děčínský deník, 6. ledna 2014
Chalupáři si letos v Krásné Lípě za odpady připlatí

V procesu revitalizace parku bylo vysázeno 540 stromů a 22 989 keřů. Městský park plynule přechází

Krásná Lípa – Zatímco stálí obyvatelé Krásné Lípy budou i v letošním roce platit za svoz odpadů necelou

na jedné straně ve volnou i kulturní zemědělskou krajinu, na straně druhé navazuje na další městskou

pětistovku, chalupáři budou muset výrazně hlouběji sáhnout do kapsy. Změnu v cenách schválili zastupi-

zeleň. (příloha str. 19)

telé na svém posledním loňském zasedání.
„Chalupáři si výrazně připlatí, poplatek je v tomto případě stanoven na 900 korun ročně, Ani po tomto

Problematika drogové závislosti

navýšení nebude ale příjem z poplatku krýt náklady města spojené s likvidací odpadu u tohoto typu ob-

Zdá se, že toto téma je již velmi aktuální i v našem městě. Rumburské K-centrum, které se ve své prá-

jektů,“ uvedl krásnolipský místostarosta Jan Kolář.

ci zaměřuje na pomoc lidem ohroženým drogovou závislostí i jejich rodinám, oznamuje, že své terénní

Celkem za loňský rok zaplatila Krásná Lípa za odpadové hospodářství čtyři miliony korun, na poplatcích

programy realizuje už i v Krásné Lípě. Zatím sice jde o pomoc poskytovanou pravidelně pouze dvakrát

vybrala ale jen 2,3 milionu.

týdně, ale už tato informace znamená, že někteří naši spoluobčané se od dob, kdy lidé náchylní k užívání
některých tehdy běžně dostupných chemických látek sháněli například toluen apod., dostali i k dalším
drogám.

Děčínský deník, 11. ledna 2014
Dobrá zpráva pro Krásnou Lípu
Město Krásná Lípa ve spolupráci s folklorním souborem Lužičan vyhlašuje 10. ročník soutěže ZPĚVÁČEK
2014. Akce se bude konat 8. března v kulturním domě v Krásné Lípě. Určena je dětem narozeným v letech

Zprávy o Krásné Lípě uveřejněné jinde
DĚČÍNSKÝ DENÍK, LEDEN 2014
(Není-li uvedeno jinak, ponecháváme v textech, jež přebíráme, původní pravopis i stylistiku. Kurzívou

1999 až 2004.
Jedná se o vstupní soutěžní kolo celostátní soutěže interpretů lidových písní ZPĚVÁČEK 2014, jehož finále proběhne 9. až 11 května 2014.
Přihlášky do soutěže se jmény, daty narození interpretů a uvedením názvů písní zasílejte do 1.3. 2014
e-mailem na adresu kino@krasnalipa.cz.

psané texty nejsou součástí citací.)

Děčínský deník, 2. ledna 2014
Ač samy nežijí ve svých rodinách, ale v dětském domově, prokázaly děti z Krásné Lípy, že mají velká

Děčínský deník, 16. ledna 2014
Dobrá zpráva pro děti v Krásné Lípě
V pátek 31. ledna mohou školáci od 10.00 do 15.00 hodin navštívit Kulturní dům v Krásné Lípě, kde

srdce. Během červnových povodní se totiž složily na zatopenou rodinu ze Zálezlic ze středních Čech. Daly

mohou tvořit obrázky pomocí lepení různých materiálů a kreslením na papír. Děti budou tvořit z texti-

dohromady těžce ušetřené peníze, které dostávají jako kapesné, a svůj příspěvek rodině osobně dovezly.

lu, papíru a přírodních materiálů, případně si mohou donést kopie fotografií k vytvoření přáníčka nebo

„Do sbírky se zapojily nejen děti, ale přidali se i zaměstnanci domova. Podařilo se nám vybrat devět tisíc

nápadité stránky do alba. Vstup je zdarma.

korun,“ uvedla ředitelka domova Jana Dykastová s tím, že této rodině pomáhal domov již při povodních
v roce 2002.

Děčínský deník, 4. ledna 2014
Evropské děti se sjely do Krásné Lípy

Děčínský deník, 18. ledna 2014
Dobrá zpráva pro seniory, kteří se chtějí naučit s internetem.
Cyklus přednášek bezpečné práce a pohybu v prostředí internetu a moderních komunikačních prostředků připravila příspěvková organizace Kostka Krásná Lípa. Program je zaměřen především na seniory,

NOVÝ ROK. Děti ze všech koutů Evropy společně přivítaly Nový rok v Krásné Lípě. A společně s nimi do Krásné

ale vítán je každý, kdo má zájem o danou problematiku. Přednášky jsou zdarma, první se koná 23. ledna

Lípy zavítali i Děda Mráz, Santa Klaus a Sněhurka. Nejen je, ale i jiné pohádkové bytosti svým zpěvem, tancem,

od 15.30 do 17.30. Další přednáška se koná ve stejném čase 5. února, poslední pak 12. února. Lidé se

hrou na hudební nástroje a jinými dovednostmi přizvaly děti nejen z České republiky, ale i z Holandska, Ruska,

dozví, jak pracovat s internetovým bankovnictvím či sociálními sítěmi a na co si dát pozor.

Ázerbajdžánu a jiných zemí Evropy, když se do Krásné Lípy sjely na mezinárodní festival dětské tvorby Zimní
pohádka, který pořádala ruská škola Kompas pod vedením Ally Pokorné.
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Děčínský deník, 22. ledna 2014
Číslo dne 6
Šest žen působí ve Sboru dobrovolných hasičů v Krásné Lípě. Místní sbor má v současné době 27 členů,

od 18:30 je na programu přednáška Tour de France na koloběžkách. A v sobotu 1. 2. od 18:00 mohou lidé
dorazit na slavnostní naražení prvního letošního speciálu – masopustního medového piva Falkenštejn 13°.

z tohoto počtu je 6 žen. Výjezdová jednotka čítá 12 členů. Celkem v loňském roce absolvovali hasiči 30

ČASOPIS TÝDEN Č. 1/2014:

výjezdů a zúčastnili se i likvidace povodňových škod ve Hřensku. Při Sboru působí i oddíl žáků a mládeže,

Mezi pěti vítězi české soutěže Stavba roku zabodoval i projekt Aparthotelu Lípa v Krásné Lípě, soubor tří

kde je organizováno v současné době 7 dětí. V letošním roce oslaví krásnolipští hasiči 150. výročí založení.

objektů s 33 apartmány propojenými pod úrovní terénu, který dal impuls k revitalizaci centra městečka
aspirujícího stát se branou do národního parku České Švýcarsko. Dřevem opláštěná budova podle návrhu

Děčínský deník, 24. ledna 2014
Hledají lidem práci, sami mají problémy

architekta Patrika Hoffmana, který letos získal i cenu Grand Prix architektů za rekonstrukci Uhelného
mlýna v Libčicích nad Vltavou (viz TÝDEN č. 18/13), propojuje současný design s prvky lidové architektury.

Větší článek na str. 1 a 2 vypráví o potížích krásnolipského komunitního centra Kostka s financováním.
Například projekty zaměřené na pomoc nezaměstnaným při hledání práce vyžadují příspěvek z fondů
Evropské unie prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). Protože MPSV náhle pozastavilo zálohové financování projektů, dostala se Kostka do potíží. Ona sama platit musela, ale peníze
nepřicházely. Město Krásná Lípa jí v této situaci vypomohlo půjčkou 1,4 milionu Kč. Mluvčí ministerstva
ovšem tvrdí, že peníze pro Kostku již peníze vyplatilo nebo vyplatí ve standardních termínech. Peníze ale
nepřišly a Kostka si musela půjčit, naštěstí nikoli od banky.

Děčínský deník, 25. ledna 2014
PLES
Krásná Lípa zve na Valentýnský ples
Krásná Lípa – Plesová sezóna je v plném proudu a pozadu nezůstává ani Krásná Lípa. Ta přímo na Valentýna, tedy 14. února, zažije Valentýnský ples. Pořádá ho Mateřská škola Krásná Lípa a občanské sdružení
Rodiče pro školu. Ples začíná v místním kulturním domě od 20 hodin.
Připravena je bohatá tombola, dražba školních děl budoucích umělců a sladké překvapení. K tanci a poslechu bude hrát ProBand. Vstupenky jsou v prodeji. (red)

Děčínský deník, 25. ledna 2014
Deník oznamuje, že o weekendech koncem ledna a začátkem února bude stomatologická pohotovost pro
občany pouze v Děčíně. Pro lidi z odlehlejších míst bez vlastní dopravy je to v podstatě k ničemu.

Děčínský deník, 28. ledna 2014
Rodiny mohou prožít zajímavý Ekoden
Krásná Lípa – Zajímavá akce určená pro děti i dospělé – tak zvaný Ekoden – se bude konat v Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě, a to 15. února od 13 do 16 hodin. Na děti čeká ekoprogram „příroda v zimě“,
dále výroba šiškových krmítek pro ptáčky, řemeslné dílničky z přírodních materiálů pro děti i dospělé,
úkoly a hádanky pro malé přírodovědce, muzikoterapie v tradici lidových nástrojů. Vstup na akci je pro
rodiče s dětmi zdarma. Více na telefonu 77819188.

Pivovar zve na řadu přednášek
Krásná Lípa – Křinický pivovar v Krásné Lípě zve na zajímavé cestovatelské přednášky. Ve středu 29. 1.
od 18 hodin proběhne přednáška na téma: Pobaltská trilogie – Estonsko – Laskavý sever. V pátek 7. 2
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Přílohy

Nový rok v Krásné Lípě

Nový rok v Krásné Lípě
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Novoroční výstup na Vlčí horu

Novoroční výstup na Vlčí horu
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Kde jsou ty časy, kdy bylo sněhu až moc a k tomu pěkně mrzlo!

Bowling zahájil

Zimní táboření

Zápis do školy
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Zápis do školy

Zápis do školy

Zápis do školy

Plesová sezóna začala - Na tomto snímku si pan Vais zkouší taneční kroky
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Plesová sezóna začala - na tomto snímku běží zvláštní vystoupení.

Výtvarný den pro školní děti

Výtvarný den pro školní děti

Městský park - Máme sice zimu, ale až zase přijde jaro a léto...
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KRONIKA MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA

... ostatně letos bude mít náš park deset let od své obnovy.
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Letošní únor byl v Krásné Lípě nejteplejším únorem od počátku měření. Nabídl většinou teploty nad
bodem mrazu, a pokud se vyskytl mráz, byl zpravidla velmi mírný. V minulosti jsme se v únoru setkávali
s minimálními teplotami hluboko pod minus 10°C, v několika případech i pod -20°C. Letos spadla nejnižší
teplota pouze na minus 4°C. I přes mírné mrazy, se však v únoru vyskytly dny, ve kterých se teplota nad
bod mrazu nedostala. Ty se objevily v první dekádě. Ve druhé a třetí dekádě se však teploty pohybovaly
v odpoledních hodinách kolem +6°C a ranní po vyjasnění a uklidnění větru klesly slabě pod bod mrazu.
Maximální teplota 9,6°C, která padla 24. 2., jasně naznačila, že jaro je zde.

(Podle: www.pocasi-strelna.cz/krasnalipa.htm)

K letošní zimě
Letošní zima byla zatím na led i sníh velice skoupá. V některých dnech jsme byli téměř úplně bez sněhu a počasí spíše připomínalo jaro, než vrchol zimy. Protože ale ani nijak zvláště nepršelo, jsou obavy, že bude málo
vody. Kdo si udělal porovnání stavu sněhu v roce minulém a tomto, viděl ten velký rozdíl. (příloha str. 30)

Z matriky

Z jednání Rady města v únoru 2014
Z usnesení Rady Města Krásná Lípa ze zasedání 30. ledna a 5. února 2014
 Rada schválila podání žádosti o dotaci na rekonstrukci hasičské zbrojnice a spolufinancování projektu ze
strany města. Rekonstrukce by měla stát více než 12 a půl milionu korun.
 Rada schválila, aby nájemné z nebytových prostor ve městě nebylo v roce 2014 zvyšováno.
 Rada předběžně schválila výstavbu dvou tůní v Dlouhém Dole nad rybníkem Šimlák podle návrhu CHKO
Labské pískovce.
 Rada schválila jmenování Bc. Gabriely Klitschové do dozorčí rady společnosti České Švýcarsko, dále pány
RNDr. Lubomíra Parohu a RNDr. Libora Ambrozka do správní rady téže společnosti.
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Z usnesení Rady Města Krásná Lípa ze zasedání dne 19. února 2014

Otužilecká plovárna, únor

 Rada bere na vědomí doporučení komise pro výběrová řízení a schvaluje Kupní smlouvu č. 2014/33/14 - 70

Více jak dvě desítky otužilců z blízkého okolí se dostavily v sobotu 15. února odpoled-

na dodávku repasovaného hasičského zásahového vozidla za celkovou cenu 1 999 000 Kč včetně DPH s dodava-

ne na nástupní plošinu nové otužilecké plovárny na břehu rybníku Cimrák. Za počet-

telem Alena Slabá, B. Němcové 289, 250 90 Jirny.

né účasti veřejnosti proběhlo slavnostní otevření této nové místní atrakce a následně

 Rada schvaluje nominaci Jiřího Vícha na Cenu hejtmana Ústeckého kraje za rok 2013 jako ocenění za dlou-

i její vyzkoušení.

holetý přínos k popularizaci ženské silniční cyklistiky a šíření dobrého jména Ústeckého kraje a regionů České

Voda měla toho dne teplotu +4 stupňů, vzduch +5 stupňů Celsia (příloha str. 35, 36).

Švýcarsko a Šluknovsko.
 Rada projednala opakovaně nabídku firmy ARGUS, spol. s r. o., Praha 9 na zajištění pořádkové služby ve měs-

Reprezentovali Krásnou Lípu v Liberci

tě a schvaluje zkušební provedení této služby na období od 1. 4. do 31. 10. 2014.

V sobotu 8. února se v extraligovém tenisovém klubu LTK Liberec konal minitenisový
turnaj hráčů, ročník narození 2007 a mladší. Turnaje se zúčastnilo celkem patnáct
hráčů z toho sedm z Tenisové akademie Krásná Lípa. Všichni hráči i rodiče si užili

Události v místě
Beruškový karneval
(podle textu MC Beruška Krásná Lípa)
Dne 7. února 2014 se od 9.30 konal v Mateřském centru Beruška již tradičně karneval
pro nejmenší. K dětem přišel Bořek stavitel, který umí spravit všechno, přiletěla včelka Mája, přišla Červená Karkulka, která cestou utekla vlkovi, nechyběl ani Iron Man
a další známé pohádkové postavy. Lékařský dohled zajišťovala zdravotní sestřička
a horská záchranářka. Veselí se zúčastnily děti v kostýmech i v běžném oblečení, ale všichni si užili spoustu
legrace. Děti si zacvičily, zazněly písničky i básničky, na pořad přišly i zábavné soutěže (příloha str. 32).

Brtnické ledopády opět potěšily návštěvníky
(využit text Veroniky Ácsové, České Švýcarsko)
Fotografie v příloze pořídili krásnolipští turisté ve čtvrtek 30. ledna.
Už koncem ledna ozdobily skalní stěny, převisy a některé jeskyně v národním parku České Švýcarsko krásné ledové útvary, kterým běžně říkáme ledopády. Správa
Národního parku také letos instalovala dočasné značení k nejzajímavějším útvarům,
které právem patří k nejvyhledávanějším objektům zimní krajiny Českého Švýcarska (příloha str. 33).

příjemný den v pěkném areálu tenisového oddílu, zakončený návštěvou Dino Parku.
Další turnaj se koná na Spartě Praha a to 15. března. Všem hráčům děkuji za předvedenou hru a vzorné chování (příloha str. 37). (Použit text Vlastimila Šmalcla, Tenisová akademie Krásná Lípa)

Školní recitační soutěž
Na naší škole se již desítky let konají mimo jiné i soutěže v uměleckém přednesu. Obvykle se jedná o soutěže
s postupem do kola oblastního. Uvádíme výsledky i jména postupujících:

3. kategorie (6. + 7. roč.)
1. místo Filip Skokan 7. B
2. místo Michal Petro 6. roč., Dana Caklová 7. B
3. místo Helena Píšová 7. B

4. kategorie (8. + 9. roč.)
1. místo Kateřina Černá 9. roč.
2. místo Kateřina Veselá 8. roč.
3. místo Nikolas Hučko 8. roč.,
Kristýna Staňková 9. roč.
Do oblastního kola v Rumburku postoupili tito soutěžící: Filip Skokan, Michal Petro, Kateřina Černá, Kateřina
Veselá.

Tenisová školička Krásná Lípa

Valentýnský ples

O pololetních prázdninách se v nafukovací hale Sportovního areálu Českého Švýcar-

V Krásné Lípě se 13. února v kulturním domě konal Valentýnský ples. Jeho pořadate-

ska odehrál první tenisový turnaj dětí. Šlo o tréninkovou akci naší tenisové školičky.

lem byla mateřská škola Krásná Lípa a občanské sdružení Rodiče pro školu. Součástí

Nejmladším účastníkem (vlastně účastnicí), byla Lucka Švajcrová z Rumburku. Při

plesu byla samozřejmě i tombola, dražba školních prací a nechybělo ani sladké

organizaci pomohla Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa, ale přispěli i všich-

překvapení. Hrála skupina ProBand (příloha str. 37).

ni hráči se svými rodiči svým chováním při turnaji. Naši tenisté očekávají, že se jim
podaří přitáhnout další zájemce o tento krásný sport (příloha str. 34).

Masopustní posezení
Naše folklorní soubory se podělily o oslavu začátku masopustu. Zatímco Dykyta se
stala pořadatelem masopustního průvodu maškar, Lužičan uspořádal v sobotu 22.
února dobře navštívené masopustní posezení s harmonikou velmi případně v Křinickém pivovaru (příloha str. 37).
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Výstavba kanalizace pokračovala

čanském soužití, 49 v dopravě a 61 majetkových. Přistiženo bylo 9 řidičů pod vlivem alkoholu, z nichž 8 skončilo

Mírný průběh letošní zimy umožnil stavebním firmám pokračovat ve výstavbě II. etapy kanalizace, a tak zmírnit

u správního orgánu a jeden u soudu.

časový skluz oproti harmonogramu. Celá stavba je v této době přibližně ve své polovině. Celkem bude vybudo-

V loňském roce bylo policisty omezeno na osobní svobodě po spáchání trestného činu nebo přestupku 21 osob,

váno 8,3 km kanalizace a 300 přípojek, a to vše za cenu 92 mil. Kč bez DPH (příloha str. 38).

z nichž 12 strávilo noc v policejní cele.
Z výše uvedeného je zřejmé, že se daří držet kriminalitu na velice dobré úrovni, kdy navíc počet trestných činů

Výtvarný den pro děti
Ještě se vracíme k jedné události konce ledna. V den pololetních prázdnin, tedy 31.

výrazně poklesl.
(S využitím textu prap. Jana Hampla)

ledna se na výtvarném dni v krásnolipském kulturním domě vystřídalo na třicet dětí,
které vyráběly originální valentýnská přáníčka, přání k narozeninám a ozdobné listy
do alba. Jako materiál posloužily zbytky látek, mašličky, krajky, dárkový papír, perličky, štrasové kamínky apod. Někteří účastníci vydrželi pracovat i několik hodin. Při akci

Zprávy o Krásné Lípě uveřejněné jinde

pomáhaly vychovatelky z krásnolipského dětského domova (příloha str. 39). Použit text paní Kristiny Kořínkové.

Partnerská města Krásné Lípy
I v tomto kalendářním roce zůstávají našimi partnerskými městy dvě města v sousedním Německu.

DĚČÍNSKÝ DENÍK V ÚNORU 2014
(Není-li uvedeno jinak, ponecháváme v textech, jež přebíráme, původní pravopis i stylistiku. Kurzívou psané části nejsou přímými citacemi.)

Jsou to:
Město Eibau (www.eibau.de)
Město Hinterhermsdorf (www.hinterhermsdorf.de)
Znaky partnerských měst:
Město Eibau

Město Hinterhermsdorf

Rok 2013 očima policie v Krásné Lípě
V minulém roce bylo ve služebním obvodu krásnolipského obvodního oddělení policie, spácháno 214 trestných
činů s celkovou škodou 11,5 milionů korun, což je pokles o 31 trestných činů oproti předešlému roku. Výše
škody je ovlivněna pěti požáry se škodou 8,5 mil. Kč. Objasnit se podařilo 105 trestných činů, což činí 49,07 %
oproti 52,65 % v předchozím roce.
V kriminalitě převládá majetková se 132 skutky, což je pokles o 39 proti předchozímu roku. Objasňovat se dařilo
přibližně třetinu těchto případů.
Dále pachatelé nejčastěji mařili výkon úředního rozhodnutí, zanedbávali povinnou výživu, porušovali domovní
svobodu, poškozovali cizí věci, dopouštěli se podvodu. Odcizit se jim podařilo 5 motorových vozidel a jeden
motocykl.
Mezi násilnými skutky řešili policisté jednu loupež, dva útoky na policisty, dvě ublížení na zdraví, dvě vydírání
a jeden případ domácího násilí.
V roce 2013 bylo spácháno celkem 780 přestupků, oznámeno k projednání bylo 218 přestupků, z toho 78 v ob-
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Děčínský deník, 3. února 2014
Dobrá zpráva pro Krásnou Lípu
V úterý 4. února se v Domě s pečovatelskou službou v Krásné Lípě koná kurz uměleckého kreslení
a malování. Kurz je určen pro začátečníky, kteří v sobě ctí touhu malovat, kreslit, vyzkoušet si něco
nového...
Začne se kresbou jednoduchého zátiší, zájemci se dozví něco o kompozici či jak správně rozvrhnout
kresbu do formátu. Kreslit se bude přírodním uhlem. Kurz je zdarma a přihlásit se můžete osobně
v Komunitním centru, telefonicky na číslech 412 354 843, 777 291 359.
Děčínský deník, 8. února 2014
V rubrice KINO se sděluje, že se v Krásné Lípě bude promítat horor Byzantinum. Na straně věnované
narozeným dětem je uvedena Isabell (48 cm, a 3.23 kg), která se narodila mamince Ivaně Bezchlebové z Krásné Lípy.
Děčínský deník, 10. února 2014
Otužilci v Krásné Lípě se dočkají nové plovárny
Krásná Lípa – v sobotu 15. 2. se v Krásné Lípě otevře první otužilecká plovárna. Stane se tak v 15.00
hod. na rybníku Cimrák. Do ledové vody s nadšením vlezou členové Klubu otužilců z Varnsdorfu.
Povzbudit je v jejich počínání ovšem mohou i další otužilci z města i okolí. O dvě hodiny později se
v Křinickém pivovaru uskuteční beseda, na níž se zájemci dozví informace o smyslu a přínosech otužování pro lidský organismus. (red)
Děčínský deník, 11. února 2014
Dobrá zpráva pro ty, kteří chtějí pomoci
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Komunitní centrum Kostka ve spolupráci s Diakonií Broumov vyhlásilo charitativní sbírku ošacení,
obuvi, hraček, látek, přikrývek a nádobí. Sbírka trvá do 28. března 2014. Věci je možné nosit denně
od 6 do 16 hodin, a to přímo do prádelny komunitního centra. Více informací na 777 291 340.
Děčínský deník, 14. února 2014:
Článek v DD přináší informaci, podle které kriminalita na Šluknovsku klesá již tři roky po sobě a zároveň se zvyšuje objasněnost zločinů. Má za tím být vyšší počet policistů v regionu a také spolupráce policie s místními samosprávami. Na straně druhé ale začíná stoupat počet vloupání, která jsou
prý výsledkem kriminální činnosti „jednoho, či nejvýše několika pachatelů“.
Krásnolipský Vikýř ve svém posledním lednovém čísle přinesl přehled činnosti pachatelů různých
trestných činů za uplynulý měsíc. Podle něj byl dopaden pachatel – recidivista – několika vloupání
v okolí Krásné Lípy. Objevilo se i podvodné jednání údajného internetového obchodu. Nás může mrzet hlavně to, že oprava dětské prolézačky u Cimráku bude stát 37 tisíc korun. Škodu způsobil zatím
neznámý vandal při manipulaci se zábavnou pyrotechnikou.

ÚNOR 2014

Děčínský deník, 27. února 2014
V rubrice Dobrá zpráva pro se píše o tom, že v Krásné Lípě vznikne až 35 nových pracovních míst pro
nezaměstnané, kteří jsou minimálně pět měsíců v evidenci úřadu práce a mají dlouhodobý trvalý pobyt v Krásné Lípě. Pracovat budou v technických službách. Pracovní smlouva bude znít na 12 měsíců,
plat 8.500 Kč.

Děčínský deník, 15. února 2014:
V rubrice STAVBY se pod názvem „Mírná zima zatím přeje stavařům“ konstatuje, že mírný průběh
zimy umožňuje firmám pokračování II. etapy kanalizace v Krásné Lípě a že se tak zmírní zpoždění
stavby. Uvádějí se také některé parametry stavby. Mezi obrázky právě narozených miminek je uvedena i Viktorie Demeterová z Krásné Lípy (46 cm a 2,8 kg).
Děčínský deník, 19. února 2014
Krásná Lípa. Otužilci mají vlastní plovárnu!
Do vody!
Několik otužilců si v Krásné Lípě vyzkoušelo novou plovárnu. Po pokřtění plovárny knězem vlezlo
do vody přes dvacet nadšenců. Teplota vzduchu byla v té době čtyři stupně nad nulou.
(Text byl s velkou fotografií na titulní stránce, následoval odkaz na místo, kde lze nalézt další fotografie.)
Děčínský deník, 21. února 2014
Děčínský deník přinesl zprávu o tom, že pokud chtějí mít zdejší majitelé psů jistotu, že se v případě
útěku (a odchytu) podaří jejich psa spolehlivě identifikovat, mají dodat do evidence psů tři fotografie
svého psího miláčka a své telefonní číslo.
A pak že se v Krásné Lípě nic důležitého neděje!
Děčínský deník, 24. února 2014:
Pod titulkem Dobrá zpráva pro pejskaře v Krásné Lípě se objevila zpráva o tom, že si u nás majitelé
psů mohou vyzvednout bezplatně sáčky na psí exkrementy „v Technických službách na radnici.“
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Přílohy

Zima, leden 2014, porovnání ledna a února (foto K. Jarolímek)

Tohle je pohled na dvě lokality v měsíci lednu 2014
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Tatáž místa v únoru 2014

Tatáž místa v únoru 2014
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Beruškový karneval

Beruškový karneval

Beruškový karneval - Děti se dobře bavily

Brtnické ledopády (foto KČT Krásná Lípa)
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Brtnické ledopády (foto KČT Krásná Lípa)

Tenisová školička. O této činnosti veřejnost zatím mnoho neví, ale děti samy jsou velmi aktivní.

34

Otužilecká plovárna. Někteří diváci se opravdu jen dívají, někteří odvážlivci dokonce pózují.

Otužilecká plovárna.
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Otužilecká plovárna.

Tenisová akademie v Liberci.
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Tenisová akademie v Liberci.

Valentýnský ples.

Masopustní posezení
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Výstavba kanalizace v zimě pokračovala

Výtvarný den pro děti

Snímky dokumentují, že panovalo počasí příznivé i pro zemní práce
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Zatímco v minulém roce byl měsíc březen mimořádně chladný, letos nastal pravý opak. Začátkem měsíce
sice teploty stoupaly ani ne na 10° C a v noci občas mírně mrzlo, ve druhé dekádě již přišlo oteplení. Srážky ale nebyly prakticky žádné, první přišly až v polovině měsíce. Ve třetí dekádě se sice výrazně oteplilo,
ale ne nadlouho, koncem měsíce jsme dokonce zažili i sněžení. Pak ale nastalo oteplení a srážky ustaly
zcela. To je ostatně hlavní problém letošní zimy i začátku jara: je málo vody, a pokud se situace nezlepší,
bude to na polích i v zahrádkách velmi špatné. Nadto mnozí používají stále vlastní studny, a pokud ty se
řádně nenaplní, začnou velké problémy.

(Podle: www.pocasi-strelna.cz/krasnalipa.htm)

Z matriky
Dosažený věk

Jméno a příjmení jubilanta

Dosažený věk

Jméno a příjmení jubilanta

104 let

Freibergová Marie

70 let

Kašková Jaroslava

93 let

Sádovská Anna

70 let

Miková Alžběta

91 let

Smotlachová Růžena

70 let

Šafusová Marie

91 let

Zahradníčková Markéta

70 let

Uršitz Jaroslav

90 let

Jilemnická Zdeňka

60 let

Horáková Růžena

80 let

Veselý Jaroslav

60 let

Kolaříková Růžena

75 let

Durec Jan

60 let

Semelka Jiří

75 let

Kos František

60 let

Tomčalová Renata

75 let

Pihanová Jarmila

60 let

Valešová Blanka

75 let

Ronovský Josef

50 let

Gálová Hana

75 let

Vrabec Josef

Z jednání Rady města v březnu 2014
Prodej pozemků
Městský úřad připraví nová pravidla pro prodej pozemků pro výstavbu rodinných domků. Cílem je dosáhnout
stavu, kdy by se takto prodané pozemky skutečně využily k účelu, pro který k prodeji došlo a situace, kdy by
takto nemohly eventuálně vzniknout městu problémy.
Majetek města
Do přehledu jsou zahrnuty tyto položky: Nehmotný majetek, pozemky, stavby, movité věci a jejich soubory, dlouhodobý finanční majetek, nehmotné investice, hmotné investice apod. Zde jsou položky zahrnuty
do celkových částek vyjádřených v celých korunách (zaokrouhleno).
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Celkem v Kč

Stav k 31. 12.
2012

Přírůstky
roku 2013

Úbytky roku
2013

Stav k 31. 12.
2013 btto

Oprávky roku
2013

Stav k 31. 12.
2013 netto

528.827.616

65.457.638

24.919.529

569.365.725

85.886.144

483.479.580

Uvedený stav je ovlivněn náhlými změnami danými jak změnami metodiky výkaznictví, tak změnami
vládních předpisů. Tento přehled poukazuje, jak město Krásná Lípa řádně hospodaří a navyšuje svoje
majetková aktiva.
Rekonstrukce hasičské zbrojnice
Rada rozhodla vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku. Minimálně deset let je hotov projekt a jsou
vyřízeny i další náležitosti, scházely pouze finance, protože dle předpisů prý hasičská zbrojnice nespadá
do občanské vybavenosti, ale město samo tolik peněz nemá. Snad se již potřebné dotace dočkáme.
Dopis hejtmana Ústeckého kraje ve věci dopravní obslužnosti Šluknovska
Starostové Sdružení pro rozvoj Šluknovska požádali hejtmana o pomoc v rozvoji dopravy v našem regionu zejména s ohledem na to, že z oněch asi tří milionů návštěvníků Saského Švýcarska se jen málokterý
dostane do Českého Švýcarska a do našich obcí zvláště právě kvůli nedostatečné dopravní obslužnosti.
Po několika měsících přišla odpověď, ve které se starostové dozvěděli, že nám kraj vlastně téměř v ničem
nijak pomoci nemůže.
Nabízí se tedy otázka: proč vlastně byly zřízeny kraje a svěřena jim mj. doprava, když dle onoho vyjádření
nic zařídit nemohou?
Šlo o tyto problémy
 Tarifní odbavení českých cestujících za přijatelné ceny
 Vlaková obsluha trati Rumburk – Ebersbach

Z jednání zastupitelstva v březnu 2014
Zastupitelstvo města schvaluje:
1) poskytnutí dotace ve výši 50 tis. Kč Sboru dobrovolných hasičů města Krásná Lípa na oslavy 150. výročí
založení,
2) poskytnutí dotace ve výši 80 tis. Kč Klubu cyklistiky Krásná Lípa na uspořádání závodu TOUR DE FEMININ,
3) poskytnutí dotací občanům na opravy vnějších plášťů budov, střech, plotů a květinové výzdoby do výše
160 tis. Kč dle platných pravidel,
4) realizaci zemního tělesa budoucí cyklostezky na Rumburské ulici vč. odstavné plochy. ZM schvaluje
použití výkopového materiálu ze stavby kanalizace s tím, že náklady na realizaci zemních prací a zformování samotného tělesa budou kryty z části úspor za dopravu a skládkovné.
ZM schvaluje takto členské příspěvky města Krásná Lípa na rok 2014:
1) Destinační fond ČŠ ve výši 23 000 Kč,
2) Euroregion NISA ve výši 17 835 Kč,
3) Euroregion LABE ve výši 8 995 Kč,
4) DSO Sever ve výši 18 255 Kč,
5) MAS Šluknovsko ve výši 500 Kč.

Události v místě
Nové insignie
Každý starosta má k výkonu své služby mimo jiné také příslušné insignie, tedy řetěz

 Propojení linek U28 (D. Poustevna-Rumburk) a U27 (Mikulášovice – Rumburk)

ze žlutého kovu, na němž je zavěšena plaketa se státním znakem. Odborný slovník

 Zachovat spojení Varnsdorf – Seifhennerdorf, příp. obnovit spojení Eibau – Seifhennersdorf

k tomu říká toto: „Hlavy měst, respektive jeho zastupitelé, obvykle mají právo užívat

 Řešit chybějící návaznost některých vlaků v Rumburku a v Rybništi

řetězu, obvykle s medailí či plaketou, a pečetidla, a držet také klíče od bran města,

 Zachovat přímé spojení Rumburk – Kolín – tady slibují pomoci

které jsou dnes ve většině měst jen symbolické.“ Insignie obvykle užívají panovnici

 Zavést vlakové spojení Liberec – Varnsdorf – Rybniště – Krásná Lípa – Panský – Mikulášovice – Sebnitz

(tzv. regálie), církev (pontifikálie), univerzity a města.

– Bad Schandau

Takový řetěz se státním znakem se však smí používat pouze při výkonu svěřené části státní správy (například
při oddávání snoubenců, vítání důležitých návštěv apod.), tedy nikoli například při vítání občánků. Proto, aby

Nechybělo ujištění, že kraj věnuje dopravě na Šluknovsku a v turistické destinaci Českého Švýcarska mi-

byla důležitost takového občanského obřadu či jiné závažné akce podtržena, si starostové musí opatřit ještě

mořádné úsilí. Připomeňme, že kraj neobjednává kdysi běžný autobusový spoj Dolní Poustevna – Ústí nad

druhou insignii, jež slouží právě takovým účelům. V měsíci březnu se dočkala i Krásná Lípa. (příloha str. 51).

Labem, také při této cestě musíme přestupovat v Děčíně na vlak.

Turnaj ve stolním tenisu
V krásnolipském sportovním areálu se pořád něco děje, akce stíhá akci. Prvního března zde například proběhl turnaj ve stolním tenisu. Je dobře, že každý
návštěvník areálu i třeba náhodný kolemjdoucí vědí, že investice vynaložené
na jeho stavbu nebyly následně promarněny, jako je to u podobných zařízení v ji-
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ných místech, kde nezájem zvítězil. Náš areál je využíván až do pozdních večerních hodin. Turnaj ve stolním tenisu je jednou z mnohých aktivit tohoto sportovně rekreačního zařízení (příloha str. 52).

Berušková burza
Je už dlouhou tradicí dobrých hospodyněk, že krátce používané dětské oblečení
se využije v rozumné rodině i pro další děti vlastní nebo pro děti příbuzných či

Volejbalový turnaj žen

známých. Děti ze všeho rychle vyrostou a oblečení i obutí je velmi drahé. Mateřské

Dne 8. března se uskutečnil volejbalový turnaj žen k oslavě Mezinárodního dne

centrum Beruška uspořádalo opět burzu dětského oblečení, vybavení a hraček,

žen. Je zajímavé, že se svátek, který se v dobách minulého režimu téměř zprofa-

tentokráte s důrazem na jaro (příloha str. 56).

noval, zase pomalu vrací do obecného povědomí a zdá se, že ožívá. Tento turnaj
je toho důkazem (příloha str. 53).

Soutěž Zpěváček

Noc s Andersenem
Hezkou tradicí je akce Noc s Andersenem, jejímž cílem je zvýšit zájem dětí o četbu
a seznámit je i s provozem veřejné knihovny. Kniha bývala u nás znakem jistého spo-

Již desátý ročník celostátní dětské soutěže Zpěváček proběhl v sobotu 8. března

lečenského statutu jejího majitele spíš, než prostým nosičem dat, ale v současnosti

v místním kině-kulturním domě za účasti jedenácti soutěžících. Podmínkou bylo

četba a obliba knih mají trvale sestupnou tendenci. Děti se sešly, prohlédly si prostory

zazpívat dvě lidové písně, z toho jednu s doprovodem a druhou à capella. V dub-

knihovny, početly si, pohrály si i vyslechly si četbu a nakonec v knihovně přenocovaly

nu soutěž pokračuje regionálním kolem v Jablonci nad Nisou.

(příloha str. 57, 58).

Je dobře, že pěvecké tradice v Krásné Lípě trvají, i když v menším rozsahu. Ještě
před několika lety aktivně zpívalo na zdejší škole každé páté dítě (dětské pěvecké sbory Včeličky a Lipka), za monarchie zde dokonce ve čtyřech pěveckých sborech zpívalo celkem 458
dospělých! (příloha str. 54, 55)

Cestopisná povídání v Křinickém pivovaru

Do Českého Švýcarska se navrátili vlci.
Jak bylo oznámeno, byl potvrzen výskyt vlků v prostoru Českého Švýcarska. Úřady
občanům sdělují, že není nutné se této situace obávat, protože vlci člověka nenapadnou, jsou to plachá zvířata, která se setkání s člověkem vyhýbají. Mají velice
důležitou roli v udržování přirozené rovnováhy v přírodě, podílejí se pozitivně

Středa 5. 3. v 18 hodin: Japonsko není jen Shinkanzen – cestopisné povídání

na omezení výskytu dlouhodobě přemnožených některých druhů volně žijící zvěře -

s Radimem Misiačekem. Středa 12. 3.: Pobaltská trilogie – Litva, cestopisné

například divokých prasat, srnčí a jelení zvěře.

povídání s Josefem Miškovským. Obě přednášky se konají v sále Křinického
pivovaru. Vstupné 40,- Kč opravňuje ke konzumaci jednoho piva nebo drobného
občerstvení.

Celý text vyňat z letáku, který vydal Křinický pivovar. Pivovarská restaurace tak není pouze místem přátelských posezení, ale i zajímavých společenských akcí.

A ještě jednou Křinický pivovar

Krásnolipská Kostka a sociální problémy regionu
Kostka podepsala dohodu o spolupráci na projektu „Sociálně vyloučené lokality
Ústeckého kraje“ s Úřadem práce ČR Ústí nad Labem. Jde o podporu zaměstnanosti a vzdělanosti osob z lokalit Krásná Lípa, Rumburk a Jiříkov. Tyto aktivity mají
četné příznivce, ale i odpůrce, zejména po neblahých zkušenostech z minulosti,
kdy různé agentury pořádaly všelijaké údajně rekvalifikační kursy, ale jejich absol-

V sobotu 22. března se v populárním Rodinném pivovaru Zvíkov konal osmý ročník degustační soutěže

venti brzy zjistili, že tak nezískají konkrétní pracovní místo, jen jistý předpoklad pro jeho získání.

Jarní cena českých sládků. V kategorii polotmavých ležáků získalo první místo pivo Falkenštejn, které

Myslím, že je na místě připomenout zkušenosti z práce někdejší krásnolipské pletařské školy, která realizo-

vaří Křinický pivovar v Krásné Lípě. Soutěžilo se celkem ve dvanácti kategoriích, soutěžilo 40 vzorků z 27

vala podobné aktivity, ale vždy přesně s ohledem na konkrétní požadavky průmyslových podniků, které pak

pivovarů. Pivo Falkenštejn tedy nechutná pouze domácím, ale má dobrý zvuk i jinde.

absolventy bez problémů zaměstnaly nebo je přímo samy na vzdělávací akce poslaly. Byla to ovšem doba

Dětský karneval

rozkvětu zdejšího průmyslu, nikoli doba jeho rozpadu a vzniku kritické úrovně nezaměstnanosti.

(V prvním odstavci byl využit text Ilony Weinerové, Kostka Krásná Lípa)

Karneval proběhl v neděli 9. března v slavnostně vyzdobeném sálu kulturního
domu za hojné účasti dětí, které se při hudbě dobře a duchaplně bavily nejen
tancem, ale zejména při různých společenských a zábavných hrách

(příloha str. 55).

Oslava masopustu
Již tradiční oslava masopustu proběhla i letos v Krásné Lípě. Průvod maškar
uspořádal folklorní soubor Dykyta dne 1. března odpoledne. Průvod prošel obcí
za pozornosti zdejších obyvatel i návštěvníků, na několika místech se muzicírovalo
i tančilo (příloha str. 59).
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Podpora zájmových činností v Krásné Lípě

organizace sdružení

Krásnolipští zastupitelé schválili pro letošek organizacím ve městě finanční podporu ve výši téměř půl
milionu korun podle předem stanovených kritérií.

příspěvek
na činnost

OS Krásnolipsko

7 000 Kč

Prolínání světů
Sv. Martin na bílém koni
Krásnolipská plažák

20 000 Kč
9 000 Kč
2 000 Kč

Nobilis Tilia

7 000 Kč

Svatojánské slavnosti

20 000 Kč

Agentura pro Lípu

Parkmaraton

20 000 Kč

SDH

150. výročí založení SDH Krásná
Lípa

50 000 Kč

Uvádíme celkový přehled:

PODPORA ZÁJMOVÝCH ORGANIZACÍ 2014
organizace sdružení

příspěvek
na činnost

ATOM ZELENÁČI - keramika

11 000 Kč

FS LUŽIČAN

15 000 Kč

KLUB CYKLISTIKY
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

TJ ODBÍJENÁ

7 000 Kč
20 000 Kč

7 000 Kč

ČSOP TILIA

10 000 Kč

FS DYKYTA

15 000 Kč

ČRS MO

15 000 Kč

TJ ŠACHY

5 000 Kč

TJ ZÁPAS ŘECKO-ŘÍMSKÝ
MC BERUŠKA
Rodiče pro školu

15 000 Kč
7 000 Kč
10 000 Kč

CELKEM

2 000 Kč

0 Kč

248 000 Kč

377 000 Kč

0 Kč
Václavské posvícení
VII. MFF TP (+60 tis. zázemí)

4 000 Kč
5 000 Kč

Tour de Feminin

80 000 Kč

Pohádkový les
125. výročí rozhledny VH
Pochod skalními hrádky

12 000 Kč
23 000 Kč
12 000 Kč

Turnaj veteránek
Turnaj žen Femina

2 000 Kč
2 000 Kč

Den Země
zelená stezka

4 000 Kč
4 000 Kč
0 Kč

Zlatá Udice - soutěž

4 000 Kč

Open České Švýcarsko

3 000 Kč

Mikulášský turnaj
České Švýcarsko - turnaj

8 000 Kč
8 000 Kč

Burza dětských věcí

4 000 Kč

XIXX. Festival PS
Chorvatsko - mezinár. Soutěž
Young Americans

5 000 Kč
12 000 Kč
25 000 Kč

RPŠ - PS Sboreček

15 000 Kč

0 Kč

RPŠ - KKS

20 000 Kč

0 Kč

TJ Kopaná

25 000 Kč

0 Kč

RS Čačipen
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Krásna Jurta

příspěvek na akci

příspěvek na akci

Miss Roma
Romský Missák

KBC Kr. Lípa - kickbox

15 000 Kč

Mistrovství ČR v kickboxu

DFS Křiničánek

20 000 Kč

Dětská taneční dílna

2 500 Kč
2 500 Kč
30 000 Kč
4 000 Kč

Zprávy o Krásné Lípě uveřejněné jinde
DĚČÍNSKÝ DENÍK V BŘEZNU 2014
(Není-li uvedeno jinak, ponecháváme v textech, jež přebíráme, původní pravopis i stylistiku. Kurzívou
psané texty nejsou součástí citací.)

Děčínský deník, 1. března 2014
V rubrice „Dobrá zpráva pro“ (Krásnou Lípu) se píše o blížícím se termínu další burzy hraček, dětského
oblečení a sportovního vybavení. Burza se uskuteční v sobotu 15. března v místním kulturním domě a pořádá ji Mateřské centrum Beruška za podpory města.

Děčínský deník, 3. března 2014
V tomto čísle Děčínského deníku byla na dvou místech uveřejněna krátká zmínka o tom, že v Krásné Lípě
proběhla oslava masopustu, například takto: „Masopustní průvody plné masek vyrazily do ulice v Krásné
Lípě nebo ve Starých Křečanech.“

Děčínský deník, 8. března 2014
KRÁSNÁ LÍPA PO ROCE PATŘILA MAŠKARÁM
Průvod masek s lidovou muzikou oživil i Krásnou Lípu. Masopustní maškary si daly dostaveníčko na krásnolipském náměstí, odkud vyrazily na tradiční obchůzku městem. Nejprve ale jejich zástupci z folklorního souboru Dykyta dle tradice požádali starostu města Zbyňka Linharta o svolení na jedno odpoledne
obsadit město a tropit v něm taškařice. Masopust v Krásné Lípě má mnohaletou tradici a patří mezi
nejdéle udržované tradice ve městě i ve Šluknovském výběžku.

Děčínský deník, 12. března 2014
V rubrice „Dobrá zpráva pro“ se oznamuje, že krásnolipští hasiči dostanou 10. května t. r. v rámci oslav
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150. výročí založení svého hasičského sboru zásahové auto. Jde o repasovaný vůz, který pojme zásahové
družstvo a devět m3 vody.

Přílohy

Děčínský deník, 21. března 2014
V rubrice „Dobrá zpráva pro“ (milovníky piva) se anoncuje klubový večer v Křinickém pivovaru, kde se
bude právě v ten den slavnostně narážet nové pivo – jarní speciál a také proběhne přednáška pro milovníky piva. Součástí akce bude i ochutnávka nového piva.

Děčínský deník, 22. března 2014
V rubrice „Dobrá zpráva pro“ se sděluje, že odpoledne v sobotu dne 12. dubna bude prostor kulturního
domu v Krásné Lípě vyhrazen pouze ženám, pro které je připraven zajímavý program: kosmetika, divadelní scénka atd.

Děčínský deník, 22. března 2014
V rubrice „Právě jsme se narodili“ se oznamuje narození Tobiáše Indráka z Krásné Lípy. Měřil 49 cm, vážil
3,65 kg.

Děčínský deník, 27. března 2014
V rubrice „Z Děčínska“ se objevil text o třídění bioodpadu v Krásné Lípě s tímto obsahem:
Od letošní sezóny začnou v Krásné Lípě třídit biologický odpad do speciálních kontejnerů. Podle odhadu
radnice by mohlo jít až o 50 tun bioodpadu navíc. Dosud byly na bioodpad pytle, teď mohou lidé požádat
o speciální hnědé popelnice.

Děčínský deník, 29. března 2014
Děčínský deník v článku „Kostka obstála, kontroloři nenašli v její odlehčovací službě téměř žádné chyby“
sděluje výsledky kontroly, kterou v komunitním centru Kostka provedli inspektoři z úřadu práce. Kontrolovali (bez další specifikace autora článku) dokumentaci, nastavení vnitřních pravidel, hovořili se všemi
pracovníky a vybranými klienty. Autor článku konstatuje, že krásnolipská Kostka své služby poskytuje
prakticky v celém šluknovském výběžku. Jde o péči o osoby se sníženou soběstačností, domácí péči,
sociální prevenci a také o různé terénní programy a práci s mládeží.

Děčínský deník, 31. března 2014
Uveřejněn článek s obrázkem týkající se turistů z KČT Krásná Lípa, kteří otevírali studánky u pramenů
Křinice.

Insignie starosty Krásné Lípy
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Turnaj ve stolním tenisu

Volejbalový turnaj žen

Turnaj ve stolním tenisu

Volejbalový turnaj žen
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Pěvecké spolky v místě v 19. století:
Rok
vzniku

Název spolku

Počet členů

O spolku

1860

Mužský pěvecký sbor
(původně jen mužský, od r.
1883 smíšený)

53 pěvců,
36 žen,
84 přispív.

Vznikl 1846, zanikl 1854. R. 1860 obnoven. Sbormistr
R. Kögler, skladatel písní. Jeho skladby byly součástí
repertoáru sborů, vyšly tiskem.

1865

Mužský pěvecký sbor Krásný 81
Buk

Uvádí se pěstování zpěvu a zábavy.

1870

Mužský pěvecký sbor
Falkenhain

42

Vzbuzení a pěstování citu pro zpěv a družnost. V roce
1875 vytvořen i ženský sbor.

1873

Mužský pěvecký sbor
Liedertafel

58

Pěvecké vzdělávání a pěstování zábavy.

1884

Mužský a ženský pěv. sbor
Concordia

188

Sborový zpěv lidových a umělých písní. Ženský sólový
kvartet. Sbormistr učitel Jos. Zeitler.*)

*) zdejší rodák, hudební skladatel

Soutěž Zpěváček
Pro možnost porovnání někdejšího stavu s dnešním připojujeme tabulku s přehledem pěveckých
spolků pro dospělé v Krásné Lípě v minulosti. Počet
obyvatelstva tehdy byl sice vyšší, než dnes, ale i tak
je rozdíl dobře patrný. Údaje pocházejí z Lahmerovy
kroniky, úplný přehled spolků uveřejněn v publikaci: K. Jarolímek, Letmý pohled do historie školství
v Krásné Lípě.

Dětský karneval
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Dětský karneval

Berušková burza

Berušková burza

Noc s Andersenem
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Noc s Andersenem

Oslava masopustu se souborem Dykyta

Oslava masopustu se souborem Dykyta
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(Podle: www.pocasi-strelna.cz/krasnalipa.htm)

Z matriky
Dosažený věk

Jméno a příjmení jubilanta

Dosažený věk

Jméno a příjmení jubilanta

95 let

Kočová Libuše

70 let

Trnka Josef

91 let

Cempírková Bedřiška

60 let

Auerswald Miroslav

85 let

Lhotáková Jaroslava

60 let

Danko Alojz

85 let

Lobotková Anna

60 let

Daňková Anna

85 let

Machálek Květoslav

60 let

Dohnalová Renata

85 let

Sedláková Marie

60 let

Gottwald Milan

80 let

Chudoba Josef

60 let

Humr Václav

80 let

Hosperová Zdeňka

60 let

Králík Jiří

7

80 let

Svobodová Evelyn

60 let

Němečková Hana

Nezaměstnanost v České republice ............................................................................................................

8

75 let

Chňapková Vlasta

60 let

Rameš Ivan

75 let

Kunst Miloslav

60 let

Rojer Josef

Náš starosta bude kandidovat do Senátu Parlamentu České republiky ....................................................

8

75 let

Marschner Rainer

60 let

Sedláčková Emilie

Krásná Lípa stále vzkvétá ...........................................................................................................................

8

75 let

Schiffneder Karel

50 let

Ferenc Petr

75 let

Sodomka Jaroslav

50 let

Chládková Jana

Místopředseda Sněmovny navštívil Krásnou Lípu ......................................................................................

8

70 let

Jirková Jana

50 let

Martinézová Dagmar

Zprávy o Krásné Lípě uveřejněné jinde .............................................................................................

9

70 let

Králová Alena

50 let

Mrázková Jitka

70 let

Ponížilová Marta

50 let

Pallag Jiří

Děčínský deník v dubnu 2014 (heslovitě) ...................................................................................................

9

70 let

Říha Jan

50 let

Šefl Jiří

Přílohy ............................................................................................................................................

11

Z jednání Rady města v lednu
Z usnesení 59. zasedání Rady Města Krásná Lípa ze dne 2. 4. 2014
Rada města schválila
1) Uzavření nájemní smlouvy na pronájem baru v kulturním domě Klubu českých turistů Krásná Lípa
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2) Smlouvu na obnovu fasády objektu technických služeb s dodavatelem Jiřím Čechem, Krásná Lípa
3) Smlouvu na renovaci oken Domu služeb s firmou Josef Papoušek.

Duchovní život v Krásné Lípě
Na stránkách http://www.farnost-krasna-lipa.cz/ se pod titulem Velikonoční svátky – liturgie objevila
nabídka bohoslužeb:

Z jednání zastupitelstva v dubnu 2014

Velikonoční svátky-liturgie
KVĚTNÁ NEDĚLE:
13. 4. 2014

Chřibská
Krásná Lípa
Rybniště

8.00 hod.
10.00 hod.
14.00 hod.

ZELENÝ ČTVRTEK:
17. 4. 2014

Krásná Lípa
Chřibská

15.00 hod.
17.30 hod.

VELKÝ PÁTEK:
18. 4. 2014

Krásná Lípa
Chřibská

15.00 hod.
17.30 hod.

BÍLÁ SOBOTA:
19. 4. 2014

Krásná Lípa

17.00 hod.

na projekt Rekonstrukce požární zbrojnice v Krásné Lípě.

VELIKONOČNÍ NEDĚLE:
20. 4. 2014

Krásná Lípa

17.00 hod.

Zřízení provozovny – manikúra, pedikúra

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ:
21. 4. 2014

Krásná Lípa

10.00 hod.

Z usnesení 60. zasedání Zastupitelstva Města Krásná Lípa konaného dne 22. 4. 2014
Rekonstrukce požární zbrojnice
Rada projednala výsledky jednání komise pro výběrová řízení na dodavatele stavby Rekonstrukce požární zbrojnice v Krásné Lípě pro občanskou vybavenost a komunitní život a schvaluje postup dle výsledků
a doporučení komise vč. vyloučení jednoho z uchazečů a pořadí firem dle výše nabídkové ceny. Rada bere
na vědomí výsledky jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad a schválení dotace

Rada schvaluje pronájem nebytových prostor č. 6, Křinické náměstí 248/1, Pavlíně Švecové bytem Zahrady 16, Krásná Lípa na dobu neurčitou, za účelem zřízení pedikúry, manikúry a příbuzných služeb dle
předloženého návrhu. V Krásné Lípě dosud byla tato služba poskytována ambulantně.

Krásná Lípa bývala městem s obyvateli oddanými křesťanské věrouce, kteří pilně navštěvovali bohoslužby. Tato tendence přetrvala dokonce i po vítězství katolické strany v třicetileté válce (1618 – 1648), kdy
byla značná řada zdejších obyvatel přinucena odejít ze země. Ještě nějaký čas poté navštěvovali potají ti,

Město plné květin
Rada vyhlašuje soutěž Město plné květin 2014 a schvaluje její pravidla dle předloženého návrhu.

kteří ze země odejít nesměli (poddaní) nekatolické bohoslužby v sousedním Sasku. Za minulého režimu
(rozumí se do konce roku 1989) bylo jakékoli náboženské přesvědčení potlačováno, a došlo tak k hlubokým změnám v postojích a duchovní orientaci obyvatelstva.

Události v místě

Krásná Lípa prodává bývalou školu v Kyjově.
Budova bývalé školy sloužila nějaký čas turistům. Připomeňme si nyní, když

153. výročí úmrtí Anthony Philipa Heinricha

má přejít do vlastnictví někoho jiného, něco z její historie, tedy to, co se zatím

U příležitosti 153. výročí úmrtí významného skladatele, rodáka z Krásného Buku

podařilo zjistit o posledním školním roce, který se v této budově vůbec odehrál

Anthony Philipa Heinricha se v neděli 4. května od 10:00 hod. v kostele svaté Máří

(příloha str. 75).

Magdalény koná mše, kde zazní i jedna z mistrových skladeb v podání Pavla a Jany
Farských.
A. P. Heinrich se stal americkým hudebním skladatelem a byl první v USA, kdo
se živil výhradně hudbou jako profesionální houslista, skladatel a dirigent. Žil ve Filadelfii, v Pittsburghu,
kde řídil mimo jiné nejstarší známé provedení Beethovenových symfonií. Dvakrát podnikl koncertní turné
na kontinent. Za své druhé cesty se dočkal vřelého přijetí, které vrcholilo koncertem v Praze na Žofíně 3.
března 1857. Nakonec se usadil v New Yorku, kde komponoval a učil hudbě. Dokonce předsedal ustavující
schůzi Newyorské filharmonické společnosti (New York Philharmonic Society) v roce 1842. Na sklonku roku
1859 se vrátil do New Yorku, kde o dva roky později zemřel v chudobě (příloha str. 71).

(s využitím textu z Wikipedie)

1945/46: Škola začala vyučovat s celkem 36 žáky, z toho bylo 5 českých, 2 slovenské a 29 německých.
Tento stav trval asi až do 30. 4. 1946, kdy došlo k odsunu německého obyvatelstva, s nímž odešly samozřejmě i školní děti. Poté zde zůstalo jen 5 českých, 2 slovenské a 9 německých dětí. Celkem 20 německých dětí podle záznamu v třídním katalogu dne 30. 4. 1946 „se odstěhovalo“ do Německa.
Citát ze školní kroniky: „Řídícím učitelem byl jmenován Rudolf Kučera z Poděbrad. Druhým učitelem
ustanovena Otilie Kučerová, rovněž z Poděbrad. Jmenovaní učitelé byli zároveň pověřeni obstarávati
vyučování na dvojtřídní škole ve Sněžné a jednotřídní škole v Kyjově, jelikož pro nedostatek učitelstva
nebylo lze je obsaditi.“
Tento školní rok byla také posledním rokem, kdy se zde vůbec vyučovalo.

(Text z rukopisu knihy o školství na Krásnolipsku po válce).
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Na elektrokolech k sousedům

poslouží hned dvakrát, protože v místě doručení ji dále třídí a zpracovávají lidé, kteří byli propuštěni

To byl název jedné zajímavé dubnové akce. V pátek 25. dubna se milovníci jízdy

z výkonu trestu nebo bezdomovci. I těmto lidem se tak může pomoci při opětovném zařazení do společ-

na elektrokolech sešli odpoledne v Krásné Lípě před Domem Českého Švýcar-

nosti (příloha str. 80).

ska. Setkání vlastně začalo jako výstava těchto stále ještě ne příliš běžných
dopravních prostředků, kterou obdivovali mnozí kolemjdoucí, i ti, kteří na místo
srazu přišli s ciílem podívat se. Výlet, který účastníci podnikli, nebyl příliš ná-

Podpora zájmových organizací

ročný, trasa Krásná Lípa – Hinterhermsdorf a zpět byla dlouhá pouhých 26 kilometrů. Ti, kteří elektroko-

Město Krásná Lípa již tradičně poskytuje zájmovým organizacím, které na jeho území působí, všestran-

lo nevlastní, měli možnost si je zapůjčit. Tímto podnikem byla oficiálně zahájena turistická sezóna 2014

nou podporu včetně podpory finanční. O konkrétním rozdělení a výši této podpory rozhodují volené orgá-

(příloha str. 73).

ny města. V tomto roce bylo zatím vydáno 377.000,- Kč na podporu spolkové činnosti v Krásné Lípě z prostředků města. I letos došlo k takovému rozhodnutí a tabulka s informacemi o tom, jaké peněžní podpory

Odpoledne pro ženy, 12. 4. 2014
Součástí programu Odpoledne pro ženy bylo komické vystoupení herců divadla

66

se kterému spolku dostane, byla zveřejněna mj. i v místním čtrnáctideníku Vikýř (příloha str. 81).

Hraničář Rumburk, krásné taneční variace předvedly dívky z místní základní

Výstava vyšívaných obrazů

školy. Následovala vtipná ukázka tzv. pánského žehlení, kterou předvedli velmi

Je užitečné si občas připomenout, že zde žijí lidé, kteří se zabývají něčím nikoli

spoře odění pánové. Dále se mohly ženy podívat na ukázku kickboxerského

zcela běžným a že v tom dosahují hezkých výsledků. Veřejnosti se už tak v mi-

zápasení a sledovat krátký kurs sebeobrany. K dobré náladě přispělo i hudební

nulosti představili zdejší výtvarní umělci, modeláři apod. V dubnu byla v Domě

vystoupení žáků ZUŠ Rumburk. Po celé odpoledne si ženy mohly nechat předvést nové trendy v lakování

s pečovatelskou službou (tzv. „modrém“) instalovaná výstava vyšívaných obra-

nehtů a vyzkoušet tvorbu jarních květinových dekorací a pletení košíku z pedigu. Některé zájemkyně

zů, jejichž autorkou je místní občanka paní Koloušková. Dodejme, že zhotovení

neodolaly a nechaly si vyložit osud od zkušených kartářek. Věříme, že se všem ženám odpoledne líbilo

jednoho díla jí trvá zhruba čtvrt roku a že se vzhledem k materiálové náročnosti nejedná o právě levnou

(příloha str. 4, 75). (využit text z www stránek města)

zábavu (příloha str. 82, 83).

Volby do Evropského Parlamentu

Nezaměstnanost v České republice

Ve dnech 23. a 24. 5. 2014 se uskutečnily volby do Evropského parlamentu.

V kronice jsme již uváděli data o stavu nezaměstnanosti v České republice i v Krásné Lípě. Hospodářská

Evropský parlament (EP) je jeden ze sedmi orgánů Evropské unie a spolu s Ra-

krize sice snad již odeznívá, ale čísla o nezaměstnanosti jsou stále varovná. Podle oficiálních vládních

dou Evropské unie přijímá její legislativní akty a reprezentuje občany Evropské

údajů sice v dubnu nezaměstnanost v ČR klesla na 7,9%, ovšem pokles nezaměstnanosti významně

unie. Poslanci parlamentu jsou voleni přímou volbou každých pět let. První

ovlivňují začínající sezónní práce. Na jedno volné pracovní místo v rámci ČR připadá v současné době 13

přímé volby do Evropského parlamentu byly v červnu 1979. Parlament má 766

uchazečů, v některých regionech je ovšem situace výrazně horší. V rámci kraje Ústeckého je nezaměst-

poslanců, Českou republiku původně zastupovalo 24 poslanců, v roce 2014 jich ale je již jen 21. Všichni

naných 11,24% práceschopných občanů, v okrese Děčín je to 11,11%. Nezaměstnanost je přitom nižší

mají pětiletý mandát. Sídlo europarlamentu je ve Štrasburku. Celkové výsledky voleb uvádíme v příloze.

než v letech 2000-2005. Největší podíl z necelých čtyř set tisíc nezaměstnaných tvoří pomocní a nekvali-

Volby do Evropského parlamentu se v Krásné Lípě setkaly s nezájmem. Malá účast 13,11%, hluboko pod

fikovaní pracovníci, tedy lidé bez potřebné kvalifikace.

republikovým průměrem, znamenala účast 371 voličů (z celkového oprávněného počtu 2 838) a nakonec

Nezaměstnanost u nás je jedna z nejnižších v celé Evropské unii, i tak představuje tíživý problém, který se stá-

366 platných hlasovacích lístků. Největší podíl získala KSČM (17,21%, 63 hlasů), na druhém až třetím

le nedaří řešit. Velmi tíživá je zejména situace ve Šluknovském výběžku, kde nezaměstnanost patří k největším

místě se umístila TOP 09 + STAN a ANO 2011 (shodně 16,39%, 60 hlasů) a dvouciferný výsledek ještě

v celé naší zemi. Již tradičně přesahuje 10 % z práceschopného obyvatelstva. Jisté je, že určitý počet z těchto

uhrála ČSSD (15,02%, 55 hlasů). Zbytek hlasů se rozdrobil mezi dalších 23 politických subjektů, 12 stran

nezaměstnaných představují lidé, kteří z nejrůznějších důvodů práci ani nehledají a dovedně využívají sociální

nedostalo ani jeden hlas (příloha str. 76, 77, 78, 79). (Využit text Jana Koláře)

systém, který se podvodům a zneužívání jen stěží dokáže bránit. I tak je situace nelehká (příloha str. 84).

Sbírka ošacení – humanitární akce

Náš starosta bude kandidovat do Senátu Parlamentu České republiky

Již od desátého února probíhala v Krásné Lípě sbírka ošacení pro humanitární

Konečně jsme se oficiálně dozvěděli to, o čem se už nějakou dobu ve veřejnosti spekulovalo. Starosta

účely. Byla velmi úspěšná, Diakonie Broumov, jež byla příjemcem shromáždě-

Krásné Lípy ing. Zbyněk Linhart se stane kandidátem do Senátu za volební okres Děčín. Již předem mu

ných věcí, obdržela celkem 86 pytlů nejrůznějších součástí oblečení. Sbírka

svoji podporu vyjadřuje velké množství lidí, protože díky jemu se Krásná Lípa stala městečkem opět

67

DUBEN 2014

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

vzkvétajícím a bývalé i nové krásy nabývajícím místem. Svoji podporu mu vyjádřili také starostové téměř
všech obcí Šluknovského výběžku, jen starosta Varnsdorfu podporuje opětovnou kandidaturu pana Josefa Zosera, starosty Jiřetína pod Jedlovou (příloha str. 83).

Krásná Lípa stále vzkvétá
Městečko, které ještě před pětadvaceti lety bylo v podstatě smutnou a zanedbanou obcí plnou pustnoucích zákoutí, domů a padajícími fasádami, četných mezer po demolicích obytných i jiných budov, začalo
brzy po obnovení svobody vzkvétat. Městu se daří opravovat nemovitosti, které má ve svém vlastnictví,
máme novou kanalizaci, chodníky, vodovod, náměstí, upravený park, všude plno zeleně. Dnes se stává vyhledávaným turistickým centrem, kde se začínají rozvíjet služby, jež turismus potřebuje. Tak zde
vznikla řada penzionů, byl postaven velký hotel, zrekonstruován objekt Továrna, vybudován sportovní
areál, na náměstí funguje pivovar, čokoládovna, pekárna, ve městě se etablovalo několik nových podniků, návštěvnické centrum Dům Českého Švýcarska a řada dalších zajímavých a užitečných objektů,
ale stále zde není dostatek pracovních míst. Vznikla zde celá řada zajímavých a hezkých míst, i když ne
všichni o svůj majetek řádně pečují (příloha str. 84, 85, 86, 87).

Místopředseda Sněmovny navštívil Krásnou Lípu
Místopředseda Poslanecké sněmovny Petr Gazdík navštívil 23. 4. 2014 Krásnou
Lípu. Na radnici se setkal se starostou Zbyňkem Linhartem a místostarostou Janem
Kolářem, poté se spolu s nimi prošel po Krásné Lípě, aby se seznámil s výsledky
péče radnice o město. Následoval pracovní oběd, kterého se zúčastnili i další starostové obcí našeho regionu (příloha str. 87, 88, 89). (Využit text Jana Koláře)

Stavění májky a pálení čarodějnic.
30. duben letos připadl na středu, a tak bylo vlastně od začátku týdne pilno.
Připravit májku, vatru na hřišti u T-klubu, zajistit místo na krátké vystoupení
folklorních souborů, účast hasičů, pozvat sousedy.
Nakonec se jako vždy všechno obrátilo v obecné veselí a hlavně radost dětí.
Zachycení toho, jak vše dopadlo, pro městskou kroniku, bude učiněno v květnovém zápise do kroniky.

Zprávy o Krásné Lípě uveřejněné jinde
DĚČÍNSKÝ DENÍK V DUBNU 2014 (heslovitě)
(Není-li uvedeno jinak, ponecháváme v textech, jež přebíráme, původní pravopis i stylistiku. Kurzívou
psané texty nejsou součástí citací.)

Děčínský deník, 7. dubna 2014
V delší zprávě na stranách 1 a 3 se uvádí informace o tom, že se pohřešují sestry Eva a Pavlína Vodičkovy
(ve věku 16 a 17 let) z Krásné Lípy. Je uveden popis obou dívek, připojeny jsou i jejich fotografie s výzvou
o pomoc při pátrání po obou dívkách. Dál se uvádějí i jiné případy pátrání po pohřešovaných osobách
v regionu.

Děčínský deník, 8. dubna 2014
V rubrice „Dobrá zpráva pro “ se uvádí dobrá zpráva pro ženy v Krásné Lípě. Má to být speciální odpoledne pro
ženy, jež se bude konat v kulturním domě dne 12. dubna. Konstatuje se, že na ženy čeká „například kosmetická
ukázka“.

Děčínský deník, 9. dubna 2014
V rubrice Bezpečnost se sděluje, že „na bezpečnost ve městě budou v příštím půlroce zkušebně dohlížet i strážní bezpečnostní agentury.“ Ti by se měli zaměřit „především na pořádek na veřejných prostranstvích a na a prevenci vandalismu“ (tedy nikoli především na bezpečnost ve městě). Že je vandalismus problém v Krásné Lípě,
ví asi každý, kdo je ochoten vidět, že práce mnoha lidí na udržení pořádku, ošetřování bohaté zeleně apod. je
narušována nejen přímým ničením toho, co je uděláno, ale především bezohledným pohazováním různých odpadků, obalů, plastových lahví a nedopalků cigaret kdekoli, přestože odpadkové koše jsou početné a jsou dobře
rozmístěny.

Děčínský deník, 10. dubna 2014
V delším článku s několika fotografiemi se píše o narůstající černé skládce pneumatik v prostorách bývalého
ACHP a o problémech s tím spojených: majitele nemovitosti nelze zastihnout, poštu si nepřebírá. Město je tak
prakticky bezmocné a nemůže hrozícímu nebezpečí nijak čelit.

Děčínský deník, 11. dubna 2014
Rozsáhlý článek doprovozený fotografií z jedné z odhalených výroben nelegální drogy – pervitinu, informuje
o tom, že v jedné budově v Krásném Buku byla dopadena skupina výrobců této nebezpečné látky. Údajně mělo
jít o Vietnamce. V článku se ale dále sděluje, že stížnosti německých úřadů na to, že se v naší zemi vyrábějí
omamné látky a pašují pak do Německa, jsou do jisté míry neoprávněné, protože se v poslední době ilegální
výroba těchto drog přesouvá právě do Německa. Tam prý jsou také lepší podmínky k získání surovin z běžně
dostupných léků, jejichž výdej je v naší zemi vázán na lékařský předpis.
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Děčínský deník, 11. dubna 2014
Velmi stručné sdělení oznamuje, že se ve středu 16. dubna v krásnolipském kulturním domě uskuteční divadelní
představení. Divadelní soubor z Hrádku nad Nisou uvede známou hru Podivné odpoledne Dr. Zvonka Burkeho.

Děčínský deník, 15. dubna 2014
Článek „Do parku vyrazte s mobilem“ uvádí zajímavou informaci. Obecně prospěšná společnost připravila
pro turisty v nové sezóně informační navigační systém a mobilní aplikaci. S jejich pomocí se bude za využití
mobilního telefonu možno nejen orientovat v přírodním prostředí, ale také zjistit možnosti ubytování, dopravy,
kulturních akcí atd. Tak bude turista moci přijet na místo dokonale připraven, nebo také i na poslední chvíli si
zjistit vše, co ke svému pobytu v Národním parku České Švýcarsko a jeho okolí bude potřebovat.

Na další straně se v krátkém článku „Čeká vás také lampionový průvod“ sděluje, že na den 30. dubna zve město,
zdejší hasiči a folklorní soubor Lužičan zvou na stavění máje, večerní vatru na hřišti u T-klubu a lampionový
průvod.

Přílohy

Děčínský deník, 23. dubna 2014
V článku „Město Krásná Lípa je připravena státu vrátit část dotace na kanalizaci“ (pravopis vzat z předlohy)
se uvádí složitější informace o jednom problému. Jeho podstata je v tom, že město požádalo o dotaci na rekonstrukci kanalizace (cca 90 milionů Kč) a vyhlásilo výběrové řízení na dodavatele. Protože stát byl tím, kdo
naléhal na urychlení tohoto procesu, byla využita zákonná možnost losování firmy z předložených nabídek
(za přítomnosti zástupce státu). Ovšem ještě rok poté ležel projekt na ministerstvu. Celková doba jeho vyřízení
trvala osm let! Po nástupu nové vlády byl celý proces (nejen v Krásné Lípě) zpochybněn a městu hrozí povinnost
vrátit část dotace v době, kdy práce naplno probíhají.

Děčínský deník, 28. dubna 2014
V rubrice „Číslo dne“ se pod číslicí 153 uvádí zajímavá zpráva: U příležitosti 153. výročí úmrtí významného skladatele, rodáka z Krásného Buku Antonína Filipa Heinricha, se v neděli 4. května od deseti hodin v kostele svaté
Máří Magdalény koná mše, kde zazní i jedna z mistrových skladeb v podání Pavla a Jany Farských.

Děčínský deník, dvojčíslo, 30. dubna/1. května 2014
Na titulní stránce se hned dva texty týkaly Krásné Lípy.
V článku „Já za to nemůžu, tvrdí majitelů obří skládky pneumatik v Krásné Lípě“ se deník vrací k případu,
o kterém již informoval a který je v místě velice dobře znám. Podle autora textu majitel tvrdí, že on nemůže za to,
že v prostorách bývalého ACHP, které mu patří, vznikla nejen skládka pneumatik, ale také černá skládka. Prý
za to mohou místní lidé a hlavně starosta, který prý nekomunikuje s obyvateli a nevysvětluje spoluobčanům,
jak nakládat s odpadem. S tím ovšem kontrastuje fakt, že Krásná Lípa se v krajské soutěži v nakládání s odpady
umísťuje pravidelně na prvním či druhém místě. Obviňuje starostu i za to, že nezavolal na pomoc policii – ač
by to jako majitel měl eventuálně udělat sám. Následně dokonce téměř starostu obvinil z toho, že si on, jako
majitel, nepřebírá poštu právě od starosty. V posledních letech vzniklo několik projektů na využití zmíněných
prostor, ale žádný nebyl využit. Podstatné v článku je sdělení, že majitel objektu svoji vinu, jak je dosti obvyklé,
svaluje na někoho jiného.
Druhý text pod názvem „Číslo dne 86“ sděluje, že humanitární sbírka ošacení a dalších předmětů byla mimořádně úspěšná. Místní na tyto účely věnovali tolik věcí, že jimi bylo naplněno 86 pytlů vybraných a vytříděných věcí.
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Budova školy v Kyjově

Elektrokola a spanilá jízda
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Odpoledne pro ženy

Evropský parlament ve Štrasburku

Výsledky voleb do europarlamentu za celou Českou republiku
SUBJEKT

% HLASŮ A MANDÁTY

Volby vyhrálo hnutí ANO 2011 s 16,13 % hlasů a čtyř-

ANO

16,13 % (4)

mi získanými mandáty, těsně druhá skončila koalice

TOP 09 + STAN

15,95 % (4)

TOP 09 a Starostů s 15,95 % a stejným počtem man-

ČSSD

14,17 % (4)

dátů a třetí místo získala ČSSD s 14,17 % a taktéž

KSČM

10,98 % (3)

čtyřmi mandáty. Další dvě strany v pořadí, KSČM

KDU-ČSL

9,95 % (3)

(10,98 %) a KDU-ČSL (9,95 %), získaly po třech man-

ODS

7,67 % (2)

Svobodní

5,24 % (1)

Piráti

4,78 %

SZ

3,77 %

Úsvit

3,12 %

Rozumní

1,63 %

ostatní

6,61 %

dátech. Dva mandáty získala ODS se 7,67 % a jeden
mandát Svobodní s 5,24 %. Volby provázela rekordně
nízká účast – 18,2 %. Volebního klání se účastnilo
rekordních 38 uskupení, o 5 více než při minulých
volbách v roce 2009.

Volby do evropského parlamentu
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Volby do Evropského parlamentu za územní celky

číslo

název

Okres: Děčín

36

Strana

78

Platné hlasy

číslo

název

1

celkem

v%

Česká strana národně sociální

10

0,07

37

Občanská konzervativní strana

35

0,24

38

Věci veřejné

118

0,82

39

OBČANÉ 2011

16

0,11

celkem

v%

SNK Evropští demokraté

80

0,56

2

Koalice SP a NO!

43

0,30

3

Klub angažovaných nestraníků

26

0,18

Výsledky hlasování za územní celky

4

NE Bruselu-Národní demokracie

87

0,61

Obec: Krásná Lípa

5

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

431

3,02

6

Str.zdr.rozumu-NECHCEME EURO

415

2,91

7

Koalice TOP 09 a STAN

1 715

12,03

8

Liberálně ekologická strana

59

9

LEV 21-Národní socialisté

10

Komunistická str.Čech a Moravy

11

Strana

Platné hlasy

číslo

název

celkem

v%

0,41

1

SNK Evropští demokraté

2

0,54

89

0,62

2

Koalice SP a NO!

1

0,27

1 995

14,00

3

Klub angažovaných nestraníků

2

0,54

evropani.cz

6

0,04

4

NE Bruselu-Národní demokracie

0

0,00

12

REPUBL.STR.ČECH,MORAVY A SLEZ.

3

0,02

5

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

12

3,27

13

Fair play - HNPD

11

0,07

6

Str.zdr.rozumu-NECHCEME EURO

5

1,36

14

Česká str.sociálně demokrat.

2 052

14,40

7

Koalice TOP 09 a STAN

60

16,39

16

ANO 2011

2 922

20,51

8

Liberálně ekologická strana

4

1,09

17

„Strana rovných příležitostí“

8

0,05

9

LEV 21-Národní socialisté

0

0,00

18

Moravané

11

0,07

10

Komunistická str.Čech a Moravy

63

17,21

19

Česká strana regionů

30

0,21

11

evropani.cz

0

0,00

20

Občanská demokratická strana

942

6,61

12

REPUBL.STR.ČECH,MORAVY A SLEZ.

0

0,00

21

VIZE 2014

46

0,32

13

Fair play - HNPD

0

0,00

22

Úsvit přímé demokr.T.Okamury

660

4,63

14

Česká str.sociálně demokrat.

55

15,02

23

Strana zelených

390

2,73

16

ANO 2011

60

16,39

24

Strana svobodných občanů

657

4,61

17

„Strana rovných příležitostí“

1

0,27

25

Romská demokratická strana

17

0,11

18

Moravané

1

0,27

26

Komunistická str.Českosloven.

185

1,29

19

Česká strana regionů

0

0,00

27

Volte Pr.Blok www.cibulka.net

89

0,62

20

Občanská demokratická strana

23

6,28

28

ANTIBURSÍK - STOP EKOTERORU!

17

0,11

21

VIZE 2014

1

0,27

29

Koalice DSSS a SPE

194

1,36

22

Úsvit přímé demokr.T.Okamury

20

5,46

30

HNUTÍ SOCIÁLNĚ SLABÝCH

18

0,12

23

Strana zelených

11

3,00

31

Republika

29

0,20

24

Strana svobodných občanů

9

2,45

32

Česká pirátská strana

773

5,42

25

Romská demokratická strana

0

0,00

33

Česká Suverenita

17

0,11

26

Komunistická str.Českosloven.

6

1,63

34

Koruna Česká (monarch.strana)

24

0,16

27

Volte Pr.Blok www.cibulka.net

0

0,00

35

Aktiv nezávislých občanů

25

0,17

28

ANTIBURSÍK - STOP EKOTERORU!

0

0,00

29

Koalice DSSS a SPE

5

1,36
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číslo

název

celkem

v%

30

HNUTÍ SOCIÁLNĚ SLABÝCH

1

0,27

31

Republika

2

0,54

32

Česká pirátská strana

15

4,09

33

Česká Suverenita

0

0,00

34

Koruna Česká (monarch.strana)

0

0,00

35

Aktiv nezávislých občanů

1

0,27

36

Česká strana národně sociální

1

0,27

37

Občanská konzervativní strana

3

0,81

38

Věci veřejné

2

0,54

39

OBČANÉ 2011

0

0,00

Podpora zájmových organizací. Krásnolipští zastupitelé schválili pro letošek organizacím ve městě finanční
podporu ve výši téměř půl milionu korun podle předem stanovených kritérií. Uvádíme celkový přehled:

PODPORA ZÁJMOVÝCH ORGANIZACÍ 2014
organizace sdružení

příspěvek
na činnost

ATOM ZELENÁČI - keramika

11 000 Kč

FS LUŽIČAN

15 000 Kč

KLUB CYKLISTIKY
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

TJ ODBÍJENÁ

7 000 Kč
20 000 Kč

7 000 Kč

ČSOP TILIA

10 000 Kč

FS DYKYTA

15 000 Kč

ČRS MO

15 000 Kč

TJ ŠACHY

5 000 Kč

TJ ZÁPAS ŘECKO-ŘÍMSKÝ
MC BERUŠKA

15 000 Kč
7 000 Kč

80

0 Kč
Václavské posvícení
VII. MFF TP (+60 tis. zázemí)

4 000 Kč
5 000 Kč

Tour de Feminin

80 000 Kč

Pohádkový les
125. výročí rozhledny VH
Pochod skalními hrádky

12 000 Kč
23 000 Kč
12 000 Kč

Turnaj veteránek
Turnaj žen Femina

2 000 Kč
2 000 Kč

Den Země
zelená stezka

4 000 Kč
4 000 Kč
0 Kč

Zlatá Udice - soutěž

4 000 Kč

Open České Švýcarsko

3 000 Kč

Mikulášský turnaj
České Švýcarsko - turnaj

8 000 Kč
8 000 Kč

Burza dětských věcí

4 000 Kč

XIXX. Festival PS
Chorvatsko - mezinár. Soutěž
Young Americans

5 000 Kč
12 000 Kč
25 000 Kč

Rodiče pro školu

10 000 Kč

RPŠ - PS Sboreček

15 000 Kč

0 Kč

RPŠ - KKS

20 000 Kč

0 Kč

TJ Kopaná

25 000 Kč

0 Kč

RS Čačipen

Sbírka ošacení

příspěvek na akci

Miss Roma
Romský Missák

2 500 Kč
2 500 Kč

KBC Kr. Lípa - kickbox

15 000 Kč

Mistrovství ČR v kickboxu

DFS Křiničánek

20 000 Kč

Dětská taneční dílna

OS Krásnolipsko

7 000 Kč

Prolínání světů
Sv. Martin na bílém koni
Krásnolipská plažák

20 000 Kč
9 000 Kč
2 000 Kč

Nobilis Tilia

7 000 Kč

Svatojánské slavnosti

20 000 Kč

Agentura pro Lípu

Parkmaraton

20 000 Kč

SDH

150. výročí založení SDH Krásná
Lípa

50 000 Kč

Krásna Jurta
CELKEM

30 000 Kč
4 000 Kč

2 000 Kč

0 Kč

248 000 Kč

377 000 Kč
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Výstava vyšívaných obrazů v DPS

Autorka vystavených děl paní Koloušková

Výstava vyšívaných obrazů v DPS

Starosta Linhart bude kandidovat do Senátu Parlamentu České republiky
Kandiduje, jak je z textu na obrázku patrno, s podporou téměř všech starostů Šluknovska.
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Nezaměstnanost v České republice

Technické služby opravují místní komunikaci v Dlouhém Dolu. Pro porovnání 3 roky starý snímek.
Dům je také opraven...

Krásná Lípa stále vzkvétá
Jen několik drobných příkladů, které ilustrují to, co se reálně děje po celém městě.

Novinka v Dvořákově ulici
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Městská zeleň se na jaře působivě připomíná v desítkách zákoutí a scenerií. Jako například
u vlakové zastávky.

Černá skládka pneumatik v bývalém ACHP. Podobných zákoutí naštěstí v Krásné Lípě výrazně ubylo.

Ne všude je však takovéto krásné prostředí. Někdy je to zanedbání majitele, který se o svůj majetek
nestará s péčí řádného hospodáře a nestará se ani o jeho vzhled. Tady má obec bohužel jen minimum možností, jak stav změnit.
Největším oříškem ale zcela jistě bude zajištění likvidace či využití objektů dnes již dávno neexistujících továrních objektů, kterých je v Krásné Lípě opravdu mnoho. Budovy chátrají, možnost jejich
dalšího využití je dnes již jen teoretická. Ve skutečnosti jde o objekty, které již měly být dávno strženy, protože již při výstavbě počítali podnikatelé (většinou v 19. století), že se investice rychle vrátí
a bude možno postavit budovy nové. Pak ale přišla první světová válka, po krátkém období rozvoje
zase světová hospodářská krize, pak druhá světová válka, po ní přišel rok 1948. Celou tu dobu ale
byl doslova hlad po textilu, nebylo proto nutno investovat a dnes tady tím pádem stojí řada zpustlých budov, kde se kdysi vyrábělo.

Místopředseda Sněmovny Petr Gazdík v Krásné Lípě
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Pan Gazdík při jednání na radnici

Místopředseda Sněmovny Petr Gazdík v Krásné Lípě

Setkání se starosty

88

89

KRONIKA MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA

KVĚTEN 2014

KVĚTEN 2014

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

Obsah

Počasí v květnu 2014

Počasí v květnu 2014........................................................................................................................

3

Z matriky ........................................................................................................................................

3

Z jednání Rady města v květnu 2014 .................................................................................................

4

Události v místě ...............................................................................................................................

4

Stavění májky a pálení Morany ...................................................................................................................

4

Pietní akt .....................................................................................................................................................

4

150 let dobrovolného hasičského sboru Krásná Lípa .................................................................................

5

Sraz automobilů značky Jaguár ..................................................................................................................

5

29. festival dětského sborového zpěvu .......................................................................................................

5

Makrofotografie na radnici .........................................................................................................................

5

Výročí rozhledny na Vlčí hoře .....................................................................................................................

5

Kickbox v Krásné Lípě .................................................................................................................................

6
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I pro letošní první máj platí, že je to den, v jehož hodnocení, co se počasí týče, se po letech pamětníci
rozcházejí. Zatímco jedni připomínají, že pamatují doby, kdy se na prvního máje koupali, jiní zase vzpomínají, jak kdysi před prvomájovým průvodem jely sněhové pluhy – a obojí je pravda. Letos bylo na prvního
máje teplo (+ 17 °C), ale celkově byla první májová dekáda spíše chladná, 5. května dokonce přišel noční
mrazík, v její druhé polovině přišly vydatné srážky. Ve druhé dekádě se oteplilo, ale jen k nějakým 12° C,
a téměř celou dobu pršelo. Ve třetí dekádě nastalo výrazné oteplení, přišel dokonce tzv. letní den, kdy
se teplota dostala nad 25° C. Ke konci měsíce se opět ochladilo a přišly deště. Květnové srážky, ač byly
časté, ve svém souhrnu nebyly nijak vydatné.

(Podle: www.pocasi-strelna.cz/krasnalipa.htm)

Z matriky
Dosažený věk

Jméno a příjmení jubilanta

Dosažený věk

Jméno a příjmení jubilanta

93 let

Žemličková Božena

70 let

Pavlíková Miloslava

91 let

Sacková Jana

60 let

Kožnar Vratislav

85 let

Čížková Marie

50 let

Horáček Stanislav

6

80 let

Krištofová Věra

50 let

Kettnerová Jitka

Krásná Lípa stále vzkvétá ...........................................................................................................................

6

80 let

Pohlová Ingeborg

50 let

Rybárová Hana

80 let

Rybariková Rozalia

50 let

Stankovičová Marcela

Krásnolipský Vikýř o orlu mořském ............................................................................................................

6

75 let

Opělová Alena

50 let

Vybíralová Vlasta

Zprávy o Krásné Lípě uveřejněné jinde .............................................................................................

7

75 let

Šagátová Anastasie

50 let

Zrubecký Petr

70 let

Hlinovská Věra

Děčínský deník v květnu 2014 (heslovitě) ..................................................................................................

7

70 let

Hrubá Věra

Zprávy uveřejněné v dalších médiích ................................................................................................

9

70 let

Křičenský Josef

Přílohy ............................................................................................................................................

10

Z jednání Rady města v květnu 2014
Z usnesení Rady města ze dne 14. 5. 2014
RM souhlasí s podporou otevřenému dopisu za zachování základních praktických škol ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy PhDr. Marcelu Chládkovi, MBA a schvaluje podpis příslušného dokumentu.

Celá řada obcí a měst tak vyjadřuje obavy nad záměrem MŠMT omezovat počet těchto škol, protože vědí, že pro
vzdělávání některých dětí jsou nezbytné.
RM schvaluje mimořádný příspěvek pro oddíl KBC Krásná Lípa ve výši 8 000 Kč na sportovní vybavení pro mistra
světa v kickboxu Ladislava Grundzu, reprezentanta ČR z Krásné Lípy.

Jde o výraz podpory sportovnímu odvětví, jemuž se v Krásné Lípě velmi dobře daří.
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29. festival dětského sborového zpěvu

RM bere na vědomí dopis Sdružení pro rozvoj Šluknovska ze dne 23. 4. 2014 zaslaný předsedovi Vlády ČR
Mgr. Bohuslavu Sobotkovi ve věci dlouhodobě neřešených problémů, žádosti o jejich účinnější a rychlé řešení

Celkem 15 pěveckých sborů z různých míst Čech se 15. května 2014 zúčastnilo

a osobní pozvání na pracovní návštěvu.

již 29. festivalu dětského sborového zpěvu. Přijely sbory mateřských, základních

Následovala krátká návštěva tří ministrů v regionu.

i středních škol. Odborná porota udělila Cenu Dr. Princla za nejlepší interpretaci lidové písně lounskému Kvítku, který je také nejstarším účastníkem tohoto
festivalu. Z domácích sborů se festivalu zúčastnil Sboreček (děti základní školy)

Události v místě

a Krásnolipský komorní sbor. Moderoval K. Jarolímek (příloha str. 113, 114).

Makrofotografie na radnici

Stavění májky a pálení Morany
Starobylý zvyk byl i zde díky folklorním souborům obnoven a celá léta se rok co

Miroslav Kováč, náš soused, je vášnivý fotograf a oblíbil si zejména makrofo-

rok k radosti zejména dětí opakuje. I letos dne 30. dubna byla májka slavnostně

tografii. Jeho snímky motýlů, vážek i dalších příslušníků říše hmyzu by jistě

postavena, poté byla figurína Morany v průvodu vynesena a večer na vatře na hřišti

nadchly nejen veřejnost, ale i odborníky – entomology. Výstava, kterou uspo-

u kotelny v ulici Nemocniční obřadně spálena. Vše proběhlo za značné pozornosti

řádalo město na tradičním místě – schodišti na radnici, byla zahájena milým

a účasti místních občanů a zejména jejich dětí. Na prvního máje tedy bylo vše při-

hudebním vystoupením žákyně ZUŠ a krátkým slovním úvodem starosty města
ing. Linharta (příloha str. 115, 116).

praveno, jak prastaré tradice velí. Staré zvyky a obyčeje prostě opět táhnou (příloha str. 101, 102, 103).

Výročí rozhledny na Vlčí hoře

Pietní akt
Dne 6. května proběhl na hřbitově tradiční pietní akt vyjádření úcty k válečným obě-

24. května uplynulo 125 let od otevření rozhledny na Vlčí hoře, která byla zří-

tem spojený s kladením věnců k pomníku padlých občanů a příslušníků spojeneckých

zena péčí někdejšího Horského spolku pro nejsevernější Čechy. Klub českých

ozbrojených sil za II. světové války. Za účasti představitelů města, školy a několika

turistů Krásná Lípa uspořádal velmi zdařilou oslavu tohoto výročí, které se zú-

občanů pronesl slavnostní řeč pan Josef Myšák (příloha str. 104, 105).

častnily i mnohé významné osobnosti, např. hejtman Ústeckého kraje pan Bubeníček, nejvyšší představitelé KČT, vedení města Krásná Lípa a další. Po výstupu

150 let dobrovolného hasičského sboru Krásná Lípa

na Vlčí horu a její rozhlednu, kde proběhl krátký program, se přítomní zúčastnili

Desátého května uplynulo již 150 let pod chvíle, kdy byl v Krásné Lípě založen

dole u bývalého koupaliště pestrého zábavného programu. Z krásnolipských zaujal Krásnolipský komorní

první sbor dobrovolných hasičů. Oslava tohoto významného výročí byla vskutku

sbor a výstava i předvádění leteckých modelů pana Karla Polácha. O občerstvení se postarali tradičně

velkolepá. Za účasti hejtmana Ústeckého kraje a dalších osobností veřejného

turisté, hrál Arsenal band pana Zelenky, moderoval K. Jarolímek (příloha str. 117 - 120).

života a za velké pozornosti veřejnosti přijely s gratulací četné hasičské sbory

Kickbox v Krásné Lípě

z blízka i z míst vzdálenějších. Součástí oslav byla i přehlídka historické techniky, předání nového vozidla místnímu sboru, výstava, vystoupení mažoretek. Pan farář Antonín Sedlák

Zdejší oddíl kickboxu je sice relativně mladý (založen roku 2009), ale má za se-

technice požehnal, proběhl zajímavý program. Bylo možno vidět i pana starostu v historické hasičské

bou řadu pozoruhodných úspěchů v rámci republiky i na mezinárodní scéně.

uniformě na starém jízdním kolu a další. Program moderoval pan Vais za spolupráce pana Suchardy

Dne 24. května uspořádal turnaj mistrovství republiky v kickboxu, přesněji

z Varnsdorfu (příloha str. 106 - 111).

řečeno v disciplíně zvané lowkick. Mezi padesátkou účastníků se stal nejúspěšnějším tým z Krásné Lípy, který získal celkem čtyři zlaté medaile, dvě stříbrné

Sraz automobilů značky Jaguár
Letos proběhl tzv. JAGUAR MEETING 2014, tedy sraz automobilů této značky,
jehož součástí byla i výstava automobilů na náměstí v Krásné Lípě. Celá akce

a poprvé v historii i zlatý pohár družstev. Poprvé v historii vyhrál náš klub zlatý pohár v soutěži družstev

(příloha str. 121 - 124).

i po silnicích v Německu. Množství automobilů této značky vzbudilo značnou

Změna ve správní radě Obecně prospěšné společnosti České
Švýcarsko.

pozornost místních i návštěvníků města a turistů (příloha str. 112).

Novým předsedou správní rady OPS České Švýcarsko se stal starosta Krásné

proběhla ve dnech 15. – 18. května, její součástí byla i jízda po silnicích regionu

Lípy Zbyněk Linhart, který tak ve funkci nahradil Jana Eichlera. České Švýcar-
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sko o. p. s. je nestátní nezisková organizace, která se postupně od svého vzniku profiluje jako iniciátor
rozvoje a ochrany přírodních i kulturních hodnot regionu České Švýcarsko. Byla založena v roce 2001

jarmarku, který pořádá zubrnický skanzen, nebude ani letos chybět krásnolipská Dykyta. Jarmark má být
zaměřen na tradiční řemesla.

Správou Národního parku České Švýcarsko, Městem Krásná Lípa a Základní organizace Českého svazu
ochránců přírody Tilia Krásná Lípa. Od roku 2011 patří mezi zakladatele Ústecký kraj.

Děčínský deník 6. května 2014

(dle oficiální zprávy)

V rozsáhlém článku „Starostové napsali premiérovi, poslal do výběžku tři ministry“ se komentuje celá
událost. Náš starosta, ing. Zbyněk Linhart, nastylizoval dopis, ve kterém popsal problémy Šluknovského
výběžku a naznačil také možnosti jejich řešení ze strany vlády, protože není již v silách samospráv cokoli
dalšího učinit. Dopis podepsali starostové všech 18 zdejších obcí. Předseda vlády Sobotka proto vyslal
do regionu tři ministry: ministryni práce a sociálních věcí paní Marksovou, ministra vnitra pana Chovance a ministra pro lidská práva etc. pana Dienstbiera. Pan starosta v dopise popsal celou řadu konkrétních
problémů (krádeže kovů, drobná kriminalita, výroba drog, nezaměstnanost, obtěžování okolí ze strany
nepřizpůsobivých občanů, zneužívání sociálních dávek, práce na černo atd.). Zmínil se také o naprosto
nedostatečné kontrole státních úřadů tam, kde by naopak měly aktivně jednat. Konstatoval, že z deseti
opatření, která byla před třemi roky vládě navržena v tzv. Šluknovském desateru, byla splněna zcela
nebo zčásti pouze tři. K článku byl přiložen i stručný výtah ze zmíněného dopisu.

Krásná Lípa stále vzkvétá
I ti, kteří ve volbách do obecního zastupitelstva nevolili vítěznou kandidátku,
přiznávají, že městečko je stále krásnější, a příhodnějším místem k životu. Je
zde celá řada opravdu krásných míst, to, co obec dlouho hyzdilo, rychle mizí.
Schází zde ale hlavně potřebný počet pracovních příležitostí, což je věc, kterou
radnice stěží přímo ovlivní či zařídí. Krásná Lípa se těší stále většímu zájmu turistů, což je velice příznivý stav, protože městečko díky své atraktivitě přece jenom zaznamenalo i zájem
podnikatelů, kteří zde začínají rozvíjet své aktivity (příloha str. 125 - 128).

Krásnolipský Vikýř o orlu mořském
Květnové číslo (z 30. května 2014) místního čtrnáctideníku Vikýř přineslo zprávu
o tom, že pomocí tzv. fotopasti byl zaznamenán pohyb orla mořského v prostorách Národního parku České Švýcarsko. Dále se sděluje, že v širším regionu
„v současné době žijí tři až čtyři páry tohoto vzácného dravce“. Podle Wikipedie
platí, že „Orel mořský je největší evropský orel a největší dravec vyskytující se
v Česku.“ V celé České republice podle jiného zdroje sídlí asi 30 párů tohoto nádherného ptáka.

Cyklotoulky v Krásné Lípě
Cyklotoulky je oblíbený popularizační seriál České televize. Jeho štáb navštívil i Krásnou Lípu a její okolí

Děčínský deník 6. května 2014
V krátkém sdělení se konstatuje, že policie z Krásné Lípy dopadla zloděje, kteří nejdříve vykradli jeden
rekreační objekt v Krásném Poli, a když se pokoušeli svou činnost zopakovat ve Chřibské, byli dopadeni
při činu.

Děčínský deník 9. května 2014
V článku „Krásnolipští hasiči slaví 150 let, bude speciální pivo i bál“ jsou podány obsáhlé informace
o oslavě, která je připravena na sobotu 10. května. Připojen je i kompletní program oslav. Čtenářům je
podána historie hasičského sboru, zmíněna je i připravená celková oprava hasičské zbrojnice.

a natočil zde jeden z dílů tohoto seriálu. Cyklistický oddíl pro toto natáčení byl tvořen starostou Krásné
Lípy Zbyňkem Linhartem, starostkou Mikulášovic Miluší Trojanovou a a Jiřím Rakem z obecně prospěš-

Děčínský deník 12. května 2014

né společnosti České Švýcarsko a několika dalšími příznivci cykloturistiky. Pořad bude v České televizi

V rubrice „Dobrá zpráva pro“ je uvedena zpráva o tom, že město Krásná Lípa vyhlásilo opět soutěž Město
plné květin jak pro místní občany, tak pro rekreanty.

uveden v měsíci červnu tohoto roku.

(Podle článku v krásnolipském čtrnáctideníku Vikýř)

Děčínský deník 13. května 2014

Zprávy o Krásné Lípě uveřejněné jinde
DĚČÍNSKÝ DENÍK, LEDEN 2014 (heslovitě)
(Není-li uvedeno jinak, ponecháváme v textech, jež přebíráme, původní pravopis i stylistiku. Kurzívou
psané texty nejsou součástí citací.)

Děčínský deník 5. května 2014
V článku „Do Zubrnic se opět vrací májový jarmark“ je sdělena informace, že při zahájení tradičního
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Deník přináší obsáhlý materiál, který se zabývá krátkou návštěvou hned tří ministrů Sobotkovy vlády
na Šluknovsku. Dorazili sem ministr vnitra Chovanec, ministryně práce a sociálních věcí Marksová a ministr pro národnostní menšiny etc. Dienstbier. Podle článku slíbili legislativní změny v oblasti sociálních
dávek a bydlení a boj s drogami a jednu policejní služebnu navíc ve Varnsdorfu. Posílení policie není
údajně zapotřebí. Podle místních se situace zhoršuje zejména v oblasti kriminality, podle policie kriminalita naopak klesá.
Na jiném místě je text článku o oslavách 150. výročí hasičského sboru v Krásné Lípě. Hasiči dostali
repasovaný hasičský automobil a již vědí, že se v blízkém době začne s rekonstrukcí hasičské zbrojnice.
Na oslavách se podíleli i sousedé z Německa i z blízkého či vzdálenějšího okolí. K řadě gratulantů se
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přidal i hejtman ústeckého kraje pan Bubeníček. Samozřejmou součástí oslav byla i přehlídka nových
i historických hasičských vozidel, ukázky zásahů, požehnání novému vozu a kulturní program.

Bohužel zde není ani slůvka o jiných opravdu velkých akcích, jež se toho dne odehrály v Krásné Lípě:
O oslavě 25. výročí otevření rozhledny na Vlčí hoře, která v sobotu proběhla přímo u rozhledny a pokračovala dole u bývalého koupaliště, nebo o mistroství republiky v kickboxu, které zde rovněž toho dne

Děčínský deník 16. května 2014
V rubrice „Práce“ byl uveřejněn text zabývající se vytvářením pracovních míst v Krásné Lípě. „Téměř
čtyřicet pracovních míst vytvořili v Krásné Lípě. Místa ve veřejně prospěšných pracích jsou vytvořena
do konce letošního roku. Místa jsou určena především pro osoby dlouhodobě nezaměstnané a další specifické skupiny uchazečů o zaměstnání. Zájemců o práci byl více jak dvojnásobek, další místa chce město
vytvořit na podzim.“

Děčínský deník 17. května 2014
V rubrice „Tip na výlet“ se objevil rozsáhlejší článek informující o nadcházejícím 125. výročí vzniku rozhledny na Vlčí hoře pod názvem „Oslavte narozeniny s Vlčí horou.“ Článek informuje o oslavách, o zásluhách někdejšího Horského spolku pro nejsevernější Čechy i o aktivitě klubu českých turistů. Pěkně je
zde popsán rozhled ze zasklené vyhlídkové plošiny, přístup k rozhledně i masiv Vlčí hory, je zde i zmínka
o dalších místech, jež lze při návštěvě rozhledny rovněž navštívit.

Děčínský deník 19. května 2014
V rubrice „Dobrá zpráva pro“ se oznamuje vernisáž výstavy makrofotografií Miroslava Kováče z Krásné
Lípy. Jeho fotografie, které se nyní vystavují na schodišti radnice Krásné Lípy, zobrazují především vážky.
Vernisáž je ohlášena na středu 21. května.

Děčínský deník 20. května 2014
Na stránce 2 uveřejněna velká fotografie pěveckého sboru Zvonky Mnichov Hradiště, nad tím nadpis
„Krásnou Lípu ovládly pěvecké sbory“ a pod obrázkem dvě věty, v nichž se sděluje, že na festival pěveckých sborů přijelo do krásné Lípy čtrnáct sborů a že dorazily i sbory z Libereckého kraje či z Prahy. To
je vše, čím tento deník připomněl, že již po 29 let k nám na festival dětského pěveckého sboru přijíždějí
každoročně desítky pěveckých sborů a stovky dětí.

Děčínský deník 28. května 2014
Děčínský deník přinesl informace o výsledcích voleb do evropského parlamentu v souhrnu, podle jednotlivých obcí i v různých přehledech a grafech. Volby skončily naprostým nezájmem občanů, volit přišlo
pouze 13,7% oprávněných voličů, tj. cca 14a půl tisíce lidí ze 105 tisíc. Z tohoto počtu získalo hnutí ANO
(Andreje Babiše) 20,51%, ČSSD 124,4 %. KSČM 14,0%, TOP09 a STAN 12,03 a ODS 6,61% hlasů. Z Děčínska nebyl do EP zvolen nikdo.
(Zpráva o výsledcích voleb je uvedena na jiném místě této kroniky.)

Děčínský deník 28. května 2014
Na první straně uveden obrázek sokolníka s dravcem, pod tím text, který ve třech větách informuje o Dni
dětí, který připravila Správa Národního parku České Švýcarsko a upozorňuje na dalších 7 fotografií
na straně 7.

98

proběhlo.

Děčínský deník 30. května 2014
Krásná Lípa je v tomto čísle DD zmíněna vícekrát. V článku „Volební rok: města najednou utrácejí stovky milionů korun.“ jsou popsány případy, kdy radnice vzhledem k podzimním volbám masivně investují,
přestože se dlouho nic nedělo. Zmíněn je Děčín (dvojnásobek běžného stavu), Rumburk (dokonce trojnásobek), Varnsdorf, ale i Krásná Lípa – i když nespravedlivě. Autor článku ve výše zmíněných souvislostech
uvedl, že v Krásné Lípě se „dobře mají ve volebním roce hasiči“, kteří „již dostali ke 150. výročí založení
novou cisternu, v plánu je také oprava původní hasičárny.“ Kdyby si autor dal práci a vyžádal si informaci,
zjistil by snadno, že oba popsané případy se řeší celou řadu let, a tudíž nespadají do kategorie předvolebních vějiček.
V tradiční rubrice „Foto“ je uveřejněno pět fotografií z oslavy 125. výročí vzniku rozhledny na Vlčí hoře.
Ve dvou větách je zmínka o tom, že oslavy připravili oslavy spolu s městem a že akci navštívil hejtman
kraje Oldřich Bubeníček.
Hned vedle je delší článek o výletu dětí z Rosic, které navštívily jako vítězové celonárodní literární
soutěže Neobyčejný kluk Krásnou Lípu, kde jim hotelový komplex Lípa Resort poskytl ubytování a stravu
na celou dobu pobytu, což byla cena pro vítěze oné soutěže.

Zprávy uveřejněné v dalších médiích
Lidové noviny, 3. května 2014
Rozsáhlý článek Kateřiny Eliášové informuje o dopisu premiéru Sobotkovi. Autorem dopisu, který podepsali starostové všech obcí Šluknovského výběžku, je krásnolipský starosta ing. Zbyněk Linhart. Vládě
se připomíná, že žijeme v regionu, kde stále bují obchod s drogami, opakují se krádeže kovů, případy
narušování sousedských vztahů atd. Stále funguje systém nejrůznějších sociálních příplatků, doplatků
a podobně, na němž vydělávají paradoxně hlavně ti, jimž nejsou určeny. V regionu scházejí pracovní
příležitosti, a tak radnice, které dokázaly proměnit vzhled svých obcí na místa kvetoucí, nemají možnost
ovlivnit život svých občanů. Chybou je také to, že se sociální dávky vyplácejí pouze ve větších centrech,
kde úředník nezná žadatele ani jeho poměry.
K tématu se vyjadřuje také sloupek Petra Kamberského s názvem „Stát je vinen“. Známý novinář mj. konstatuje, že už vyrůstá druhá generace lidí, „kteří regulérně nepracují a obživu si shánějí všelijak“. Uvádí
také, že stát svým systémem sociální péče „nepřímo vytváří podmínky k organizovaným krádežím jako
způsobu živobytí“ (jde o krádeže kovů) a podílí se i na vzniku ghett nepřizpůsobivých, a tak „kriminalitě
nechtě pomáhá.“
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Lidové noviny 13. května 2014
LN uveřejnily článek „Roztrpčenému Šluknovsku politici opět slíbili pomoc“. Článek cituje slova našeho

Přílohy

starosty Zb. Linharta, který uvedl známou pravdu, že se starousedlíky z řad Romů se většinová společnost už dokázala sžít, „problémem ale je příval nových obyvatel, kteří plní ubytovny pro sociálně slabé“.
V některých místech skoupili různí soukromníci domy, které zde byly na prodej a nastěhovali sem z celé
republiky Romy „kteří se neřídí vůbec žádnými pravidly“. Starosta uvedl konkrétní příklady toho, jak se
Krásná Lípa o sociálně slabé, tedy i o některé Romy, stará. Článek konstatuje, že „delegace tří ministrů
naslibovala řadu opatření, která by měla vyloučeným lokalitám pomoci“. Špatný zákon umožnil vznik
ubytoven pro sociálně slabé, takže se často za malé byty bez jakéhokoli vybavení platí třeba osm a půl tisíce korun nájemného měsíčně. Ministři slíbili novelu zákona, která by měla zamezit zneužívání doplatku
na bydlení, slíbili poslat do regionu 160 nových policistů (což koliduje s informací z Děčínského deníku),
změnit zákon o sociálním bydlení, zatočit s dealery drog, prodloužit tzv. vedlejší pracovní poměr na dva
roky. Byly slíbeny rozsáhlé akce, do nichž prý budou zapojeny i tajné služby. Starostové byli zklamáni
z toho, že vše bude trvat příliš dlouho, připomněli, že podobné sliby slýchají už několik let. Opozice vládě
připomíná, že kdyby úředníci úřadů práce docházeli na sociální šetření, nevznikaly by problémy s přeplácením nájemného v ubytovnách.

Téhož dne uveřejnily Lidové noviny na zadní straně ještě jeden článek s výmluvným názvem „Slibování
na Šluknovsku“. Autor připomněl, že krátká návštěva tří ministrů v našem regionu byla reakcí na dopis,
který podepsali starostové všech 18 obcí Šluknovského výběžku a který upozorňoval na to, že opět hrozí
vlna extrémistických střetů. Připomíná se, že řešením jsou nové zákony o hmotné nouzi, o sociálním
bydlení, centrální registr přestupků a tvrdý postup proti dealerům drog.

Výběžek o Krásné Lípě
Citujeme článek pana Šafuse o krásnolipském festivalu dětského sborového zpěvu:
„Dalším ročníkem, tentokrát již devětadvacátým, pokračovala krásná tradice - přehlídka sborového zpěvu v Krásné Lípě. V nesoutěžním dopoledni se na podiu postupně vystřídalo 14 sborů, doslova napříč generacemi. A tak si účastníci i posluchači mohli dosyta užít pestrý repertoár, zajímavé hudební doprovody,
preciznost dospělých nebo spontánnost a hravost dětí. A jako vždy, výborně připravený Karel Jarolímek
v roli moderátora, dodává celému programu parametry svátečního zážitku.
V zákulisí vládla pevnou rukou šéfka organizačního týmu Ivana Preyová a vše šlo jako po nitkách. Už jen
dostat včas na podium a zpět tolik zpěváků a hlavně malých zpěváčků je slušný logistický výkon.
Krásnolipské musela potěšit účast dvou našich pěveckých těles – Sborečku ze základní školy a Krásnolipského komorního sboru vedeného Milanem Sudkem, kde se jako dirigent dvou skladeb představil
i Michal Janiš.
Takže teď už nezbývá, než se těšit na příští, jubilejní 30. ročník Festivalu sborového zpěvu.“

Stavění máje a pálení Morany. Prostor poblíž školy (v pozadí) jako by přímo vybízel k tomu, aby byl
využíván pro různé společenské akce
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Však se tady také brzy tančilo

Celé to skočilo tradiční vatrou na hřišti u kotelny, z pozadí na vše dohlížela Jedlová, z blízka ale
vše bedlivě sledovali dobrovolní hasiči.
V kronice se častěji snažíme ukazovat, že je pravda, když se říká, že „v Krásné Lípě to žije.“ Neříkají to
jen místní, je docela pravděpodobné, že se takto častěji vyjadřují „přespolní“, tedy návštěvníci našeho
městečka. V průběhu celého kalendářního roku se snažíme podávat důkazy toho, že je to pravda a že se
Krásná Lípa stává příjemným místem k životu.
Je tady opravdu pěkně, stále se něco děje, město se stále vylepšuje o něco nového, co život v místě činí
příjemnějším. Stále se něco děje ve sportu, v kultuře, ve společenském životě. Problémem ale stále
zůstává vysoká nezaměstnanost v místě – ať již je způsobena čímkoli.

Nejprve byl ovšem vysoký kmen májky přinesen v průvodu s hudbou
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Pietní akt 6. května 2015 - Účastníci pietního aktu

Ani 70 let po válce vlastně nevíme zcela přesně, čí ostatky na našem hřbitově odpočívají
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Přejme si, aby symboly smutku a zániku střežily pouze klid těch, kteří z našeho světa odešli
přirozenou smrtí, nikoli následkem násilí, pohrom a neštěstí všeho druhu
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150 let Sboru dobrovolných hasičů Krásná Lípa. Zdejší farář, P. Ant. Sedlák, nové technice požehnal

Výstava z historie sboru byla pro každého z místních velice zajímavá

Na výstavě techniky, která byla součástí oslav, byla k vidění také technika vpravdě historická

Starosta v historické uniformě, pan farář, zcela vpravo hejtman kraje Ústeckého pan Bubeníček
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Takhle ovšem vypadají hasiči moderní

Na pořádné oslavě dnes nemohou chybět ani mažoretky

Historie se připomínala na každém kroku

Mezi mnoha gratulanty byla i tato hasičská hudba z Německa
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Oslavy vyvrcholily mešním dnem a všechno to uzavřel společenský večer v místním kině – kulturním domě

Krásnolipští hasiči si nové techniky, kterou ke svému jubileu dostali, náramně považují

K významnému výročí byl vydán i tento pamětní list

V budoucnu už bude celou tu slávu připomínat snad jenom tahle jubilejní medaile
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Sraz jaguárů 17. května 2014. V Krásné Lípě, kde kdysi panovala tradice motoristických podniků, např. znamenitých automobilových rallye, se vlastně každou chvíli odehrává nějaká událost
spojená s motorismem, jeho historií a motoristickým sportem.

festival dětského sborového zpěvu. Organizaci 29. festivalu dětského sborového zpěvu připravila
a řídila ředitelka školy Iva Preyová, moderoval Karel Jarolímek

Výstava automobilů značky Jaguár byla tou spíše statickou složkou celé události, protože automobily,
které bylo možno si prohlédnout na náměstí, projížděly celým příhraničním regionem – z obou stran
státní hranice.

Pěvecký sbor zdejší základní školy Sboreček se snaží navázat na někdejší slavnou tradici dětských
pěveckých sborů Včelička a Lipka
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Podstatnou část členek Krásnolipského komorního sboru tvoří někdejší zpěvačky bývalých zdejších
dětských pěveckých sborů
Místostarosta, pan Jan Kolář, se na www stránkách města takto vyjádřil k festivalu:
19.5.2014 Sobotní dopoledne plné zpěvu (Autor: Krásná Lípa)

http://www.tolstejn.cz/foto/krasnalipa/File/2014/sborovy zpev %281%29.jpg
Dalším ročníkem, tentokrát již devětadvacátým, pokračovala krásná tradice - přehlídka sborového zpěvu
v Krásné Lípě.
V nesoutěžním dopoledni se na podiu postupně vystřídalo 14 sborů, doslova napříč generacemi. A tak si
účastníci i posluchači mohli dosyta užít pestrý repertoár, zajímavé hudební doprovody, preciznost dospělých nebo spontánnost a hravost dětí. A jako vždy, výborně připravený Karel Jarolímek v roli moderátora,
dodává celému programu parametry svátečního zážitku. V zákulisí vládla pevnou rukou šéfka organizačního týmu Ivana Preyová a vše šlo jako po nitkách. Už jen dostat včas na podium a zpět tolik zpěváků
a hlavně malých zpěváčků je slušný logistický výkon.
Krásnolipské musela potěšit účast dvou našich pěveckých těles – Sborečku ze základní školy a Krásnolipského komorního sboru vedeného Milanem Sudkem, kde se jako dirigent dvou skladeb představil i Michal
Janiš.
Takže teď už nezbývá, než se těšit na příští, jubilejní 30. ročník Festivalu sborového zpěvu.
Ale ještě před tím pro nás Základní škola chystá jednu velkou zajímavost a chuťovku – mezinárodní
hudební show - taneční a pěvecké vystoupení pod vedením „Young Americans“, jako výsledek „muzikálového“ workshopu, který ve škole proběhne v půlce letošního června. Fotografie najdete ve fotogalerii nebo
na Facebooku.
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Výstava makrofotografií M. Kováče. Plakát k výstavě byl nejen pěkně udělaný, ale i dostatečně
výmluvný a sdělný
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Schodiště radnice se již tradičně používá jako neformální výstavní plocha a popravdě budiž řečeno,
že se využívá velice často. Je to dobře volené místo, které je volně přístupné a kudy denně projde
množství lidí – zdejších i přespolních

Oslavy 125. výročí rozhledny na Vlčí hoře. Vlevo pan Bubeníček, krajský hejtman, i s vnoučkem, vpravo
starosta Zbyněk Linhart.

Autor Miroslav Kováč, zdejší občan, při besedě s návštěvníky výstavy

Na oslavě u rozhledny, později i na louce dole, zazpíval krásnolipský komorní sbor
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Slavnostní projevy samozřejmě patřily představitelům Klubu českých turistů, právě hovoří pan Havelka

Nechyběly krojované dámy...

Za místní turisty promluvil Mikša Peterka

... ani hornisté v mysliveckém
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Mohli jsme obdivovat i létající modely pana Polácha...

... a ke všemu hrála hudba pana Zelenky
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KICKBOX Strůjcem úspěchů je především pan Milan Dušek
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Boj, jakkoli tvrdý, musí být vždy čestný

Naši borci

Kickbox

Ceny pro vítěze
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Krásná Lípa stále vzkvétá - Naší obci bylo dáno do vínku nádherné přírodní prostředí...

Plakát mistrovství v Kickboxu
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... které se stalo i součástí prostředí ve městě samém.
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V Nemocniční ulici...

třeba i ve sportovním areálu...

i jinde ve městě...

nebo naproti kinu...
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KRONIKA MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA

prostě všude je vidět, že se radnice dobře stará.

ČERVEN 2014
Práce těch, kteří to svýma rukama dělají, rozhodně vidět je.

128

ČERVEN 2014

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

Obsah

Počasí v červnu 2014

Počasí v červnu 2014........................................................................................................................

2

Z matriky .........................................................................................................................................

2

Z jednání Rady města v červnu 2014 .................................................................................................

2

Z jednání zastupitelstva v červnu 2014 .............................................................................................

2

Události v místě ...............................................................................................................................

2

Vzpomínka na JUDr. Richarda Klose...........................................................................................................

2

Žáci krásnolipské základní školy vyhráli mezinárodní soutěž ...................................................................

2

Krásná Lípa – obnova města v pohraničí ....................................................................................................

2

Obměna vedení správní rady České Švýcarsko, o.p.s. ................................................................................

2

The Young American v Krásné Lípě.............................................................................................................

2

Nové investiční akce v Krásné Lípě .............................................................................................................

2

Opravy silnic a ulic ......................................................................................................................................

2

Recyklace starých elektrospotřebičů .........................................................................................................

2

Čtrnáctý červen v Krásné Lípě ....................................................................................................................

2

Pasování prvňáčků ......................................................................................................................................

2

Zprávy o Krásné Lípě uveřejněné jinde .............................................................................................

2

Děčínský deník v červnu 2014 ....................................................................................................................

2

Ústecký kraj ................................................................................................................................................

2

ZPRAVODAJ ŠLUKNOVSKÝ VÝBĚŽEK .........................................................................................................

2

Přílohy ............................................................................................................................................

2

Červen byl hodně suchý, asi proto nerostly houby. Teplo bylo ovšem na tuto dobu u nás zpočátku dost vysoké.
V první dekádě se postupně oteplovalo až na tropický den (více než 30° C), přišla i tropická noc (teplota neklesla
pod 20° C). Vůbec nepršelo.
Druhá dekáda bylo opět teplá, mírně se ochladilo na průměrných 19 °C a nezapršelo.
Ve třetí dekádě se opět ochladilo, dopoledne bylo jen málokdy víc, než 16° C, v noci jen kolem 10° C, výjimečně
i méně. Začalo konečně pršet, ale celkový úhrn srážek byl netradičně nízký.

(Podle: www.pocasi-strelna.cz/krasnalipa.htm)

Z matriky
Dosažený věk

Jméno a příjmení jubilanta

Dosažený věk

Jméno a příjmení jubilanta

92 let

Ledvinková Elsa

70 let

Šumová Věra

90 let

Tothová Marta

70 let

Volencová Jana

80 let

Rozvoralová Jaroslava

60 let

Králíková Marcela

70 let

Černá Waltraud

60 let

Kraml Jiří

70 let

Hrubešová Marie

60 let

Siemionowská Věra

70 let

Krulišová Jaroslava

50 let

Hučko Ladislav

70 let

Sebehlebská Eva

50 let

Semecký Jiří

Z jednání Rady města v červnu 2014
 Rada schválila žádost Křinického pivovaru o umístění restauračních stolků před provozovnou na náměstí.
Znamená to další oživení této části města, vyhovělo se následně i turistům. Jak se ukázalo, denně bylo u všech
stolků plno právě tak jako u stolků sousední cukrárny.
 Rada schválila roční dotaci Krásnolipskému komornímu sboru ve výši 6000,- Kč na činnost.
Schválena byla i pravidla pro vydávání Vikýře, kde je opět dána možnost inzerovat a pravidla pro provoz kulturního domu.

Z jednání zastupitelstva v dubnu 2014
Zastupitelstvo města schválilo
 Podrobnosti k rekonstrukci požární zbrojnice v Nemocniční ulici i přes riziko, že na tuto akci nebude získána
dotace. Město by v takovém případě stavbu financovalo ze svých prostředků.
 Rozšíření varovného protipovodňového systému města do místních částí Sněžná, Dlouhý Důl a Zahrady.
 Zásady pro řešení dopravní situace v horní části ulice Varnsdorfská.
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Události v místě
Vzpomínka na JUDr. Richarda Klose
V kronice města pravidelně zveřejňujeme připomenutí památky těch čestných
občanů města Krásná Lípa, kteří již zesnuli.
Dne 1. června by se dožil 90 let JUDr. Richard Klos. Městu velice pomohl při
opětném získávání tzv. historického majetku obce po roce 1989. Tento všestranně
vzdělaný člověk působil řadu let jako právní zástupce města zejména ve zmíněných
případech. Jeho privátním koníčkem byla historie města, zabýval se podstávkovými domy, zpracoval historii
obce od jejího založení až do konce třicetileté války v knize „Dějiny Krásnolipska do konce třicetileté války“,
nebyla to ovšem jeho jediná publikace ve prospěch Krásné Lípy. Za zásluhy o město mu bylo v roce 1996
uděleno čestné občanství a jeho jménem nazváno dosud bezejmenné prostranství při severovýchodním rohu

The Young American v Krásné Lípě
Skupina 45 mladých lidí z USA, která v rámci svého evropského turné navštívila
několik evropských zemí, zavítala i do Krásné Lípy jako jediného místa v České republice. Smyslem jejich návštěvy byla práce s dětmi a mládeží v oblasti
hudby a tance. V třídenním workshopu s dětmi zdejší základní školy, studenty
gymnázia z Varnsdorfu a žáky partnerské školy v saském městě Zittau nacvičili
vystoupení, které velice silně oslovilo všechny přítomné diváky. V první části pořadu vystupovali Američané sami, ve druhé společně s našimi dětmi a ve třetí již vystupovaly děti se studenty samy. Na finančním zajištění akce se podílelo i město Krásná Lípa (příloha str. 140, 141).

Nové investiční akce v Krásné Lípě
Již dříve jsme v kronice zmínili zásadní opravy školských budov ve městě. V mě-

náměstí. (Využit text Jana Koláře, místostarosty)

síci červnu začala další významná stavební akce: rekonstrukce hasičské zbroj-

Žáci krásnolipské základní školy vyhráli mezinárodní soutěž

infrastrukturu a který je dlouhodobě v katastrofálním stavu. Výjezdová jed-

Až do chorvatské Bakovčiči se vydali žáci krásnolipské základní školy, aby reprezentovali nejen naši
školu, ale Českou republiku na mezinárodní soutěži „Evropa – moje domovina“. Soutěže se zúčastnili
žáci základních škol Chorvatska, Slovinska a Černé Hory. V konkurenci balkánských států obstáli naši
žáci výborně a získali první místo. Soutěžní otázky se týkaly historie a místopisu Chorvatska a zúčastněné země. Vzhledem k povaze mezinárodní soutěže se dorozumívacím jazykem stala angličtina. Soutěžní
družstvo České republiky přijel podpořit i velvyslanec ČR v Chorvatsku p. Martin Košátka, který pak celý
svůj odpolední čas věnoval žákům a jejich pedagogům.

(Převzat text Evy Salovové z čísla čtrnáctideníku Vikýře, které vyšlo 13. června 2014)

Krásná Lípa – obnova města v pohraničí
Na toto téma byla v Krásné Lípě uspořádána konference, na níž starosta Zbyněk Linhart a autor hotelového komplexu Lípa resort, architekt Patrik Hoffman
prezentovali rozvoj Krásné Lípy. Poukázali na význam privátních investic, které
pro Krásnou Lípu znamenaly nejen obnovu života centra města, ale významně
se podílely i na jeho dostavbě. Z pohledu samosprávy a architekta tak zazněly
podněty pro podobnou činnost v dalších místech. Konference byla uspořádána pod názvem Křižovatky
architektury 2014. V této souvislosti se sluší připomenout, že hotelový komplex v Krásné Lípě byl vyhlášen Stavbou roku (na obrázku starosta Krásné Lípy ing. Zbyněk Linhart).

nice. Jde o poslední dům v majetku města, který se řadí mezi základní městskou
notka hasičů sídlí již zhruba dvacet let v areálu technických služeb. Samotná
rekonstrukce zbrojnice započne rozsáhlou demolicí. Poměrně malá část objektu se zachová a část se
nedostaví – nová zbrojnice bude o něco užší. Naopak v zadní části přibyde malá přístavba - garáž a sklad.
V přízemí objektu bude jedna velká garáž na velké hasičské vozidlo, které v jarních měsících město
zakoupilo a další dvě menší garáže také s výjezdem do ulice. V prvním poschodí bude zázemí pro výjezdovou jednotku a pro dobrovolné hasiče a jejich zájmovou činnost, a to jak dětí, tak dospělých. Kromě
šaten, sprch a klubovny tam budou sklady a zázemí pro techniku. Předmětem obnovy bude i vnější areál,
takže se zásadně zlepší další místo v centru města. Celkové náklady projektu představují více než 12 mil.
Kč vč. DPH, samotná stavba pak cca 10,5 mil. Kč.

Opravy silnic a ulic
Nejen kvůli položení nové kanalizace (letos jde o II. etapu) bylo nutno v Krásné Lípě a jejích místních částech opravit povrch ulic a silnic. V tomto měsíci
začala a téměř dokončena byla oprava místní komunikace na Sněžné v délce asi
půl kilometru a na Vlčí Hoře. Zároveň probíhá druhá fáze asfaltování povrchů
komunikací. Předně jsou upravovány krajské silnice – ulice Pražská, Rumburská
a Varnsdorfská, následně se bude pokládat asfalt i na několika místních cestách – jde především o ulice Křižíkova (1. část), Rooseveltova, Zahradní, U Tiskárny, malé části ulice Frindova, El. Krásnohorské,
Kovářská a další. Na měsíce srpen a září se připravuje úprava dalších ulic (příloha str. 144, 145).

Recyklace starých elektrospotřebičů
Občané Krásné Lípy již několik let zodpovědně třídí elektroodpad. Loni odevzdali k recyklaci 131 televizí,
53 monitorů a 926,00 kg použitého drobného elektro zboží. Zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Zpětný odběr a recyklace např. stovky
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mobilních telefonů uspoří tolik energie, kolik spotřebuje moderní úsporná lednice za více než 4,3 roku
provozu. Díky recyklaci jednoho notebooku dojde ke snížení spotřeby ropy, na kterou osobní automobil
ujede téměř 100 kilometrů, nebo dojde k úspoře 392 litrů pitné vody. Stejné množství je například spotřebováno při 30 cyklech myčky nádobí atd. (příloha str. 153).

Čtrnáctý červen v Krásné Lípě
Tento den bylo ve městě opravdu rušno. Probíhala zde totiž celá řada zajímavých a dobře navštívených akcí. V rámci VII. Mezinárodního folklorního festivalu
Tolštejnského panství se v sobotu pořádal na náměstí staročeský jarmark, pro-

Děčínský deník, 4. června 2014
V rubrice „Krimi“ byla uveřejněna zpráva o tom, co se stalo v Krásné Lípě. Jistá žena pronajala svůj dům,
a když se po třech měsících vrátila, zjistila, že „Z domu během prvních třech měsíců letošního roku
zmizelo prakticky všechno vnitřní zařízení včetně plovoucích podlah, bojleru, kuchyňské linky sporáku
a dalších nezbytností pro život v domě.“ Škoda byla vyčíslena na 27 tisíc korun.
Pro porovnání výše škody zaznamenejme, že Český statistický úřad sděluje tato data:
Ve 4. čtvrtletí 2013 se průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství snížila proti stejnému období předchozího roku o 1,8 %, reálně poklesla o 2,9 %.
Medián mezd činil 22 288 Kč.

běhl tradiční Pohádkový les a konal se festival dechové hudby. Vše se odehrálo
v jeden den, v sobotu 14. června v Krásné Lípě. Pohádkový les měl 18 stanovišť
s pohádkovými bytostmi, na náměstí byla pro děti připravena celá řada atrakcí. Součástí jarmarku byla
tradiční soutěž o nejlepší bábovku, soutěžních prací bylo 15. Po celý den se prezentovaly folklorní soubory z České republiky, Slovenska a Maďarska. Na náměstí se představily dechové orchestry z domova i ze
zahraničí, velkou pozornost vzbudili italští praporečníci. Večer pokračoval v Aparthotelu a v Křinickém
pivovaru, kde proběhla Noc souborových muzik (příloha str. 145 - 152).

Pasování prvňáčků
V pátek 20. června se ve škole odehrála menší tradiční slavnost – žáci prvních
tříd byli jako konečně znalí čtení pasováni na čtenáře. Kromě drobných dárků

Děčínský deník, 4. června 2014
Na straně 2 je půlstránkový článek „Regionálním produktem se stala i piva Falkenštejn z Krásné Lípy“.
Piva z krásnolipského pivovaru získala certifikát regionálního produktu Českosaského Švýcarska. Pivovar má sice výrobní kapacitu 1000 hektolitrů ročně, a patří tudíž k nejmenším pivovarům, nadto funguje
teprve krátce, přesto však dokázal si toto uznání vysloužit. Pivovar vznikl i díky podpoře Evropského
fondu pro regionální rozvoj, je to sociální podnik, který zaměstnává zdravotně postižené a sociálně znevýhodněné lidi, je to až polovina všech zaměstnanců. Majitelé pivovaru se přihlásili i do projektu Partneři národního parku v saské části tohoto regionu. Zmíněný certifikát Regionální produkt Českosaského
Švýcarska označuje produkt ze zdejšího regionu, jeho kvalitu a šetrnost k životnímu prostředí při jeho
produkci a je vyráběn převážně z místních surovin.

dostali i dárek velmi příjemný, totiž návštěvu městské knihovny zdarma na celý
rok. Je to velice důležitá akce, protože dnes děti jen málo čtou, přičemž jako
hlavní viník tohoto stavu bývá zmiňována existence elektronických médií a jejich až příliš časté využívání dětmi. Takovéto byť malé akce mohou pomoci situaci měnit.

Zprávy o Krásné Lípě uveřejněné jinde
DĚČÍNSKÝ DENÍK V ČERVNU 2014
(Není-li uvedeno jinak, ponecháváme v textech, jež přebíráme, původní pravopis i stylistiku. Kurzívou

V rubrice „Dobrá zpráva pro“ byl text o Krásné Lípě. Sděloval, že se město dočká oprav povrchů některých místních komunikací. „Nového povrchu se dočká ulice ve Sněžení a ve Vlčí hoře “ říká doslova text
a dále se sděluje, že práce vyjdou na jeden milion korun, budou provedeny na přelomu června a července. Oprav se také dočká ulice k hlavnímu vlakovému nádraží. Text je pro lidi znalé místních poměrů dosti
záhadný. Dá se předpokládat, že tvar „ve Sněžení“ vznikl tím, že počítač autora neznal slovo Sněžná
a nahradil je tvarem jiným, ale jak si vysvětlit tvrzení, že na Vlčí hoře, tedy na tom 581 metrů vysokém
čedičovém lesem porostlém kopci, je ulice, která se bude opravovat, už jasné není.

psané texty nejsou součástí citací.)

Děčínský deník, 10. června 2014

Děčínský deník, 2. června 2014

Děčínský deník přinesl informaci o tom, že novým předsedou správní rady Obecně prospěšné společnosti
České Švýcarsko se stal starosta Krásné Lípy Zbyněk Linhart. Ve funkci nahradil dosavadního předsedu
Jana Eichlera.

V rubrice „Dobrá zpráva pro“ bylo uveřejněno oznámení o tom, že se v Krásné Lípě bude konat „...pravý
Staročeský jarmark. Program ale bude mnohem bohatší – kromě jarmarku se mohou návštěvníci těšit
na pohádkový les, mezinárodní folklorní festival a festival dechové hudby. To vše se odehraje během
jediného dne na Křinickém náměstí. Akce proběhne v sobotu 14. června, začíná se již v 8 hodin ráno.
Program potrvá celý den až do večerních hodin. Děti se mohou těšit na skákací hrad či výtvarné dílny,
dospělé potěší například Hudecká noc nebo ukázky lidových řemesel.“

134

Děčínský deník, 7. června 2014

Děčínský deník, 11. června 2014
V rubrice „Tip pro vás“ byla uvedena poměrně obšírně informace o tom, že v Krásné Lípě funguje půjčovna elektrokol Cottage. Text doporučuje využívat elektrokola jako vhodný dopravní prostředek například
pro jízdy údolím Křinice. Vedle článku byl otištěn kupon, který po vystřižení, správném vyplnění zadané
otázky (samozřejmě se týkající elektrokol) a zaslání redakci bude slosován ve hře o zapůjčení dvou elektrokol.
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Děčínský deník, 13. června 2014
„Krásné Lípě by mělo při varování před velkou vodou pomoci na 300 amplionů rozhlasu“

rodní folklorní festival Tojštejnského panství, Mezinárodní dechový festival a Staročeský jarmark. Vedení

Pod tímto titulkem uvedl Děčínský deník článek, ve kterém informuje o tom, že v Krásné Lípě bude
zaveden varovný systém před bleskovými povodněmi. Pravděpodobně se tak stane již na konci tohoto
léta, takže případné podzimní povodně by vzhledem k tomu, že lidé budou varováni, nemusely napáchat
tolik škod. V rámci projektu bude rozmístěno asi 270 amplionů městského rozhlasu, přímo v říčce Křinici
budou instalována čidla. Systém bude napojen i na německou stranu hranic, takže bude užitečný i pro
lidi žijící tam až po Bad Schandau. Náklady na systém mají činit téměř tři miliony korun, peníze poskytla
dotace z Operačního programu životní prostředí – ovšem až po překonání mnoha byrokratických překážek.

města všechny tyto akce spojilo a oslavovalo se na zcela uzavřeném náměstí. Velkým úspěchem se
můžou chlubit praporníci z Itálie, kteří nadchli všechny věkové kategorie, a místní soubor Lužičan, který
mezinárodní folklorní festival organizoval.
Text a foto: Eda Žďánský, Š. Pešková a I. Šafus.“

Děčínský deník, 23. června 2014

Děčínský deník, 16. června 2014

Některé silnice se dočkají oprav, řidiče čeká omezení – to byl titulek v rubrice „Doprava“. Článek sděloval, že v Krásné Lípě bude v polovině července probíhat pokládka nových povrchů některých silnic,
konkrétně na Vlčí Hoře (350 metrů) a na Sněžné v prostoru od kapličky k odbočce u arboreta (cca 400
metrů). Opravy hradí město ze svého rozpočtu.

Rubrika „Co týden dal“ zopakovala i informaci o budování varovného systému, který by pomáhal zdejším
obyvatelům v případě bleskových povodní.

Děčínský deník, 24. června 2014

Děčínský deník, 17. června 2014
O Vlčí Hoře se tentokráte zmínila rubrika „Dobrá zpráva pro“, respektive o Svatojánských slavnostech
bylin, které začnou v pátek 27. června v podvečer a pokračovat budou hned v sobotu celodenním programem. V oznámení schází zmínka o pořadateli této akce.

Děčínský deník, 18. června 2014
Článek ze strany 2 si vzhledem k obsahu zaslouží být citován celý:
„The Young Americans uvidíte v Krásné Lípě.
Krásná Lípa – Na svém tříměsíčním turné po Evropě si udělá skupina pětačtyřiceti mladých lidí – The
Young Americans – zastávku také v Krásné Lípě, kde pro děti z místní základní školy uspořádá workshopy
plné hudby a tance. Hlavním cílem pořádání těchto workshopů je podpora významu hudební výchovy,
podpora porozumění a dobré vůle mezi lidmi na celém světě prostřednictvím hudby, tance. The Young
Americans budou s účastníky workshopů pracovat tři dny. Třetí den této práce pak zakončí hudební show
pro veřejnost, která se bude skládat ze dvou částí. V té první vystoupí The Young Americans, ve druhé části show pak vystoupí společně s dětmi a předvedou vše, co je během tří dnů naučili. Hudebního
workshopu se zúčastní nejen žáci krásnolipské základní školy, ale také žáci německé partnerské školy
v Zittau a žáci gymnázia Varnsdorf.“
Aby se podpořil význam hudební výchovy, využívá se nyní i takovýchto akcí. Bývaly doby, kdy bylo zcela
samozřejmé, že každé páté dítě naší školy zpívalo v nějakém pěveckém sboru, řada dalších dětí vystupovala ve folklorních souborech, další děti muzícírovaly, hudebna byla i s nástroji volně přístupná po celou
dobu vyučování. Ano, jeden pěvecký sbor existuje, děti chodí do folklorních souborů i do hudební školy,
ale je jich podstatně méně.
V témže dni se Krásné Lípy týkala také (téměř – s výjimkou reklamy) celá jedna strana Děčínského deníku. Deset fotografií bylo odprovozeno tímto textem:
„OBRAZEM: Tolštejnsko pobavili i Italové
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Krásná Lípa – Víkend v Krásné Lípě se nesl v duchu oslav. Konal se zde pohádkový les pro děti, Meziná-

O Krásné Lípě se v tomto čísle psalo ve dvou krátkých článcích. V rubrice „Dobrá zpráva pro“ se oznamovala exkurze do skal Českého Švýcarska, během které se její účastníci dozvědí o vzniku a další existenci
této krajiny. V sobotu 28. června bude sraz účastníků „v Kyjově u restaurace Na Fakultě. Předpokládaná
délka trvání je asi šest hodin.“
Druhý text se objevil v rubrice „Číslo dne“, šlo o číslo 29. Je to datum v červnu, kdy město pořádá „zájezd
na Slavnosti piva do Eibau. Zájemci se mohou hlásit na krásnolipském městském úřadu.“ Město Eibau je
pro Krásnou Lípu již nějaký čas partnerským městem.

Děčínský deník, 26. června 2014
Citujme celý text:
„ČÍSLO DNE 1
Celý jeden rok budou moci krásnolipští prvňáci chodit do místní knihovny zdarma. Roční průkazku získali
v rámci tradičního pasování žáků prvních tříd na čtenáře, které se koná pravidelně na konci jejich prvního roku školní docházky. Město tak chce dětem pomoci vytvořit si vztah ke knihám a ke čtení.“
Kéž by tomu tak posléze a pak již trvale bylo!

Děčínský deník, 28. června 2014
Hezký text z pera Dany Štefáčkové (o.p.s. České Švýcarsko) se objevil v sobotu 28. června v Děčínském
deníku pod titulkem „Vydejte se na cyklovýlet k pramenům Křinice a k mlýnu“.
V podstatě šlo o navržení zajímavé cyklistické trasy, která účastníky přivede k pramenům Křinic, k rybníku Světlík (přírodní rezervace) a k větrnému mlýnu v zaniklé obci Světlík. Dále trasa pokračuje kolem
Kozí farmy Žofín, vrchu Žulovec na vyhlídku Karlova výšina a do Doubic. V článku je stručně zmíněna
historie větrného mlýna i zmínky o dalších podobných objektech v Českém Švýcarsku.

Děčínský deník, 30. června 2014
O právě zahájené rekonstrukci krásnolipské hasičské zbrojnice psal Děčínský deník pod názvem „Číslo
dne 15“. Titulek číslem připomněl, že tolik let město čekalo na dotaci ze státního rozpočtu a pokračoval
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takto: „Zbrojnice je posledním domem v majetku města, který se řadí mezi základní městskou infrastrukturu a který je dlouhodobě v katastrofálním stavu. Výjezdová jednotka hasičů sídlí již zhruba dvacet
let v areálu technických služeb. Když vše dopadne dobře, tak se na konci příštího léta hasiči nastěhují
do svého nového sídla.“

V článku „Do Krásné Lípy přijedou ´The Young Americans´“ se sděluje, že do Krásné Lípy v červnu přijede skupina 45 mladých Američanů. Uspořádají zde workshopy „plné hudby a tance“. V první části akce
vystoupí The Young Americans samostatně, ve druhé pak společně s dětmi s cílem předvést, čemu je
naučili. Akce se kromě žáků krásnolipské základní školy zúčastní také žáci německé partnerské školy
v Zittau a žáci gymnázia Varnsdorf.

Zprávy uveřejněné v dalších médiích

A konečně v článku „Krásnolipští kickboxeři sklízí úspěchy“ byly podány čtenářům tohoto internetového
zpravodaje informace o republikovém šampionátu v kickboxu, v disciplíně lowkick, který uspořádal krás-

Ústecký kraj
(měsíčník – informace ústeckého kraje a krajského úřadu)

nolipský oddíl kickboxu. Autor zdůraznil nejen dobrou organizaci šampionátu, ale i výsledky místních
sportovců, kteří získali celkem šest medailí.

V čísle 6 ročníku 2014 byly uveřejněny dvě zprávy týkající se Krásné Lípy.
V rubrice „Krátce“ se objevilo toto: „Už 125 zdobí Vlčí horu rozhledna, která se díky péči dobrovolníků
a partnerů opět vrátila na výsluní. Významné jubileum si na Vlčí hoře, asi čtyři kilometry do Krásné Lípy
v srdci Národního parku České Švýcarsko, připomnělo několik desítek turistů.“
Strana 4 byla celá věnována obnovenému vlakovému spojení mezi Dolní Poustevnou a saským Sebnitz
pod titulkem „Vlaky mezi Dolní Poustevnou a saským Sebnitz opět vyjedou“. Oznamuje se, že spojení
bude obnoveno v sobotu 5. července, připomenuta byla i stručná historie této železniční trati, jejího
přechodného zániku i obnovení. Byl zde umístěn i grafický plán spojení prostřednictvím veřejné dopravy do Šluknovského výběžku a Národního parku České a Saské Švýcarsko a řada praktických informací
o provozu nové regionální železniční linky U28.

ZPRAVODAJ ŠLUKNOVSKÝ VÝBĚŽEK
Tento měsíčník se ve svém červnovém čísle opakovaně zmínil i o Krásné Lípě.
Pod titulkem „Tour de Feminin opět obsadí silnice Šluknovska“ se uvádějí podrobné informace k organizaci tohoto tradičního cyklistického závodu žen, který se každoročně koná právě v Krásné Lípě a v jejím
okolí.
Článek „Rekordní investice v Krásné Lípě pokračují“ informuje o tom, jak se v Krásné Lípě investuje
do veřejného majetku. Jedná se o další etapu výstavby kanalizační sítě, rekonstrukci požární zbrojnice
a 1. mateřské školy, obnovu chodníků, a místních komunikací, rekonstrukci areálu technických služeb
a nákup nové techniky pro údržbu města. Jde o investice přesahující jen v tomto roce 100 mil. Kč.
O Krásné Lípě se zmiňuje i článek „Ministři byli v údivu, my ostatní jsme již dlouhá léta“. Je to článek
z pera našeho starosty ing. Linharta, který se zabývá nedávnou krátkou návštěvou tří ministrů za sociální
demokracii ve Šluknovském výběžku. Ministři diskutovali se starosty jen čtyřicet minut (co se asi za tu

dobu kromě zdvořilostních frází dalo projednat?), ale projevili značnou neznalost poměrů zde panujících
zejména v oblasti tzv. sociálního bydlení, kde stát vynakládá ohromné částky za sociálně potřebné občany na nájemné v bytech, které svým vybavením často neodpovídají požadavkům na běžné bydlení. Pan
starosta s roztrpčením konstatuje, že k nápravě nedojde velmi rychle, ale že vše bude ještě dlouho trvat.

138

139

ČERVEN 2014

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

Přílohy
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The Young American

Získat takovou spoustu dětí ke spolupráci znamenalo nejprve je nadchnout, pak něčemu naučit
a před vystoupením, jak se nehezky, ale účelně říká „rozpohybovat“.

Plakát rozhodně nesliboval takové nadšení účastníků, jaké vidíme na spodním snímku.

Asi jen škarohlíd nevidí ve tvářích dětí spokojenost. Dobrá věc se podařila...
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Nové investiční akce v Krásné Lípě
Začněme s textem, který vysvětlí okolnosti rekonstrukce bývalé hasičské zbrojnice na novou:
„Ve středu 25. 6. 2014 se začalo s rekonstrukcí požární zbrojnice v Nemocniční ulici. Její příprava započala před patnácti lety. Tak dlouho jsme čekali na dotaci a pokoušeli se ji opakovaně získat. Jde o poslední dům v majetku města, který se řadí mezi základní městskou infrastrukturu a který je dlouhodobě
v katastrofálním stavu. Výjezdová jednotka hasičů sídlí již zhruba dvacet let v areálu technických služeb.
Když vše dopadne dobře, pak se na konci příštího léta hasiči nastěhují do svého nového sídla a uvolní se
tak prostory, které nutně potřebují technické služby pro svoji techniku.
Samotná rekonstrukce zbrojnice započne rozsáhlou demolicí. Poměrně malá část objektu se zachová
a část se nedostaví – nová zbrojnice bude o něco užší. Naopak v zadní části přibyde malá přístavba - garáž a sklad. V přízemí objektu bude jedna velká garáž na velké hasičské vozidlo, které v jarních měsících
město zakoupilo a další dvě menší garáže také s výjezdem do ulice. V prvním poschodí bude zázemí pro
výjezdovou jednotku a pro dobrovolné hasiče a jejich zájmovou činnost, a to jak dětí, tak dospělých. Kromě šaten, sprch a klubovny tam budou sklady a zázemí pro techniku.
Předmětem obnovy bude i vnější areál, takže se zásadně zlepší další kus místa v centru města. Celkové
náklady projektu představují více než 12 mil. Kč vč. DPH, samotná stavba pak cca 10,5 mil. Kč. Dotace
by měla být poskytnuta v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad
z fondů EU.“
(Text: Zbyněk Linhart)

dvě třetiny by měl hradit Státní fond životního prostředí v rámci operačního programu životního prostředí z fondů Evropské unie.
Právě v těchto dnech je dokončována rekonstrukce 2. mateřské školy v Masarykově ulici, kde se na loňskou výměnu oken a střechy navázalo vnitřními úpravami, především podkroví a vnitřním zateplením
a opravila se důkladně fasáda, včetně čištění zdobných cihel a spárování, oprav říms atp. a celého soklu.
Jako doprovodné akce probíhají opravy venkovního domečku (zázemí), zahrady, nátěry plotu. V době
uzavření školky na začátku prázdnin bude vstupní část areálu vyasfaltována.
Po loňské rekonstrukci budov školní jídelny a školní družiny a poté, co velkou obnovou prošla hlavní budova základní školy, a postaven byl rozlehlý sportovní areál, se dá říci, že budeme mít ke konci letošního
roku komplexně opravena všechna školská zařízení a s tím související zázemí a doprovodnou infrastrukturu. Následovat pak bude výstavba dalších veřejných hřišť pro děti a mládež, například to pod sídlištěm
(v areálu bývalé ČOV) či skate-park a hřišťátko v oblasti rybníku Cimrák.
(Text: Zbyněk Linhart)

Opravy silnic a ulice
Nejprve uveďme sdělení starosty ing. Linharta, které uvedl na www stránkách města:
Asfaltování komunikací
Zatímco hlavní stavební činnosti při výstavbě druhé etapy kanalizace ve městě jsou téměř hotovy,
probíhá druhá fáze asfaltování povrchů komunikací. Předně jsou upravovány krajské silnice – ul.
Pražská, Rumburská a Varnsdorfská, následně se bude pokládat asfalt i na několika místních
cestách – jde především o ulice Křižíkova (1. část), Rooseveltova, Zahradní, U Tiskárny, malé části ulice Frindova, El. Krásnohorské, Kovářská. Souvisle bude vyspravena i plocha v Křižíkově ulici
u pizzerie. Následovat bude, v mezičase přes prázdniny než se v září bude realizovat třetí fáze,
i ulice Komenského, kde se před asfaltováním přeloží obrubníky, ploché kamenné desky a udělají se
další úpravy a další nové asfalty.
V druhé polovině září pak budou dokončeny ulice: Dvořákova, Vančurova, část ulice Nerudova včetně odstavné plochy, ulice Lidická, pak přijdou na řadu zbývající části dalších ulicí: Frindova, Křižíko-

Bývalá hasičská zbrojnice, jak ji pamatujeme a zbrojnice nová, jak bychom ji měli uvidět již brzy.

va, Kvapilova, Vančurova, Dukelská, Alšova, Štefánikova.
Je na jednu stranu jasné, že by bylo dobré, kdyby si zásypy mohly ještě „sedat“, na druhou máme zá-

Záměry města pro další období tohoto roku a výhled na dobu příští sděluje další text, opět z pera starosty

vazné termíny od poskytovatele dotace a také se jistě všichni těší, že už budou slušné cesty a čisto.

ing. Zbyňka Linharta:

První týden v červenci by také mělo začít asfaltování dvou úseků místních komunikací ve Vlčí Hoře
a dva úseky v části obce Sněžná. V srpnu pak bude následovat vytvoření základu pro autobusové

Školy, školská zařízení, dětská hřiště

stání u nádraží a vyasfaltování celé ulice k hlavnímu nádraží.

Druhou novou stavební akcí, která začne počátkem července, bude rekonstrukce především vnějších čás-

(Text: Zbyněk Linhart)

tí objektu 1. mateřské školy ve Smetanově ulici. Na obnovu krovů, opravy střechy a klempířských prvků
naváže pod názvem Energetické úspory budovy 1. MŠ projekt zaměřený na zateplení objektu spočívající
ve výměně výplní otvorů – tj. oken a dveří, zateplení posledních obývaných místností a s tím spojenými
úpravami. Především však zateplení fasády, při které by mělo jít mj. o obnovu zdobné části objektu.
Celá akce by měla být dokončena do listopadu letošního roku a bude stát přes 3 mil. Kč, přičemž zhruba
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Obrázky ukazují různá místa Krásné Lípy i potřebu opravy zmíněných komunikací

Obrázky ukazují různá místa Krásné Lípy i potřebu opravy zmíněných komunikací
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Obrázky ukazují různá místa Krásné Lípy i potřebu opravy zmíněných komunikací

Čtrnáctý červen v Krásné Lípě - Tradiční plakát na tradičním místě zve k účasti na Pohádkovém lese.
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Ono se toho dělo opravdu hodně.

A děti to braly vážně, i když zvesela.

Pro děti byl připraven velmi pěkný Pohádkový les.

... Jejich Pohádková Veličenstva...
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... a jejich poddaní s dětskými účastníky akce.

Na náměstí bylo opravdu živo, i když obloha se tvářila výhrůžně. Ale účinkující si toho možná ani
nevšimli.

Mezinárodní folklorní festival Tolštejnského panství

Rušno bylo i u všech stánků.
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A soutěž o nejlepší bábovku také našla svoji vítězku. Pan Vais pochválil obě.

Ovšem - když se do toho dají dospělí, může z toho být i pěkná podívaná.

Tančící a veselé děti upoutají snad každého.

A to se ještě konala přehlídka dechových hudeb!
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Dechová hudba a pochodující vojáci zaujmou vždycky, i když je to pochodování jen pro oko.

Sympatická byla účast mladých hudebníků ve všech kapelách.
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Recyklace starých elektrospotřebičů
Certifikát městu dosvědčuje, jak dobře jeho občané pochopili potřebu odevzdávat nepoužitelná elektrická zařízení k recyklaci a jakou úsporu to představuje.
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Počasí v červenci 2014
Letošní červenec byl poměrně teplý, průměrná teplota dosáhla 18°C. První dny byly ovšem chladné, přes
den bylo maximálně 16°C, ale brzy se výrazně oteplilo. Koncem první dekády přišlo krátké ochlazení, ale
pak již bylo příjemné letní teplo, dokonce i v noci bylo 20°C i více, což vydrželo i ve třetí dekádě. Srážkově
byl celý měsíc v normálu, napršelo celkem 92 mm, přišly i pravé letní bouřky.

(Podle: www.pocasi-strelna.cz/krasnalipa.htm)
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Dosažený věk

Jméno a příjmení jubilanta

Dosažený věk

Jméno a příjmení jubilanta

94 let

Kotyková Hedvika

60 let

Appelt Pavel

92 let

Mrázková Zdeňka

60 let

Fafláková Jana

85 let

Hladká Věra

60 let

Hájek Jaroslav

85 let

Jakubů Ludmila

60 let

Procházka Stanislav

85 let

Šedivková Růžena

60 let

Sehnal Zdeněk

80 let

Janík Oldřich

60 let

Sobola Augustin

75 let

Huspeková Jindřiška

60 let

Špičková Eva

75 let

Hyblbauer Miroslav

60 let

Vomžilová Krista

75 let

Volenec Otakar

60 let

Kokešová Marie

70 let

Hieková Alena

50 let

Drnovský Roman

70 let

Jurdová Miroslava

50 let

Malinová Jindřiška

70 let

Mariniová Jana

50 let

Stankovičová Květa

70 let

Trnková Danuše

50 let

Kučerová Šárka

Přílohy .......................................................................................................................................... 2

Z jednání Rady města v červenci 2014
Z usnesení 64. zasedání Rady Města Krásná Lípa ze dne XYZ 2014
Rada města schválila
 Dosavadní průběh příprav a realizace rekonstrukce požární zbrojnice
 Zvětšení objemu obnovy místních komunikací
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Události v místě
Varhanní koncert
Dne 4. července se v chrámu Sv. Máří Magdalény v Krásné Lípě konal první koncert
Krásnolipského hudebního léta. Opět zazněly varhany, tentokráte v podání pana
Jiřího Chluma, dnes varhaníka poutní baziliky Panny Marie ve Filipově, kde založil
letní mezinárodní festival „Varhanní duchovní hudba ve Filipově“. Program tvořily
především skladby německých autorů 17. – 20. století, doplnila ho Chorálová partita: „Tobě Bože, Pane náš“ pana Chluma, který v závěru opět velice dobře navštíveného koncertu přednesl jako
přídavek krásnou improvizaci na známé hudební téma. Koncert uváděl Mgr. Karel Jarolímek (příloha str. 165).

Vlakem celoročně o víkendech a svátcích z Krásné Lípy do Saského Švýcarska
Od 5. července, kdy funguje opět vlakové spojení z Rumburku přes Dolní Poustevnu
Německem do Děčína, můžeme také cestovat do Saského Švýcarska s jízdenkou,
kterou lze zakoupit v Krásné Lípě a která platí i pro vlakové přípoje i na přívoz přes
Labe na německém území. Je to něco, na co zdejší obyvatelé čekali vlastně už
od skončení druhé světové války (příloha str. 165).

Investice v Krásné Lípě za posledních 18 let
Děčínský deník přinesl dne 16. července zprávu o celkové výši investic z veřejných i soukromých zdrojů,
které se podařilo díky usilovné práci vedení města využít ve prospěch obce. Zhruba 800 milionů korun se
podařilo vynaložit například na plynofikaci, kanalizaci, úpravu náměstí, výstavbu Domu Českého Švýcarska, rekonstrukci některých objektů, opravy školských zařízení, výstavbu zhruba 120 malometrážních bytů
nejen ve dvou domech s pečovatelskou službou a na další potřebné investice. Více jak 200 milionů korun pak
vynaložili soukromníci na realizaci svých projektů – výstavba tiskárny, Chodské pekárny, čokoládovny Mana
i dalších. Vyrostl tady také hotelový komplex, který se stal Stavbou roku. Krásná Lípa se tak velice úspěšně
mění v místo dobré k životu (příloha str. 166).

Tour de Feminin
Letos se ve dnech 10. 7. – 13. 7. pořádal již dvacátý sedmý ročník tohoto mezinárodního cyklistického závodu, který je součástí světového poháru v cyklistice žen. Mezi
účastnicemi bylo celkem 26 národností. Čtyři etapy se jely na našem území, jedna
v Polsku.
Trať závodu:
I. etapa 10. 7. 2014 silnice 115, 8 km 13:20 hod. Krásná Lípa - Krásná Lípa, ČR
II. etapa 11. 7. 2014 silnice 100, 7 km 10.30 hod Jiříkov – Jiříkov, ČR
III. etapa 12. 7. 2014 časovka 17, 8 km 10:00 hod. Bogatynia, Polsko
IV. etapa 12. 7. 2014 silnice 92, 4 km 16:00 hod. Rumburk – Rumburk, ČR
V. etapa 13. 7. 2014 silnice 98, 7 km 10:15 hod. Varnsdorf – Krásná Lípa, ČR

Oficiální startovní listina obsahovala 95 jmen závodnic z České republiky, USA, Německa, Ruska, Nizozemí,
Velké Británie, Švédska, Norska a Itálie.
V konečném pořadí zvítězila Američanka Walle Brianna a druhá byla olympijská vítězka v rychlobruslení
Martina Sáblíková, třetí místo patřilo Nizozemce Koedooder (příloha str. 167, 168, 169).

Ministryně Jourová navštívila Krásnou Lípu
Ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová navštívila v sobotu 12. července Krásnou Lípu. Uviděla tak mj. hotové stavby projektu Centrum Národního parku České
Švýcarsko, který byl vybrán jako nejlepší projekt v roce 2004, kdy paní Jourová jako
náměstkyně na MMR měla na starosti právě tyto programy.
Spolu se starostou Zbyňkem Linhartem a místostarostou Janem Kolářem si prošla
část města i část území národního parku a viděla stavby ze zmíněného projektu: Dům Českého Švýcarska,
objekt Továrna, sportovní areál, cyklostezku v centru města, a komunikační kříž a část obnovené Köglerovy
naučné stezky. Ministryně vysoce ocenila fakt, že Krásná Lípa dokázala smysluplně využít investice za více
než 1 miliardu Kč a se starostou a místostarostou diskutovala o problémech s byrokracií doprovázející využívání dotačních titulů, o možné pomoci státu obcím ve věci bydlení, sociální politice a cestovním ruchu

(příloha str. 169).
Tiskovou zprávu, kterou k této návštěvě vydalo Ministerstvo pro vnitřní rozvoj, uvádíme níže.

Letní podvečer s kytarou
V kapli Panny Marie Karmelské na Vlčí Hoře, která slouží i jako velice útulná koncertní síň, se dne 19. července konal koncert známého kytarového tria Guitar Arte
Trio (Jindřich Kaulfers, Ivan Šoltys a Stanislav Prokeš), které má bohatou koncertní
praxi. Věnuje se hudbě renesance, baroka, klasicismu a romantismu i hudbě autorů
20. století z různých odvětví hudební tvorby. V tomto koncertu se umělci věnovali
dílu známých mistrů – A. Vivaldiho, F. Tárrega a A. Dvořáka. Návštěvníci koncertu si pochvalovali vedle výkonů umělců i příjemnou atmosféru a hezké zážitky (příloha str. 170, 171).

Další kytarový koncert na Vlčí Hoře
Tony Ackerman je americký kytarista a učitel, který nyní žije v České republice,
kde působí na New York University v Praze. Dne 22. července již tradičně zavítal
do kaple Vlčí Hoře. Tony Ackerman o ní sám říká, že patří k jeho nejoblíbenějším
koncertním místům. Kaple byla jako obvykle velmi slušně zaplněna, publikum, dle
vyjádření umělcova, skvělé. Je pravděpodobné, že k vynikající komorní atmosféře
všech zde pořádaných koncertů přispívá i znamenitá akustika kaple. V každém případě máme za sebou další
velice vydařený koncert (příloha str. 171).

Stavební aktivity ve městě
I v červenci pokračovaly v Krásné Lípě práce na výstavbě a údržbě. Uvádíme jen stručný přehled těchto aktivit:
 Výstavba kanalizace pokračovala tak, aby v září mohlo být vše hotovo

Celkem 425,4 km.
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 Úpravy a pokládání nového povrchu v některých ulicích (např. Masarykova, Komenského)

V rubrice FOTO psal toho dne Děčínský deník o 54. ročníku Hasičského přeboru v Jiříkově. Krásnou Lípu

 Výměna oken v nájemních domech v Bezručově ulici a na náměstí

tam reprezentovalo družstvo žen. Bohužel se mezi sedmi fotografiemi nenašlo místo na snímek jediného

 Rekonstrukce střechy na náměstí čp. 11 (cukrárna Venezia)

ženského družstva.

 Dům služeb: oprava fasády
 Varovný protipovodňový systém, příprava akce

Děčínský deník 11. července 2014

 Sportovní areál: výměna střechy nafukovací haly

Pod názvem „Lipská radnice bude v novém“ sděluje autor článku, že v Krásné Lípě dochází ve velkém
k opravám obecního majetku a že se kromě bytových domů dostává i na radnici. Některé úpravy interiérů již
byly provedeny, nyní se pracuje na opravě střechy.

 Rekonstrukce požární zbrojnice
 Rekonstrukce v 1. mateřské škole (MŠ) Smetanova ulice
 MŠ Masarykova ul.: asfaltování přístupových ploch, úprava herního prostoru v zahradě
 Květinová výzdoba města: květinová socha cyklistky, květinové pyramidy
Je dobré připomenout, že na tyhle práce vyčlenila radnice celkem 95 milionů korun – bez úvěrů!

(příloha str. 172 - 181)

Zprávy o Krásné Lípě uveřejněné jinde
DĚČÍNSKÝ DENÍK V ČERVENCI 2014 (heslovitě)
(Není-li uvedeno jinak, ponecháváme v textech, jež přebíráme, původní pravopis i stylistiku. Kurzívou psané
texty nejsou součástí citací.)

Děčínský deník 1. července 2014
Velká fotografie z akce a velmi výrazný nadpis přitahovaly pozornost čtenářů Děčínského deníku toho dne
na straně 2. Nadpis zněl takto: „Američané dětem ukázali, že mohou být také hvězdy“. Pod velkou fotografií
roztančených účastníků již dříve zmíněného podniku se nacházel tento text: „TANEC. Strhující hudba, tanec,
zpěv i atmosféra. Tak vypadalo závěrečné vystoupení skupiny pětačtyřiceti mladých Američanů The Young
Americans, kteří tím uzavřeli třídenní taneční workshop, jediný v České republice. Tři dny mladí Američané nacvičovali s dětmi ze školy v Krásné Lípě hudební vystoupení, se kterým se pak předvedli veřejnosti.
A kdo si ho nenechal ujit, žasl, co s téměř dvěma sty dětmi za patnáct hodin čistého času dokázali. Jejich
taneční a hudební vystoupení bylo strhující, ohromující, fantastické, hlučné, barevné, prostě neuvěřitelné,
které zvedlo publikum ze židlí. Každý účinkující dostal prostor, všechny děti byly hvězdy. Což je také cílem
workshopů plných hudby a tance, které mladí Američané po celém světě pořádají – podpořit hudební výchovu a vtáhnout do ní všechny děti, nejen ty talentované, protože talentované ten večer byly úplně všechny.“

Děčínský deník 10. července 2014
Krásné Lípy se také dotýká obsah zprávy o změně autobusového dopravce pro region Šluknovska. Dosud
tuto dopravu zajišťovala firma BusLine ze Semil, ji ale po výběrovém řízení nahradí firma Autobusy Karlovy
Vary. Krajský úřad si od toho slibuje zkvalitnění a zlevnění dopravy, kdy by kilometr jízdy měl stát pouze asi
29 korun namísto běžných téměř 35 Kč. Jiní dopravci vysoutěženou cenu zpochybňují jako nereálnou. Kraj
slibuje, že ušetřené peníze vrátí do dopravy.
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Rovněž na titulní stránce je další zmínka o Krásné Lípě. Velký snímek celého pole cyklistek a krátký text
pod ním uvedl titulek „Na Tour bojují cyklistky o body do Světového poháru“. Text informuje o tom, že
„o body do světového poháru bojují v těchto dnech závodnice z několika zemí v okolí Krásné Lípy na závodě
Tour de Feminin.“, krátce se uvádějí i další informace.
Děčínský deník 16. července 2014

Krátký text na straně 2 informuje, že ve zdejším kině se ve středu 23. 7. od 19 hodin promítá film „Vše je
ztraceno.“
Důležitější je text na straně 3. Pod titulkem „V Krásné Lípě investovali za 18 let miliardu“ shrnuje informace
o tom, jak si vedení města počínalo v získávání a uplatňování investic: „První velký projekt spustila Krásná
Lípa přesně před deseti lety, kdy se jí podařilo získat jako prvnímu uchazeči peníze ze Společného regionálního operačního programu ČR na vybudování Centra Národního parku České Švýcarsko. Součástí projektu
za přibližně 170 milionů korun byl tehdy i Dům Českého Švýcarska s infocentrem nebo promítacím sálem.
Kromě Domu Českého Švýcarska byla do projektu zahrnuta rekonstrukce bývalého továrního objektu
na centrum služeb pro návštěvníky, velký sportovní areál s celoročním provozem a cyklostezka v centru
města.“ Dále se zmiňují i soukromí investoři, kteří zde vybudovali „například luxusní hotel, který dotvořil
podobu Křinického náměstí.“
V článku se ale zmiňuje i složitá administrativa, která provází přípravu i realizaci projektů z dotací a citují
se příklady obcí, které z tohoto důvodu od žádostí o dotace odstupují.
(viz též přílohu)
Děčínský deník 17. července 2014

Poněkud neadresně ve vztahu ke Krásné Lípě vyzněl článek „Na Šluknovsko se opět sjedou nejdelší motocykly na světě“. Letošní, již šestnáctý sraz motocyklů Böhmerland, které se svého času vyráběly v Krásné
Lípě, by podle textu měl proběhnout tak, že start i cíl jízdy bude u hotelu JEF v Doubici, Krásnou Lípu by
motocykly měly jen projet a o výstavě Böhmerlandů, která zatím vždy probíhala na krásnolipském náměstí,
zde není ani zmínky.
Na osmé straně téhož čísla uvádí Děčínský deník obrazovou reportáž z letošního mezinárodního
cyklistického závodu žen Tour de Feminin. Pod nadpisem „Tour de Feminin 2014 v Krásné Lípě“ a pod
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textem „Olympijská“ vítězka Martina Sáblíková se na Tour de Feminin stala první českou vítězkou etapy
po dlouhých osmi letech“ bylo umístěno celkem devět fotografií z průběhu závodu.

Děčínský deník 21. července 2014
Rubrika „Co týden dal“ přinesla tuto informaci o Krásné Lípě: „ V Krásné Lípě skončil 27. ročník ženského
etapového závodu Tour de Feminin. Vyhrála jej Američanka Brianna Wall, která o padesát vteřin porazila
olympijskou vítězkou v rychlobruslení a čerstvou mistryni republiky v cyklistice Martinu Sáblíkovou. Ta
vyhrála v časovce, stala se tak po osmi letech první vítězkou některé z etap závodu. Dominovala také vrchařské soutěži, ve které si již s předstihem zajistila modrý trikot.“ Ze zprávy tedy díky neobratné formulaci
nepřímo vyplývá, že po celých osm let na tomto závodě zřejmě nikdo nevyhrál žádnou etapu.

Děčínský deník 26. července 2014
Obsáhlý článek týkající se Krásné Lípy byl uveřejněn na straně 3 pod názvem „Tip na výlet“. Podtitulek
zněl „Vydejte se v neděli 27. 7. po stopách Rudolfa Köglera.“ Článek, jehož autorkou byla Dana Štefáčková,
informoval o prvním ročníku turistického pochodu Po stopách Rudolfa Köglera. Zmiňoval se o tom, jak
pan Kögler vybudoval první značenou přírodovědnou vycházkovou trasu na našem území, jak vybudoval
na svém pozemku slavnou geologickou mapu i o obnovení a rekonstrukci této naučné stezky. Připojeny byly
i praktické informace (příloha str. 181).

Děčínský deník 29. července 2014
Nepěkná zpráva týkající se našeho občana se objevila v Děčínském deníku dne 29. července přímo na titulní straně. Měla titulek: „Zdrogoval se a řídil auto.“ Policie zadržela za volantem muže, který nejenže měl
odebraný řidičský průkaz, ale nadto řídil pod vlivem nějaké drogy. Aby toho nebylo málo, měl ještě u sebe
menší množství nebezpečného pervitinu.

Děčínský deník 29. července 2014
Rozhovor s organizátorem a ředitelem dosavadních osmadvaceti zde konaných cyklistických závodů žen
Tour de Feminin, který je součástí Světového poháru, panem Jiřím Víchem, radním Krásné Lípy, přinesl Děčínský deník na str. 16. Pod názvem „Přišli jsme o mladé závodnice“ se vysvětlují některé problémy spojené
s organizací tohoto zdejšího velice populárního závodu. Letošní menší účast některých mladých závodnic
ovlivnilo to, že se konalo mistrovství Evropy závodnic do 23 let, jemuž většina špičkových cyklistek dala
vcelku pochopitelně přednost. Pan Vích sice uvedl: „Bohužel jsem v dostatečném předstihu nepostřehl
termíny konání těchto vrcholných závodů“ takže se vyvolává dojem, že vina leží na něm, ale vzápětí vše
popravdě napravuje: „V kalendáři UCI to začátkem roku nebylo uvedeno, navíc bychom to stejně nijak neovlivnili, o termín závodu světovou federaci žádáme již rok dopředu.“ V další části rozhovoru komentoval již
druhou úspěšnou účast mistryně světa a olympijské vítězky v rychlobruslení Martiny Sáblíkové, která letos
skončila na druhém místě, i to, že se závodu zúčastňují členky národního i regionálního týmu.

Děčínský deník 30. července 2014
Rubrika „Dobrá zpráva pro Krásnou Lípu“:

ho pivovaru se koná již tuto sobotu. 2. srpna na Křinickém náměstí. Kromě hudby budou moci lidé ochutnat
speciální pšeničné pivo. Vstup je zdarma.“

Zprávy uveřejněné v dalších médiích
SEVEROČESKÝ DENÍK
Tento deník přinesl v rubrice Šluknovsko dne 23. července pro nás nepříjemnou zprávu:

Dealer drog prodával psaníčka... Nyní spadla klec!
Krásná Lípa - Rumburští kriminalisté pracovali v uplynulých měsících na případu distribuce omamných
a psychotropních látek v Krásné Lípě. K neschválenému způsobu výdělku zahájili trestní stíhání třiačtyřicetiletého muže z Krásnolipska, který měl prodávat pervitin různým zájemcům.
O případu informovala děčínská policejní mluvčí Petra Trypesová s tím, že muž si začátkem letošního
června vyslechl ústy policejní vyšetřovatelky sdělení obvinění pro trestný čin nedovolená výroba a jiné
nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy, za což mu hrozí trest odnětím svobody od jednoho do pěti let.
„Strážci zákona na případu pracují i nadále, a tak včerejšího dne rozšířili trestní stíhání místního obchodníka pro další skutky, doplnila policejní mluvčí Trypesová.“

A ještě jednou se jméno Krásné Lípy objevilo v Severočeském deníku, stalo se dne
21. 7. 2014:
„Starostové Josef Zoser či Zbyněk Linhart soupeří o Senát s Jaroslavem Sykáčkem.
Děčín, Šluknovsko - dva současní a jeden bývalý starosta ze Šluknovska. Tak vypadá souboj o senátorský
post ve volebním obvodu Děčín. Mandát obhajuje Jaroslav Sykáček z ČSSD. Bývalý starosta Rumburku
bojuje o Senát se starostou Krásné Lípy a Jiřetína pod Jedlovou. Konkrétně kandiduje Zbyněk Linhart
(STAN) a Josef Zoser (PRO! Kraj). Dále o senátorské křeslo usilují: Josef Holub (ODS) - viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, Marcela Dvořáčková (ANO) - manažerka, Václav Šenkýř (KSČM) - organizační
a ekonomický poradce a Petr Šmíd (SPO) - ředitel ZŠ ve Varnsdorfu.“

TISKOVÁ ZPRÁVA MMR:
Po deseti letech viděla ministryně zrealizovaný projekt
14. 07. 2014: Krásnou Lípu navštívila v sobotu 12. července ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová.
Po deseti letech tak mohla na místě vidět zrealizované stavby projektu Centrum Národního parku České
Švýcarsko v celkové hodnotě cca 170 milionů korun, kde bylo realizováno v letech 2005 - 2007 pět staveb
zaměřených na cestovní ruch. „Tento projekt byl vybrán jako nejlepší v prvním kole v rámci Společného
regionálního operačního programu spuštěném v roce 2004. To jsem byla náměstkyní na Ministerstvu pro
místní rozvoj a spravovala jsem evropské programy,“ řekla Jourová.
Se starostou města a předsedou správní rady obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko Zbyňkem
Linhartem a místostarostou Janem Kolářem mluvila ministryně především o problémech s administrací

„V Krásné Lípě se bude o víkendu slavit. Hudebně-pivovarský festiválek k prvnímu výročí otevření Křinické-
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fondů EU v rámci nejrůznějších programů. „Krásná Lípa má, coby nositel více než stovky projektů, bohaté

zkušenosti s nejrůznějšími dotačními tituly, protože za posledních 18 let zde bylo investováno více než
800 milionů korun. K tomu další neinvestiční projekty a také několik soukromých investic v centru města
financovaných za pomocí evropských fondů za 200 milionů, kde bylo město partnerem,“ vyzdvihla úspěchy Jourová, která si prohlédla Dům Českého Švýcarska s infocentrem, expozicí a kinosálem.
Ministryně se zajímala také o možnosti pomoci obcím ze strany státu s bydlením, se sociálními programy
a s cestovním ruchem. Společně debatovali i o neziskovém sektoru a jeho fungování a o problematice
financování. Odpoledne navštívila i území Národního parku České Švýcarsko, nejmladšího národního
parku v ČR a další části projektu.

Přílohy
VARHANNÍ KONCERT KRÁSNÁ LÍPA
4.7.2014 v 18:00

Interpret koncertu, pan Jiří Chlum, varhaník z filipovské baziliky

PROGRAM
Georg Muffat
(1653-1704)

Toccata - Primi toni

Johann Sebastian Bach
(1685-1750)

Chorálová předehra: „Wen wir in höchsten Nöthen sein“
(BWV 641)

Johann Sebastian Bach
(1685-1750)

Chorálová předehra: „Komm, Gott, Schöpfer Heiliger Geist“
(BWV 667)

Johann Pachelbel
(1653-1706)

Ciacona

Dietrich Buxtehude
(1637-1707)

Preludium a fuga G-dur
(Bux.WV 147)

Jiří Chlum
(1964*)

Chorálová partita: „Tobě Bože, Pane náš“

Sigfrid Karg-Elert
(1877-1933)

Marche Triomphale, Op. 65, No. 59

Manfred Schlenker
(1926*)

Preludium

Max Reger
(1873-1916)

Te Deum, op. 59, No. 12

Varhany-Jiří Chlum

Jiří Chlum - plakát

164

Vlakem do Saska
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Tour de Feminin

Investice v Krásné Lípě, Děčínský deník 16. 7. 2014
Celý článek zde reprodukujeme ve zvětšení.

Obrázky z trati vystihují dobře napjatou atmosféru závodu a úsilí závodnic

166
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Ředitel závodu Jiří Vích s Martinou Sáblíkovou, naší velice úspěšnou reprezentantkou
v rychlobruslení, která tento závod zařadila do své letní přípravy – a i tady byla úspěšná!

Stupně vítězů jsou vyvrcholením každého závodu, tady byla navíc i krásná krajina

168

ROZPIS ETAP ZÁVODU
(pořadí údajů: den - počet kilometrů – místo - čas startu - cíl)
1. etapa: Čtvrtek 10.7.2014 115,8 Krásná Lípa 13:20 hod. – Kr. Lípa 16:23 hod.
2. etapa: Pátek 11.7.2014 100,7 Jiříkov 10:30 hod. - Jiříkov 13:09 hod.
3. etapa: Sobota 12.7.2014 17,8 Bogatynya (PL) 10:00 hod.
4. etapa: Sobota 12.7.2014 92,4 Rumburk 16:10 hod. – Rumburk 18:26 hod.
5. etapa: Neděle 13.7.2014 98,7 Varnsdorf 10:15 hod. – Krásná Lípa 12:51 hod.

Ministryně Jourová v Krásné Lípě
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Paní ministryně, pozdější eurokomisařka, v průvodu starosty Linharta navštívila samozřejmě
expozici v Domě Českého Švýcarska, navíc si prošla i naše městečko

Guitar Arte Trio v letním Podvečeru s kytarou

Guitar Arte Trio v letním Podvečeru s kytarou

Kytarový koncert na Vlčí Hoře

Tony Ackerman opět potěšil zaplněnou kapli
na Vlčí Hoře
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Realizované stavby v Krásné Lípě

Realizované stavby v Krásné Lípě

Realizované stavby v Krásné Lípě

Realizované stavby v Krásné Lípě
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Realizované stavby v Krásné Lípě

Realizované stavby v Krásné Lípě

Realizované stavby v Krásné Lípě

Realizované stavby v Krásné Lípě
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Realizované stavby v Krásné Lípě

Realizované stavby v Krásné Lípě

Realizované stavby v Krásné Lípě

Realizované stavby v Krásné Lípě
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Realizované stavby v Krásné Lípě

Realizované stavby v Krásné Lípě

Realizované stavby v Krásné Lípě

Realizované stavby v Krásné Lípě
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Realizované stavby v Krásné Lípě

DD, Tip na výlet
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Samotný text článku jsme vyřízli a poněkud zvětšili:
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Počasí v srpnu 2014
Srpen již tradičně alespoň krátce připomněl, že se blíží podzim, třeba již tím, že se koncem měsíce v noci
objevily noční teploty jen kolem 5°C. V první dekádě jsme měli ještě ve dne i v noci příjemné letní teplo,
dešťové přeháňky byly jen slabé. Ve druhé dekádě se již ochladilo, v noci už bylo jen okolo 10°C, přes den
se už rtuť teploměru nad 20°C nedostala. Pršelo již vydatněji. V poslední srpnové dekádě se už charakter
počasí příliš nezměnil. Ranní teploty byly o něco nižší, odpolední také, zato méně pršelo.
V srpnu jsme měli jen čtyři letní dny, kdy teplota překročila 25°C.

(Podle: www.pocasi-strelna.cz/krasnalipa.htm)

Soli Deo na Sněžné ................................................................................................................................... 5

Z matriky

Krásnolipská nádhera ............................................................................................................................... 5
Budování cyklostezky................................................................................................................................ 5

Dosažený věk

Jméno a příjmení jubilanta

Dosažený věk

Jméno a příjmení jubilanta

92 let

Beniáčová Anastázia

70 let

Jäckelová Libuše

92 let

Beranová Marie

70 let

Kotherová Ludmila

92 let

Froňková Marie

70 let

Márová Zdeňka

92 let

Stýblová Marie

70 let

Zíka Luboš

Skalními hrádky Labských pískovců, 32. ročník ....................................................................................... 6

85 let

Linhartová Marie

60 let

Provázek Stanislav

Den Českého Švýcarska ............................................................................................................................ 7

85 let

Hažlinská Jaroslava

60 let

Sobolová Jaroslava

85 let

Horáková Marianna

60 let

Štěpánová Božena

Parkmaraton, sobota 30. 8. 2014 ............................................................................................................. 7

75 let

Hospůdková Hildegard

50 let

Prchalová Milena

Ještě k obnově místních komunikací ........................................................................................................ 7

75 let

Kolařík Václav

50 let

Roubíčková Jaroslava

75 let

Salovová Gerda

Nejznámější árie a duety ze světových oratorií ........................................................................................ 5
Obnova pláště nafukovací haly ................................................................................................................. 6
Další srpnový koncert ............................................................................................................................... 6

Jubilejní turnaj v mariáši .......................................................................................................................... 7
Propagace města....................................................................................................................................... 7

Z jednání Rady města v srpnu 2014, usnesení č. 65

Volby 2014 ................................................................................................................................................ 8
Zprávy o Krásné Lípě uveřejněné jinde ........................................................................................... 8
Děčínský deník v srpnu 2014 (heslovitě) .................................................................................................. 8
Zprávy uveřejněné v dalších médiích .............................................................................................. 9
Přílohy .......................................................................................................................................... 9

 Rada schvaluje realizaci úpravy ploch - odstavné plochy pod kinem v souladu s investičním rozpočtem města
na rok 2014 a plochy dotčené výstavbou kanalizace (zařízení staveniště).
 RM ukládá starostovi města, aby ve spolupráci s pověřenými pracovníky (vedoucími odborů) připravil podklady
a realizaci akcí:
1. rozšířené opravy místních komunikací souvislou pokládkou asfaltu,
2. výměna oken v objektech Masarykova 9 a Pražská 48.
 RM schvaluje nabídku na zpracování studie na řešení otevřeného hřiště, skate parku a víceúčelové plochy v prostoru pod Cimrákem dle předloženého návrhu a nabídky.
 RM schvaluje nákup městského mobiliáře pro úpravu klidové zóny v ulici Komenského dle předloženého
návrhu.
 RM projednala nabídku MF Dnes (MAFRA, a.s., Dlouhá 3458/2A, 400 01 Ústí nad Labem) a Zdeňka Nováka,
K Homoli 280, 250 63 Mratín na propagaci pro město Krásná Lípa (inzerce, spoty) a schvaluje realizaci, dle přílohy.
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 RM doporučuje ZM schválit neinvestiční příspěvek na provozní výdaje v hlavní činnosti příspěvkové organiza-

nina, kde bude v budoucnu zřízena vyhlídka. Samozřejmě se, jako všude v Krásné Lípě, počítá i s výsadbou

ce Kostka Krásná Lípa pro rok 2015 v celkové výši 947 tis. Kč.

zeleně, osvětlením i mobiliářem. Další části cyklostezky jsou sice již vyprojektovány, ale k vydání stavebního
povolení zatím schází vypořádání jednoho pozemku. Trasa cyklostezky je volena tak, aby z Krásné Lípy šla

Z jednání Rady města v srpnu 2014, usnesení č. 66

podél silnice a před Zátiším by uhnula do lesa a cyklisté by vyjeli u koupaliště v Rumburku (příloha str. 192).

Nejznámější árie a duety ze světových oratorií

 RM schvaluje připojení se k Petici dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., o právu

8. srpna se v kostele sv. Máří Magdalény konal opět významný koncert. Důstojné

petičním, ve věci řešení problematiky veřejného pořádku a sociálních záležitostí.

prostředí krásnolipského kostela sv. Máří Magdalény obohatil páteční koncert pod

 RM doporučuje ZM schválit rozdělení odměn organizacím za činnost a akce v roce 2014 dle předloženého

názvem „Nejznámější árie a duety ze světových oratorií“. Zazněly skladby mistrů

návrhu.

převážně německého či rakouského původu ze 17. – 18. století, například Johanna

 RM schvaluje na základě podané žádosti zařazení těchto občanů mezi uchazeče o příspěvek

Sebastiana Bacha, Georga Friedricha Händela či Josepha Haydna. České autory

na rekonstrukci fasád, střech a oplocení pro rok 2014:

zastupovala tvorba Jana Křtitele Vaňhala. O opravdu překrásný večer se postaral kvartet ze vzdálených

Pešír Milan, Štefánikova 575/11, Krásná Lípa - střecha,

Tuchlovic ve složení Štěpánka Heřmánková (soprán), Jan Morávek (baryton a bas), Miroslav Laštovka (trub-

Volenec Josef, Stradalova 560/25, Krásná Lípa - plot,

ka) a prof. Josef Popelka (varhany). (příloha str. 193, 194)

Jelínková Jaroslava, Varnsdorfská 245/4a, Krásná Lípa - fasáda,

(využit text z www stránek Krásné Lípy)

Bureš Vítězslav, Fibichovo údolí 1035/2a, Krásná Lípa - plot.

Obnova pláště nafukovací haly
Nafukovací hala ve sportovním areálu získává po osmi letech zcela nový plášť, mís-

Události v místě

to původních tvrzených igelitů jej nyní tvoří samonosná fólie. Nové jsou také dvě
vrstvy bublinkové fólie, které vnitřní prostor tepelně izolují, a celou halu obepíná

Solideo na Sněžné

nová pevnější ocelová síť. Zlepšena byla i technika, která slouží k ovládání i sle-

V sobotu 2. srpna se opět rozezněly prostory kostela Panny Marie na Sněžné díky

dování provozu. Odborníci předpokládají, že takto opravená hala bude bez větších

koncertu skupiny Solideo, která v Krásné Lípě již absolvovala několik koncertů.

problémů sloužit dalších deset let uživatelům jak z Krásné Lípy a okolí, tak návštěvníkům Českého Švýcar-

V koncertu zazněla hudba instrumentální i vokální, časový záběr původu prove-

ska. Areál tak bude moci pokračovat ve své pestré činnosti (příloha str. 195).

dených děl byl velice široký – od středověku až po baroko. Pozoruhodné bylo i to,

Další srpnový koncert

že umělci využili hry na historické hudební nástroje, čímž oživili a obohatili již tak
vskutku pozoruhodný hudební výraz.

Krásnolipské hudební léto vyvrcholilo velice důstojně. Dne 15. srpna se v kostele sv.
Máří Magdalény rozezněly hlasy členů vokální skupiny Schola Gregoriana Pragensis,

Krásnolipská nádhera

kterou řídil doc. etc. David Eben. Úžasné skladby zazněly v úchvatném mistrovském

Poněkud nezvyklý název měl Hudebně-pivovarský festiválek, který v sobotu 2.

podání a návštěvníci, kteří téměř zaplnili kostel, sledovali v dokonalém soustředění

srpna připomněl první výročí otevření Křinického pivovaru v Krásné Lípě. Celo-

navozeném atmosférou interpretovaných děl vynikající koncert (příloha str. 196 - 198).

denní oslavy proběhly před pivovarem na Křinickém náměstí, kde se náhle objevila
spousta míst k sezení pod stánky, i podium pro vystupující umělce. Náměstí bylo

Skalními hrádky Labských pískovců, 32. ročník

zejména ve své severní části zaplněno a celý podnik přilákal do Krásné Lípy množ-

Letos Skalním hrádkům počasí přálo, takže při pátečním večerním výletu na Dýmník svítil již skoro kulatý mě-

ství návštěvníků (příloha str. 191).

síc a baterek nebylo téměř potřeba. V sobotu 9. srpna začínalo všech 141 účastníků své pochody za krásného,
prosluněného dopoledne a i převážná většina účastníků došla za sucha i do cíle. Pouze závěr osvěžila na konci

Budování cyklostezky

pochodu krátká, leč vydatná sprška provázená i několika zahřměními. Na Kyjovském hrádku razítkoval účastní-

Práce na budoucí cyklostezce, která spojí Krásnou Lípu s Rumburkem, pokračovaly

kům záznamníky apod. i pan starosta Krásné Lípy Zbyněk Linhart, který kandiduje do Senátu České republiky.

i v srpnu vedle silnice na Rumburk při výjezdu z města. První část zemního tělesa

Na startu i v cíli u Komunitního centra Kostka v Krásné Lípě (T - klub) bylo jako vždy k dispozici občerstvení

cyklostezky je prakticky hotova a na odpočívadle byla vybudována zemní vyvýše-

a v odpoledních hodinách zde zněla reprodukovaná a živá hudba (příloha str. 199 - 200). (s využitím textu M.

Peterky)
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Den Českého Švýcarska

Svědčí o tom mj. i proudy turistů procházejících městem, využití ubytovacích kapacit i návštěvnost Domu

Parkmaraton, uváděný samostatně níže, byl součástí i letošního Dne Českého

Českého Švýcarska nebo třeba provoz zdejších restaurací. Propagace města ale stále pokračuje, například

Švýcarska spolu s Dětským Parkmaratonem a Dětským štafetovým maratonem,

zdařilými prospekty, propagací na internetu a podobně (příloha str. 204 - 207).

které organizuje Schrödingerův institut. Oslavy ovšem byly bohatší a celý den bylo
v Krásné Lípě příjemně živo. Po celý den např. zněla náměstím hudba, jeho část

Volby 2014

byla opět zaplněna stánky. Přespolní i místní návštěvníci mohli opět obdivovat krá-

V letošních podzimních volbách půjde hlavně o radnice a o Senát. Ve městě byly podány celkem tři kandi-

su vystavených motocyklů Čechie-Böhmerland, celý den prostě bylo nač se dívat a čím se bavit. Celý den živě

dátky, obecně se opět předpokládá úspěch uskupení kolem současného starosty, které již tři volební období

moderoval populární herec Petr Rychlý. Večer pak na velkém pódiu uprostřed náměstí zazněl koncert kapely

úspěšně město vede. Starosta, ing. Zbyněk Linhart, se po delším naléhání jak kolegů starostů z celého Šluk-

Ivan Hlas trio, po něm vystoupil Petr Kolář. Oslavy Dne Českého Švýcarska měly opět velice důstojný průběh,

novského výběžku (podporu mu kromě dvou vyslovili všichni), tak přátel a spolupracovníků rozhodl kandido-

příjemnou atmosféru a byly doslova nabity zajímavými akcemi. Oslavy ovšem neprobíhaly jen na náměstí,

vat do Senátu. V říjnu tedy hlasy voličů rozhodnou. (příloha str. 208, 209)

ale například i v komunitním centru Kostka, kde se uskutečnily tvořivé dílny pro děti i dospělé. Kostka při
této příležitosti otevřela slavnostně Kreativní dílnu (příloha str. 201).

Parkmaraton, sobota 30. 8. 2014

Zprávy o Krásné Lípě uveřejněné jinde

Parkmaraton letos proběhl již pošesté o poslední prázdninové sobotě. Start i cíl

DĚČÍNSKÝ DENÍK V SRPNU 2014 (heslovitě)

všech tratí byl v Krásné Lípě, do německého Bad Schandau se letos neběželo.

(Není-li uvedeno jinak, ponecháváme v textech, jež přebíráme, původní pravopis i stylistiku. Kurzívou

Tratě byly dobře značeny, zelené šipky vedly běžce dlouhých tratí, červené platily

psané texty nejsou součástí citací.)

pro nejmenší závodníky a modré delší dětskou trať. Na trase jich celkem bylo 158.
Připraveny byly i tři občerstvovací stanice: nad Vápenkou, v Kyjově u vstupu do údolí a v cíli u Domu Českého

Děčínský deník, 2. srpna 2013

Švýcarska. Celá sobota byla nabita událostmi, které se netýkaly jen běhů samotných. Byl připraven bohatý

Tentokráte na první stránce se objevil článek týkající se Krásné Lípy. Právě tento den, v sobotu 2. srpna, se totiž v Krásné Lípě konala oslava prvního výročí existence zdejšího pivovaru Falkenštejn. Článek
uváděl podrobnosti týkající se účasti kapel, ochutnávky specialit kuchyně restaurantu i tuto informaci:
„Součástí festivalu bude narážení pivního třináctistupňového speciálu s příchutí lípy.“

doprovodný program, všude plno stánků a večer proběhl na náměstí i koncert. Letošní dětské běhy zajišťoval
a organizoval Schrödingerův institut. Všechny tyto akce jsou znamenitou propagací Krásné Lípy a života v ní.
V příloze máme alespoň dvě ukázky z toho, jak se město snaží samo sebe zviditelnit. (příloha str. 261 - 203).

Ještě k obnově místních komunikací

Děčínský deník, 6. srpna 2013

Po dlouhých letech jsme se dočkali zásadní opravy povrchu ulice vedoucí od želez-

mí, ale k opravě celého objektu se zatím nemají, přestože město nabízelo svoji pomoc.

O obnově krásnolipské nafukovací sportovní haly napsal Děčínský deník pod titulkem „Číslo dne 8“:
„Po osmi letech prochází obnovou nafukovací hala v Krásné Lípě. Hala získala zcela nový plášť, místo původních tvrzených igelitů jej nyní tvoří samonosná fólie. Nové jsou také dvě vrstvy bublinkové fólie, které
izolují od zimy, a celou halu obepíná nová pevnější ocelová síť. Vylepšeními projde i několik dalších prvků
včetně ovládání na dálku či sledování provozu. Hala by díky vylepšením měla mít delší životnost.“

Jubilejní turnaj v mariáši

Děčínský deník, 7. srpna 2013

30. srpna proběhl již 15. ročník krásnolipského mariášového turnaje, tentokráte

O několika obcích okresu Děčín v souvislosti s blížícími se podzimními volbami do Senátu a obecních
zastupitelstev pojednával článek „Boj o radnice začíná“. Byla tam i část věnovaná Krásné Lípě: „Krásná
Lípa. Post starosty by mohl zůstat bezem změny také v Krásné Lípě. Tady se navíc nebudou síly po volbách moc tříštit – město přijalo pouze tři kandidátní listiny. Jedničkou za Sdružení 2014, jehož číslovka
se mění podle roku voleb, je současný starosta Zbyněk Linhart. Ten současně kandiduje v podzimních
volbách také do Senátu. „Pokud by mi vyšel Senát, tak bych neseděl na dvou židlích. Zůstal bych ale
zastupitelem,“ říká Linhart (příloha str. 209).

ničního přejezdu k nádraží. Vznikají tady úpravy prostoru pro chodce, autobusová
zastávka, nový rozcestník turistických cest, další parkové úpravy. Budova nádraží je
však značně zpustlá, České dráhy z ní využívají pouze služební prostory v části příze-

za účasti hráčů z mnoha míst – z Liberce, Šluknova, Jiříkova, Slaného, České Lípy,
Prahy, Mladé Boleslavi, Turnova i odjinud. Celá akce proběhla ve sportovním areálu, který byl nejen svým vybavením, ale i návštěvností centrem pozorností účastníků tohoto turnaje.

Propagace města
Každý zdejší ví, že informovanost veřejnosti o Krásné Lípě se neustále zvyšuje.
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Ke stejnému tématu – volbám do Senátu – se vyjadřoval ještě jeden článek s názvem „Děčínsko:“ Do Senátu chce deset lidí.“
Je zde zmínka o tom, že hnutí Starostů a nezávislých (STAN) bude zastupovat starosta Krásné Lípy Zbyněk Linhart.

Přílohy

Děčínský deník, 21. srpna 2013
Rubrika ZÁBAVA – Také letos oslaví v Krásné Lípě Den Českého Švýcarska, již příští týden.

To byl titulek článku, který ve stručné podobě uvedl informace o chystaných oslavách.

Děčínský deník, 29. srpna 2013
V tomto čísle DD se nacházel poměrně obsáhlý článek o přípravách Dne Českého Švýcarska, o programu,
očekávané návštěvě i očekávaných hostech a podobně (viz též příloha).

Zprávy uveřejněné v dalších médiích
ÚSTECKÝ KRAJ
Číslo ze srpna 2014, měsíčník kraje
Z jednání rady kraje
Mimo jiné: odsouhlaseny byly žádosti o dotace z Regionálního operačního programu Severozápad na rekonstrukci silnice II/265 Varnsdorf – Krásná Lípa a na rekonstrukci silnice II/266 Rumburk – Šluknov,
dále Stezka „Šébr“ přes Stožecké sedlo.

Krásnolipská nádhera
K 1. výročí otevření pivovaru si Vás dovolujeme pozvat na hudebně – pivovarský festiválek, konaný
na Křinickém náměstí v prostoru před pivovarem. Při této příležitosti narazíme lipovou pšenici 13 od našeho sládka Martina Melzera. Festiválek se koná v sobotu 2. 8. 2014 od 15:00. V nabídce budeme mít jak
zdejší výborná piva, tak i pivečka z dalších spřátelených pivovárků.
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Budování cyklostezky

Započaly zemní práce na budoucí cyklostezce

192

Koncert, árie a dueta
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I tento koncert byl velmi dobře navštíven pozorným publikem
Z pestré nabídky sportovního areálu

Koncert, árie a dueta
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Z pestré nabídky sportovního areálu
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Koncert vokální skupiny Schola Gregoriana Pragensis

Koncert vokální skupiny Schola Gregoriana Pragensis
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Koncert vokální skupiny Schola Gregoriana Pragensis
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Koncert vokální skupiny Schola Gregoriana Pragensis

Skalními hrádky Českého Švýcarska (fota poskytl KČT)

Koncert vokální skupiny Schola Gregoriana Pragensis

Skalními hrádky Českého Švýcarska (fota poskytl KČT)
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Skalními hrádky Českého Švýcarska (fota poskytl KČT)

Den Českého Švýcarska

Skalními hrádky Českého Švýcarska (fota poskytl KČT)

Den Českého Švýcarska
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Den Českého Švýcarska

Den Českého Švýcarska
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Propagace Krásné Lípy - Propagační leták. Město v této době vydalo několik propagačních materiálů. Přinášíme jejich ukázky. Vpravo uvádíme zvětšené dva výřezy z tohoto letáku pořízené kvůli lepší
možnosti sledování textu. Omlouváme se za sníženou kvalitu reprodukce.

Propagační leták
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Propagační leták
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Další propagační leták
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volby 2014
Letos nejde jen o volby komunální , ale doplňuje se i třetina Senátu a ve volebním obvodu okresu
Děčín je značná tlačenice. Pro lepší možnost sledování textu uvádíme zvětšené výřezy článků:

A ještě článek k volbám do Senátu

A ještě článek k volbám do Senátu

A ještě článek k volbám do Senátu
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Počasí v září 2014
Září 2014 přineslo obvyklé počasí s pěkným babím létem. Zpočátku sice bylo poněkud chladněji, také
trochu zapršelo, až jsme si už mysleli, že léto je definitivně pryč. Ale koncem prvního zářijového týdne
už byly teploty téměř letní, kolem 20°C, a tak to bylo až do konce první dekády. V té druhé přibylo srážek
a teploty poklesly ve dne pod dvacet stupňů. Ráno a k večeru však bylo poměrně teplo – kolem 14°C.
Ve třetí dekádě se objevilo už chladno, teploty klesaly těsně nad bod mrazu a přišly dny, kdy řidiči ráno
museli ze skel svých automobilů odstraňovat námrazu.

(Podle: www.pocasi-strelna.cz/krasnalipa.htm)

Volby do Zastupitelstva obce a do Senátu Parlamentu ČR ...................................................................... 4

Z matriky

Den Českého Švýcarska ........................................................................................................................... 5
Štafetový běh dětí, dětský maraton .......................................................................................................... 5
Krásnolipská koloběžkyjáda a divadlo Emillion ....................................................................................... 5
Turisté podpořili kandidaturu starosty Krásné Lípy v senátních volbách ................................................ 5
Výroční jednání správních rad partnerských organizací .......................................................................... 5

Dosažený věk

Jméno a příjmení jubilanta
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Jméno a příjmení jubilanta
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70 let
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70 let
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90 let
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60 let

Drda Václav

90 let
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60 let

Fiala Vladimír

Přednáška Zbyňka Šedivého ..................................................................................................................... 6

85 let

Schwarz Alfred

60 let

Charvát Josef

Vladimír Špidla navštívil Krásnou Lípu ..................................................................................................... 6

75 let

Holíková Marie

60 let

Korbelová Jaroslava

Péče o hřbitovy.......................................................................................................................................... 6

75 let

Korseltová Hana

60 let

Michlík František

75 let

Luhová Eliška

50 let
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75 let
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50 let
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Z jednání zastupitelstva v září 2014
V měsíci září se zastupitelstvo sešlo ve stávajícím složení naposledy. Přesně za měsíc, tedy 10. října bude
zvoleno nové. Projednány byly zprávy o činnosti kontrolního a finančního výboru a zpráva o hospodaření města
Krásná Lípa v 1. pololetí letošního roku. Bylo konstatováno, že financování provozu i investic běží podle plánu, radnice hospodaří bez problémů. Na účtech máme aktuálně 31 mil. korun. Starosta města Zbyněk Linhart
seznámil zastupitele s průběhem realizace významných investičních akcí: výstavba kanalizace, rekonstrukce
požární zbrojnice, zateplení a oprava školky ve Smetanově ulici, varovný protipovodňový systém, přístavba
kina, opravy místních komunikací a větší opravy bytových domů. Rozsah investic je obrovský, kapacitně na hraně možností. V souvislosti s dobrým průběhem financování rozpočtu města zastupitelé rozhodli i o navýšení
finančních prostředků na opravy místních komunikací o cca 2 mil. korun, následovalo schválení dalších odměn
zájmovým a sportovním organizacím ve městě. Rozdělena byla další částka - 95 tis. Kč. Zastupitelstvo, již v novém složení, se sejde po komunálních volbách cca v druhé polovině listopadu.
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Události v místě
Vzácná návštěva v Krásné Lípě

Cimrák. Součástí akce bylo i představení divadla Emilion z Větrného Jeníkova a už
na 15. hodinu pořadatelé naplánovali vyhlášení výsledků. Není důležité, kdo letos jak
dopadl, podstatné je, že se v Krásné Lípě objevuje čím dál tím více příležitostí k zábavě

Pozvání k návštěvě města od starosty Krásné Lípy Zbyňka Linharta přijal 20. biskup

i ke společenskému, sportovnímu a kulturnímu vyžití prakticky pro každého. Je to po-

litoměřický Mons. Mgr. Jan Baxant. Slavnostního setkání na krásnolipské radnici

dobné jako se vzhledem obcí – jen jim byla poskytnuta svoboda, začal se každý starat,

se také zúčastnil krásnolipský farář Antonín Sedlák, asistent litoměřického biskupa Petr Mikula O.S.G.M. a místostarosta Jan Kolář. Témat ke společné diskusi bylo
mnoho, pan biskup se velmi zajímal o běžný život a rozvoj města, o problémy, se

vymýšlet, vylepšovat a jejich obce a regiony začaly opět žít (příloha str. 222 - 225).

Turisté podpořili kandidaturu starosty Krásné Lípy v senátních volbách

kterými se Krásná Lípa potýká, o spolupráci města s farností atp. Při následné procházce městem došlo také

Krásnolipští turisté připravili a ve spolupráci s kolegy z jiných turistických spolků také uskutečnili dne 6. září

na prohlídku areálu základní školy, sportovního areálu, Městského parku i na obhlídku právě rekonstruované

2014 hezký výlet krásnými partiemi Českého Švýcarska. Ten byl v Děčíně v krásném prostředí lesoparku u jezírka

školky ve Smetanově ulici. V centru města pak byla na programu ještě návštěva Domu Českého Švýcarska,

pod Kvádrberkem zakončen neformálním meetingem, v jehož průběhu na podporu ing. Linharta vystoupil i Krás-

Lípa Resortu a krátce také Křinického pivovaru. (využit text www stránek města, obr. viz str. 220, 221)

nolipský komorní sbor, krátce promluvili zástupci turistů i sám pan starosta. Škoda jen, že nepřišli především

Volby do Zastupitelstva obce a do Senátu Parlamentu ČR
(Autor: Krásná Lípa)
Ve dnech 10. a 11. 10. 2014 se uskuteční volby do Zastupitelstva obce a volby do Senátu Parlamentu ČR.
Volby se konají v pátek 10. 10. 2014 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 11. 10. 2014 od 8:00 do 14:00 hodin.
Volební místnosti jsou pro volební okrsek č. 1 – 4 v Základní škole v Krásné Lípě a pro volební okrsek č. 5
bude volební místnost v Nobilis Tilia ve Vlčí Hoře č. p. 147.
(text: www stránky města)

turisté z Děčína (příloha str. 225 - 229).

Výroční jednání správních rad partnerských organizací
Zprávu přinesly www stránky Krásné Lípy pod názvem „Partneři v cestovním ruchu
rekapitulovali“. V Domě Českého Švýcarska proběhlo výroční jednání správních rad
obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko a Tourismusverband Sächsische
Schweiz. Šlo především o vyhodnocení společných aktivit na území Českosaského Švýcarska. Zároveň byly představeny i zamýšlené společné projekty, u všech se
předpokládá, že budou financovány z fondů Evropské unie. Projednával se i další postup ve věci možného zápisu

Den Českého Švýcarska

celého území na seznam přírodního dědictví UNESCO, ale i třeba o podpoře přímého železničního spojení Bad

Den plný zábavy a sportu nabídl Další ročník Dne Českého Švýcarska spojený se

Schandau a Krásné Lípy, protože obě tato místa jsou turistickými centry příslušného regionu. Jednání společně

sportovním podnikem Parkmaraton a srazem motocyklů Čechie Böhmerland, který

řídili předseda správní rady ČŠ, o. p. s. Zbyněk Linhart a poslanec Bundestagu SRN Klaus Brömig. Hostem jednání

se uplynulou sobotu konal v centru NP České Švýcarsko v Krásné Lípě, se vydařil. Pro

byl generální konzul České republiky v Drážďanech Jiří Kuděla.

každého zde bylo něco: přehlídka motocyklů Čechie-Böhmerland, dobře připravené
běžecké trati Parkmaratonu (na obrázku jsou vidět šipky tří barev označující různé

Přednáška Zbyňka Šedivého

trati), ale třeba i hrané pohádky, hudba a rodinný maraton, který byl spojen s řadou soutěží a úkolů. Vše vyvr-

Přednášek na různá témata je v Krásné Lípě po celý rok opravdu řada. Pro zápis

cholilo koncerty Ivana Hlase a Petra Koláře a závěrečným ohňostrojem. Celý pořad moderoval populární herec

do kroniky tuto vyjímáme mj. proto, že firma pana Šedivého se letos stala Firmou roku

Petr Rychlý. (příloha str. 222)

Ústeckého kraje. Doktor Šedivý rád a dobře hovoří o permakultuře, která je podle definice Wikipedie koncepcí přístupu k zemědělství, přírodě a životnímu prostředí obecně

Štafetový běh dětí, dětský maraton

usilující o trvalou udržitelnost nebo ještě lépe o regeneraci přírodních zdrojů. Pan

Děti samozřejmě neběžely každé celou trasu, ale hezky po částech, po sto metrech,

Zbyněk Šedivý na toto téma přednáší v několika dílech během celého roku. Tato akce byla obohacena i ukázkami

každý účastník jeden stometrový úsek. Cílem bylo překonat čas vítěze hlavní trati

z výroby některých produktů přírodní kosmetiky.

parkmaratonu - a to se povedlo, když trasu maratonské trati dětští závodníci uběhli
za neuvěřitelné 3 hodiny 16 minut a 56 sekund. Tuto velmi zdařilou akci organizoval

Vladimír Špidla navštívil Krásnou Lípu

Schrödingerův institut.

Dalším ze zajímavých návštěvníků Krásné Lípy se stal pan Vladimír Špidla, bývalý
premiér české vlády, poté eurokomisař, dnes šéfporadce předsedy Vlády ČR Bohusla-

Krásnolipská koloběžkyjáda a divadlo Emillion
„Koloběžkyjáda“ je název tradiční soutěže v jízdě na koloběžkách. Letos se konala na cyklostezce u rybníku

va Sobotky. Seznámil se s místními pozitivními i negativními zkušenostmi z oblasti
čerpání evropských dotací, debatovalo se i o oblasti sociální péče, na Technických
službách se setkal i s pracovníky veřejně prospěšných prací. V Kostce ředitelka Hana
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Volfová představila činnost a poskytované služby. Při prohlídce města pan Špidla viděl i sportovní areál
a Dům ČŠ. Na závěr návštěvy zbyla i chvilka na malý výlet do Kyjovského údolí.

Péče o hřbitovy
Mnoho místních občanů si pamatuje neutěšený stav nejen zdejší hřbitovní kaple,
ale i všech hřbitovů na dnešním území Krásné Lípy. Po celé řadě oprav hřbitovní
kaple během několika desítek let se snad konečně vše podařilo a v Krásné Lípě
vzniklo opravdu důstojné místo pro poslední rozloučení s nejbližšími. Obec dále pečuje o hřbitovy na Sněžné, ve Vlčí Hoře, v Kyjově a Krásném Buku. Ne každý prostor
je zatím v potřebném stavu, ale mnohé se daří zlepšovat (příloha str. 230, 231).

Péče o drobné sakrální památky
Tzv. Palmeho kříž u hřbitova byl opět uveden do náležitého stavu. Plastika Krista
byla demontována a opravena v dílnách zdejších technických služeb. Někteří místní vyslovili pochybnosti o účelnosti takovéto akce, ale převažuje většinový názor,
který praví, že jde nejen o pietní místo a prvek dotvářející jedno místní zákoutí, ale
především o vyjádření úcty k práci toho, kdo kdysi tuto drobnou sakrální stavbu
postavil. Celé prostranství by mělo být uvedeno do náležitého stavu o letošních Dušičkách (příloha str. 232).

Oprava domu na náměstí
Památný nárožní obytný dům na náměstí (kdysi škola, pak radnice, četnická stanice) prochází proměnou
zevnitř i z vnějšku. V září se zahalil do lešení s fóliemi. Probíhala totiž další část opravy tohoto domu, který
tak získává novou fasádu, okna, osvětlení, aby se stal důstojnou součástí našeho náměstí (příloha str. 233).
Je málo známo, že jako školní budova tento dům sloužil částečně ještě za I. republiky, kdy starosta Karl
Nejedly projevil pochopení pro prostorové problémy české menšinové školy ve městě a uvolnil zde, tedy
na tehdejší radnici, některé prostory pro potřeby české menšinové školy. Pamětníkem ještě je to okno, které
v přízemí hledí do průjezdu k náměstí v uličce mezi hotelem Beseda a tímto domem. (příloha str. 234 - 235)

Sportovní aktivity koncem léta
Kronika se občas zabývá vybranými sportovními aktivitami, které se odehrávají ve městě. Měsíc září byl letos
sportování příznivý, teplo se udrželo opravdu dlouho, a tak sportovní podniky pokračovaly s nezměněnou intenzitou. Minigolf, Retro Open tenis, Krásnolipský plážák, kickbox – to jsou jen některé ze sportů, jimiž naše
městečko na sklonku léta žilo. V příloze uvádíme alespoň některé sportovní aktivity, jednu z nich podrobněji.

(příloha str. 236 - 241).
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Zprávy o Krásné Lípě uveřejněné jinde
DĚČÍNSKÝ DENÍK, ZÁŘÍ 2014
(Není-li uvedeno jinak, ponecháváme v textech, jež přebíráme, původní pravopis i stylistiku. Kurzívou
psané texty nejsou součástí citací.)

Děčínský deník 2. září 2014
V rubrice „Dobrá zpráva pro“ se objevilo oznámení
o tom, že město a Klub důchodců pořádají 16. září
zájezd na Zahradu Čech do Litoměřic (fotokopii

článku viz vpravo).
Objevila se zde ovšem i pro nás nepříjemná zpráva
pod titulkem „Ředitel Romského sdružení Čačipen
měl prodávat drogy.“ Nepříjemná zejména proto, že
právě v Krásné Lípě bývá soužití romské menšiny
s majoritní společností označováno právem jako
bezproblémové a právě Romové většinou sami dbají
na to, aby jejich pověst neutrpěla nejen ve své organizaci, ale obecně v životě (příloha str. 242).

Děčínský deník 3. září 2014
Téměř celou jednu stranu fotografií věnoval Děčínský deník obrazové reportáži ze Dne Českého Švýcarska v Krásné Lípě, který se odehrál Na titulní straně byla krátká upoutávka a na straně 8 pod titulkem
„Krásná Lípa ožila slavnostmi“ sedm fotografií ze slavnosti (příloha str. 242, 243).

Děčínský deník 9. září 2014
V rubrice „Dobrá zpráva pro“ otiskl deník toto:
„Dobrá zpráva pro Krásnou Lípu. Město a Klub důchodců Krásná Lípa pořádají v úterý 16. září 2014 zájezd na Zahradu Čech v Litoměřicích.“ Oznámení ještě uvádí technické detaily zájezdu – kde se přihlásit,

cenu a dobu odjezdu (příloha str. 244).

Děčínský deník 10. září 2014
Celostránkový článek byl v Děčínském deníku věnován zajímavé události, která se týká Krásné Lípy. Místní občan Ladislav Bezděk se spolu s Kateřinou Dvořákovou vydal na cestu kolem světa. Shrnutí podstatných informací bylo popsáno ve sloupečku takto:
„O cestě kolem světa.
Na dvouletou cestu kolem světa vyrazil Ladislav Bezděk a Kateřina Dvořáková z Krásné Lípy v pondělí 1.
září z Mikulášovic. Jedním ze symbolů jejich cesty je totiž legendární kapesní nůž rybička, který vyrábí
tamní továrna Mikov. Spolu s dobrodruhy tak projede celý svět. Nejprve zamířili do Rakouska, kde si
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vyřídili potřebné dokumenty pro cestu přes Afriku. Následně vyrazili na jih přes Balkán a Turecko na černý kontinent. Svět projíždějí v mírně upravené Škodě Octavia, kterou pokřtili v Krásné Lípě. Kompletní
vybavení mají od českých firem. Během cesty navštíví několik desítek zemí na všech pěti kontinentech.“

(příloha str. 245, 246)
Děčínský deník v tomto čísle ještě upozornil na chystanou návštěvu Haliny Pawlovské v Krásné Lípě.

Děčínský deník 13. září 2014
Deník přinesl zajímavý přehled o regionálních potravinách v Ústeckém kraji spolu s výsledky soutěže
Regionální potravina a Potravinářský výrobek Ústeckého kraje. Ze známých podniků děčínského regionu zde byly jmenovány např. tyto podniky: Limma Food Česká Kamenice (žitný chléb, svatební koláčky),
Mlékárna Varnsdorf (kolekce sýrů), Pivovar Kocour Varnsdorf (pivo Kocour IPA SAMURAJ). Oceněny byly
ovšem i zdejší podniky: Alena Šedivá Krásná Lípa (sádlový koláček), komunitní centrum CEDR Krásná
Lípa (kolekce čokoládových bonbonů).
Ostatně: kdo z místních by neznal mj. výrobky jmenovaných podniků a výrobců?

Děčínský deník 27. září 2014
Tohoto dne uveřejnil DD zprávu, která jistě potěšila všechny občany a příznivce Krásné Lípy. Text zněl
takto: „Firmám vládne aromaterapie. Dvacáté výročí své existence oslavila firma Nobilis Tilia vyrábějící
přírodní kosmetiku stylově. Stala se totiž Firmou roku Ústeckého kraje.“ Text pokračoval vyjádřením spolumajitelky firmy paní Zrubecké a zakončen byl takto: „Nobilis Tilia se nezabývá jen samotnou výrobou,
ale i vývojem a výzkumem přímo ve vlastních laboratořích. Na třetím místě mezi firmami pak skončila
firma TFP Interiér z Rumburku. Ta se zabývá rekonstrukcí bytů, domů a komerčních prostor.“
V témže vydání DD byl ještě uveřejněn článek „Podnikatelé na Děčínsku jsou nejšikovnější, v soutěži
zválcovali celou konkurenci.“ I zde byla zmínka o firmě Nobilis Tilia (příloha str. 248).
A ještě jednou Děčínský deník ze dne 27. září: Dům Českého Švýcarska láká na výstavu Houby a zvířátka.
Deník zdůrazňuje, že houby na vystavovaných obrázcích autorky Jitky Šobrové z Děčína „ožívají a mění
se třeba ve zvířátka dětem se to bude líbit.“ Podle názoru mluvčí skupiny ČEZ „seznamuje návštěvníky
s historií, kulturními hodnotami a přírodou regionu Českého Švýcarska zábavnou a interaktivní formou.“
(příloha str. 249.

Zprávy uveřejněné v dalších médiích
Týdeník Děčínsko
Týdeník si v aktuálním čísle všímá chystaných voleb do Senátu, v nichž jen na území okresu Děčín kandiduje celkem deset osobností veřejného života. Pod titulkem „Kdo se stane senátorem?“ přináší jejich
přehled s fotografiemi a stručnými texty o kandidátech a jejich vzkazy voličům. (příloha str. 250, 251)

Zpravodaj Šluknovský výběžek
(Měsíčník pro občany Šluknovského výběžku, vydává agentura MA-JA)
Zářijové číslo měsíčníku přineslo zmínku o Krásné Lípě na dvou místech a v obou případech v souvislosti
s blížícími se volbami do Senátu.
Na titulní stránce osmistránkového měsíčníku v článku „Do komunální politiky chce stále více lidí“ byla
i zmínka o kandidátech do senátních voleb, mezi nimiž bylo zmíněno i jméno krásnolipského starosty
Zbyňka Linharta. Text poté pokračoval takto: „Z pohledu uplynulého volebního období se asi nejvíce vizuálně ‘proměnila’ Krásná Lípa, kde jsou výsledky patrné už při pohledu na místní náměstí a Dům Českého
Švýcarska. Dle našeho názoru je Krásná Lípa jednoznačně na prvním místě. V oblasti rozvoje ji následuje
určitě Rumburk.“
Na předposlední straně téhož čísla se nacházel článek „Rozhovor se starostou města Krásná Lípa, předsedou správní rady o.p.s. České Švýcarsko a kandidátem do Senátu Zbyňkem Linhartem“. Starosta v něm
zodpověděl na čtyři položené otázky. K článku byla připojena fotografie, jejímž prostřednictvím vyslovili
téměř všichni starostové obcí Šluknovského výběžku podporu kandidatuře Zbyňka Linharta do Senátu.

(příloha str. 252, 253, 255)
V tomto čísle se bohužel také objevil článek týkající se podezření s obchodování s drogami.
Týdeník ale přinesl i základní informaci o nabídce Domu Českého Švýcarska. (příloha str. 253, 254)

Lidové noviny
Dne 1. září přinesly LN text o problémech týkajících se školní docházky a romských dětí. Článek se dotkl
i základní školy v Krásné Lípě. (příloha str. 256, 257)

Děčínský deník, jak je patrno, byl v měsíci září poněkud skoupý na informace týkající se Krásné Lípy.
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Přílohy

Pan biskup Baxant v Krásné Lípě, září 2014

... poté nepohrdli procházkou po městě, kde se seznámili i s tím, co naše radnice dokázala vybudovat a jak vidíme, byli i předmětem zvědavých pohledů dětí.

Oslavy Dne Českého Švýcarska, fotokopie článků v DD

Za přítomnosti zdejšího faráře P. Antonína Sedláka (na obou obrázcích zcela v pozadí) byli vzácní
hosté přivítáni nejprve na radnici...
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Oslavy Dne Českého Švýcarska, fotokopie článků v DD

Plakátek zval k účasti docela nevinně, ale na trati to někdy bylo složité.

Koloběžkyjáda 21. 9. 2014

222

Za slušné účasti soutěžících i diváků závod začal. Další byli samozřejmě i na trati.
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Koloběžkyjáda 21. 9. 2014

A když se podařilo překonat všechny nástrahy trati, přišel zábavný večer.
Turisté podpořili kandidaturu našeho starosty

Koloběžkyjáda 21. 9. 2014
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Text prohlášení krásnolipských turistů
Kandidát do Senátu na Děčínsku.
Ing. Zbyněk Linhart se narodil roku 1968. Roku 1994 úspěšně ukončil magisterský obor na Fakultě strojního inženýrství na Technické univerzitě v Liberci. Poté
nastoupil na postgraduální doktorandské studium ekonomie na ČVUT v Praze, ale
studium přerušil. Absolvoval řadu kurzů a seminářů se zaměřením na veřejnou
správu. Na konci devadesátých let byl členem Rady Euroregionu Nisa, v letech 1999-2000 členem Krajské koordinační skupiny Ústeckého kraje, která předcházela vzniku krajského zastupitelstva. V roce 2001
spoluzaložil České Švýcarsko, o.p.s., Krásná Lípa a v letech 1995-1999 se významně angažoval při založení Národního parku České Švýcarsko. Zbyněk Linhart má také bohaté zkušenosti z městské samosprávy,
od roku 1994 do roku 2002 působil jako místostarosta města Krásná Lípa a od roku 2002 až dosud je jejím
starostou.
V čele města Krásná Lípa dosáhl několika úspěchů. Na starosti měl mimo jiné ekonomiku a investice, které
dosáhly za posledních devatenáct let více než 800 mil. Kč ve zhruba stovce nejrůznějších projektů. Město
získalo i několik státních ocenění jako je například Dopravní stavba roku 2010, Stavba roku ČR 2013 nebo
Cesty městy 2008. Důležitá je pro něj také práce v rámci regionu Českého Švýcarska. Sám aktivně působí
v oblasti ochrany přírody a rád se v přírodě pohybuje.
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Zdeněk Linhart je svobodný, bezdětný a ve volném čase se rád věnuje rekreačním sportům, jako je lyžování,
tenis nebo florbal, a mezi jeho koníčky patří také cestování a turistika.

Tento text se šířil hlavně prostřednictvím internetu. Z ústního podání je známo, že desítky nejen místních,
ale i přespolních tento text svědomitě šířili po všech svých známých. Takto byly osloveny stovky lidí, z nichž
někteří text zase šířili dál.
Níže uvádíme několik fotografií z akce pořádané krásnolipskými turisty.

Obrázky z akce turistů v Děčíně. Akce proběhla po skončení turistického pochodu v krásném prostředí
pod Kvádrberkem, z něhož, jak vidíme nahoře, je krásná vyhlídka na Děčín i řeku Labe.

Členky Krásnolipského komorního sboru s propagačními nálepkami
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Propagace měla nejrůznější podoby a dala se použít všude. Chybí nám fotografie automobilů
s propagačními nálepkami „Zbyněk Linhart do Senátu“.

Propagace byla prostě (téměř) všude

Zimní táboření

Zbyněk Linhart absolvoval turistický pochod a na shromáždění v Děčíně promluvil.
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Hřbitovní kaple

Hřbitovní kaple
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Oprava sakrální památky
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Některé stavební práce v září 2014 - 10. září 2014, dům na náměstí
V Krásné Lípě ovšem v letošním létě byly stavební aktivity daleko bohatší, než ukazují přílohy pro
měsíc září. Městská kronika se k nim ještě vrátí, až se bude stručně rekapitulovat vše, čeho se podařilo dosáhnout.
Město mělo v roce 2014 v úmyslu dokončit stavební úpravy nemovitostí v majetku města, aby bylo
možno se věnovat naplno dalším aktivitám ve zvelebování obce.
Stavebních prací si všímal i místní čtrnáctideník Vikýř.
Krásnolipský Vikýř upozornil na další stavební práce ve městě. Na konci stavební sezóny se k nim
v kronice v souhrnu vrátíme.

Oprava sakrální památky
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Tady se rozebírá budova někdejší hasičské zbrojnice

O kus dál se připravuje budova mateřské školy k zateplení a posledním úpravám

Tady se rozebírá budova někdejší hasičské zbrojnice

O kus dál se připravuje budova mateřské školy k zateplení a posledním úpravám
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Ukázka některých sportovních aktivit, září 2014 (zadní strana čtrnáctideníku Vikýř)
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Ukázka některých sportovních aktivit, září 2014 (zadní strana čtrnáctideníku Vikýř)
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Ukázka některých sportovních aktivit, září 2014 (zadní strana čtrnáctideníku Vikýř)
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Ukázka některých sportovních aktivit, září 2014 (zadní strana čtrnáctideníku Vikýř)
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Retro tenis

V Krásné Lípě býval před válkou velký lawn-tennis club. Kurty bývaly v dnešní Mánesově ulici, při cestě nahoru
vpravo, tam kde Bonex míval skládku uhlí mezi domy. Tato akce jistě nenavazovala na konkrétní dávnou historii
místa, spíše nostalgicky připomněla časy dávno minulé a byla i hezkým společenským podnikem.
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Retro tenis
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Nepříjemná zpráva
Na titulní straně Děčínského deníku byla tato první část článku. Ten pokračoval na straně 3 (viz další stranu). Zde uvádíme první část textu, ten je vystřižený a zvětšený, aby byl lépe čitelný.
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V době tvorby tohoto textu kroniky nebyl ještě celý případ uzavřen
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Naši cestovatelé
(Jako přílohu zde uvádíme článek z elektronické verze Děčínského deníku. Fotokopii téhož článku z tištěné verze se nám nepodařilo pořídit v potřebné kvalitě.)
Dobrodruzi z Krásné Lípy jsou na cestě kolem světa deset dní
Děčínsko – Za prvních deset dní dvojice dobrodruhů projela čtyři země a v autě strávila přes tři tisíce
kilometrů. Nyní ji čeká cesta lodí do Afriky.

Reportáž DD ze Dne Českého Švýcarska, 3. září 2014
Kopie fotografií z Děčínského deníku bohužel neměly kvalitu potřebnou k tisku kroniky, proto je
zde nahrazujeme fotografiemi reportážními, ponecháváme pouze novinové výstřižky s texty.

Text uvedený výše pod článkem je špatně čitelný, zde je ve zvětšené podobě:
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Ve Zlíně se Ladislav Bezděk a Kateřina Dvořáková při své cestě kolem světa setkali s legendárním cestovatelem Miroslavem Zikmundem.Autor: Facebook Big Trip.cz
Přesně deset dní jsou na cestě kolem světa Ladislav Bezděk a Kateřina Dvořáková. Během dosavadní
cesty projeli Evropou přes Rakousko a Balkán. V současné době čekají v Turecku na loď, která je převeze
do Egypta.
1. září 2014
„Nejprve sen a následný plán se stal skutečností a my vyrážíme!!!" píší první den do svého deníku cestovatelé. V pondělí 1. září vyráží z Mikulášovic na dalekou cestu.
Na samotném startu se s nimi přišlo rozloučit několik desítek lidí. Krátce po desáté hodině ale již vyrazili
na cestu, na které nevědí, co vše je může potkat. První překvapení je potkalo ale již hned po pár kilometrech v jejich domovské Krásné Lípě, jejíž prapor vzali s sebou na cestu kolem světa.
„Ihned na kraji Krásné Lípy nás čekalo další milé překvapení v podobě hasičské cisterny, jenž nás za
zvuku ječící sirény doprovodila k městskému úřadu, kde na nás s kilem česneku čekal starosta Zbyněk
(Linhart), protože je skvělej a my na něj zapomněli (na česnek, ne na starostu) ;o)," popisují první překvapení Ladislav Bezděk a Kateřina Dvořáková ve svém internetovém deníku. Hasičská tatra je nejen přivítala, ale i vyprovodila na cestě z města.
Cestou po severních Čechách se dobrodruzi ještě zastavili v České Kamenici a v České Lípě u svých sponzorů. V Lípě nabrali poslední zásobu náhradních dílů a vyrazili.
Hned první den expedice byl opravdu náročný, skončil totiž až ve Zlíně, kde se krásnolipští cestovatelé
zúčastnili předpremiéry filmu Století Miroslava Zikmunda ve Zlíně.
„Cestou jsme si plácli s Danem Přibáněm a Petr nás krásně uvedl, představil panu Zikmundovi, který nám
následně před plným kinem popřál šťastnou cestu. S troufalostí nám vlastní jsme zaskočili za panem Zikmundem po skončení ještě jednou do zákulisí a požádali jej o podpis do našeho deníku, společnou fotku a
následně i podpis kapoty naší OKI. Vyhověl a my máme obrovskou radost!" loučí se dvojice se Zlínem. Půl
hodiny před půlnocí překračují státní hranici s Rakouskem a nocují přibližně třicet kilometrů před Vídní.
2. září 2014
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Hned první noc byla trochu složitější. Zadní sedačky totiž ještě byly plné věcí, venku navíc foukal studený
vítr. Hned ráno ale výpravu čekal důležitý úkol. Ve Vídni totiž potřebovali získat víza, bez kterých nemohou projet Afrikou. Vydali se tak na súdánské velvyslanectví. Nejprve to vypadalo, že získají potřebné
dokumenty až v Egyptě. Nakonec se ale zadařilo.
„Naštěstí se nám podařilo paní z ambasády, do té doby ne příliš spolupracující, ukecat a po sejmutí otisků prstů jsme po necelých dvou hodinách vykráčeli i s vízy v pase. Jupííí!," radují se cestovatelé v deníku.
Spokojeni a s vízem v pasu vyrazili Bezděk a Kadlecová do Bratislavy, kde se setkali se svým kamarádem.
Druhý den výpravy urazili oproti prvnímu dni relativně málo kilometrů. Kromě zdržení na súdánském velvyslanectví se na tom podepsal i nedostatek spánku první noc, a tak druhou noc na cestě tráví nedaleko
Budapešti.
4. září 2014
V následujících dnech výprava bez problémů přejela celý Balkán a čtvrtý den výpravy byla již v Turecku.
Tam se ukazují první problém s připojením k internetu, přes který aktualizují svůj internetový deník. V
nejbližších měsících ale bude výrazně hůře, především v afrických zemích, kde mnohdy nefungují ani
telefony.
„Ačkoliv je Turecko hned na první pohled vyspělejší a bohatší zemí než předchozí Bulharsko, je tu problém sehnat internet. Naše jistota v podobě McDonaldu nefunguje. Za prvé jsme potkali jen dva a za
druhé ani jeden neměl wifi," objevují se první problémy.
Výprava nyní musí trochu kvaltovat, aby se včas dostala do přístavu, ze kterého chtějí vyplout do Afriky.
Zpočátku to vypadalo, že by se mohla dostat na loď již v neděli. To se ale nakonec nepovedlo, takže oproti
původním plánům pobyla v Turecku déle. Podle cestovatelů ale ta pravá expedice začne až po vylodění v
Africe.
6. září 2014
Šestý den ráno dorazila výprava do Iskenderunu, přístavu na samotném jihu Turecka. Odtud bude pokračovat lodí do Port Said v Egyptě.
„Po tom, co jsme vjeli do města, jsme se trošku zděsili, jak budeme bez navigace hledat adresu agentury,
která je na tři řádky. Naštěstí jsou zdejší lidé naprosto super. Stavíme na pumpě, kde se na nás okamžitě
sesypal komplet personál a začal nám popisovat cestu. My bez znalosti turečtiny, oni bez znalosti angličtiny. Byla to hrozná prča, ale za dvě minuty a s pomocí 3 anglických slovíček, které jeden z nich znal, a
řeči „ruce/nohy" se dozvídáme směr. Nezapomněli přidat vtip a přes překladač nám doporučili ještě raději
návštěvu mešity." Nakonec cestovatelé našli cestu do té správné agentury. Jejich pobyt se ale v Turecku
o několik dní neplánovaně protáhne.
„Podle všeho je nedělní loď již plná a tak budeme muset čekat do středy. Nu což, aspoň konečně trošku
ochutnáme Turecko," končí zápisky z prvního týdne dvouleté cesty kolem světa. Volné dny tráví dvojčlenná výprava průzkumem okolí a koupáním v moři.
V Turecku poznávají první strasti cestovatelů a především jižanské povahy, ne vždy a vše funguje tehdy,
kdy by mělo a bylo domluveno. Pokud vše dobře dopadne, měl by se Ladislav Bezděk s Kateřinou Dvořákovou a jejich oktávkou ve čtvrtek nebo v pátek nalodit a vyplout do Afriky. V té je čeká pravděpodobně
několik měsíců dlouhá cesta. Do devátého dne ujeli podle počítadla na stránkách bigtrip.cz 3 175 kilometrů a navštívili čtyři státy.

ZÁŘÍ 2014

Úspěch podnikatelů z regionu
Text článku, jak patrno, není v této kopii dobře čitelný. Na další straně jej proto uvádíme vystřižený
a zvětšený.

O cestě kolem světa
Na dvouletou cestu kolem světa vyrazil Ladislav Bezděk a Kateřina Dvořáková z Krásné Lípy v pondělí
1. září z Mikulášovic. Jedním ze symbolů jejich cesty je totiž legendární nůž rybička, který vyrábí tamní
továrna Mikov. Spolu s dobrodruhy tak projede celý svět. Nejprve zamířili do Rakouska, kde si vyřídili
potřebné dokumenty pro cestu přes Afriku. Následně vyrazili na jih přes Balkán a Turecko na černý kontinent.
Svět projíždějí v mírně upravené Škodě Octavia, kterou pokřtili v Krásné Lípě. Kompletní vybavení mají
od českých firem. Během cesty navštíví několik desítek zemí na všech pěti kontinentech.
10.9.2014 Autor: Alexandr Vanžura
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#

# Uvádíme ještě jeden výstřižek z Děčínského deníku. Škoda jen, že čtenáři neznající okolnosti, se
zde nedozvědí, že firma Nobilis Tilia (Dr. Zd. Šedivý) podniká na Vlčí Hoře.
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Aktivity Domu Českého Švýcarska
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Ukázky z Týdeníku Děčínsko - Na titulně straně
bylo upozornění na volby do Senátu

Zvětšená kopie článku z titulní strany týdeníku
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Část textu, který se týkal našeho
kandidáta:
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Jako část ukázky z první strany této přílohy přinášíme zvětšený výřez z článku „Do komunální
politiky chce stále více lidí“ z titulní strany Zpravodaje Šluknovský výběžek.

Zpravodaj Šluknovský výběžek
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Zpravodaj Šluknovský výběžek

Zpravodaj Šluknovský výběžek
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Text článku z Lidových novin

Na těchto stranách této přílohy přinášíme zvětšené úryvky z článku Nový problém škol: úprk
před romskými...
Zvětšený text obou článků viz níže na další straně.
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Z jednání zastupitelstva v lednu 2014

Počasí v říjnu 2014
Říjen byl letos mimořádně teplý, dokonce nejteplejší od roku 2009. Průměrná teplota dosáhla + 10,4°C.
V prvních dvou dekádách se ranní teploty držely mezi 13°C a 18°C. Teprve ve třetí dekádě se ochladilo, 25.
října v noci se poprvé objevil noční mrazík. Srážky byly v říjnu normální, což spolu s příznivými nočními
teplotami dávalo houbařům naději na dobrý úlovek, ale nic mimořádného se v tomto smyslu nestalo.
Ostatně letos to bylo s houbami podivné. Sice každý ví, že v době asi tří týdnů našel spoustu hřibů každý,
kdo se do lesa vypravil, ale tato úroda trvala poměrně krátce a týkala se hlavně pravých hřibů. Také klouzků všech druhů i ryzců se vyskytlo poměrně hodně, u ostatních druhů to už tak slavné nebylo. Zajímavé
bylo, že hřiby kováře začaly ve velkém růst začátkem srpna, tedy podstatně později, než obvykle, ale
zároveň už vyrazily i první václavky. Velmi málo bylo bohužel oblíbených suchohřibů hnědých.

(Podle: www.pocasi-strelna.cz/krasnalipa.htm)

Vzhledem k tomu, že v měsíci říjnu proběhly volby do zastupitelstev obcí, poslední zasedání stávajícího
zastupitelstva proběhlo v měsíci září. V novém složení se zastupitelstvo teprve sejde.

Události v místě
O událostech v místě nejprve heslovitě:
 Práci turistů ničí vandalové. Ti ukradli hliníkové lišty ze střechy altánu nad pramenem Křinice, na turistické
základně ukradli železné sloupky plotu, u pomníku padlých v Zahradách byl již podruhé ukraden vysazený tis,
zmizela i nástěnná mapa z jednoho bytového domu. Opakují se i případy poničení upravených studánek.
 Podle zveřejněné zprávy o stomatologické pohotovosti mohou naši občané získat odbornou stomatologickou

Z matriky

pomoc na lékařské pohotovosti v ordinačních weekendových hodinách v době 8.00 – 11. hod. Lékaři jsou k dosažení (střídavě) v Děčíně a v Teplicích, což je pro naprostou většinu zdejších obyvatel stejně nedosažitelné.

Dosažený věk

Jméno a příjmení jubilanta

Dosažený věk

Jméno a příjmení jubilanta

94 let

Jankovská Františka

60 let

Pánek Zdeněk

90 let

Mrtková Marie

60 let

Roubíčková Jaroslava

80 let

Kučerová Drahomíra

60 let

Jánišová Alena

75 let

Sudková Eva

50 let

Černá Petra

75 let

Andrla Ferdinand

50 let

Žitníková Dagmar

75 let

Černá Ingeborg

50 let

Nedbálková Zuzana

75 let

Karman Vladimír

50 let

Špicar Jiří

70 let

Koubský Josef

 Žáci naší školy se opět zúčastnili akce, kterou v rámci přeshraniční spolupráce připravila Mittelschule Neukirch ve spolupráci s Naturschutzzentrum Neukirch.
 Návrh nového územního plánu je zpracován a byl veřejnosti spolu s výkladem zpřístupněn dne 17. října v kulturním domě. Pro zájemce je přístupný i na www stránkách města.
 Bubnování za duševní zdraví – to byla hlavní myšlenka happeningu, který proběhl 2. 10. v Krásné Lípě.
Za nepřeslechnutelného bubnování prošel městem průvod, s nímž bylo spojeno několik akcí – otevření výstavy,
kytarový koncert na radnici, zpěv a tanec v Resortu Lípa apod.

Odměna aktivním zájmovým organizacím
Zastupitelstvo již v září schválilo jak odměny nejaktivnějším zájmovým organizacím ve městě, tak finančním
podporu všem organizacím. Pro nejaktivnější byl uspořádán výlet do Liberce do moderního Science centra IQ

Z jednání Rady města v říjnu 2014

Landia. Zúčastnili se členové Českého svazu rybářů, folklorních souborů Dykyta. Křiničánek a Lužičan, pěvecké sbory Krásnolipský komorní sbor a Sboreček, Mateřské centrum Beruška, organizace Čačipen, Sbor dobrovolných hasičů a TJ oddíl zápasu.

Rada projednala žádost společnosti MUDr. Václav Jára, Neurologie s.r.o., Křížová 233, Jiřetín pod Jedlovou o pronájem nebytových prostor v čp. Masarykova 1094/4. Ve věci se dále jedná. Pokud by zde

Berušková burza dětského oblečení a hraček

MUDr. Jára provozoval lékařskou praxi, byla by to pro město dobrá zpráva.

Mateřské centrum Beruška Krásná Lípa dne 2. října opět vyhlásila pořádání burzy
dětského oblečení a hraček, šlo především o věci vhodné pro zimní období. Přijíma-

Rada schválila pronájem nebytových prostor čp. Nemocniční 1137/6 Petru Dragounovi a Jiřině Zatočilo-

ly se i věci, které se jejich majitelé rozhodli darovat. Je to dobrá akce, protože jak

vé od 1. 12. 2014 za účelem provozování prodejny potravin a smíšeného zboží. Znamená to, že obyvatelé

dětské oblečení, tak hračky a sportovní vybavení jsou poměrně drahé a děti obvykle

objektů v Nemocniční ulici nepřijdou o prodejnu tohoto druhu tam, kde byli zvyklí několik let nakupovat.

velice rychle z oblečení vyrostou, přitom je zánovní a použitelné. To platí i o hračkách
a sportovním vybavení, které s přibývajícím věkem děti přestanou využívat. Je dobře, že se touto činností u nás

Rada vyhlásila záměr města prodat objekt čp. Křinické náměstí 6/11 včetně bytových i nebytových

někdo zabývá. (příloha str. 279)

prostor.
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Bubnujeme za duševní zdraví

 Cesta k Romům

V říjnu si také připomínáme, jak důležité je zdraví duševní, i to, že lidé, kteří jím neo-

 Dokumentace hřbitovů na Šluknovsku: Hlasy si to hasí ze záhrobí do současí

plývají, nejsou nijak méněcenní a že mají stejné potřeby uspět, radovat se, být užiteč-

 Krajina v okolí osady Jedlová, Křížové hory a hradu Tolštejn v Lužických horách

ní, jako všichni. Ono neškodí si právě tohle čas od času připomenout. Třetího října se

 Průzkum vodní malakofauny, aneb na čem závisí výskyt vodních měkkýšů ve Šluknovském výběžku

o to postarali mimo jiné i klienti ústavu sociální péče, kteří se zúčastňují různých akcí

 „Divoký sever“? Sociální aspekty života na Šluknovsku: Média a realita

města většinou jako diváci. V tomto dni prošli městem za zvuku bubnů, aby nám všem

Vše se odehrálo ve středu 15. října od 18 hodin v kulturním domě.

připomněli, že s námi chtějí žít. Součástí akce byla i výstava obrazů, zpěv a tanec v Lípa resortu (hotel), kytarový
koncert na radnici – a účast řady diváků. Akci pomohla připravit Agentura Pondělí. (příloha str. 279 - 282)

Pestrý program v Domě Českého Švýcarska – 18. října 2014
Vzdělávací a seberozvojová konference Prolínání světů (rozumí se světů ženského a mužského vidění)

Den úcty ke stáří

s tématy Ženy, muži, partnerství, rodina, hodnoty, poslání, porozumění, sdílení proběhla již jako druhý ročník

Tradičně jej uspořádal Sbor pro občanské záležitosti, tentokráte dne 11. října v kultur-

18. října 2014 v Krásné Lípě.

ním domě. Od voleb přímo za zábavou tak zamířili senioři z Krásné Lípy. Pro potěšení

Šlo o jednodenní konferenci šesti přednášek, jejichž cílem konference bylo ukázat lidem, kde se zdánlivě proti-

dříve narozených vystoupila známá dvojice umělců (rovněž dříve narozených) Karel

kladný mužský a ženský svět potkává a prolíná a kde je zcela odlišný a to hlavně v oblasti emocí, komunikace,

Štědrý a Pavlína Filipovská s pořadem „Jak to doopravdy bylo“, v němž společně s pří-

životních rolí. Vystoupilo šest lektorů (3 ženy, tři muži) s tématy, dotýkajícími se našeho každodenního života.

tomnými zavzpomínala na jejich i své mládí písničkami jako Včera neděle byla, Tereza,

Akce měla i doprovodný program:

Mám malý stan a mnohé další. Dvojice krásnolipské seniory bavila půldruhé hodiny, na jejich místo pak nastou-

 prodej rukodělných výrobků žen ze severu

pila kapela Peleton, se kterou se všichni protančili až do pozdních večerních hodin.

 vegetariánské občerstvení od kuchařky z Krásné Lípy

(příloha str. 282 - 284)

 oběd v místním Křinickém pivovaru
 večer pro účastníky konference komentovaná prohlídka pivovaru s ochutnávkou.

Jsme opět nejlepším městem ve třídění odpadů
Na ústecké Větruši opět proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků tradiční soutěže
ve třídění odpadů Skleněná popelnice 2013, kterou pořádá Ústecký kraj ve spolupráci

 prodej krásnolipské ručně vyráběné čokolády Mana.
 prodej knih několika nakladatelství

se společností EKO-KOM, a. s. Opět se potvrdila vysoká úroveň třídění odpadů města

Ekologická výchova pro všechny generace

a obcí ve Šluknovském výběžku. V kategorii „město“ obhájila prvenství z loňského

Seriál přednášek projektu Ekologická výchova pro všechny generace byl zakončen poslední přednáškou dne

roku Krásná Lípa, před druhou Dolní Poustevnou a třetím Úštěkem. V kategorii „obec“

14. října. Celý projekt běžel od roku 2013. Zopakujme pro potřeby kronikářského zápisu alespoň názvy několika

si druhé místo obhájila sousední Doubice. Cenu pro vítěze převzal starosta města Zbyněk Linhart. Díky zodpo-

akcí:

vědnosti svých obyvatel tak může Krásná Lípa počítat s odměnou padesát tisíc korun.

 Senioři dětem

Městům vládne v třídění Krásná Lípa a Dolní Poustevna, Doubice je mezi obcemi druhá.

 Křehká krása - exkurze do sklárny AJETO

Sedm z první desítky oceněných měst v soutěži v třídění odpadu Skleněná popelnice je z okresu Děčín. První dvě

 Lesní řemesla v Českosaském Švýcarsku

místa putují na Šluknovsko, vítězem se stala Krásná Lípa, druhá skončila Dolní Poustevna. Dařilo se také v kate-

 Ekologická výchova pro všechny generace

gorii obcí, ve které získala druhé místo Doubice.

 Za tajemstvím mlýnských kamenů

První Krásná Lípa, druhá Dolní Poustevna, na čtvrtém místě Mikulášovice. Tedy všechna města ze Šluknovského
výběžku. Tak vypadá špička kategorie měst za loňský rok. Do první desítky patří ještě Rumburk, Velký Šenov,
Chřibská a Česká Kamenice. (příloha str. 284, 285) (využit text Jana Koláře)
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Volby
Volby do zastupitelstev

Město Krásná Lípa a Gymnázium Přírodní škola pozvaly veřejnost na prezentaci vý-

V celé zemi se ve dnech 10. – 11. října 2014 konaly dvoje volby – volby do místních

sledků studentských výzkumů, které letos Přírodní škola realizovala na Šluknovsku.

zastupitelstev a doplňovací volby do Senátu Parlamentu České republiky. Komunální

Prezentace obsahovala tato témata:

volby 2014 v Krásné Lípě potvrdily v čele radnice na další čtyři roky nezávislé kandi-

 Technické památky Šluknovska

dáty ze Sdružení 2014 v čele se starostou města Zbyňkem Linhartem. O jedno místo
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v zastupitelstvu si polepšila KSČM a tři místa zbyla i na sdružení Volba pro Lípu. Volební účast byla 39,87%.
Volby do zastupitelstva v Krásné Lípě dopadly takto:
15 mandátů získalo Sdružení 2014 (v čele se starostou ing. Linhartem)
3 mandáty Volba pro Lípu (v čele Petr Semelka)
3 mandáty KSČM (v čele Jiří Vích)

(příloha str. 286 - 289)

Město, obec

Počet obyvatel

Počet projektů

Vyčerpaná částka za hotové projekty (v Kč)

50.104

18

134.266.858

Benešov nad Ploučnicí

3.832

4

3.335.298

Česká Kamenice

5.425

1

802.066

Rumburk

11.155

1

0

Varnsdorf

15.664

6

5.907.712

Děčín

Volby do Senátu

Šluknov

5.618

3

10.869.709

Protože Senát Parlamentu České republiky nemůže být dle Ústavy rozpuštěn, nýbrž

Jiříkov

3.875

2

0

se pravidelně obměňuje jeho složení, konají se (zhruba řečeno) pravidelně doplňova-

Mikulášovice

2.204

5

811.461

cí volby jedné třetiny jeho členů na celé volební období nebo jeho část. Letošní pod-

Jiřetín pod Jedlovou

648

2

0

zimní doplňovací volby, jejichž cílem bylo doplnit příslušný počet senátorů na celé

Dolní Poustevna

1.825

4

0

volební období, byly pro nás velice zajímavé, protože se rozhodl kandidovat i starosta

Velký Šenov

1.949

2

706.749

Krásné Lípy ing. Linhart ve volebním obvodu č. 33 – (okres) Děčín. Kandidátů v tomto obvodu bylo celkem deset,

Krásná Lípa

3.560

6

1.394.306

mezi nimi i bývalý senátor Josef Zoser, někdejší senátor (Jiřetín pod Jedlovou) a ing. Jaroslav Sykáček, senátor
s končícím volebním obdobím (Rumburk). Z prvního kola postoupili ing. Linhart za Starosty a nezávislé (celkem
11.353 hlasů, což představovalo 33,34 %, všech odevzdaných hlasů) a ing. Sykáček za ČSSD (celkem 5.698
hlasů, což představovalo 16.73 % všech odevzdaných hlasů). Ve druhém kole zvítězil Zbyněk Linhart drtivě
ve všech obcích kromě dvou menších: v jedné z nich byl poměr hlasů 50%:50%, ve druhé přišel jen jeden volič,
který dal svůj hlas Jaroslavu Sykáčkovi. Takovéto vítězství je ovšem také závazek vůči veřejnosti.
V rámci celého volebního okresu byl podle údajů ČSÚ konečný výsledek 2. kola tento: (příloha str. 290 - 291)

Zbyněk Linhart 11.099 hlasů (71,43%)

Jak vyplývá z uvedené tabulky (sestavil místostarosta pan Jan Kolář), Krásná Lípa je opět velmi úspěšná
v čerpání dotací. Již dříve jsme v kronice uvedli, že z různých veřejných dotací město získalo víc jak 800 milionů korun (plus asi 200 ze soukromých zdrojů), zde vidíme, že úspěšný trend pokračuje. Pro nás je důležité,
že získané peníze nejsou vynakládány na věci zbytečné, ale především na dobudování městské infrastruktury
a na budování zařízení potřebných na rozvoj turistiky, od čehož si obec slibuje zlepšení situace v zaměstnanosti
místního obyvatelstva (další údaje viz str. 292).

Ekologická výchova pro všechny generace
Celý rok probíhala pod názvem, který je titulkem tohoto zápisu, akce, kterou pořádala o.p.s. České Švýcarsko
pro veřejnost. Série přednášek a dalších akcí byla ukončena přednáškou na téma „Safari za domem“, v níž šlo
o „tipy a nápady, jak na zahrádce společně žít i s drobnými živočichy, jak udělat zahradu přátelskou nejen sobě,

Jaroslav Sykáček 4.438 hlasů (28,56%)

ale i slepýšům, ježkům, veverkám, hmyzu apod. prostě jak si vytvořit malé „safari“ přímo za domem.“ (s využi-

tím textu o.p.s.)
Akce proběhla v Městské knihovně Varnsdorf.

Prolínání světů
V sobotu 18. října se konala již druhá akce pod názvem Prolínání světů, ta první

Čerpání dotací EU dle České televize, aktuální stav 10. listopadu 2014

proběhla právě před rokem. Byla to opět konference, kde se poznatky z různých ob-

Česká televize přinesla zajímavou zprávu, která se týká Krásné Lípy. V době od 1. listopadu 2013 do 31. srpna

lastí sociálního života sdělovaly prostřednictvím přednášek a probíraly v diskusích.

2014 získalo město celkem 61.657.988,- Kč z fondů Evropské unie. Na okrese Děčín získalo víc peněz jen okres-

Témata byla zajímavá a časová: Tvořivá síla jako zdroj spokojenosti, Cokoliv pohne

ní město, zhruba dvakrát tolik. Ovšem Děčín má 50 tisíc obyvatel, Krásná Lípa jen 3.560. Do Krásné Lípy tak
přišly investice v rozsahu zhruba 392 tisíc na jednoho obyvatele, zatímco Děčín získal v témže přepočtu zhruba
necelých 2.700 Kč.

266

duší, pohne tělem, Tělo-paměť všech našich prožitků, Muži na křižovatce, Rodina
aneb co se děje pod pokličkou a Mužská solidarita jako zapomenutá hodnota. Akce měla i doprovodný program.

(příloha str. 293)
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vrátí honosný vzhled. Obnova celých vnitřních prostor proběhla v době letních prázdnin. Největší stavbou byla

Výsledky studentských výzkumů Gymnázia Přírodní škola Praha o.p.s., jež se týkaly

výstavba 2. etapy kanalizace ve městě vč. obnovy vodovodů, atp. a také povrchů komunikací a odstavných

obecné problematiky Šluknovska, byly prezentovány dne 15. října v místním kultur-

ploch.

ním domě. Šlo o tato témata:

Dočkali jsme se rovněž úpravy prostranství před nádražím, škoda jen, že budova, která je ve vlastnictví Čes-

Technické památky

kých drah, je stále ve stavu značně neutěšeném.

Cesta k Romům

(užita část textu Zbyňka Linharta, str. 295 - 298)

I mrtví mohou mluvit: Odraz historie na náhrobcích a dokumentace hřbitovní kultury na Šluknovsku
Krajina v okolí osady Jedlová, Křížové hory a hradu Tolštejn v Lužických horách

Firma roku Ústeckého kraje

Průzkum vodní malakofauny aneb na čem závisí výskyt vodních měkkýšů ve Šluknovském výběžku

Vynikající zpráva pro Krásnou Lípu! Firmou roku Ústeckého kraje se stala místní Nobilis Tilia - výrobce přírodní

„Divoký sever“? Sociální aspekty života na Šluknovsku: Média a realita

kosmetiky z Krásné Lípy, která má sídlo ve Vlčí Hoře. Cenu převzala Adéla Zrubecká.

Podrobnosti bylo také možno sledovat na: http://www.archiv.prirodniskola.cz/expedice/sluknovsko2014.html

(příloha str. 299)

Naši kickboxeři se opět prosadili

Od nového roku se na Šluknovsku chystají v autobusové dopravě
velké změny

V sobotu 25. října 2014 se v Praze konal mezinárodní turnaj v kickboxu Czech Open.

Oproti zvyklostem z předchozích let nastává pravidelná prosincová změna jízdních

Sjelo se asi 400 závodníků z celé Evropy, ale i ze zámoří. Náš oddíl opět zazářil. Josef

řádů tj. od 14. 12. 2014 jen v železniční dopravě. Autobusové linky „dojedou“ stávající

Vodák získal dva zlaté poháry, Andy Farská vybojovala bronz, ale v kategorii žen to

jízdní řád až do 31. 12. 2014. Na železnici dochází jen k dílčím časovým úpravám,

byla zase zlato. Jan Marhan přivezl stříbrný pohár a pro Lukáše Holečka to byl první

které však mohou projít významnější aktualizaci na počátku turistické sezóny v roce

velký závod, kam jel na zkušenou.

2015 v podobě změny režimu provozu linky U27 z Mikulášovic přes Panský do Krásné Lípy a Rumburku. S tím

Oddíl z malého městečka, o kterém mnozí ani nevědí, kde leží, dokáže opravdu hodně!

dojde následně i k jistým úpravám v provozu autobusů. V poslední den tohoto roku dochází k ukončení platnosti

(využit text trenéra Milana Duška) (příloha str. 300)

smlouvy stávajícího dopravce BusLine a.s., a od 1. 1. 2015 začíná pro Ústecký kraj plnit službu na Šluknovsku
nový dopravce Autobusy Karlovy Vary a.s. Hlavní změnou má být nasazení nejmodernějších vozů; jaký bude

Podzimní drakiáda

nový jízdní řád nebo ceny jízdného, nebylo ještě v době pořizování tohoto zápisu jasné. Doufejme, že změny

Také se dalo někde číst „drakyjáda“. Ono je to vlastně jedno, protože jde o trochu recesistický název hezké akce

povedou jen k lepšímu.

pro děti. Ty se za doprovodu svých rodičů ve velkém počtu sešly a neoficiálně soutěžily v tom, komu jak jeho
drak, ať už koupený či vlastnoručně vyrobený, létá. (příloha str. 301 - 306)

Investice města
V těchto týdnech se mimo jiné intenzivně pracovalo na dvou nových investičních
projektech města. Přes počáteční problémy s rekonstrukcí hasičské zbrojnice v Nemocniční ulici se podařilo dohnat skluz, a pokud se nic nestane, bude stavba do zimy
pod střechou. Přes zimu by se udělala velká část vnitřních prací a do léta by se stihlo
provést vnější částí objektu a celého areálu. Město tak doplníme o další základní občanskou vybavenost. Příští léto se hasiči přestěhují z dočasného působiště v areálu Technických služeb do svého. Tím se uvolní prostory TS pro rozsáhlejší rekonstrukci.
V uplynulých dvou letech prošly rekonstrukcí budovy školní družiny a školní jídelny. Na dobu zvýšené poptávky
po umístění dětí do školek jsme zřídili 3. mateřskou školu v objektu školní družiny. Zde vzniklo i pěkné zázemí
pro lidovou školu umění i mateřské centrum Beruška.
Rekonstrukcí postupně prošly i původní dvě mateřské školy – v Masarykově i Smetanově ulici. A to jak vně, tak
i uvnitř. A k tomu se dělají i vnější části – dětské hřiště a zahrady. Došlo mimo jiné k zateplení vnitřků a zároveň
i k úpravě podkroví objektů. Obě školky mají nové střechy, střešní okna, komíny, atp.

Zprávy o Krásné Lípě uveřejněné jinde
DĚČÍNSKÝ DENÍK V ŘÍJNU 2014 (heslovitě)
(Není-li uvedeno jinak, ponecháváme v textech, jež přebíráme, původní pravopis i stylistiku. Kurzívou
psané texty nejsou součástí citací.)

Děčínský deník 3. října
Článek „Kandidáti do Senátu v hodnocení transparentnosti moc nezazářili“ přinesl hodnocení všech
kandidátů na místo senátora za Děčínsko podle kritérií vybraných společností Transparency International. Nejhůře dopadl Václav Šenkýř a Marcela Dvořáčková, nejlépe Zbyněk Linhart. Článek zde kvůli lepší
čitelnosti přepisujeme. (Viz přílohy)

Do měsíce bude mít i 1. mateřská škola ve Smetanově ulici celý nový zateplený plášť, který této původní vile
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Děčínský deník 4. října:
Pod titulkem „Kdo chce získat lukrativní post v Senátu?“ přinesl Děčínský deník odpovědi všech kandidátů na post senátora za volební obvod 33 – Děčín na pět otázek:
1. Jaký je podle vás největší problém okresu Děčín?
2. Je reálná šance pomoci Děčínsku v Senátu? Pokud ano, jak?
3. Na jakou oblast se chcete v případě zvolení zaměřit?
4. Jaké místo je na Děčínsku vaše nejoblíbenější?
5. Pokud by parlament hlasoval o stálé přítomnosti cizích vojsk na území České republiky, jaké by bylo
vaše hlasování?
(příloha str. 306, 307, 308)

se konalo také první kolo senátních voleb. To s přehledem vyhrál starosta Krásné Lípy Zbyněk Linhart.
O druhé postupové místo svedl tvrdý souboj současný senátor Jaroslav Sykáček a Marcela Dvořáčková
z ANO.“

Děčínský deník 14. října
Děčínský deník oznámil, že se bude konat akce Expedice Šluknovsko (viz výše) a stručně zveřejnil její
smysl a obsah.

Děčínský deník 14. října
Velice kuriózní zpráva se objevila v tomto čísle Děčínského deníku. Ing. Sykáček sice popřel pravost
zobrazeného inzerátu, ale ve své kampani podobné výroky skutečně pronášel, ač později tvrdil, že nikdy

Děčínský deník 6. října
Krajské kolo letošního ročníku soutěže Firma roku a Živnostník roku skončilo triumfem podnikatelů z Děčínska. Mezi nimi zaskvěla firma Nobilis Tilia, která se stala firmou roku. (příloha str. 299)

Děčínský deník 7. října
Toto číslo přineslo upoutávku na akci Prolínání světů (viz též výše). V krátkém sloupečku byl stručně
objasněn smysl a obsah této akce. (příloha str. 293 - 294)

Děčínský deník 8. října

nepoužil negativní nebo útočné kampaně. (příloha str. 318)

Děčínský deník 16. října
Tentokráte to byl článek „Andrej Babiš podpořil starostu Linharta v senátních volbách“, který čtenářům
přiblížil dění týkající se některých okolností senátních voleb. Mnohé překvapilo, že miliardář, podnikatel
a současný místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš se postavil za neznámého starostu z malé
obce. Vysvětlení mnozí nalezli brzy – asi šlo o jistý druh odvety vůči koaličnímu partneru ČSSD, která
na jiném místě nepodpořila kandidáta za Babišovo hnutí ANO. (příloha str. 319, 320)

„Děčínsko ovládlo Skleněnou popelnici, třídí nejvíce v kraji“ byl titulek článku na první stránce. Byl zde

Děčínský deník 17. října

vyzdvižen úspěch obcí z okresu Děčín, které se umístily na předních místech v kraji v třídění odpadů.
Krásná Lípa byla první mezi městy (viz též výše), Doubice na místě druhém mezi obcemi. Dobře si vedly
i další obce zejména ze Šluknovského výběžku. (příloha str. 284 - 286)

V rubrice Děčínsko byl uveřejněn článek „DUEL: Kdo se probojuje do Senátu?“. Článek uvádí názory obou
kandidátů na protikandidáta a jejich odpovědi na několik otázek. (příloha str. 325)
Další článek z téhož čísla zde citujeme celý:

Děčínský deník 8. října
Toto číslo přineslo poměrně obsáhlý rozhovor s naším starostou, kandidátem do Senátu Zbyňkem Linhartem. (příloha str. 310, 311)

„VOLBY: Hlasy jsou sečteny, řada starostů padne
Krásná Lípa
Volby tu opět skončily triumfem současného starosty Zbyňka Linharta. Jeho Sdružení 2014 vyhrálo naprosto drtivě, a to ziskem 68,93 procent, což znamená 15 míst v 21členném zastupitelstvu.

Děčínský deník 10. října
Opět rozhovor se Zbyňkem Linhartem, tentokráte on-line. (příloha str. 314 - 317)

„Jsem rád, že to tak dopadlo, dává nám to klid na práci,“ říká Linhart, který se současně dostal i do druhého kola senátorských voleb. Pokud by v něm zvítězil a stal se na šest let senátorem za Děčínsko, nedělal by v Krásné Lípě ani starostu, ani místostarostu.

Děčínský deník 11. října
Citujeme text článku: „V sobotu skončily komunální volby, které v některých městech poznamenala
historicky nejnižší volební účast. Například v Děčíně dorazilo do volebních místností jen třicet procent
voličů. V největších městech na Děčínsku budou příští čtyři roky vládnout pravděpodobně noví starostové, ani v jednom totiž uskupení toho stávajícího volby vyhrát nedokázalo. Zajímavý byl volební souboj
v Rumburku, kterým zmítaly posledních několik let velké spory. Hvězdou volebního klání v Rumburku se
stal Petr Vondráček, lékař, který odhalil v červnu podezřelé úmrtí v nemocnici. Vondráček získal přes
2 200 hlasů, jeho hlavní odpůrce místostarosta Darek Šváb pouze přes 200. Spolu s komunálními volbami
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„Platí to, co jsem řekl. Zůstal bych jen zastupitelem. Ale uvidíme, jak dopadne druhé kolo,“ řekl Linhart.
Zvolení zastupitelé: Beneš Karel, Drobečková Jana, Hieke Václav, Hořeňovský Petr, Chvátalová Jana,
Juda Jakub, Kolář Jan, Linhart Zbyněk, Michlíková Radana, Nagel Richard, Novák Petr, Podhorský Jiří,
Preyová Ivana, Semelka Petr, Sudek Milan, Šedivý Zbyněk, Škoda Jan Prokop, Vais Miroslav, Vích Jiří,
Volfová Hana, Žitník Zbyněk.“

Děčínský deník 17. října
Jako porovnání názorů dvou kandidátů na senátora – Z. Linharta a J. Sykáčka vyzněly dva on-line vedené
rozhovory s těmito dvěma kandidáty pod názvy Chybějící přivaděč je problém a Pracovat se musí vypla-
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tit. Další předvolební text byl uveden pod názvem „DUEL: Kdo se probojuje do Senátu?“ Byl veden formou
rozhovoru. Houstnoucí předvolební atmosféru potvrdil i článek „Volíme 27 senátorů, nejvíc adeptů je
z ČSSD“, který měl spíše celostátní zaměření. (příloha str. 321 - 325)
Byly zde ale uvedeny dva nepolitické texty týkající se našeho regionu:
V rubrice Dobrá zpráva pro... se oznamuje blížící se oprava některých silnic (příloha str. 326), promítání
filmu a v rubrice Číslo dne se oznamuje blížící se druhé kolo senátních voleb.

Děčínský deník 18. října
Pod titulkem „Děčínsko má nového senátora. Linhart převálcoval Sykáčka“ uvedl Děčínský deník podrobnější zprávu o drtivém vítězství našeho starosty v senátních volbách. V článku jsou připojeny i reakce
dalších politiků, vyjádření ing. Linharta a jeho stručné curriculum vitae. (příloha str. 327, 328)

Děčínský deník 20. října
Titulní strana přinesla článek „Linhart opanoval volby, střídá Sykáčka“ a v rubrice Dobrá zpráva pro... se
oznamuje blížící se Berušková burza (viz též výše). Snímek k prvnímu z citovaných článků je z malé intimní oslavy vítězství Zbyňka Linharta v senátních volbách. (příloha str. 328, 329)

Děčínský deník 20. října 2014
(Rubrika „Co týden dal“) Citujeme celý článek.
„V sobotu skončily komunální volby, které v některých městech poznamenala historicky nejnižší volební
účast. Například v Děčíně dorazilo do volebních místností jen třicet procent voličů. V největších městech
na Děčínsku budou příští čtyři roky vládnout pravděpodobně noví starostové, ani v jednom totiž usku-

Děčínský deník.cz uvádí článek „Ekofestivalem Sedm divů bude žít Krásná Lípa“. Zdůrazňuje, že se nejedná jen
o maraton přednášek, ale že budou nabídnuty „zážitky z cest, představí i expedice a projekty, které pomáhaly
lidem v nouzi, podpořily kulturní tradice či přispěly k ochraně ohrožené přírody“ (příloha str. 332).

Děčínský deník 23. října
„Cestovatelský festival Sedm divů ovládne v listopadu Krásnou Lípu, nenechte si ho ujít“ volá ke čtenářům

Děčínský deník ze dne 23. 10. 2014. Probrán je podrobně i program, představeni jsou i lektoři (příloha str. 333).
V témže čísle je také Čtvrtečník pana Schulze, doubického starosty. Komentuje v něm vítězství Zbyňka Linharta
v senátních volbách a se zřejmým uspokojením se tak trochu vysmívá tipům „odborníků“ (příloha str. 334).

Děčínský deník 25. října
Paní Dana Štefáčková, pracovnice o.p.s. České Švýcarsko, pravidelně uveřejňuje v Děčínském deníku své
tipy na výlet. Tentokráte popsala trasu, která se dotýká našeho regionu. Navrhovaná trasa výletu začíná
na nádraží Jedlová a pokračuje Krásnolipskem (příloha str. 334).

Děčínský deník 27. a 28 října
V rubrice „Co týden dal“ se stručně rekapituluje vítězství Zbyňka Linharta v senátních volbách (příloha
str. 335).
Ve sloupku „Kultura na Děčínsku a v okolí“, což je zřejmá hyperbola, je článek „Děti si užiji umělý svět,
kde není nic živé.“ V podstatě jde o upoutávku na uvádění filmu Lorax (příloha str. 336).
Unikátní původně nevzhledná fasáda kůlny poblíž autobusové zastávky se po zásahu sprejerů, kteří pracovali podle odborného návrhu, změnila pohledově na řadu knih (příloha str. 337).

pení toho stávajícího volby vyhrát nedokázalo. Zajímavý byl volební souboj v Rumburku, kterým zmítaly
posledních několik let velké spory. Hvězdou volebního klání v Rumburku se stal Petr Vondráček, lékař,

Děčínský deník 30. října

který odhalil v červnu podezřelé úmrtí v nemocnici. Vondráček získal přes 2 200 hlasů, jeho hlavní od-

Rubrika „Číslo dne“ připomíná, že v Krásné Lípě proběhne 11. listopadu přivítání Svatého Martina se
vším všudy, co k takovému svátku patří (příloha str. 339).
Reportážními fotografiemi se Děčínský deník vrací ke krásnolipské „Drakyjádě“ (příloha str. 339).

půrce místostarosta Darek Šváb pouze přes 200. Spolu s komunálními volbami se konalo také první kolo
senátních voleb. To s přehledem vyhrál starosta Krásné Lípy Zbyněk Linhart. O druhé postupové místo
svedl tvrdý souboj současný senátor Jaroslav Sykáček a Marcela Dvořáčková z ANO.“

Větší množství článků i obrázků bylo v průběhu měsíce věnováno říjnovým volbám, a to komunálním

Děčínský deník 21. října
Tři témata týkající se Krásné Lípy zaujaly redakci Děčínského deníku v tomto čísle. První článek pod názvem
„Cestovatelský festival proběhne v Krásné Lípě“ ohlašuje již šestý ročník tohoto podniku (příloha str. 333).
Jiný obsah má text „V Českém Švýcarsku vzniká voňavá přírodní kosmetika pro všechny“, který připomíná
úspěchy dvacetiletého působení firmy Nobilis Tilia a přibližuje její práci (příloha str. 359). Třetí text je zcela
prozaický, sděluje, že v Krásné Lípě zařídí Technické služby zdarma odvoz shrabaného spadaného listí (příloha str. 330).

Děčínský deník 22. října
Krásnolipskou „Drakyjádu“ na den 28. října oznámil Děčínský deník v rubrice „Dobrá zpráva pro...“ (příloha
str. 330). V témže čísle je upoutávka na promítání filmu Terapie láskou v krásnolipském kulturním domě
(příloha str. 330) a poděkování Zbyňka Linharta voličům za podporu v senátních volbách (příloha str. 331).
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i senátním (soubor příloh).

ZE ŠIRŠÍHO REGIONU
Ústecký kraj (měsíčník, vydává Ústecký kraj), říjen 2014
V říjnovém vydání přinesl měsíčník Ústecký kraj tyto zprávy týkající se Krásné Lípy:

1)
Článek, ve kterém se oznamují výsledky soutěže Firma roku 2014, sděluje prvenství firmy
Nobilis Tilia v Ústeckém kraji s tím, že spolu s nejlepším živnostníkem roku postupuje jako reprezentant kraje do celostátního kola této soutěže. (příloha str. 259)
2)
Pod titulkem Prvenství do Libčevsi a Krásné Lípy je uvedena zpráva o výsledcích 9. ročníku
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soutěže Skleněná popelnice (soutěž v třídění odpadu). Mezi městy Ústeckého kraje byla první Krásná Lípa. (příloha str. 359)

Tento rozhovor byl ukončen dne 16. 10. 2014.“
Jednotliví účastníci diskuse pokládali pomocí internetu panu Linhartovi otázky a on jim stejnou cestou
okamžitě odpovídal. (celý rozhovor je uveden v příloze str. 314 - 317)

Zpravodaj Šluknovský výběžek
V říjnovém čísle byl uveřejněn text ing. Linharta ke kampani v senátních
volbách, kde kandidoval. Starosta Linhart mj. v něm hodnotil i práci svých
předchůdců, na což narážel i titulek článku „Dejte vysloužilým senátorům
5“ – rozumí se pětku jako ve škole. Tohle prohlášení vyvolalo sice jistou nevoli u bývalých senátorů
a jejich stoupenců, ale prakticky každý nestranný tvrdil, že oba byli mezi lidmi naprosto neviditelní.
Článek obsahoval ještě několik vět podpory různých osobností (příloha str. 340).
Jaroslav Sykáček na to v internetovém deník i.Dnes reagoval takto: „Pan Linhart jako jediný vedl
agresivní kampaň, proto jsem nečekal nijak zvlášť velký úspěch. Útočil hlavně na moji osobu, ale
i paní Dvořáčkovou, pana Josefa Zosera. Ale i na pana Egona Lánského, zemřelého prvního senátora
za Děčín. To mne mrzí nejvíc. Napsal, že všem vysloužilým senátorům dává za pět. Útočit na mne
mohl, jsem jeho hlavní soupeř, ale pokud útočí na Egona Lánského, kterého si nesmírně vážím a který byl v koncentračním táboře v Terezíně, to může udělat jen člověk, který se neumí chovat,“ uvedl
pro změnu Sykáček.“
Pan senátor zřejmě nepochopil, že známka 5 byla všem „oceněným“ dána za senátorskou práci,
nikoli například za smutný fakt uvěznění pana Lánského za okupace v Terezíně (který nemá nic společného s jeho mdlým výkonem senátorské funkce) a navíc toto konstatování označil za „agresivní
kampaň“ – Zdá se, že pan Sykáček pouze neunesl porážku.
V témže čísle na titulní straně byla uveřejněna krátká zpráva o tom, že se chystá propojení Rumburku a Krásné Lípy cyklostezkou, která by se postupně měla napojit na saské cyklostezky.

Zprávy uveřejněné v dalších médiích

Několik článků bylo také uveřejněno v internetové verzi deníku Právě dnes na internetové adrese pravednes.sk i jinde.

Internetový deník ECHO 24
(pozn.: tento deník založili někdejší špičkoví redaktoři Lidových novin, kteří poté, co jej koupil současný
ministr financí Andrej Babiš, z redakce odešli)
V článku „Vítězové senátních voleb“ zmínil autor článku rekordní neúčast voličů (přes 83%) ve volbách),
ale také jiný zajímavý fakt: „Mýtus o zdravých venkovských kořenech národa platí také v politice, ukázalo
druhé kolo senátních voleb. Komunální politiky malých měst a obcí je možné označit za skutečné vítěze
senátních voleb. Podtrhuje to ještě fakt, že vůbec největší podíl hlasů získal ze všech nově zvolených
členů horní komory parlamentu starosta Krásné Lípy Zbyněk Linhart. Pro pořádek je třeba doplnit, že
ve volbách uspěli ještě starosta Dobré Jiří Carbol, starosta Okrouhlé Jiří Vosecký a starosta obvodu Plzeň
2 - Slovany Lumír Aschenbrenner. Naproti tomu obhájilo pouze šest ze sedmadvaceti bývalých senátorů.
Obyvatelé velkých měst si už nedokážou představit, jak je možné mít v úctě svého primátora, starostu
nebo radního. Proto také metropole vybíraly senátory podle jiného klíče. V Praze, Brně, Ostravě, Hradci
Králové a Zlíně byli zvoleni zachránkyně opuštěných dětí, protikorupční advokát, bývalý rektor Karlovy
univerzity, známý onkolog, skvělý porodník, sociální pracovník vracející vězně do normálního života,
bývalý předseda zázračného JZD Slušovice, tedy vesměs lidé, kteří mohou být považováni za spasitele
v nynější neradostné době.
Bilance nových senátorů ukazuje, že ryzí venkov i maloměsta dokážou v mnoha případech dobře využívat
demokracie a že jsou se svými zvolenými zástupci spokojeni.“ (...)
„Z třinácti krajských měst neztratili v komunálních volbách šanci obhájit svá křesla jen tři primátoři,
které ve Zlíně, Hradci Králové a Karlových Varech vynesla k moci před čtyřmi roky revolta proti zavedeným stranám. To je značný rozdíl proti Lumíru Aschenbrennerovi, který je starostou obvodu Plzeň-Slovany šestnáct let, nebo Zbyňku Linhartovi, který je v Krásné Lípě starostou dvanáct let, když dvanáct let
předtím byl místostarostou nebo radním.“
Text byl zveřejněn na internetové adrese http://echo24.cz/a/w3Gu2/vitezove-senatnich-voleb

Liberecký deník
Dne 1. října zde byl uveřejněn článek „Dům Českého Švýcarska láká na výstavu ilustrací pro děti s názvem Houby a zvířátka.“ Článek kromě informací o výstavě přináší i vyjádření autorky výstavy, kurátorky
výstavy, ředitele Domu Českého Švýcarska a ředitelky Nadace ČEZ. Stejný text přinesl i E-deník Chomutovsko (příloha str. 362, 363).

Internetový Deník.cz
Dne 20. 10. přinesl on-line rozhovor se Zbyňkem Linhartem pod tímto úvodem: „On - line rozhovor
s kandidátem do Senátu Zbyňkem Linhartem, který postoupil do druhého kola senátních voleb, proběhl
ve čtvrtek 16. října od 13 hodin.

274

Parlamentní listy
Dne 13. 10. 2014 uvedl tento internetový deník článek „Boj o Senát na Děčínsku: úspěšný starosta
Linhart šokoval Česko“. Zdůraznil, že náš starosta disponoval malými prostředky na kampaň, ale že
za ním byla vidět dlouholetá úspěšná práce. Citujeme: „Lidé se najednou dozvěděli o člověku, který ze
zapadlého města na severu Čech udělal centrum národního parku a turistického ruchu v celém Výběžku. Voličům v senátních volbách nabídl, že teď chce pracovat pro celý okres. To je dnes poměrně vzácně
vídaná záležitost.“
15. října se zde objevil článek „Babiš překvapil: Podpořil do Senátu konkurenčního kandidáta Zbyňka
Linharta.“ Citujeme: „Pan Linhart je úspěšný komunální politik, starosta města Krásná Lípa, který se
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zasloužil o řadu důležitých investic ve městě a stál i u zrodu Národního parku České Švýcarsko,“ uvedl
ve svém prohlášení pro regionální Deník ministr Babiš. „V Senátu jsou lidé s takovou zkušeností potřeba,“ dodal.
Je uvedena i bezprostřední reakce Zbyňka Linharta: „Toho si samozřejmě velmi vážím. Jsem rád, že si
pan ministr nevšímá jen nejvyšší politiky, ale i výsledků dlouhodobé práce na komunální a regionální
úrovni. Navíc přitom nehledí na to, kdo je z jaké strany.“
Potěšující je pro nás i další odstavec. Citujeme: „Starostu Krásné Lípy tento týden podpořil také místopředseda Poslanecké sněmovny a zároveň místopředseda hnutí STAN Petr Gazdík, za které jde Zbyněk
Linhart do voleb: Je to jeden z nejlepších starostů, jaké jsem kdy poznal. Je to člověk, který svému
městu i jeho okolí dal mnohé. Je chytrý, charizmatický a umí jednat s lidmi. Takový člověk by měl sedět
v Senátu.“
Dne 20. 10. 2014 uvedly Parlamentní listy článek „Na rekordmana Linharta spoléhá celé Děčínsko. Sám
nic nezmůže, upozorňují kritici.“ Citujeme úryvky: „Novináře podruhé překvapil už pár hodin po zvolení:

místo bujarých oslav začal hned plánovat první pracovní schůzky s místními starosty.“
„Zvolení Zbyňka Linharta předcházela poměrně nenápadná volební kampaň: novopečenému senátorovi stačilo, aby poukázal na svoje úspěchy z komunální politiky. Pomohlo mu zřejmě také sympatické
vystupování v médiích, nekompromisní názory na současné problémy severu Čech a podpora umělců
i politiků z jiných stran - jako jediného konkurenčního kandidáta ho například doporučil i Andrej Babiš.“...
„V parlamentu tak nebude v jednoduché pozici, nehájí totiž zájmy strany, která by měla v Senátu výrazné
zastoupení. „Bude to mít složité. Ale málokdo dával šanci jeho plánům na rozvoj Krásné Lípy a nakonec
překonal všechna očekávání. Je na něm, jak si poradí,“ uvedl Jan Kolář, který Zbyňka Linharta zřejmě
nahradí v pozici starosty Krásné Lípy.“

Internetový deník Novinky.cz
Bezprostředně po skončení senátních voleb a vyhlášení výsledků uveřejnily Novinky.cz mimo jiné i tyto
zprávy (citujeme zkráceně):

„Jasným vítězem souboje o senátorské křeslo na Děčínsku se stal dlouholetý starosta Krásné lípy Zbyněk
Linhart (STAN), který s rekordním počtem 71,43 procenta hlasů porazil stávajícího senátora Jaroslava
Sykáčka (ČSSD).“
„Do senátu jdou starostové a miliardáři.
V Děčíně byl senátorem zvolen starosta Krásné Lípy Zbyněk Linhart (za STAN). Ve druhém kole voleb
porazil senátora ČSSD Jaroslava Sykáčka. Starosta Okrouhlé Jiří Vosecký (SLK) byl zvolen senátorem
za Českou Lípu.“
Text titulku o miliardářích se nijak netýkal ing. Linharta, odkazuje na další část článku, jež se týká jiného
regionu a jiného kandidáta.
„(Aktualizováno: sobota 18. října 2014, 17:28 )
17:28 - ON-LINE přenos Novinek tímto končí, děkujeme čtenářům za pozornost.
14:55 - V Děčíně byl senátorem zvolen starosta Krásné Lípy Zbyněk Linhart (za STAN). Ve druhém kole

voleb porazil senátora ČSSD Jaroslava Sykáčka.“

Lidové noviny
Dne 20. října přinesly Lidové noviny článek „Zlý severozápad“. Redaktor Martin Zvěřina konstatuje, že
ČSSD je v severozápadních Čechách v dezolátním stavu a dokumentuje to mj. i vítězstvím našeho starosty Zbyňka Linharta v senátních volbách nad dosavadním senátorem, rumburským Jaroslavem Sykáčkem.

Dne 21. 10. 2014 uvedly Parlamentní listy článek „Půta (STAN): Zbyněk Linhart a Jiří Vosecký jsou výbornou posilou našeho senátorského klubu.“ Citujeme: „Starosta Krásné Lípy Zbyněk Linhart a starosta

Internetový deník i.Dnes

Okrouhlé Jiří Vosecký usednou do senátorského klubu Starostů a nezávislých.“ ... „Zbyněk Linhart získal
na Děčínsku nejvyšší procento hlasů, rovných 71 procent. Jiří Vosecký získal ve své oblasti 59 procent
hlasů. Oba své soupeře s jasným náskokem porazili.“

Dne 11. října přinesl článek „Ministr Chládek má šanci obhájit post senátora, první kolo vyhrál těsně“,

Internetový deník Lidovky.cz
Dne 19. října uvedly článek známého komentátora Petra Kamberského. Citujeme podstatnou část textu:

„PRAHA Senátní volby ukázaly několik malých politických hrdinů. První z nich je hrdinka. Starostka
Žatce Zdeňka Hamousová (ANO), která převálcovala ministra školství Marcela Chládka, muže, který byl
v televizi a novinách takřka denně. Druhým z nich je starosta Sedlčan Jiří Burian (ODS), který přejel
bývalého primáře z mnohem větší Příbrami Vladimíra Dandu (ANO). Pro celostátní politiku je nejdůležitější třetí hrdina: vítězství starosty v podstatě malé severočeské obce, pana Zbyňka Linharta z Krásné
Lípy. Linhart získal přes 70 procent hlasů, skoro trojnásobek toho, co jeho oponent - úřadující senátor
Jaroslav Sykáček (ČSSD). Pokud si vládní strany neuvědomí, co skutečně lidi v regionu trápí, pak, v tom
lepším případě, budou dostávat jednu nakládačku za druhou.
V tom horším se objeví nějaký populista, který převálcuje nejen vládní strany, ale i rozumné starosty.“
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ve kterém se zmínil i o situaci po prvním kole senátních voleb na Děčínsku.
Citujeme: „V Ústeckém kraji volili lidé do senátu také na Děčínsku. I tam do druhého kola postoupil dosavadní senátor ČSSD Jaroslav Sykáček, měl ale namále. Při sčítání hlasů to dlouho vypadalo, že místo něj
postoupí Marcela Dvořáčková z hnutí ANO 2011. Nakonec ji porazil o pouhých 107 hlasů.
Sykáček nastoupí do závěrečného duelu v pozici slabšího. V prvním kole získal necelých 17 procent
hlasů. Utká se starostou Krásné Lípy Zbyňkem Linhartem kandidujícím za STAN, který dostal přes 33
procent hlasů.“
Byla zde uvedena i vyjádření obou protikandidátů, kteří postoupili do druhého kola voleb:
„Voliči v druhém kole budou muset rozhodnout, zda je zajímá jen značka, proklamace a sliby tři měsíce
před volbami, nebo skutečné výsledky práce. Na takové voliče já spoléhám. Kdyby pan senátor trošku
pracoval, já bych neměl potřebu do Senátu kandidovat. Dál bych asi pracoval ve městě, kde jsme mimochodem opět uspěli,“ řekl Linhart. V Krásné Lípě jeho Sdružení 2014 získalo 15 z 21 zastupitelů.
„Pan Linhart jako jediný vedl agresivní kampaň, proto jsem nečekal nijak zvlášť velký úspěch. Útočil
hlavně na moji osobu, ale i paní Dvořáčkovou, pana Josefa Zosera. Ale i na pana Egona Lánského, zemře-
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lého prvního senátora za Děčín. To mne mrzí nejvíc. Napsal, že všem vysloužilým senátorům dává za pět.
Útočit na mne mohl, jsem jeho hlavní soupeř, ale pokud útočí na Egona Lánského, kterého si nesmírně
vážím a který byl v koncentračním táboře v Terezíně, to může udělat jen člověk, který se neumí chovat,“
uvedl pro změnu Sykáček.
Dodal, že je na lidech, zda v druhém kole zvolí levici, nebo pravici. „Za pravici je tu pan Linhart podporovaný i finančně panem Kalouskem a panem Darkem Švábem, obžalovaným místostarostou města Rumburk. Tak to prostě je,“ řekl Sykáček.“
Je škoda oné nervozity ve vyjádření pana Sykáčka, která zřejmě způsobila, že uvedl irelevantní argumenty (údajný útok na E. Lánského ve spojení s jeho vězněním za války v Terezíně) a také nepravdivá sdělení
(o tom, že ing. Linharta financovali bývalý ministr financí M. Kalousek a místostarosta Rumburku pan
Šváb). Voliči o tom ve druhém kole voleb rozhodli sami.

Přílohy

Princip
(týdeník, vychází v Děčíně)
Uveřejnil rozhovor s kandidátem do Senátu, starostou Krásné Lípy Zbyňkem Linhartem (příloha str. 360,

361).
25. září uveřejnil tento týdeník článek „Dejte vysloužilým senátorům 5!“
V tomtéž týdeníku vyšel i článek „Když ostatní slibují, já pracuji“.
(všechny články v Principu viz příloha str. 364)
Vzhledem k tomu, že letošní komunální a senátní volby poněkud obrátily naši veřejnou politickou scénu

Berušková burza dětského oblečení a hraček

a také vzhledem k tomu, že velkou pozornost sdělovacích prostředků celé země upoutaly zejména volební
výsledky našeho starosty ing. Zbyňka Linharta, se objevila opravdu velká spousta článků v periodickém
tisku. Televizní i rozhlasové stanice zařadily do svého vysílání celou řadu zpráv a reportáží i rozhovorů
s kandidáty, vítězi a třeba politology. V našich přílohách jsme ale vybrali jen ty nejdůležitější, přestože
v archivu kronikáře při přípravě tohoto zápisu se octly doslova stovky článků, obrázků a odkazů na texty
uveřejněné v internetových denících apod. Není ostatně úkolem této kroniky shromáždit a uchovat pokud
možno kompletní dokumentaci toho, co se vztahovalo ke Krásné Lípě zejména s ohledem na letošní komunální i senátní volby. Obojí náš starosta vyhrál s drtivou převahou, a to je podstatné sdělení budoucím
generacím, což dokládáme alespoň výběrem z tisku.
Celkové výsledky voleb pak v oficiálních datech shrnujeme v příloze. (příloha str. 365 - 376)

Bubnujeme za duševní zdraví
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Přestože všude vidíme úsměvy, jde o vážnou věc

I průvod městem má v těchto souvislostech svůj smysl

Bubnujeme za duševní zdraví

Koncert nakonec přilákal řadu diváků a posluchačů
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Koncert nakonec přilákal řadu diváků a posluchačů

A protože hudba hrála...

Karel Štědrý a Pavlína Filipovská neztratili ani po letech nic ze své popularity

... tančilo se...
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...a bylo veselo.

Druhý zprava v popředí je starosta Krásné Lípy ing. Zbyněk Linhart

Skleněná popelnice
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vol. obd.

funkční období - roky

V.

VI.

datum

starosta

místostarosta

tajemník

2006 - 2010 4.11.2006 15.11.2010

Ing. Zbyněk
Linhart

Jan Fiala (4.11.2006 31.8.2007),
Jana Galová (Drobečková)
(1.1.2008 - 15.11.2010)

Jan Kolář

2010 - 2014 od 15.11.2010 15.6.2011

Jan Kolář

RNDr. Ivana Preyová

Mgr. Lucie Hanková

Ing. Zbyněk
Linhart

Jan Kolář

Mgr. Lucie Hanková

od 16.6.2011

zastupitelstvo a rada po volbách
Zastupitelstvo Krásné Lípy po volbách 2014
Vedení města

jméno

politická strana

Starosta města

Jan Kolář

Sdružení 2014

1. místostarostka

Jana Drobečková

Sdružení 2014

2. místostarosta

Ing. Zbyněk Linhart

Sdružení 2014

Členové zastupitelstva

Skleněná popelnice
Vedení města - historie

286

vol. obd.

funkční období - roky

I.

datum

starosta

místostarosta

tajemník

1990 - 1994 29.11.1990

Ing. Otto Souček, CSc.

Jaroslav Gros

p. Marschner

1994

Jaroslav Gros

Drahoslav Kebort

p. Marschner

jaro - podzim
1994

Jméno

Politická strana

Petr Semelka

VolbaPRO Lípu

Mgr. Richard Nagel

Volba PRO Lípu

Miroslav Řebíček

Volba PRO Lípu

RNDr. Ivana Preyová

Sdružení 2014

MUDr. Jan Prokop Škoda

Sdružení 2014

Mgr. Petr Hořeňovský

Sdružení 2014

Mgr. Milan Sudek

Sdružení 2014

Hana Volfová

Sdružení 2014

PaedDr. Zbyněk Šedivý

Sdružení 2014

Jiří Podhorský

Sdružení 2014

Petr Novák

Sdružení 2014

Václav Hieke

Sdružení 2014

Ing. Radana Michlíková

Sdružení 2014

II.

1994 - 1998 od listopadu
1994

Mgr. Milan
Sudek

Ing. Zbyněk Linhart

RNDr. Ivana
Preyová

Miroslav Vais

Sdružení 2014

III.

1998 - 2002 26.11.1998 14.11.2002

Mgr. Milan
Sudek

Ing. Zbyněk Linhart

RNDr. Ivana
Preyová

Karel Beneš

Sdružení 2014

Jiří Vích

KSČM

IV.

2002 - 2006 14.11.2002
-4.11.2006

Ing. Zbyněk
Linhart

Hana Volfová

Jan Kolář

Jana Chvátalová

KSČM

Milan Pešír

KSČM
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Výsledky voleb do Zastupitelstva města Krásná Lípa - volby konané dne 10. - 11. 10. 2014
Volba PRO Lípu

Rada města po volbách 2014:

1.

Semelka

245

1.

Linhart

806

Richard

Nagel

217

2.

Jan

Kolář

757

3.

Jakub

Juda

206

3.

RNDr.

Ivana

Preyová

658

4.

Miroslav

Řebíček

194

4.

MUDr.

Jan Prokop

Škoda

697

Miloš

Kubišta

193

5.

Mgr.

Petr

Hořeňovský

665

Václav

Šena

188

6.

Mgr.

Milan

Sudek

624

Aleš

Kubica

180

7.

Hana

Volfová

623

8.

Naděžda

Semelková

184

8.

Zbyněk

Šedivý

657

9.

Hana

Štroblová

138

9.

Jiří

Podhorský

653

10.

Martin

Růžička

157

10.

Petr

Novák

711

11.

Jana

Doležalová

152

11.

Jana

Drobečková

651

12.

Michal

Votápka

179

12.

Václav

Hieke

649

13.

Světla

Vítková

134

13.

Radana

Michlíková

619

14.

Marcela

Růžičková

139

14.

Miroslav

Vais

623

15.

Karel

Dvořák

158

15.

Karel

Beneš

665

16.

Tomáš

Gros

139

16.

Petr

Zrubecký

617

Astrid

Schnittnerová

607

Václav

Šena

599

Zbyněk

Pražák

599

Starosta města

Jan Kolář

Sdružení 2014

1.místostarostka

Jana Drobečková

Sdružení 2014

2.místostarosta

Ing. Zbyněk Linhart

Sdružení 2014

5.

Rada města

RNDr. Ivana Preyová
Jiří Podhorský
Mgr. Milan Sudek
Jiří Vích

Sdružení 2014
Sdružení 2014
Sdružení 2014
KSČM

6.

Sdružení 2014

Volba pro Lípu

KSČM

Výsledky voleb

2.

7.

Mgr.

BcA.
Ing.

Ing.

hlasy
Zbyněk

politická strana

Politický subjekt

Sdružení 2014

Petr

jméno

Složení Zastupitelstva města Krásná Lípa dle výsledku voleb

hlasy

PaedDr.

Jméno

Věk

Politická
příslušnost

počet hlasů

1

Linhart Zbyněk Ing.

45

BEZPP

806

2

Kolář Jan

45

BEZPP

757

3

Preyová Ivana RNDr.

51

BEZPP

658

4

Škoda Jan Prokop MUDr.

66

BEZPP

697

17.

Pave

Tomko

168

17.

5

Hořeňovský Petr Mgr.

51

BEZPP

665

18.

Věra

Bartesová

127

18.

6

Sudek Milan Mgr.

79

BEZPP

624

19.

Ivana

Marková

143

19.

7

Volfová Hana

44

BEZPP

623

20.

Jakub

Rattay

165

20.

Jakub

Melichar

613

8

Šedivý Zbyněk PaedDr.

67

BEZPP

657

21.

Jaroslav

Stibor

547

9

Podhorský Jiří

40

BEZPP

653

Celkem hlasů

10

Novák Petr

40

BEZPP

711

Počet mandátů

11

Drobečková Jana

31

BEZPP

651

průměr hlasů na kandidáta ve volební straně

12

Hieke Václav

62

BEZPP

649

13

Michlíková Radana Ing.

54

BEZPP

619

14

Vais Miroslav

63

BEZPP

623

15

Beneš Karel

66

BEZPP

665

16

Semelka Petr

37

BEZPP

17

Nagel Richard Mgr.

39

18

Juda Jabub

32

3 406
3

KSČM

162

hlasy

Ing

DiS.
JUDr.

Celkem hlasů

13 640

Počet mandátů

15

průměr hlasů na kandidáta ve volební straně

650

KSČM

hlasy

1.

Jiří

Vích

241

13.

Žaneta

2.

Jana

Chvátalová

182

14.

Květoslav Novotný

100

3.

Zbyněk

Žitník

170

15.

Kare

Martínek

116

245

4.

Milan

Pešír

163

16.

Bohumila

Šárová

103

BEZPP

217

5.

Jan

Kyncl

157

17.

Václav

Semerád

111

BEZPP

206

6.

Josef

Myšák

152

18.

Vojtěch

Šulc

112

Václav

Kolařík

151

19.

Marie

Semerádová

20.

Marie

Myšáková

Zímová

19

Vích Jiří

71

KSČM

241

7.

20

Chvátalová Jana

67

KSČM

182

8.

Roman

Soukup

147

21

Žitník Zbyněk

52

BEZPP

170

9.

Kateřina

Němcová

121

10.

Stanislav

Doležal

144

Celkem hlasů

11.

František

Němec

127

Počet mandátů

12.

Štefan

Kuruc

123

průměr hlasů na kandidáta ve volební
straně

118

96
107
2 741
3
131

tučně a podbarveně jsou vyznačeni zvolení členové ZM
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V Krásné Lípě je

2 794 voličů

Voleb se zúčastnilo

39,9% voličů, tj.

Celkem bylo odevzdáno

19 787 hlasů tj. v prům. 17,8 hlasů

ŘÍJEN 2014

1 111 voličů.

Volby Krásná Lípa

Pokračování celého textu uvádíme níže. Formát článku, který byl v novinách použit, poněkud znesnadňuje jeho přenesení do tohoto formátu.

Volby do Senátu - Níže uvádíme pouze texty téhož článku, ovšem vystřižené a zvětšené
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Čerpání dotací z Evropské unie podle údajů České televize
Z diagramu vysvítá, že ve sledovaném dotačním období má Krásná Lípa schváleno celkem 61.657.988,- Kč
na dotační programy, je to mezi sledovanými obcemi zdaleka nejvíc. Každý místní občan může potvrdit, že
na vybavení a vzhledu Krásné Lípy je také dobře znát, že se naše město věnovalo velice pečlivě tvorbě programů a získávání dotací na jejich realizaci. Kdyby se někdo pokusil za všechna období udělat kvalitativní
analýzu toho, co již bylo za dotace postaveno (i toho, co se chystá), zcela jistě bychom zjistili, že se v Krásné
Lípě nepořídilo nic zbytečného a nic nad poměry a možnosti města.
To je jeden z důvodů, proč volební sdružení, které v místě stojí za starostou Linhartem, získává pravidelně
v místních volbách drtivou většinu mandátů.

Prolínání světů - Takhle vypadal program akce v roce 2013
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Investice a co je ve městě vidět nového
Objekt Křinické náměstí 1: nová okna, fasáda, osvětlení, městský znak

Kino-kulturní dům i s novou přístavbou

A tady je program téže akce pro rok 2014
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Palmeho kříž u hřbitova – jedna z těch „maličkostí“, jež dokreslují obnovu města

Nový zametací vůz
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Nové hasičské vozidlo

Rozcestníky nejen ukazují směr, ale také informují, co zde všechno máme

Památník padlým v Zahradách byl renovován
péčí KČT a města

Opravená kaple na Vlčí Hoře se stala místem
koncertů a společenských událostí

Kašna zcela mimořádně ve své netypické podobě – není obléhána spoustou lidí

Kašna

Školní jídelna a školní družina po rekonstrukci

Školní jídelna a školní družina po rekonstrukci

Kdo si dnes vzpomene, že se po chodníku
v popředí ještě nedávno chodit nedalo?

I v okolí se leccos děje. Rozhledna na Vlčí hoře
se stále vylepšuje.

Krásná Lípa je dnes vlastně jeden velký park
plný úžasné zeleně

I hřbitovní kaple se dočkala podoby opravdu
důstojné
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Areál Technických služeb má už pěknou budovu

Dočkaly se i mateřské školy...

Firma roku

... i budova radnice i ulice a prostor před nádražím

Děčínský deník tento úspěch připomněl i v rubrice Co týden dal

V podstatě se čtenáři těchto novin dozvěděli to, co všichni zdejší vědí: Firma Nobilis Tilia je
seriózní a úspěšný podnik, který si získává čím dál tím lepší renomé.
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Úspěch kickboxu

ŘÍJEN 2014

Podzimní drakiáda - Tento podnik se dočkal ohlasu asi nečekaného. Dokonce mu poměrně velký
prostor včetně fotografií věnoval i Děčínský deník. Fotokopii části stránky jednoho čísla Děčínského
deníku bohužel nebylo možno pořídit v náležité kvalitě, text proto přinášíme v opisu, fotografie ale
pořídila paní Pešková, autorka článku.
Nadpis zněl: Do Krásné Lípy se vrátila drakiáda
Krásná Lípa – k podzimu tradičně patří i pouštění draků. A právě tato zábava přilákala na louku v
Krásné Lípě desítky dětí i jejich rodičů. Po nebi se proháněli draci vlastnoručně vyrobení i koupení,
malí i velcí, nápadně barevní i jednobarevní. Někteří létali vysoko a dlouho, jiní se marně snažili
vzlétnout na delší než krátkou dobu. Ale to rozhodně nikomu nevadilo, důležité bylo, že se při tradiční podzimní zábavě bavily celé rodiny. Odpolední zábavu pak všichni společně zakončili u pohádky.
Text a foto: Šárka Pešková
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Podívejme se ale také na několik fotografií z tohoto podniku

A dováděli s nimi malí i velcí

Draci létali opravdu pěkně

Tam nahoře ale musí být krásně...
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Někteří draci uvázli
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Někteří létali jen trošku, pro potěšení...
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Na opačném pólu tabulky se umístil Zbyněk Linhart hájící barvy TOP 09 a STAN. Současný starosta Krásné
Lípy získal souhrnnou známku 1,7. O lepší výsledek jej připravila absence transparentního účtu a výdajů.
„Těší mne to, ale já sám na podobné ankety moc nedám. Hodně věcí není možné popsat jednou větou, případně jedním zaškrtnutým políčkem. A pak převažuje formalismus nad podstatou věci,“ říká Linhart s tím,
že se snaží být otevřený i přesto, že se mu to mnohdy nemusí úplně vyplatit.
Do hodnocení TI se dostalo na Děčínsku pouze pět kandidátů, tedy přesně polovina.
„Hodnotili jsme všechny volební obvody, ve kterých se nyní uskuteční doplňovací senátní volby. Vzhledem
k našim omezením jsme nebyli schopni ohodnotit všechny kandidáty, hodnotili jsme jen ty, u kterých je
reálná šance na zvolení nebo jsou nějak relevantní. Přesto jsme v celé republice hodnotili 150 kandidátů,“
vysvětluje David Ondráčka z TI.
Na Děčínsku tak přehlédli například Josefa Zosera, kterého řada lidí považuje za jednoho z favoritů letošních senátních voleb.
Autor: Alexandr Vanžura

... jiní se na to teprve chystali.

Kandidáti do Senátu v hodnocení transparentnosti moc nezazářili
3.10.2014
Děčínsko – Hodnocení mělo známkování jako ve škole. Čistou jedničku si neodnesl žádný kandidát. Žádný
ale také neměl za pět.
Od lepší dvojky po lepší čtyřku dopadli kandidáti do Senátu z Děčínska v hodnocení transparentnosti jejich
kampaně. Monitoring zveřejnila tento týden Transparency International a zahrnula do něj pětici kandidátů,
o kterých si myslí, že mají největší šanci na zvolení.
V rámci monitoringu hodnotila Transparency International sedm oblastí. Mimo jiné transparentnost plánovaných nákladů kampaně, příspěvku z centrály strany nebo to, zda má kandidát transparentní účet.
Do hodnocení se dostalo i zveřejnění, případně nezveřejnění volebního týmu nebo předvolebních akcí.
„Kromě nezájmu některých kandidátů odpovídat, jsme narazili také na obtíž na některé z nich vůbec dohledat kontakty. Při hodnocení však vycházíme z veřejně dostupných informací, které má k dispozici zvídavý
volič. Pokud nám někdo neodpoví, na výsledek monitoringu to nemá velký vliv, jestliže jsou informace
zveřejněny jinde,“ komentuje třetinovou odezvu kandidujících David Ondráčka, ředitel TI.
Zcela nejhůře dopadl v hodnocení transparentnosti kandidát KSČM Václav Šenkýř. Ten si z monitoringu
odnesl průměrnou známku 3,9. Od výrazně horší známky jej zachránilo zveřejňování předvolebních akcí,
za které dostal Šenkýř dvojku. Zbývajících šest kritérií měl za čtyři, případně za pět.
Druhou nejhorší známku si z monitoringu odnesla Marcela Dvořáčková z ANO.
Ta získala průměrnou známku 3,4. Ta si ale z monitoringu na rozdíl od Šenkýře odnesla několik dílčích jedniček.
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Pět otázek pro kandidáty do Senátu
Odpovědi jsou v této podobě stěží čitelné. Na následující straně přinášíme proto alespoň odpovědi
našeho kandidáta ve zvětšené podobě.
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Obsáhlý rozhovor se Zb. Linhartem
Na dalším místě uvádíme text z Děčínského deníku poněkud zvětšený.

A na jaké otázky odpovídali kandidáti na post senátora?
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On-line rozhovor se Zbyňkem Linhartem za STAN
On - line rozhovor s kandidátem do Senátu Zbyňkem Linhartem, který postoupil do druhého kola senátních voleb, proběhl ve čtvrtek 16. října od 13 hodin.
Tento rozhovor byl ukončen dne 16.10.2014
Nejprve přetiskujeme podobu části rozhovoru, který vyšel v Děčínském deníku:

ŘÍJEN 2014

DOTAZ: Pane Linharte, blahopřeji ke skvělému výsledku. Čekal jste tak dobrý výsledek v prvním kole?
16.10. 2014
ODPOVĚĎ: Děkuji. Nečekal jsem to ani já, ani ostatní. A asi ani soupeři. Fortuna mě dala na 7. místo z deseti.
Ten kdo vsadil na mě ... vyhrává. Nejen ve hře (sázce). Tak v pátek druhé kolo. Díky za hlas...
DOTAZ: Zdravím Vás a ptám se: Jak se Vám líbí před televizními kamerami a rozhlasovými mikrofony. Působil
jste velmi jistě a pohotově, na rozdíl od Vašich soupeřů. Děkuji.
16.10.2014
ODPOVĚĎ: Je to pro mě hodně nové, nejsem zvyklý. Lépe se cítím na stavbách a neformálně mezi lidmi. Je to relativní. Problém je obecně v tom, že se po člověku chce v minutě vysvětlit složitost. A to dost dobře není možné.
DOTAZ: Budete v případě zvolení do Senátu působit samostatně nebo v rámci nějakého klubu nebo výboru?
16.10.2014
ODPOVĚĎ: Rád bych působil ve výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. To je Děčínsku
nejužitečnější a mě nejbližší.
Byl bych v senátorském klubu STANu a Ostravak.

Nyní uvádíme přepis z internetového zápisu on-line rozhovoru:
DOTAZ: Jmenuji se Pavel Petr Ledinský, vystudoval jsem akademii výtvarného umění v Itálii a jsem zakladatelem
dobré myšlenky a výtvarného ateliéru MarieJan, který je součástí občanského sdružení P+P. Název P+P, Postižení postiženým, o. s. je založen na skupině talentovaných, tělesně i mentálně postižených lidech, které jsem
objevil. Ti přes svůj handicap chtějí být díky svému výtvarnému umění užiteční nejen sami sobě a zlepšit si tak
svůj životní úděl, ale především s velkou odvahou v rámci své tvorby pomáhat dalším postiženým, kteří žádné
výhody či talent nemají. Jsme pod záštitou paní Medy Mládkové, která pochopila, o co v našem ateliéru jde. Další, kteří nám pomáhají - jsou: Ivan Trojan, Miroslav Krobot, Michal Hrůza, Vlasta Rédl, a další. Ateliér je v Děčíně.
Jedna s mých klientek je i z Krásné Lípy s Ústavu se zvláštním režimem.
OTÁZKA: Jak se stavíte a budete stavět k lidem i k projektům, které takto pomáhají?
OTÁZKA: Je možno se s Vámi osobně setkat?
Pavel. P. Ledinský.
16.10.2014
ODPOVĚĎ: Zdravím. Děkuji za vaši činnost. Všechny takovéto poctivé projekty podporuji. Mj. proto, že mám
osobní zkušenost s tímto problémem. Otec byl po těžké havárii 20 let na vozíku a měl řadu komplikací. V Krásné
Lípě a okolí je řada podobných ústavů, s jejichž klienty se potkávám. Ano, můžeme se setkat, jsem v zásadě stále
na radnici v Krásné Lípě.
DOTAZ: Dobrý den, držíme vám palce. A volit ve druhém kole budeme vás. Mějte se krásně.
16.10. 2014
ODPOVĚĎ: Děkuji za hlas a přízeň. Budu se snažit nezklamat.
DOTAZ: budete po zvolení myslet na celé Děčínsko?
16.10.2014
ODPOVĚĎ: Ano. Přestože jsme opět drtivě vyhráli volby v Krásné Lípě, v případě zvolení do Senátu bych dále
nebyl starostou města a věnoval bych se plně celému Děčínsku (samozřejmě, kromě práce v Praze). Již jsem
v kontaktu s lidmi, kteří snad směřují do čela Děčína. Několik starostů - starostek znám osobně.
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DOTAZ: V jedné odpovědi na otázku jste se dotkl toho, že předchozí naši senátoři byli členy zahraničního výboru
Senátu. Není to ale důležité i pro náš region? Sousedíme přece s Německem a s ním obchodujeme nejvíce,
nemyslíte?
Víťa Rokos
16.10.2014
ODPOVĚĎ: Jen si myslím, že především zahraniční politika by neměla být žádná „švejkárna“. Myslím, že když
někdo zastupuje republiku v zahraničí, základním předpokladem jsou dobré jazykové znalosti a mezinárodní
přehled. A asi jsem narážel na to, že Senát nepotřebuji jako cestovku. Ke spolupráci se Saskem, kterou léta
děláme mj. v rámci o.p.s. České Švýcarsko nepotřebuji být nutně v zahraničním výboru Senátu. I bez toho se
dnes setkáváme např. s předsedou Turistického svazu Saského Švýcarska a poslancem Bundestagu Klausem
Bröhmigem či dalšími. V kontaktu jsem s generálním konzulem v Sasku atp. Užitečnější je asi výbor pro veřejnou správu, o regionální rozvoj a životní prostředí.
DOTAZ: V novinách o vás napsal pan Sykáček, že vaši kampaň platí pánové Kalousek a Šváb, a vy jste to nerozporoval, je to tedy tak?
I. Havelková
16.10.2014
ODPOVĚĎ: No, to je takový blábol, že mi přišlo trapné na to vůbec reagovat. To je tak, když stávající senátor
nemá co nabídnout za skutečné výsledky svého působení v roli senátora. A chce vyhrotit kampaň jako „boj“
levice s pravicí nebo dobra se zlem. To zamrzl v minulém století. Ani jeden mi nedal ani korunu. Já se D. Švábovi
po zádech nevyšplhal a nežil z jeho práce.
DOTAZ: Jak odpovíte na argument, který použil v rozhlasovém rozhovoru pan Sykáček, že on je členem vládní
strany, a tak může více pomoci?
Kolda
16.10.2014
ODPOVĚĎ: To by mohla být výhoda, ale samo o sobě to nic neznamená. Hezkou ukázkou je např. to, že když
na konci dubna napsalo všech 18 starostů a starostek vlastnoručně podepsaný dopis po několika měsících
po nástupu premiérovi Sobotkovi, tak dodnes, tj. po více jak 5 měsících nepřišla žádná, tedy ani formální odpověď! Senátor si neohlídal ani to, přestože jsme o tom na poslední schůzce Sdružení pro rozvoj Šluknovska před
více než dvěma týdny mluvili. Minulý týden byl ve výběžku předseda ČSSD na politické předvolební kampani,
a kdyby přemýšleli, mohl starosty alespoň chvíli vyslechnout. A nic. Neumí sehrát ani toto před volbami. Namísto toho řečnili před prázdnými náměstími.
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DOTAZ: Dobrý den, pane Linhart. Úvodem Vás zdravím a přeji Vám hodně štěstí a úspěch ve 2. kole. Pokud budete zvolen za senátora, hodláte se práci senátora věnovat na plný úvazek? Mám tím na mysli, zda se případně
„vzdáte“ funkce starosty obce Krásná Lípa? Přeji Vám mnoho úspěchů a bojujte! Můj hlas máte zítra jistý!
16.10.2014
ODPOVĚĎ: Ano. Říkám to opakovaně. Nepředstíral bych ani s nějakým jakoby neuvolněným starostováním. To
nejde. Nanejvýš bych byl maximálně druhým neuvolněným místostarostou. Máme rozpracovánu řadu projektů
a investic. A měl bych tak kontakt na komunální úroveň a samosprávy v regionu.
DOTAZ: Hezký den. Psali o vás, že volební kampaň děláte v pracovní době na úkor své funkce, nemyslíte, že je to
špatné?
A.Novotná
16.10.2014
ODPOVĚĎ: Dvacet let dělám deset dvanáct hodin denně. Často i o víkendu a po večerech administruji doma.
Ono se to samo neudělá. Nyní se přitom věnuji i senátní kampani. Ale zároveň dělám všechny pracovní povinnosti. A to přesto, že mám dva týdny dovolené. Výsledky komunálních voleb ukázaly, co si lidé o tom mém „flákání“ myslí. Vyhráli jsme opět drtivě.
DOTAZ: Chlubíte se na plakátech podporou starostů Výběžku, ale o tom, že vám vyjádřil podporu pan Babiš,
raději nepíšete? Je to účel?
16.10.2014
ODPOVĚĎ: Ta podpora místopředsedy Vlády Babiše mě překvapila a je čerstvá. Je dobře, že si všímá konkrétní
práce a ne politické příslušnosti. Ráno mě navíc vzbudila jeho SMS – je pravda co se o něm traduje - vstává brzy
ráno...
DOTAZ: Dobrý den, myslím, že nejste špatný politik, ani člověk, nicméně chtěl bych se Vás zeptat na jednu věc.
Možná je to můj subjektivní pocit, ale nelíbila se mi Vaše vazba k našemu vedení radnice v Rumburku. Názor lidí
i můj se projevil u voleb. Já vnímal Vaši kampaň, vzhledem k tomu, kdo Vás podporoval, jako nenávist p. Švába
a jeho skupiny k p. Sykáčkovi. Jde mi jen o to, zdali jste toho jen využil (což bych možná i pochopil) nebo jestli
byly Vaše vazby k Švábovi dlouhodobější a vážné. Přeju Vám hezký den a úspěch ve volbách, kterých se taky
samozřejmě zúčastním.
16.10.2014
ODPOVĚĎ: Dvacet let jsem v čele Krásné Lípy a musel jsem spolupracovat s radnicí v Rumburku. Když jsem něco
chtěl domluvit, nemělo smysl ztrácet čas debatováním s panem Sykáčkem. A tak jsem končil u tajemníka či
Darka Švába. Platí to obecněji. Prostě mu nelze upřít pracovitost a tah na branku. Je pak úsměvné sledovat, jak
se pan Sykáček přihlásí ke všemu kladnému (ačkoliv to šlo mimo něj), a to špatné způsobil někdo jiný.
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chtěl podílet ve výboru?
16.10.2014
ODPOVĚĎ: Myslím, že je potřeba nutit vládu k systematické a dlouhodobé podpoře příhraničních a strukturálně
postižených regionů. Vždyť o tom by měly především být i Evropské fondy. Potřebujeme komplexní plán rozvoje
Děčínska a ten se snažit systematicky prosazovat. To jistě s místními samosprávami a Krajem. Zatím tomu stát
moc dobré podmínky nenastavoval, a když tak spíše nahodile a nedostatečně. Na druhé straně se miliardy z Evropských fondů vrací. Základem je dopravní infrastruktura, napojení na dálniční síť a investiční pobídky cílené
do oblastí s vysokou nezaměstnaností.
DOTAZ: Přeji dobrý den, pane Linhart. Jak se zasadíte o co nejrychlejší vybudování dálničního přivaděče dálnice
D8-Děčín? Což nás, obyvatele bezprostřední blízkosti velice zatěžuje. A to jak po zdravotní stránce, tak majetkové. Děkuji předem za odpověď.
16.10.2014
ODPOVĚĎ: To, že největší město v okrese nemá vyřešen obchvat a přímé napojení na dálnici, je katastrofální.
Ale vidíme na příkladu dálnice D8, jak se z důležité věci udělá bramboračka. Po 25 letech nemáme napojení
na hlavní město ani Německo! Nepochopitelné. Toto je ukázka neschopnosti státní správy. Často tomu brání nesmyslně složitá a formalistická administrativa. Obecně je tedy potřeba zákony důsledně zjednodušovat a rušit,
než vytvářet stále nové. Dát větší reálné pravomoci místním samosprávám.
DOTAZ: Dobrý den pane Linharte. Zajímalo by mne, proč volit právě Vás? Jaké si myslíte, že jsou Vaše kvality
oproti panu Sykáčkovi, v čem myslíte, že je STAN lepší než ČSSD? Děkuji Vám za upřímnou odpověď.
16.10.2014
ODPOVĚĎ: Nedělal jsem starostu jen jako figuru. Na otázku, v čem vidím své kvality oproti panu Sykáčkovi,
odpovídám voličům: udělejte si výlet do Krásné Lípy a do Rumburku. Troufám si tvrdit, že za mnou a mými kolegy je mnoho konkrétní práce v investicích i provozních věcech. Mám přímé zkušenosti z řešení každodenních
starostí i s řešením velkých projektů za desítky milionů. Mám mnoho zkušeností i z regionální politiky a životního prostředí.
STAN je hnutí sdružujících stejné skupiny lidí, jako jsem já, rozumíme si a máme podobné cíle. Méně mluvíme,
více jednáme. Nesvazují nás politické mantinely. Bohužel, otázek mnoho, času málo a nutí mě končit.
Takže díky za otázky a přeji hezký den. A hlavně v pátek a sobotu přijďte k volbám. Děkuji za pozornost a případnou podporu.
Zbyněk Linhart
(Ponechán původní rozsah, pro kroniku města Krásná Lípa mírně jazykově upraveno – odstraněním zjevných chyb)

DOTAZ: Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, co jako senátor uděláte pro podporu železniční dopravy a opravy železniční sítě a její zrychlení a co konkrétně pro podporu železnice v okrese Děčín a zlepšení a zrychlení dopravy.
Děkuji.
16.10.2014
ODPOVĚĎ: Kvalitní veřejná doprava je základem pro místní i návštěvníky. Stačí se podívat hned za hranice
do Saského Švýcarska. To musí být náš cíl. Dlouho připravované železniční propojení Dolní Poustevna – Sebnitz
dává nové možnosti. Senátor sám v tom mnoho neudělá, musíme již nyní jednat s Ústeckým krajem o posílení
spojů nad rámec základní dopravní obslužnosti. Mj. k nám potřebujeme dostat část z 3 mil. ročních návštěvníků
Saského Švýcarska. Současně intenzivní promyšlená doprava slouží návštěvníků a místním. Podobné je to u služeb, našinci by je neuživili, společně s návštěvníky tu jsou a využívají je i místní. Chtěl bych se v tom angažovat
společně se samosprávami a naší o.p.s. České Švýcarsko.
DOTAZ: Dobrý den, líbí se mi, že byste chtěl působit ve výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a ŽP. Vybral
byste alespoň jeden problém v rámci ČR a hlavně v rámci Děčínska, který je potřeba řešit a na kterém byste se
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Vicepremiér Babiš podpořil našeho kandidáta
Babiš překvapil:
Podpořil do Senátu konkurenčního kandidáta Zbyňka Linharta
15. 10. 2014 17:17
Vyhrocená senátorská volební kampaň na Děčínsku má překvapivé rozuzlení. Do volební vřavy se totiž vložil ministr financí a šéf hnutí ANO Andrej Babiš, když podpořil kandidáta konkurenčního STANu Zbyňka Linharta. Vyzdvihl jeho práci pro město Krásná Lípa i význam u zrodu národního parku.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Andrej Babiš

Kuriózní předvolební atak. Pravděpodobný podvrh, který měl vypadat jako zákeřný předvolební útok
na protikandidáta.
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„Pan Linhart je úspěšný komunální politik, starosta města Krásná Lípa, který se zasloužil o řadu
důležitých investic ve městě a stál i u zrodu Národního parku České Švýcarsko,“ uvedl ve svém prohlášení pro regionální Deník ministr Babiš. „V Senátu jsou lidé s takovou zkušeností potřeba,“ dodal.
Zbyňka Linharta jeho slova překvapila: „Toho si samozřejmě velmi vážím. Jsem rád, že si pan ministr
nevšímá jen nejvyšší politiky, ale i výsledků dlouhodobé práce na komunální a regionální úrovni.
Navíc přitom nehledí na to, kdo je z jaké strany.“
ANO se do 2. kola nedostalo
Hnutí ANO poslalo do prvního kola volby svou kandidátku Marcelu Dvořáčkovou, skončila ale na třetím místě za současným senátorem Jaroslavem Sykáčkem (ČSSD). Ten bude Linhartovým soupeřem
v pátek a sobotu, kdy se bude konat druhé kolo volby. V té se rozhodne o tom, kdo bude v dalších
šesti letech senátorem za Děčínsko.
Starostu Krásné Lípy tento týden podpořil také místopředseda Poslanecké sněmovny a zároveň místopředseda hnutí STAN Petr Gazdík, za které jde Zbyněk Linhart do voleb: „Je to jeden z nejlepších
starostů, jaké jsem kdy poznal. Je to člověk, který svému městu i jeho okolí dal mnohé. Je chytrý,
charizmatický a umí jednat s lidmi. Takový člověk by měl sedět v Senátu.“ Před volbami se navíc
Linhart mohl těšit také podpory většiny starostů z obcí ve Šluknovském výběžku.
Sykáčka podporuje Sobotka
Podporovatele z vysoké politiky má ale i Jaroslav Sykáček, kterému vyslovil důvěru premiér Bohuslav Sobotka. Kromě něj vyjádřili podporu sociálně-demokratickému kandidátovi i poslanec Jaroslav Foldyna (ČSSD) nebo aktivista Lukáš Kohout: „Je to člověk, který je slušný a neútočný,“ uvedl
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Kohout na svém facebookovém profilu.
Starosta Zbyněk Linhart je překvapením letošních voleb do Senátu, sázkové kanceláře mu dokonce
předpovídaly až šesté či sedmé místo. Neměl ani zdaleka tak viditelnou billboardovou kampaň jako
jeho konkurenti. „Lidé se zejména z médií dozvěděli o člověku, který ze zapadlého města na severu
Čech udělal centrum národního parku a turistického ruchu v celém výběžku. Voličům v senátních
volbách nabídl, že teď chce pracovat pro celý okres. To je dnes poměrně vzácně vídaná záležitost,“
říká odborník na politický marketing z mediální agentury Vít Holzknecht.
Přesto se může současnému senátorovi Jaroslavu Sykáčkovi obhajoba mandátu povést, záleží totiž
na tom, ke komu se přikloní voliči jiných stran. „Je to často velmi nevyzpytatelné, navíc ve druhém
kole bývá u voleb slabší účast, takže může rozhodnout opravdu pár hlasů. Bude to vyrovnaný souboj,“ předvídá Holzknecht.

Pokračování z minulé stránky
Nebylo to jediné místo, kde se o této poněkud překvapivé podpoře mluvilo. Podobné téma přinesl
i Děčínský deník:

Kdo se probojuje do Senátu
DUEL: Kdo se probojuje do Senátu?
17.10.2014
Děčínsko – Zbyněk Linhart, nebo Jaroslav Sykáček? Jeden z nich usedne na šest let do Senátu za Děčínsko. Oba jsou zkušení regionální politici.
Oba mají silnou podporu: Sykáček od ČSSD, Linhart od Starostů a nezávislých a Andreje Babiše. Koho
z nich zvolit? Položili jsme jim stejné otázky, abyste si na ně mohli udělat názor. Jako první odpovídá
obhájce senátorského křesla Jaroslav Sykáček.
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Co si myslíte o svém soupeři?

ká práce může alespoň něco málo přinést

Sykáček: Můj protikandidát je nepochybně silná osobnost, jinak by si jej voliči společně se mnou do druhého kola voleb do Senátu nevybrali. Na druhé straně však zjevně reprezentuje pravicový směr politiky,

Která část Děčínska potřebuje největší pomoc a proč?

který v nedávné době dostal příležitost projevit se ve vládách Mirka Topolánka a Petra Nečase. Z všeo-

Sykáček: Jsou zde obecné problémy týkající se jak severní, tak jižní části Děčínska, jako například vy-

becné rozladěnosti lidí z politiky v posledních letech je myslím zřejmé, že tento koncept neuspěl. Jinak

soká míra nezaměstnanosti, kterou je možno řešit například investičními pobídkami, ale také zlepšením

si svého soupeře pochopitelně vážím a do volebního souboje s ním jdu s pokorou.

technické infrastruktury – zejména dopravní a energetické. Velkým problémem je i nárůst nepřizpůsobi-

Linhart: S Jaroslavem Sykáčkem se známe dlouhá léta. Byl nějaký čas starostou v sousedním Rumburku.

vých občanů. Ze specifických problémů bych pro severní část Děčínska zmínil především nutnost vý-

Ale většinu potřebných věcí jsem řešil s jinými lidmi na úřadě nebo s místostarosty. Na mnoho věcí máme

stavby nového vedení 110 kV, pro jižní část Děčínska splavnění Labe a napojení města Děčín na dálniční

asi v zásadě podobný názor, v mnoha věcech se neshodneme. A momentálně běží předvolební kampaň,

přivaděč. Některé z těchto problémů jsou dlouhodobé a přes veškerou naši snahu se nepodařilo vládu

kde se musíme proti sobě trochu vymezovat a zviditelňovat se. Já jsem spíše praktik a za svými lidmi

Petra Nečase přimět tyto problémy řešit. Nyní, po osmi měsících vlády B. Sobotky, která jednoznačně

chci vidět konkrétní práci a výsledky. Pokud se ohlédnu za šestiletým výkonem stávajícího senátora, tak

prokázala svůj zájem o řešení problémů Děčínska i Šluknovska, tu máme první zákonné normy, jejichž

musím prostě říct, že toho mnoho nevidím. Je čas na změnu.

prosazením se situace výrazně zlepší.
Linhart: Nevyděloval bych jednu část regionu.

Pokud byste byl zvolen, co byste udělal pro Dě-

Myslím, že ty největší problémy se týkají shodně

čínsko jako první?

celého okresu. Nezaměstnanost a z ní vyplývající

Sykáček: Jako první bych 22. října na první schůzi

sociální problémy – 20 let pořád stejné, žádné

po volbách hlasoval pro přijetí balíku zákonů,

koncepční řešení. Území jako je Děčínsko musí

které naše ministryně práce a sociálních věcí

dostat dlouhodobou, systematickou a koncepční

Tominová a náš ministr zdravotnictví Němeček

podporu, zahrnující investiční pobídky, rychlé

předkládají senátu. Jsem totiž přesvědčen, že tyto

napojení Děčína na dálnici D8, rozvoj a zkvalitně-

zákony o sociálních a zdravotních službách budou

ní dopravy automobilové i železniční atd. Prostě

pro občany přínosem. Ostatně, v mnoha ohledech

integrovaný plán rozvoje s výhledem na deset

se přímo dotýkají problematik, které sužují náš re-

let a s vyčleněným objemem finančních prostřed-

gion a které jsem již v roce 2011 předkládal bývalé

ků, to s využitím evropských fondů. Stát tu má vel-

vládě v podobě tzv. Šluknovského desatera. Jako

ký problém, tak ho musí konečně řešit, ne lepit...

příklad lze uvést zákon o pomoci v hmotné nouzi,

Všichni to slibují, tak do toho!

podle něhož budou dávky vypláceny na pokoj,
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nikoli na hlavu a celkově se majitelům ubytoven

Koho byste si dokázal představit jako budoucího

nastavují limity, aby nedocházelo ke ždímání státu

prezidenta České republiky?

a těch, kteří jsou odkázáni na ubytovny. Přínosem

Sykáček: Současný prezident Miloš Zeman není

pro naše občany je jistě i zákon o státní sociální

ještě zdaleka ani v polovině svého mandátu. Urči-

podpoře, který je zaměřen na podporu mladých

tě bych ale na Pražském hradě rád viděl respek-

rodin a stanovuje porodné i na druhé dítě.

tovanou osobnost, která bude svými myšlenkami

Linhart: Na detaily je brzo a předčasně, ale první

blízko sociální demokracii a bude pro naše občany

moje cesta v regionu povede určitě na radnice

inspirativní. Určitě by takový člověk neměl zemi rozdělovat, ale naopak by ji měl tmelit. Jako možné-

za starosty a na jejich sdružení, jen co se ustanoví

ho a perspektivního kandidáta bych osobně viděl Milana Štěcha, který se projevil jako velice schopný

po volbách. S velkou částí se znám, ale objeví se i řada nových tváří. Probereme, kde je nejvíc tlačí pata,

předseda Senátu, skvěle reprezentuje horní komoru Parlamentu a přitom neztratil svou lidskost.

s čím myslí, že bych jim mohl pomoci. Chci být v regionu přítomen. Ne jen formálně zřízenou kanceláří,

Linhart: Jsem ještě mladý, chvíli počkám Ne, vážně. Do další volby prezidenta zbývají více než tři roky

ale v terénu. Slyšet a vnímat aktuální problémy, zprostředkovávat kontakty, předávat informace. Jako

a to je hrozně moc času. Doufám, že do té doby se najde dostatečně vzdělaná, relativně mladá, politicky

dlouholetý starosta vím, o čem mluvím. Propojil bych částečně i aktivity o.p.s. České Švýcarsko a jejího

zkušená a na druhou stranu nenamočená osobnost. A že budeme moci jít k volbám s jasnou pozitivní

destinačního fondu, který pokrývá velkou část Děčínska. Ale věci jdou pomalu, jen mravenčí systematic-

volbou.
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Jak trávíte svůj volný čas?
Sykáček: I když volného času mám velice málo, vnímám činnost senátora jako službu lidem a pomáhat
jim mi přináší pocit uspokojení. Svůj volný čas nejraději trávím se svou rodinou, která mi je velkou oporou. Rád také relaxuji při práci na zahradě, nejlépe při štípání dříví apod. Jako člen svazu turistů si podle
možností rád vyrazím na túru za některým z našich skvostů, jakými jsou například Brtnické ledopády
nebo Pravčická brána aj.
Linhart: Rád cestuji, to je o mně známé. Jednoduše, tzv. nadivoko. Auto, vařič, spacák. S kamarády jsem
nejprve, hned po revoluci, projel skoro celou Evropu, později jsme podnikli i delší a trochu exotičtější
cesty. Ale času je poslední roky pomálu. Jinak rád jezdím na kole, převážně Českým a Saským Švýcarskem, ale nic náročného. Občas se nechám prohnat po tenisovém kurtu v našem sportovním areálu
a také si zahraju florbal v tělocvičně.

Autor: Luděk Stínil

Porovnání názorů protikandidátů
Zde uvádíme pouze přetisk článku z Děčínského deníku, který byl přepsán v příloze

Volíme 27 senátorů
Deník.cz 17. října 2014 (internetové noviny)
Tento internetový deník přinesl právě tak, jako všechny české deníky, úplný přehled o kandidátech do
třetiny Senátu. Většina takovýchto zpráv byla spojena i s komentáři a názory na možnou úspěšnost
kandidátů. Dozvěděli jsme se i některé podrobnosti o jednotlivých osobnostech.
Zde neuvádíme žádný výstřižek či výňatek z celostátních deníků či týdeníků, ostatně si byly takové
texty dosti podobné.
Předpokládáme, že to co uvádíme z Děčínského deníku na další straně, zajímalo občany přece jen o
něco méně, než obvykle:
Porovnání názorů protikandidátů
V čísle Děčínského deníku, v němž byl uveden článek „DUEL: Kdo se probojuje do Senátu? (viz příloha str. 321-325) byl reprodukován i on-line rozhovor s oběma kandidáty, který zde uvádíme.
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Děčínsko má nového senátora

Děčínsko má nového senátora: Linhart převálcoval Sykáčka
Zbyněk Linhart. Autor: Deník/ Luděk Stínil
18.10.2014
Děčínsko - Novým senátorem pro Děčínsko bude dalších šest let Zbyněk Linhart (STAN). Starosta Krásné
Lípy ve druhém kole voleb do Senátu jasně zvítězil
nad svým soupeřem Jaroslavem Sykáčkem z ČSSD.
Ten tak svůj senátorský post neobhájil a zřejmě bude
ve své politické kariéře pokračovat jako starosta Rumburku, kde minulý víkend vyhrál komunální volby.
Druhé kolo senátních voleb na Děčínsku bylo jednoznačnou záležitostí. Linhart získal od voličů 11 099
hlasů, Sykáček pak 4 438, což znamená pouhých
28,56 procent. Rozhodnuto bylo dávno předtím, než
byly sečteny všechny hlasy. Není bez zajímavosti, že
Linhart získal v celém Česku jako jediný nově zvolený
senátor více než sedmdesát procent hlasů.
„Je to pro mě velice překvapivé. V prvním kole jsem
si říkal, že nepostoupím o pár hlasů, v druhém kole
jsem si pak už více věřil,“ okomentoval své vítězství
pro Děčínský deník Zbyněk Linhart.
Za jeho vítězstvím podle něj stála nejen jeho dvacetiletá práce v Krásné Lípě, ale také v Národním parku
České Švýcarsko.
„Je fajn, že lidé viděli mou dosavadní práci a že ji
posoudili ve volbách. Měl jsem co prodávat - nejsem
jinak žádný manekýn ani řečník,“ řekl Linhart, kterého v posledním týdnu, kdy volební kampaň vrcholila,
skolila chřipka.
Linhart teď musí svým nástupcům předat práci
v Krásné Lípě, kde mají rozděláno několik projektů asi
za sto milionů korun. V zastupitelstvu města zůstane,
na dvou židlích ale sedět nechce, práci senátora se
chce věnovat deset až dvanáct hodin denně. Proto
ve městě už nebude dělat starostu, což deklaroval
ještě před svým zvolením.
„Budu se chtít potkat s nově zvolenými starosty. Chci
spolupracovat i s některými poslanci. V Senátu pak
budu v klubu starostů,“ nastínil své nejbližší plány.
Poraženému se narodil synovec. Poražený Jaroslav
Sykáček vítězi poblahopřál.
„Velmi rád bych také poděkoval své rodině a volebnímu týmu. Vážím si, že mi vždycky pomáhali. Děkuji
i těm voličům, kteří přišli volit,“ řekl Děčínskému
deníku Sykáček s tím, že na prohru má náplast:
V noci se mu narodil synovec, a tak v sobotu s rodinou

oslavoval jeho narození.
Proč v druhém kole voleb tak drtivě prohrál, si neumí vysvětlit, z prohry ale rozhodně nedělá žádnou tragédii.
„Panu Linhartovi zřejmě pomohla podpora starostů a také pana Babiše,“ myslí si.
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Sykáček prohrál souboj například i ve „svém“ Rumburku.
„Je pravda, že když jsem tu dělal kampaň, několik lidí mi řeklo, že si mě přejí jako starostu a proto mě do Senátu
volit nebudou,“ dodal poražený senátor.
Zbyněk Linhart přitom na Děčínsku nebyl před prvním kolem favoritem. Například sázková kancelář Fortuna
na jeho vítězství vypsala kurz 1:15. Mnohem více sázková kancelář věřila Jaroslavu Sykáčkovi, a také Marcele
Dvořáčkové z ANO. Ta v prvním kole senátních voleb byla při sčítání hlasů velmi dlouho na druhém místě před
Jaroslavem Sykáčkem; ten ji přeskočil až na poslední chvíli a spolu s Linahartem postoupil do druhého kola.
Voliče druhé kolo senátních voleb příliš nezajímalo, volební účast byla pouhých 14,76 procent. V prvním kole,
kdy probíhaly také komunální volby, hlasovalo na Děčínsku do Senátu 33,87 procent oprávněných voličů.
Foldyna: Budu s ním spolupracovat
Děčínský poslanec Jaroslav Foldyna (ČSSD) sice podporoval ve volbách svého stranického kolegu, s nově zvoleným senátorem chce ale spolupracovat.
„Volby a volební kampaň skončila. Teď je třeba spojit síly pro náš okres,“ řekl Děčínskému deníku Foldyna s tím,
že Linharta vnímá jako zkušeného starostu. K výhře mu také pogratuloval.
ČSSD vybojovala v Česku celkem deset křesel v Senátu. S tím je Foldyna spokojený.
„Pro vládní stranu, která takto obhájí, je to úspěch. Vláda takto dostala od voličů důvěru,“ dodal Foldyna.
Zbyněk Linhart: VIZITKA
Zbyněk Linhart (46; nestraník za STAN) - starosta Krásné Lípy. Vystudoval Fakultu strojního inženýrství
na Technické univerzitě v Liberci. Poté nastoupil na postgraduální doktorandské studium ekonomie na ČVUT
v Praze, ale studium přerušil. Absolvoval řadu kurzů a seminářů se zaměřením na veřejnou správu. Od roku
1994 do roku 2002 byl místostarostou města Krásná Lípa a od roku 2002 až dosud je jejím starostou. Mimo jiné
byl členem Rady Euroregionu Nisa, Krajské koordinační skupiny Ústeckého kraje. Významně se angažoval při
založení Národního parku České Švýcarsko. Je svobodný a bezdětný.

Linhart opanoval volby
Další část článku nepřetiskujeme, netýká se již podstaty věci
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Spadané listí

Poděkování nového senátora

DD o drakyjádě
Promítání filmu
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Ekofestivalem Sedm divů bude žít Krásná Lípa

Cestovatelský festival
Pod tímto názvem byl v Děčínském deníku uveřejněn článek, který informoval o tom, že v sobotu 6.
listopadu se bude v Krásné Lípě konat již šestý ročník tohoto zajímavého podniku. V nabídce jsou
atraktivní místa světa – Kamčatka, Aljaška, Filipíny, Indonésie. Součástí festivalu je i povídání o tom,
jak vzniká film Století Miroslava Zikmunda.
Fotokopii článku nepřinášíme, výše je uveden jen jeho titulek.
Ilustrační foto Autor: Foto: archív muzea Cheb
22.9.2009
Krásná Lípa - Historicky 1. cestovatelský ekofestival v Českém Švýcarsku není ale jen maraton přednášek.
Zažijte cestu kolem světa během pár dnů na ekofestivalu Sedm divů. Tak láká obecně prospěšná společnost České Švýcarsko na akci, která se bude odehrávat 25. – 28. září v Krásné Lípě.
„Historicky 1. cestovatelský ekofestival v Českém Švýcarsku není ale jen maraton přednášek. Nabídne
zážitky z cest, představí i expedice a projekty, které pomáhaly lidem v nouzi, podpořily kulturní tradice či
přispěly k ochraně ohrožené přírody,“ uvedl Martin Benda, mluvčí akce. Mj. sázení stromů v Keni, jak Češi
pomáhají rozvojovými aktivitami v Nepálu i jak se stavěla 1. česká polární stanice na Antarktidě.
Na 25. září od 19.00 hodin festival chystá nový dokument Slzy Konga (ČR) o cestě českých novinářek
do zapadlých vesnic oblasti Bunyakiri. Ukazuje dramatické příběhy žen a dětí při válečném běsnění v Demokratické republice Kongo v roce 2008, autorky filmu přijedou do Krásné Lípy a budou s diváky diskutovat i o situaci v Africe.
Akce nabídne výstavu fotografií Peru „Země zlatého slunce“ v galerii Továrna, maraton začne v krásnolipském kině 26. září ráno povídáním fotografa Václava Sojky o Českém Švýcarsku. Před promítacím plátnem bude také Olga Vilímková z Nadačního fondu Inka vyprávět o dnešním životě indiánů v Guatemale.

Program festivalu byl tento:
Václav Sojka – Kamčatka, vyprávění s promítáním fotografií přednášejícího
Magda Radostová – Aljaška, autorský pořad ke stejnojmenné knize
RNDr. Milada Řeháková, PhD. – Život s filipinskými nártouny, pátrání po unikátní fauně
Michal Vičar – Na embéčku kolem světa, o cestě kolem světa v automobilu Škoda 1000 MB
Petr Horký – Jak vzniká film Století Miroslava Zikmunda, život slavného cestovatele
Adam Lelek – Indonésie, po stopách lidojedů
K dispozici bylo i občerstvení vyrobené regionálními výrobci i program soutěží pro návštěvníky.
Podrobnosti zveřejňovali pořadatelé na stránkách www.sedm-divu.cz

Více na www.ceskesvycarsko.cz/ops/sedmdivu
Autor: Radek Strnad
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Sloupek pana Schulze
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Tip na výlet
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Co týden dal - Článek jsme sem zkopírovali celý, přestože se nás bezprostředně týká jen jeho část
- 18. říjen
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Kultura na Děčínsku - Sloupek jsme zkopírovali opět celý, Krásné Lípy se týká jen jeho část
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Fasáda kůlny
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Fasáda kůlny - Výřez z článku

Sv. Martin a fota z drakyjády
Bohužel fota z drakyjády kvůli kvalitě tisku novin zde nemůžeme reprodukovat
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Některé z článků, které se v tisku týkaly senátních voleb a vítězství našeho starosty v nich

Toto je vyjádření starostů ze Šluknovského výběžku (kromě dvou) našemu kandidátovi
Děčínský deník – CO TÝDEN DAL, 20. 10. 2014
Sobota 11. října – V sobotu skončily komunální volby, které v některých městech poznamenala historicky
nejnižší volební účast. Například v Děčíně dorazilo do volebních místností jen třicet procent voličů. V největších městech na Děčínsku budou příští čtyři roky vládnout pravděpodobně noví starostové, ani v jednom totiž uskupení toho stávajícího volby vyhrát nedokázalo. Zajímavý byl volební souboj v Rumburku,
kterým zmítaly posledních několik let velké spory. Hvězdou volebního klání v Rumburku se stal Petr
Vondráček, lékař, který odhalil v červnu podezřelé úmrtí v nemocnici. Vondráček získal přes 2 200 hlasů,
jeho hlavní odpůrce místostarosta Darek Šváb pouze přes 200. Spolu s komunálními volbami se konalo
také první kolo senátních voleb. To s přehledem vyhrál starosta Krásné Lípy Zbyněk Linhart. O druhé
postupové místo svedl tvrdý souboj současný senátor Jaroslav Sykáček a Marcela Dvořáčková z ANO.

Tento předvolební článek vzbudil u některých lidí zbytečně vášně. Je skutečností, že minulí senátoři za náš region byli prakticky neviditelní po celou dobu výkonu svého mandátu.
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Boj o Senát na Děčínsku: úspěšný starosta Linhart šokoval Česko
13. 10. 2014 14:09
Úspěch, který vůbec nikdo nečekal. Tak hodnotí politologové výsledek senátních voleb v okrese Děčín,
kde s naprostým přehledem zvítězil nestraník Zbyněk Linhart. Předpokládal se přitom souboj mezi
ČSSD a ANO 2011. Společně s Linhartem postoupil do druhého kola s „odřenýma ušima“ dosavadní
senátor Jaroslav Sykáček (ČSSD).

Tiskový inzerát před druhým kolem senátních voleb

Foto: red
Popisek: Jaroslav Sykáček (ČSSD) a Zbyněk Linhart (nestraník)
Reklama
Už několik týdnů před volbami to ve větších městech na Děčínsku vypadalo jako na pouti, kde je vše zadarmo. Na jednom konci náměstí vás zástupci ANO 2011 obdarovali snídaní, na druhém sociální demokraté květinou: „Co vám budu povídat, takové dárečky člověka potěší. Škoda ale, že se objevují jen před
volbami. Kytičku si doma dám do vázy, ale můj názor určitě neovlivní,“ hodnotila volební snažení paní
Jana, kterou jsme na děčínském náměstí zastihli v obležení volebních hostesek. Nadvládu stranických
kandidátů navíc umocňoval masivní výlep a billboardy, tváře Jaroslava Sykáčka (ČSSD) a Marcely Dvořáčkové (ANO 2011) byly doslova na každém rohu.
Anketa hlasovalo: 3458 lidí
Jak jste spokojeni s výsledky právě skončených voleb?

Podporu ing. Linhartovi vyjádřil i Karel Schwarzenberg
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Velmi

3%

V rámci možností dopadly dobře

57%

Ještě se uvidí (po druhém kole senátních voleb)

4%

Mohlo to dopadnout lépe

12%

Je to katastrofa

24%

hlasovalo:

3458 lidí

343

ŘÍJEN 2014

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

Jako „chudý příbuzný“ vedle toho vypadal Zbyněk Linhart. Do ulic za voliči vycházel pravidelně, ale
téměř s prázdnou náručí. „Povídal jsem si s lidmi o jejich názorech. Když je to zajímalo, tak jsem jim navíc
popsal, co jsem jako starosta vybudoval u nás v Krásné Lípě,“ vysvětluje Linhart. „Problém byl v tom, že
i když mám velkou podporu u nás na malém městě a ve Šluknovském výběžku, tak například v Děčíně mě
lidé neznali. To jsem se snažil změnit,“ dodává Linhart. Nakonec mu v tom pomohli i novináři z místních
médií, kteří s ním publikovali řadu rozhovorů.
Pomohla média i aktivisté
A právě moment, kdy se o Linhartovu práci v komunální politice začala zajímat média a místní aktivisté,
označuje odborník na politický marketing z mediální agentury Vít Holzknecht za klíčový: „Lidé se najednou dozvěděli o člověku, který ze zapadlého města na severu Čech udělal centrum národního parku
a turistického ruchu v celém Výběžku. Voličům v senátních volbách nabídl, že teď chce pracovat pro celý
okres. To je dnes poměrně vzácně vídaná záležitost.“
Holzknecht ale zároveň varuje: „Výhra v prvním kole voleb je jen část úspěchu, voliči musí k urnám přijít
ještě jednou. Protikandidát navíc může přistoupit na negativní kampaň, sociální demokracii jde o hodně.
Čeká ji 19 soubojů o obhajobu křesla, a aby neztratila většinu v Senátu, může prohrát jen jeden z nich.“
Očekává se tedy boj na ostří nože. „Sociální demokracie zřejmě bude hrát na strunu neoblíbenosti Miroslava Kalouska,“ předpokládá Holzknecht
Strategie: strašení Kalouskem
Právě okolo spojení Linharta se stranou TOP 09 se točila hned první vyjádření sociálních demokratů
po volbách: „Je na lidech, zda v druhém kole zvolí levici, nebo pravici. Za pravici je tu pan Linhart podporovaný i finančně panem Kalouskem,“ uvedl Jaroslav Sykáček. „Je to samozřejmě nesmysl, moji kampaň
financuje hnutí STAN. A jak je vidět, tak o několik řádů nižšími částkami, než mají k dispozici velké strany. Nic se na tom nezmění ani ve druhém kole, na plané sliby a rozdávací akce nepřistoupím,“ kontruje
Linhart.
Starostu Linharta kromě starostů obcí ve Šluknovském výběžku před volbami nepřímo podpořili i umělci,
kteří natočili kritický videoklip o problémech Děčínska: „Až dáš svůj hlas do Senátu, mysli na syna i tátu.
Důvěřuj mýmu tipu, vzpomeň si na Krásnou Lípu,“ zpívá rapper Decingate ve skladbě Protestsong ze
severu. Transparency International Linharta označila za nejtransparentnějšího kandidáta, byť mu vyčítala
absenci transparentního volebního účtu.
Jaroslava Sykáčka hlasitě podporuje nově zvolený zastupitel Děčína a poslanec Jaroslav Foldyna, osobně
jej přijel podpořit také předseda vlády a sociálních demokratů Bohuslav Sobotka (oba ČSSD).

Ukázka jedné z propagačních nálepek

Vítězové I. kola senátních voleb, portréty

Psali jsme:
 Výsledky hlasování voleb do Senátu: Děčín
 Starosta a senátní kandidát měl radost z odměny za třídění odpadu. Pořídíme za to Lavičku Václava
Havla, jásal

Ing. Sykáček, dosavadní senátor

Ing. Linhart, starosta Krásné Lípy

Toto je výstřižek z denního tisku

Ministr Chládek má šanci obhájit post senátora, první kolo vyhrál těsně
11. října 2014 19:58, aktualizováno 22:38

Ministr školství Marcel Chládek z ČSSD udělal první krok k tomu, aby obhájil senátorský post. Voliči
na Lounsku ho poslali do druhého kola boje o horní parlamentní komoru. Souboj to však bude vyrovnaný,
jeho protikandidátka zaostala jen o pár stovek hlasů.
Ministr školství Marcel Chládek postoupil do druhého kola senátních voleb na Lounsku.
foto: Michal Růžička, MAFRA
Chládek je senátorem od listopadu 2008. Nyní mu dalo hlas skoro 27 procent lidí z těch, kteří se na Lounsku senátních voleb zúčastnili.
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„Jsem spokojený, velmi mě to těší. Voličům za podporu děkuji,“ řekl Chládek.
Ve druhém kole se utká se starostkou Žatce Zdeňkou Hamousovou, která kandiduje za hnutí ANO 2011.
Hamousová získala téměř 26 procent hlasů.
„Duelu se neobávám. Jsem podobně fundovaná jako ministr a senátor Chládek. Budu se snažit, abych
uspěla a nezklamala lidi, kteří mi dali důvěru,“ poznamenala Hamousová, která má zkušenosti nejen z komunální politiky, ale i ze školství, pracovala jako ředitelka základní praktické školy.
Voliči na Lounsku vybírali celkem z osmi kandidátů. Třetí skončila lékařka Eva Kašová kandidující
za KSČM. Získala přes 15 procent hlasů. Volební účast na Lounsku přesáhla 38 procent.
Senátor Sykáček měl na Děčínsku namále
V Ústeckém kraji volili lidé do senátu také na Děčínsku. I tam do druhého kola postoupil dosavadní senátor ČSSD Jaroslav Sykáček, měl ale namále. Při sčítání hlasů to dlouho vypadalo, že místo něj postoupí Marcela Dvořáčková z hnutí ANO 2011. Nakonec ji porazil o pouhých 107 hlasů.
Sykáček nastoupí do závěrečného duelu v pozici slabšího. V prvním kole získal necelých 17 procent hlasů.
Utká se starostou Krásné Lípy Zbyňkem Linhartem kandidujícím za STAN, který dostal přes 33 procent
hlasů.
„Jsem překvapen, nečekal jsem to. Bál jsem se, že budu o pár hlasů za druhým postupujícím,“ řekl po sečtení hlasů Linhart.
Z vyjádření obou kandidátů je zřejmé, že druhé kolo na Děčínsku bude vyhrocené.
„Voliči v druhém kole budou muset rozhodnout, zda je zajímá jen značka, proklamace a sliby tři měsíce
před volbami, nebo skutečné výsledky práce. Na takové voliče já spoléhám. Kdyby pan senátor trošku
pracoval, já bych neměl potřebu do Senátu kandidovat. Dál bych asi pracoval ve městě, kde jsme mimochodem opět uspěli,“ řekl Linhart. V Krásné Lípě jeho Sdružení 2014 získalo 15 z 21 zastupitelů.
„Pan Linhart jako jediný vedl agresivní kampaň, proto jsem nečekal nijak zvlášť velký úspěch. Útočil
hlavně na moji osobu, ale i paní Dvořáčkovou, pana Josefa Zosera. Ale i na pana Egona Lánského, zemřelého prvního senátora za Děčín. To mne mrzí nejvíc. Napsal, že všem vysloužilým senátorům dává za pět.
Útočit na mne mohl, jsem jeho hlavní soupeř, ale pokud útočí na Egona Lánského, kterého si nesmírně
vážím a který byl v koncentračním táboře v Terezíně, to může udělat jen člověk, který se neumí chovat,“
uvedl pro změnu Sykáček.
Dodal, že je na lidech, zda v druhém kole zvolí levici, nebo pravici. „Za pravici je tu pan Linhart podporovaný i finančně panem Kalouskem a panem Darkem Švábem, obžalovaným místostarostou města Rumburk. Tak to prostě je,“ řekl Sykáček.
Na Děčínsku do Senátu kandidovalo deset lidí. Čtvrtý skončil starosta Jiřetína pod Jedlovou Josef Zoser,
který byl senátorem před Sykáčkem.
Autoři: mst, aa, alh
Zdroj: http://usti.idnes.cz/vysledky-prvniho-kola-senatnich-voleb-na-lounsku-a-decinsku-pl6-/usti-zpravy.aspx?c=A141011_170749_usti-zpravy_alh

Zdá se, že někdy napětí vzniklé pravděpodobně z obav o výsledek způsobí, že někteří kandidáti nepoužívají fair play. Argument o údajné finanční podpoře ing. Linharta místopředsedou strany TOP 09 panem
Kalouskem a panem Švábem, nebyl totiž naprosto nijak doložený a byl zcela vymyšlený. I toto je volební
boj?
Útoky na ing. Linharta byly i další, některé takového druhu, že je nelze bez obavy z možnosti trestního
postihu za zveřejňování nemorálních textů a obrázků vůbec použít.
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Pořadí kandidátů v 1. kole voleb do Senátu, okres Děčín
Ing. Zbyněk Linhart, STAN

45 let

starosta města

33,34 %

Ing. Jaroslav Sykáček, ČSSD

55 let

senátor SP ČR

16,73 %

Bc. Marcela Dvořáčková, ANO 2011

52 let

manažerka

14,95 %

Josef Zoser, KDU+SZ+HNHR+B10

65 let

starosta obce

10,28 %

Doc. Dr. Václav Šenkýř, CSc., KSČM

73 let

organizační a ekonomický poradce

6,90 %

Ing. Josef Holub, ODS

63 let

viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR

6,64 %

Martin Zíka, Piráti

46 let

OSVČ

4,26 %

Ing. Vladimír Gregor, Svobodní

56 let

ekonom

3,65 %

Mgr. Petr Šmíd, SPO

50 let

ředitel školy

2,23 %

JUDr. PhDr. Jaroslav Kuba, CSc., ND

63 let

ústavní právník

0,97 %

Otázky pro volební vizitky pro senátní volby 2014 - Český rozhlas
1. Teď máte přesně jednu minutu na představení svého programu... (k dispozici 60 sekund) - Ten je
jednoduchý - pracovat denně důsledně pro Děčínsko i v Praze. Své případné budoucí snažení jsem shrnul
v „tuctu“ principů, které mám na svých webových stránkách (zbyneklinhart.cz). V něm mám jednak body
pro Děčínsko a jiné, obecnější. V každém případě takové, ve kterých může být senátor nápomocen, když
bude systematicky spolupracovat s aktivními lidmi. Potřebujeme kvalitní veřejnou dopravu a silnice, podpořit zaměstnanost, zajistit policii v ulicích.
Mám-li to říci jednou větou: Cílem musí být, aby každý člověk mohl jít ve zdraví a bezpečí do slušně placené práce a po ní, ve svém volnu se mohl věnovat svým zájmům a spokojené rodině. Tomu má stát napomáhat, nikoliv překážet.
2. Co je podle Vás největším problémem senátního obvodu, ve kterém kandidujete? (k dispozici 30
sekund) –
Přes všechny snahy 20 let v zásadě stejná nezaměstnanost a z ní vyplývající negativa - odchod mladých
a vzdělaných lidí. Každá práce, i dotovaná, má svůj velký smysl. Nesmyslné jsou tzv. sociální dávky
na bydlení, které způsobují účelové přesídlování určitých skupin obyvatel. Obecným a zásadním problémem je absolutně nefunkční veřejná správa.
3. Jak byste z pozice senátora/senátorky chtěl/a pomoci tento problém řešit? (k dispozici 30 sekund)
V součinnosti s místními samosprávami, krajem a státem. Vyřešením dopravního napojení... vytvoříme
podmínky pro podnikání a vyšší zaměstnanost. A pokud se to podaří, snížíme tím nutnost vyplácet sociální dávky. K tomu by měl sloužit komplexní plán rozvoje Děčínska dlouhodobě systematicky podporovaný
státem i při účelném využití evropských dotací.
4. Podpořil/a byste znovuzavedení povinné vojenské služby? Pokud ano, na koho by se měla vztahovat
a jak by měla být dlouhá? (k dispozici 30 sekund) Ne. Myslím, že je správné, že máme profesionální armádu a tu musíme utužovat. Nesmíme podceňovat
bezpečnostní rizika! A musíme plnit své závazky v NATO! I když s kapkou nadsázky... nějaký měsíc základního cvičení by dnešním mladíkům neuškodil. Vidím to na sobě...
5. Byl/a byste pro zavedení kvót na volebních kandidátkách podle pohlaví? Pokud ano, pro jaký typ
voleb? (k dispozici 30 sekund) Obecně říkám - méně regulací. Nemyslím, že je dobré ponižovat ženy nějakými kvótami. Stačí vytvořit
podmínky. Ženy se prosazují přirozeně i v řadě jiných oblastí, svými schopnostmi, šarmem a bez kvót!
V Krásné Lípě i v Českém Švýcarsku to tak již dávno je! Máme ředitelky příspěvkových organizací, tajemnici úřadu, vedoucí odborů - ženy – prostě jen proto, že jsou dobré!
6. Budete se v případě zvolení věnovat senátorské práci naplno, nebo se budete chtít souběžně věnovat
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i jiným zaměstnaneckým, podnikatelským, politickým nebo dalším aktivitám? (k dispozici 30 sekund) V případě zvolení nebudu dále starostou města, případně jen neplaceným místostarostou. Věnoval bych
se i nadále a intenzivněji Českému Švýcarsku a nově celému regionu Děčínska. Nepodnikám, nejsem
členem žádné politické strany. Budu senátor na plný úvazek! Budu hlavně v místě, abych mohl společně
s lidmi dobře vnímat reálný život na Děčínsku.

Text byl součástí scénáře předvolebního vysílání Českého rozhlasu.

Na rekordmana Linharta spoléhá celé Děčínsko.
Sám nic nezmůže, upozorňují kritici

20. 10. 2014 16:25
Hvězdou letošních voleb do Senátu je jednoznačně nově zvolený senátor za Děčínsko Zbyněk Linhart
(STAN). Mandát získal ve druhém kole s celonárodně rekordním náskokem. Novináře podruhé překvapil
už pár hodin po zvolení: místo bujarých oslav začal hned plánovat první pracovní schůzky s místními starosty. Podle politologů se to od oblíbeného starosty Krásné Lípy očekává.

jak sliboval před volbami: „Rozhodně ano, obě funkce nemůže nikdo dělat naplno. Zůstanu na radnici
jako neuvolněný místostarosta, musím předat svému nástupci veškeré dokumenty. Máme totiž ve městě
rozdělané akce za devadesát milionů korun,“ vysvětluje Linhart.
Na programu schůzka se starosty
Hned po předání agendy ve „svém“ městě Linhart plánuje oslovit starosty obcí na Děčínsku. „Nehodlám
ztrácet čas. V nejbližší době se spojím se starosty Děčínska, neboť oni jsou nejlepšími tlumočníky konkrétních problémů,“ prozradil Linhart.
Objevují se ale i názory, podle kterých to vycházející hvězda české politiky nebude mít vůbec jednoduché:
Linhart totiž již před volbami upozornil, že je nestraník. „Nejsem členem žádné strany, do Senátu jsem
kandidoval za hnutí Starostů a nezávislých,“ líčí Linhart. V parlamentu tak nebude v jednoduché pozici,
nehájí totiž zájmy strany, která by měla v Senátu výrazné zastoupení. „Bude to mít složité. Ale málokdo
dával šanci jeho plánům na rozvoj Krásné Lípy a nakonec překonal všechna očekávání. Je na něm, jak si
poradí,“ uvedl Jan Kolář, který Zbyňka Linharta zřejmě nahradí v pozici starosty Krásné Lípy.
Psali jsme:
 Půta (STAN): Zbyněk Linhart a Jiří Vosecký jsou výbornou posilou našeho senátorského klubu
 Babiš překvapil: Podpořil do Senátu konkurenčního kandidáta Zbyňka Linharta
 Boj o Senát na Děčínsku: úspěšný starosta Linhart šokoval Česko
 Starosta a senátní kandidát měl radost z odměny za třídění odpadu. Pořídíme za to Lavičku Václava
Havla, jásal
Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE: http://www.parlamentnilisty.cz/profily-sprava/ProfileRegistration.aspx
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE: http://www.parlamentnilisty.cz/profily-sprava/ProfileRegistration.aspx

Foto: Lucie Bartoš. Popisek: Zbyněk Linhart senátor za STAN
„Podle reakcí na internetu k němu teď vzhlíží celé Děčínsko. On sám ví, že na něj budou občané klást vysoké nároky,“ vysvětluje Linhartovo neobvyklé pracovní nasazení marketingový odborník Vít Holzknecht.
Zvolení Zbyňka Linharta předcházela poměrně nenápadná volební kampaň: novopečenému senátorovi
stačilo, aby poukázal na svoje úspěchy z komunální politiky. Pomohlo mu zřejmě také sympatické vystupování v médiích, nekompromisní názory na současné problémy severu Čech a podpora umělců i politiků
z jiných stran - jako jediného konkurenčního kandidáta ho například doporučil i Andrej Babiš.
Podle Kamberského hrdina voleb
Druhé kolo volby do Senátu Linhartovi kromě křesla v horní komoře zajistilo i celonárodní pozornost. Šéfkomentátor Lidových novin ho po volbách označil dokonce za hrdinu celých voleb. „Získal přes 70 procent
hlasů, skoro trojnásobek toho co jeho oponent, úřadující senátor Jaroslav Sykáček (ČSSD),“ vypočítává
dále Kamberský.
Novináři se ale zároveň hned po spočítání hlasů voličů začali zajímat i o to, zda Linhart bude plnit sliby.
Parlamentní listy se ihned snažily zjistit, zda senátor skutečně po 20 letech skončí v čele Krásné Lípy,
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Tipovací lístek pro senátní volby u sázkové kanceláře Fortuna
I na výsledky voleb bylo možno sázet...
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Výsledky hlasování
Obvod: 33 – Děčín
Obec: Krásná Lípa

Kandidát

Okrsky
počet

zprac.

v%

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
Odevzdané Platné
účast v % obálky
hlasy

% platných
hlasů

1. kolo

5

5

100

2794

1104

39,51

1101

1057

96

2. kolo

5

5

100

2800

1035

36,96

1035

1033

99,81

Obv
od

číslo

příjmení, jméno, tituly

věk

Volební
strana

Navrhující
strana

33

5

Linhart Zbyněk
Ing.

45

STAN

STAN

Politická
příslušnost
BEZPP

Povolání

Bydliště

starosta
města

Krásná
Lípa

Politická
příslušnost

% hlasů

1.
kolo

2.
kolo

1.
kolo

11
353

33,34 11
099

2.
kolo
71,43

Tisk informoval o ing. Linhartovi takto:
Zbyněk Linhart
Kandidát do Senátu za obvod č. 33 - Děčín za STAN

Kandidát
číslo

Volební
strana

příjmení, jméno, tituly

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

Počty hlasů

% hlasů

1.
kolo

2.
kolo

1.
kolo

2.
kolo

1 Holub Josef Ing.

ODS

ODS

ODS

4

X

0,37

X

2 Kuba Jaroslav
JUDr. PhDr. CSc.

ND

ND

BEZPP

5

X

0,47

X

3 Zíka Martin

Piráti

Piráti

Piráti

9

X

0,85

X

+4 Sykáček Jaroslav Ing.

ČSSD

ČSSD

ČSSD

43

73

4,06

7,06

#5 Linhart Zbyněk Ing.

STAN

STAN

BEZPP

892

960

84,38

92,93

6 Gregor Vladimír Ing.

Svobodní

Svobodní

BEZPP

3

X

0,28

X

7 Zoser Josef

KDU+SZ+HNHR+B10 HNHRM

HNHRM

36

X

3,4

X

8 Šenkýř Václav
Doc. Dr. CSc.

KSČM

KSČM

KSČM

37

X

3,5

X

9 Dvořáčková Marcela Bc.

ANO 2011

ANO 2011

ANO 2011

19

X

1,79

X

SPO

SPO

SPO

9

X

0,85

X

10 Šmíd Petr Mgr.

Ing. Zbyněk Linhart se narodil roku 1968. Roku 1994 úspěšně ukončil
magisterský obor na Fakultě strojního inženýrství na Technické univerzitě v Liberci. Poté nastoupil na postgraduální doktorandské studium
ekonomie na ČVUT v Praze, ale studium přerušil. Absolvoval řadu kurzů
a seminářů se zaměřením na veřejnou správu. Na konci devadesátých
let byl členem Rady Euroregionu Nisa, v letech 1999-2000 členem
Krajské koordinační skupiny Ústeckého kraje, která předcházela vzniku
krajského zastupitelstva. V roce 2001 spoluzaložil České Švýcarsko,
o.p.s., Krásná Lípa a v letech 1995-1999 se významně angažoval při
založení Národního parku České Švýcarsko. Zbyněk Linhart má také bohaté zkušenosti z městské samosprávy, od roku 1994 do roku 2002 působil jako místostarosta města Krásná Lípa a od roku 2002 až dosud je
jejím starostou.
V čele města Krásná Lípa dosáhl několika úspěchů. Na starosti měl mimo jiné ekonomiku a investice,
které dosáhly za posledních devatenáct let více než 800 mil. Kč ve zhruba stovce nejrůznějších projektů.
Město získalo i několik státních ocenění jako je například Dopravní stavba roku 2010, Stavba roku ČR 2013
nebo Cesty městy 2008. Důležitá je pro něj také práce v rámci regionu Českého Švýcarska. Sám aktivně
působí v oblasti ochrany přírody a rád se v přírodě pohybuje.
Zdeněk Linhart je svobodný, bezdětný a ve volném čase se rád věnuje rekreačním sportům, jako je lyžování,
tenis nebo florbal, a mezi jeho koníčky patří také cestování a turistika.

TISKOVÁ ZPRÁVA

12. srpna 2014
Za STAN bude na Děčínsku do Senátu kandidovat Zbyněk Linhart

SENÁTNÍ VOLBY, ŘÍJEN 2014, VÝSLEDKY V RUMBURKU
Ing. Linhart zvítězil i v Rumburku (zisk volebních hlasů v Rumburku)
+4 Sykáček Jaroslav Ing.

ČSSD

ČSSD

ČSSD

1 616 1 106 42,22

46,64

#5 Linhart Zbyněk Ing.

STAN

STAN

BEZPP

1 659 1 265 43,34

53,35

Ing. Linhart ovšem zvítězil i ve městě protikandidáta ing. Sykáčka!
SENÁTNÍ VOLBY, ŘÍJEN 2014, ZVOLENÍ SENÁTOŘI
Volby do Senátu Parlamentu ČR konané dne 10.10. – 11.10.2014
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Hnutí starostové a nezávislí podalo přihlášku k registraci do podzimních voleb do Senátu i v senátním
volebním obvodu Děčín. Kandidátem se stal, jako nestraník, dlouholetý starosta města Krásná Lípa
a předseda Správní rady o.p.s. České Švýcarsko Ing. Zbyněk Linhart poté, co jej veřejně podpořili téměř
všichni starostky a starostové Šluknovského výběžku.
Děčín, Krásná Lípa – Dlouholetý a zkušený pětačtyřicetiletý politik, vystudovaný strojírenský metalurg
a ekonom stojí dvacet let v čele města Krásná Lípa, nejdříve jako místostarosta a nyní již třetí období
na pozici starosty města.
Ing. Zbyněk Linhart je zapojen do komunální politiky od roku 1990. Již v té době byl aktivním propagátorem zřízení Národního parku České Švýcarsko, při jehož založení v roce 2000 bylo, pro mnohé překvapivě,
sídlo jeho Správy umístěno právě do Krásné Lípy.
V roce 2001 spoluzaložil o.p.s. České Švýcarsko, kde je od té doby ve správní radě a v současné době jejím
předsedou.
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„Aktivní řešení problémů regionu, podpora rozvoje a propagace Děčínska jsou jeho hlavní prioritou i pro
budoucí práci v Senátu. Především také boj s množící se státní administrativou, nesmyslnými předpisy
a zbytečnými regulacemi, které chápe jako hlavní překážku přirozeného a harmonického rozvoje České
republiky a spokojeného života každého jednotlivého občana.“
Podrobnosti najdete v životopise Zbyňka Linharta a ve sdělení občanům Děčínska.

Tuto tiskovou zprávu vydalo hnutí STAN (Starostové a nezávislí), na jehož kandidátce ing. Linhart jako
nestraník kandidoval.
Z Děčínského deníku:
VOLBY: Hlasy jsou sečteny, řada starostů padne
Krásná Lípa
Volby tu opět skončily triumfem současného starosty Zbyňka Linharta. Jeho Sdružení 2014 vyhrálo naprosto drtivě, a to ziskem 68,93 procent, což znamená 15 míst v 21členném zastupitelstvu.
„Jsem rád, že to tak dopadlo, dává nám to klid na práci,“ říká Linhart, který se současně dostal i do druhého kola senátorských voleb. Pokud by v něm zvítězil a stal se na šest let senátorem za Děčínsko, nedělal
by v Krásné Lípě ani starostu, ani místostarostu.
„Platí to, co jsem řekl. Zůstal bych jen zastupitelem. Ale uvidíme, jak dopadne druhé kolo,“ řekl Linhart.
Zvolení zastupitelé: Beneš Karel, Drobečková Jana, Hieke Václav, Hořeňovský Petr, Chvátalová Jana,
Juda Jakub, Kolář Jan, Linhart Zbyněk, Michlíková Radana, Nagel Richard, Novák Petr, Podhorský Jiří,
Preyová Ivana, Semelka Petr, Sudek Milan, Šedivý Zbyněk, Škoda Jan Prokop, Vais Miroslav, Vích Jiří,
Volfová Hana, Žitník Zbyněk

Na tomto místě uvádíme zvláštní výtisk Vikýře. Vyšel před volbami, byl svým způsobem součástí
předvolební agitace, ale byl také naprosto pravdivým zhodnocením alespoň části toho, co ing. Linhart
ve funkci starosty Krásné Lípy se svými spolupracovníky dokázal. Nechť je i toto součástí pohledu
na naši dobu.

Vážení spoluobčané, sousedé, přátelé!
Dostává se Vám do ruky poslední číslo našeho Vikýře v tomto volebním období. Připomínáme
v něm, co se nám v našem městě podařilo společně proměnit za poslední čtyři roky.
Samozřejmě jsme přitom mohli navazovat na předchozí období. Zcela jistě stěžejním faktem a základním
předpokladem byl velmi pracovní a korektní přístup členů zastupitelstva města, v zásadě bez postranních
úmyslů a politikaření. Jako v jednom z mála měst a obcí i v minulých volbách s převahou vyhrálo uskupení nezávislých kandidátů a k jejich snaze se přidali ostatní zastupitelé. To v mnohých městech není
samozřejmé.
Na začátku jsme příliš neslibovali, nabídli jsme jen své priority, protože nikdo dopředu neví, jak bude
fungovat státní aparát, na kterém jsme stále více a více závislí. Bohužel, veřejná správa funguje katastrofálně a ani přes přísliby další „nové“ vlády se ani jednoduché věci nezlepšují. Opět jen povídají.
V posledních letech se naštěstí kromě investic a projektů města začali více angažovat v investicích i
podnikatelé a občané. Je skvělé, že se konečně přidaly soukromé investice. Penzion Lípa nám umožňuje
zajít na dobré jídlo. Aparthotel a celý Lípa resort začíná dobře sloužit návštěvníkům z celé Evropy a na
konci roku byl areál doplněn o venkovní parkoviště. Rekonstruovaný přístavek Továrny zvětšil prostory
pro fitness aktivity a otevřen byl také špičkový bowling. Křinický minipivovar obnovil tradici vaření piva v
našem městě a vaří dobré pivo Falkenštejn a především zajímavé speciály, které sbírají celostátní ocenění. Chodská pekárna manželů Šedivých funguje už dávno nejen u nás. Malá čokoládovna na náměstí může
fungovat i díky komplexní rekonstrukci objektu Křinické náměstí 5. Někteří podnikatelé se k nám stěhu-
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jí. A další investují, jako například firma Diosna v Pražské a firma Eurotopoz ve Smetanově ulici (obě v
areálu bývalého Toposu). Nobilis Tilia ve Vlčí Hoře po rekonstrukci objektů rozšiřuje své aktivity, upravuje
přilehlé zahrady, pořádá kursy a workshopy. Také společnost SIMOVA investuje do svých budov. Z kontaktů a rozhovorů s dalšími podnikateli vím, že se dobře daří i společnostem Pharming nebo EMG.
To vše v kombinaci s upraveností veřejných prostranství včetně kvalitní městské zeleně a květinové
výzdoby a spolu s čistotou města přináší zvýšení zájmu o Krásnou Lípu. Nárůst zájmu a počtu turistů a
návštěvníků byl v průběhu letošního roku patrný i při zběžném pohledu.
Rozvoj služeb v oblasti cestovního ruchu a využití tohoto potenciálu je naší velkou šancí pro další období.
Spolky a organizace ve městě rozvíjejí své aktivity a město se jim snaží vytvářet podmínky - jednak finančními dotacemi, které jsou vysoko nad standardy jiných, i větších měst. A k tomu umožňuje v zásadě
bezplatné využívání městských zařízení. Tělocvična, sportovní areál, kulturní dům i fotbalový areál jsou
naplněny aktivitami a pestrou činností. Samostatnou kapitolou je činnost našich příspěvkových organizací. Tři mateřské školky, základní škola, školní družina, školní jídelna a sportovní areál jsou sdruženy pod
příspěvkovou organizací Základní a Mateřská škola Krásná Lípa. Téměř všechny její provozní objekty již
prošly rekonstrukcí či zásadní opravou. Čtyři stovky našich dětí tak mají vytvořeno vhodné prostředí pro
své vzdělávání, růst i zábavu. Příspěvková organizace Kostka Krásná Lípa pak nabízí a realizuje aktivity
především v sociální oblasti.
Desítky akcí a kursů pro širokou skupinu zájemců, od seniorů po matky s dětmi, bezplatné finanční a
právní poradenství, speciální sociální služby, provoz nízkoprahového T-klubu a mnoho dalšího nabízí širokému spektru zájemců. I pro Kostku postupně upravujeme a modernizujeme zázemí.
Samo město organizuje mnoho akcí pro místní, lidi z regionu i návštěvníky. K tomu například
napomohlo obnovení varhan v našem kostele, za což patří díky především našemu panu faráři Antonínu
Sedlákovi. A na druhé straně rekonstrukce kaple ve Vlčí Hoře umožnila i v tomto místě pořádat veřejné
akce, jako například kytarové koncerty apod.
Do našeho města přišla i celostátní ocenění. V roce 2011 byla oceněna rekonstrukce našeho náměstí
jako Dopravní stavba roku ČR 2010 a vloni na konci roku byla stavba Aparthotelu na náměstí jako součást celého Lípa resortu vyhlášena Stavbou roku ČR 2013. Ocenění se pravidelně dostavují i v dalších
oblastech, například ve třídění odpadů jsme byli vloni nejúspěšnějším městem v Ústeckém kraji. A letošní
čísla napovídají opět výborný výsledek. Až na závěr bych chtěl připomenout, že i v tomto volebním období
realizovalo město opět početnou řadu velkých či menších staveb a projektů. A to z převážné části z dotací
a především bez úvěrů a zadlužení do budoucna. Je jich hodně, a proto se zde omezím jen na připomenutí
některých. Největší akcí je výstavba 2. etapy kanalizace ve městě včetně obnovy částí vodovodů, komunikací a přípojek pro každý objekt, a to bez spoluúčasti majitelů. Nebýt nesmyslné administrace a organizovaných podvodníků v Praze, bylo by to v pohodě. Na začátku volebního období jsme řekli, že po vytvoření
základní infrastruktury v našem městě, která je navíc na úrovni třikrát většího města, se zaměříme na
objekty, které budou jistě v dlouhodobém vlastnictví města. Zrekonstruovali jsme také další části areálu
základní školy, a to jak objekt školní jídelny, tak i školní družiny. Vně i uvnitř jsme byli vedeni snahou dát
jim svébytnou podobu. Právě dokončujeme rekonstrukci poslední mateřské školy ve Smetanově ulici tak,
aby vše nejen uvnitř bylo účelně zařízeno, ale aby to i z vnějšku byla opět pěkná vila. Zároveň je v plném
proudu rekonstrukce či spíše výstavba nové hasičské zbrojnice v Nemocniční, do které již máme pořízený
zánovní cisternový vůz. Ve větším rozsahu byly také obnoveny povrchy dalších místních komunikací a
probíhá i oprava domu služeb. Krom toho běží řada dalších menších akcí. Podrobnosti jakož i připomenutí
celkové podoby našeho města a jednotlivých jeho částí naleznete na dalších stránkách našeho Vikýře.
Tolik malé ohlédnutí za uplynulými čtyřmi roky. Děkuji všem aktivním lidem v našem městě a ostatním za
to, že Krásnou Lípu berou za svůj domov.
S úctou Váš
Zbyněk Linhart
starosta města Krásná Lípa
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Vážení obyvatelé Děčínska,

Níže uvádíme několik údajů ze stránek Českého statistického úřadu k volbám:

děkuji všem, kteří dorazili k volbám do Senátu, ať už jste volili jakkoli. Vám, kteří mi svým hlasem vyslovili
důvěru, děkuji za podporu. Ta mi přinesla poměrně jasnou výhru v prvním kole voleb. V pátek 17. a v sobotu 18. října se ale koná kolo druhé, kde celý souboj začíná znovu. Opět tedy žádám Vás, které směřování
našeho okresu zajímá: přijďte volit.
Pohled na volební výsledky v rámci celé republiky je všeříkající. Děčínsko se jako jeden z mála regionů
dokázal postavit mašinériím volebních kampaní velkých stran, kterým se zdaleka nemohu vyrovnat. Mou
tvář příliš nevídáte na billboardech, nedostáváte ode mě na náměstích pečivo ani květiny. Za voliči vycházím do ulic téměř s prázdnýma rukama. Místo darů jsem Vám nabídl výsledky své dosavadní práce. A slib,
že tak, jak jsem pracoval pro Krásnou Lípu a České Švýcarsko, budu pracovat i za celý náš okres.
Opět se ukázalo, že s naší severskou povahou to politici nemají jednoduché. A nikdy mít nebudou. To, že
jste si dali tu práci a „našli“ jste si mě mezi ostatními kandidáty, mě naplňuje radostí a úctou. Takovýto
mandát je pro mě ohromným závazkem.
I proto znovu připomínám, že ačkoli jsem s naším sdružením v Krásné Lípě opět s velkou převahou zvítězil
v komunálních volbách (70 % hlasů), v případě zvolení senátorem bych se postu starosty vzdal a naplno
se věnoval práci v Senátu.
Tam bych se rád stal členem výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí. Na rozdíl
od mých předchůdců, kteří preferovali výbor zahraniční. Jako senátor bych intenzivně komunikoval
s místními samosprávami, podnikateli, aktivními lidmi. A samozřejmě s Vámi, občany, protože právě průběžné informování o tom, co se pro náš region daří dělat na celonárodní úrovni a v čem je naopak potřeba
zabrat, považuji za prioritu. Stal bych se sice téměř nejmladším senátorem, zároveň si ale troufám tvrdit,
že nabízím dostatek zkušeností z veřejné správy. Byť to samozřejmě mohou posoudit jen Ti, kdo se v posledních letech byli v Krásné Lípě podívat.
Ostatně, přijeďte. A posuďte sami. Možná právě to ocenili voliči ve Šluknovském výběžku, kde jsem získal
v prvním kole přes 50 % hlasů.
Druhé kolo voleb, které se bude konat 17. a 18. října, nabízí jednodušší volbu, kdy před Vás předstupují
pouze dva kandidáti. Dovoluji si Vás touto formou ještě jednou požádat, využijte svého práva a přijďte
volit.
A nenechte se, prosím, ani ve druhém kole zmást negativní kampaní mých oponentů, ke které se já nikdy
nesnížím.
Pro pořádek: jsem nestranickým kandidátem hnutí STAN (Starostové a nezávislí). Předchozích senátorů,
včetně toho současného, si vážím. Přesto podle mě přišel čas na změnu.

Český statistický úřad

Volby do Senátu Parlamentu ČR konané dne 10.10. – 11.10.2014
Výsledky hlasování
Obvod: 33 – Děčín
Okrsky
počet

zprac.

v%

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

151

151

100

105 485

35 727

33,87

35 379

34 046

96,23

Kandidát
číslo

Volební
strana

příjmení, jméno, tituly

Navrhující
strana

Počty hlasů
Politická
příslušnost 1. kolo 2.
kolo

% hlasů
1.
kolo

2.
kolo

1 Holub Josef Ing.

ODS

ODS

ODS

2 263

X

6,64

X

2 Kuba Jaroslav
JUDr. PhDr. CSc.

ND

ND

BEZPP

333

X

0,97

X

3 Zíka Martin

Piráti

Piráti

Piráti

1 453

X

4,26

X

+4 Sykáček Jaroslav Ing.

ČSSD

ČSSD

ČSSD

5 698

0

16,73

0,00

+5 Linhart Zbyněk Ing.

STAN

STAN

BEZPP

11 353

0

33,34

0,00

6 Gregor Vladimír Ing.

Svobodní

Svobodní

BEZPP

1 243

X

3,65

X

7 Zoser Josef

KDU+SZ+HNHR+B10 HNHRM

HNHRM

3 501

X

10,28

X

8 Šenkýř Václav
Doc. Dr. CSc.

KSČM

KSČM

KSČM

2 351

X

6,90

X

9 Dvořáčková Marcela Bc.

ANO 2011

ANO 2011

ANO 2011

5 091

X

14,95

X

SPO

SPO

SPO

760

X

2,23

X

10 Šmíd Petr Mgr.
+) postupující kandidát

Zpět: Výsledky hlasování: http://www.volby.cz/pls/senat/se2?xjazyk=CZ&xdatum=20141010

S přáním hezkých podzimních dní
Vás zdraví a hodně štěstí přeje
Zbyněk Linhart

VOLBY DO SENÁTU, ŘÍJEN 2014, VOLEBNÍ ÚČAST KRÁSNÁ LÍPA

starosta města Krásná Lípa
předseda Správní rady o.p.s.
České Švýcarsko
a Váš nový kandidát do Senátu

Volby do Senátu Parlamentu ČR konané dne 10.10. – 11.10.2014
Volební účast v obcích a okrscích v 1. a 2. kole
Obvod: 33 – Děčín

Toto je znění článku, ve kterém ing. Linhart oslovil obyvatele Děčínska před druhým kolem senátních
voleb.

Obec

Krásná Lípa

354

Kolo

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

1. kolo

2 794

1 104

39,51

1 101

1 057

96,00

2. kolo

2 800

1 035

36,96

1 035

1 033

99,81
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Statistiky věrně odrážejí to, co je běžně známo: o volby do Senátu a do krajů není mezi občany obvykle
větší zájem. Senát je považován za zbytečný především proto, že jeho pravomoci jsou nevalné a dále proto, že vzniká dojem, že na tak malou zemi, jakou je Česká republika, je zbytečné udržovat dvoukomorový
parlament. Na straně druhé ale Senát již opakovaně prokázal svoji potřebnost a schopnost být pojistkou
demokracie.
Kraje jsou mezi občany považovány za nadbytné mj. ze dvou důvodů: jsou příliš velké na to, aby ze své
úrovně dohlédly do každé obce a na její problémy a jsou příliš malé na to, aby mohly opravdu účinně řídit
např. oblast dopravy apod. Krom toho je čím dál tím víc patrné, že se kraje pokoušejí vytvářet jakési regionální „vlády“, k čemuž zmocněny nejsou.

Výsledky voleb v obvodě Děčín Senátní volby 2014 (konečné výsledky)

100,00 % okrsků sečteno
14,76 % volební účast

Výsledky senátorů v obvodu Děčín
Ing. Zbyněk Linhart
45 let, starosta města,
STAN

Ing. Jaroslav Sykáček
55 let, senátor SP ČR,
ČSSD

71,43 %

2

Kuba Jaroslav
JUDr. PhDr. CSc.

ND

ND

BEZPP

333

X

0,97

X

3

Zíka Martin

Piráti

Piráti

Piráti

1 453

X

4,26

X

+4

Sykáček Jaroslav Ing.

ČSSD

ČSSD

ČSSD

5 698

4 438

16,73

28,56

+5

Linhart Zbyněk Ing.

STAN

STAN

BEZPP

11 353

11 099 33,34

71,43

6

Gregor Vladimír Ing.

Svobodní

Svobodní

BEZPP

1 243

X

3,65

X

7

Zoser Josef

KDU+SZ+
HNHRM
HNHR+B10

HNHRM

3 501

X

10,28

X

8

Šenkýř Václav
Doc. Dr. CSc.

KSČM

KSČM

KSČM

2 351

X

6,90

X

9

Dvořáčková Marcela Bc.

ANO 2011

ANO
2011

ANO 2011 5 091

X

14,95

X

10

Šmíd Petr Mgr.

SPO

SPO

SPO

X

2,23

X

760

A na závěr připojujeme dva materiály, které dokumentují dobrou práci ing. Linharta ve prospěch obce
i regionu. Vždyť on vlastně byl tím, který kdysi podnítil a vedl kampaň za prohlášení Českého Švýcarska
na národní park!
28,56 %

11 099 hlasů

4 438 hlasů

Dodavatelem průběžných i konečných volebních výsledků je Český statistický úřad.
Zde uvádíme něco z oficiální statistiky Českého statistického úřadu – konečné výsledky senátních
voleb v okrese Děčín.
A konečná oficiální tabulka výsledků voleb do Senátu ve volebním obvodu Děčín:

Výsledky hlasování voleb do Senátu: Děčín

18. 10. 2014 15:00
Volby do Senátu Parlamentu ČR konané dne 10. 10. – 11.10.2014
Kandidát

356

číslo

Příjmení, jméno, tituly

1

Holub Josef Ing.

Volební
strana

ODS

Navrhující
strana
ODS

Počty hlasů

% hlasů

Politická
příslušnost

1. kolo

2. kolo

1.
kolo

2.
kolo

ODS

2 263

X

6,64

X
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Firma roku

Skleněná popelnice

358

359
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Jako obvykle zde uvádíme pouze textovou část, která byla vystřižena a zvětšena

Zpravodaj Šluknovský výběžek

360

361
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Liberecký deník a E-deník Chomutovsko
Velmi podobný text se objevil i na stránkách internetového deníku Chomutovsko
E-deník Chomutovsko
Kam na výlet
Dům Českého Švýcarska láká na výstavu ilustrací pro děti
24. 9. 2014 16:05
Soňa Holingerová

ŘÍJEN 2014

Výstava poběží až do listopadu
Jitka Šobrová se věnuje především tvorbě pro děti. Pro své ilustrace si dosud vybrala knihy od spisovatelů
Jana Rysky, Rudolfa Těsnohlídka, Františka Nepila nebo Dagmar Dvořákové. Cyklus ilustrací věnovala
také textům a životu básníka Karla Hynka Máchy. Výstava Houby a zvířátka ilustrátorky Jitky Šobrové
potrvá do 5. listopadu.
Na projekt oživení expozice přispěla Nadace ČEZ v rámci grantového řízení Podpora regionů, které je
zaměřeno na rozvoj veřejně prospěšných projektů. Předkládané projekty se mohou týkat podpory dětí
a mládeže, sportu, sociálních služeb, vzdělání nebo kultury. „Interaktivní expozice v Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě seznamuje návštěvníky s historií, kulturními hodnotami a přírodou regionu Českého
Švýcarska zábavnou interaktivní formou. Jsme rádi, že jsme mohli přispět k vylepšení a dalšímu zatraktivnění místní expozice,“ říká ředitelka Nadace Michaela Žemličková.

Krásná Lípa; Děčínsko – Od dnešního dne (24. září) probíhá v Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě
výstava ilustrací pro děti od autorky Jitky Šobrové s názvem Houby a zvířátka. Houby, které na podzim
rostou v českých lesích, v obrázcích autorky ožívají a mění se třeba ve zvířátka, jako například houba
liška. V Domě Českého Švýcarska aktuálně probíhá projekt, jenž oživuje a inovuje stávající interaktivní
expozici: „Život, tajemství a inspirace“.

Hrátky pro zvídavé děti přijdou na podzim
„Kromě výstavy se autorka z nedalekého Děčína podílí také na přípravě právě vznikající publikace Plíškovy hrátky pro zvídavé děti, kterou Dům Českého Švýcarska představí ještě letos na podzim,“ sdělil Filip
Brodský, ředitel obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko.
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Volby do zastupitelstev obcí 10.10. - 11.10.2014

Zvolení zastupitelé dle abecedy. Zastupitelstvo města Krásná Lípa
Kandidátní listina

Kandidát
příjmení, jméno,
tituly

věk

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

číslo

název

poř.
číslo

2

Sdružení 2014

15

Beneš Karel

66

NK

2

Sdružení 2014

11

Drobečková Jana

31

2

Sdružení 2014

12

Hieke Václav

2

Sdružení 2014

5

3

Komunistická str.
Čech a Moravy

1

Hlasy

Pořadí
zvolení

abs.

v%

BEZPP

665

4,87

15

NK

BEZPP

651

4,77

11

62

NK

BEZPP

649

4,75

12

Hořeňovský Petr
Mgr.

51

NK

BEZPP

665

4,87

5

2

Chvátalová Jana

67

KSČM

KSČM

182

6,63

2

Sdružení nezávislých kandidátů

10

Juda Jakub

32

NK

BEZPP

206

6,04

3

2

Sdružení 2014

2

Kolář Jan

45

NK

BEZPP

757

5,54

2

2

Sdružení 2014

1

Linhart Zbyněk Ing.

45

NK

BEZPP

806

5,90

1

2

Sdružení 2014

13

Michlíková Radana
Ing.

54

NK

BEZPP

619

4,53

13

1

Sdružení nezávislých kandidátů

4

Nagel Richard Mgr.

39

NK

BEZPP

217

6,37

2

2

Sdružení 2014

10

Novák Petr

40

NK

BEZPP

711

5,21

10

2

Sdružení 2014

9

Podhorský Jiří

40

NK

BEZPP

653

4,78

9

2

Sdružení 2014

3

Preyová Ivana
RNDr.

51

NK

BEZPP

658

4,82

3

1

Sdružení nezávislých kandidátů

2

Semelka Petr

37

NK

BEZPP

245

7,19

1

2

Sdružení 2014

6

Sudek Milan Mgr.

79

NK

BEZPP

624

4,57

6

2

Sdružení 2014

8

Šedivý Zbyněk
PaedDr.

67

NK

BEZPP

657

4,81

8

2

Sdružení 2014

4

Škoda Jan Prokop
MUDr.

66

NK

BEZPP

697

5,10

4

2

Sdružení 2014

14

Vais Miroslav

63

NK

BEZPP

623

4,56

14

3

Komunistická str.
Čech a Moravy

1

Vích Jiří

71

KSČM

KSČM

241

8,79

1

2

Sdružení 2014

7

Volfová Hana

44

NK

BEZPP

623

4,56

7

3

Komunistická str.
Čech a Moravy

12

Žitník Zbyněk

52

KSČM

BEZPP

170

6,20

3

články v Principu - Tento předvolební leták byl uveřejněn i na jiných místech, zde jej uvádíme pro
ilustraci obsahu tohoto čísla děčínského týdeníku Princip.
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Volby do zastupitelstev obcí 10.10. - 11.10.2014

Celkem zobrazeno kandidátů: 15
© Český statistický úřad, 2014
Datum a čas generování stránky: 13/10/2014 10:52:44

Výběr: zvolení zastupitelé dle abecedy
Obec: Krásná Lípa
Kandidátní listina: Komunistická strana Čech a Moravy
Kandidát

Hlasy

poř.
číslo

příjmení, jméno, tituly

věk

Navrhující Politická
strana
příslušnost

abs.

v%

Pořadí
zvolení

2

Chvátalová Jana

67

KSČM

KSČM

důchodce

Krásná Lípa

182

6,63

2

1

Vích Jiří

71

KSČM

KSČM

důchodce

Krásná Lípa

241

8,79

1

12

Žitník Zbyněk

52

KSČM

BEZPP

frézař

Krásná Lípa

170

6,20

3

Povolání

Bydliště

Volby do zastupitelstev obcí 10.10. - 11.10.2014
Jmenné seznamy
Výběr: zvolení zastupitelé dle abecedy
Obec: Krásná Lípa
Kandidátní listina: Sdružení 2014
Kandidát

366

Hlasy

Pořadí
zvolení

poř.
číslo

příjmení, jméno, tituly

věk

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

15

Beneš Karel

66

NK

BEZPP

důchodce

Krásná Lípa

665

4,87

15

11

Drobečková Jana

31

NK

BEZPP

úředník

Krásná Lípa

651

4,77

11

12

Hieke Václav

62

NK

BEZPP

zedník

Krásná Lípa

649

4,75

12

5

Hořeňovský Petr Mgr.

51

NK

BEZPP

učitel

Krásná Lípa

665

4,87

5

2

Kolář Jan

45

NK

BEZPP

místostarosta
města

Kyjov

757

5,54

2

Povolání

Bydliště

abs.

v%

1

Linhart Zbyněk Ing.

45

NK

BEZPP

starosta města

Krásná Lípa

806

5,90

1

13

Michlíková Radana
Ing.

54

NK

BEZPP

podnikatelka

Krásná Lípa

619

4,53

13

10

Novák Petr

40

NK

BEZPP

učitel

Krásná Lípa

711

5,21

9

Podhorský Jiří

40

NK

BEZPP

vedoucí školní
jídelny

Krásná Lípa

653

3

Preyová Ivana RNDr.

51

NK

BEZPP

ředitelka Základní školy

Krásná Lípa

6

Sudek Milan Mgr.

79

NK

BEZPP

důchodce

8

Šedivý Zbyněk PaedDr.

67

NK

BEZPP

4

Škoda Jan Prokop
MUDr.

66

NK

14

Vais Miroslav

63

7

Volfová Hana

44

Volby do zastupitelstev obcí 10.10. - 11.10.2014
Výběr: zvolení zastupitelé dle abecedy
Obec: Krásná Lípa
Kandidátní listina: Sdružení nezávislých kandidátů
Kandidát
poř.
číslo

příjmení, jméno,
tituly

Hlasy

Navrhující Politická
strana
příslušnost
věk

Povolání

Bydliště

abs.

v%

Pořadí
zvolení

10

Juda Jakub

32

NK

BEZPP

environmentální výchova,
vzdělání a osvěta, NPČŠ

Krásná Lípa 206

6,04 3

4

Nagel Richard Mgr.

39

NK

BEZPP

vedoucí oddělení veřejných vztahů NPČŠ

Krásná Lípa 217

6,37 2

2

Semelka Petr

37

NK

BEZPP

knihař, lodní průvodce

Krásná Lípa 245

7,19 1
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Volby do zastupitelstev obcí 10.10. - 11.10.2014
Jmenné seznamy
Výběr: náhradníci dle výsledku
Zastupitelstvo města
Obec: Krásná Lípa
Kandidátní listina: Komunistická str.Čech a Moravy
Kandidát
poř.
číslo

příjmení, jméno,
tituly

Navrhující
strana
věk

Politická
příslušnost

Hlasy
Povolání

Bydliště

abs.

v%

Pořadí
zvolení

5

Pešír Milan

39

KSČM

BEZPP

vedoucí výtopny

Krásná Lípa

163

5,94

1

10

11

Kyncl Jan

71

KSČM

KSČM

podnikatel

Krásná Lípa

157

5,72

2

4,78

9

19

Myšák Josef

78

KSČM

KSČM

důchodce

Krásná Lípa

152

5,54

3

15

Kolařík Václav

75

KSČM

BEZPP

důchodce

Krásná Lípa

151

5,50

4

658

4,82

3

3

Soukup Roman

46

KSČM

KSČM

seřizovač textilních strojů

Krásná Lípa

147

5,36

5

Krásná Lípa

624

4,57

6

6

Němcová Kateřina

27

KSČM

BEZPP

121

4,41

6

Zahrady

657

4,81

8

rodičovská dovolená

Krásná Lípa

soukromý
podnikatel

7

Doležal Stanislav

47

KSČM

BEZPP

údržbář

Krásná Lípa

144

5,25

7

BEZPP

lékař

Krásná Lípa

697

5,10

4

8

Němec František

40

KSČM

KSČM

frézař

Krásná Lípa

127

4,63

8

NK

BEZPP

malíř skla

Krásný Buk

623

4,56

14

9

Kuruc Štefan

51

KSČM

BEZPP

invalidní důchodce

Krásná Lípa

123

4,48

9

NK

BEZPP

ředitelka
p.o.Kostka

Krásná Lípa

623

4,56

7

10

Zímová Žaneta

38

KSČM

KSČM

šička

Krásná Lípa

118

4,30

10

13

Novotný Květoslav

76

KSČM

BEZPP

důchodce

Krásná Lípa

100

3,64

11
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Kandidát
poř.
číslo

příjmení, jméno,
tituly

Navrhující
strana
věk

Politická
příslušnost

Hlasy
Povolání

Bydliště

abs.

v%

Pořadí
zvolení

14

Martínek Karel

66

KSČM

BEZPP

invalidní důchodce

Krásná Lípa

116

4,23

12

16

Šárová Bohumila

54

KSČM

KSČM

invalidní důchodce

Krásná Lípa

103

3,75

13

17

Semerád Václav

72

KSČM

KSČM

důchodce

Krásná Lípa

111

4,04

18

Šulc Vojtěch

79

KSČM

BEZPP

důchodce

Krásná Lípa

112

20

Semerádová Marie 69

KSČM

KSČM

důchodce

Krásná Lípa

21

Myšáková Marie

KSČM

KSČM

důchodce

Krásná Lípa

71

poř.
číslo

příjmení, jméno, tituly

věk

Bydliště

Krásná Lípa

194

5,69 1

9

Kubišta Miloš BcA.

38

NK

BEZPP

restaurátor

Krásná Lípa

193

5,66 2

14

21

Šena Václav

41

NK

BEZPP

sokolník

Krásná Lípa

188

5,51 3

4,08

15

3

Kubica Aleš Ing.

36

NK

BEZPP

podnikatel

Krásná Lípa

180

5,28 4

96

3,50

16

6

Semelková Naděžda

61

NK

BEZPP

důchodce

Krásná Lípa

184

5,40 5

107

3,90

17

7

Štroblová Hana

41

NK

BEZPP

podnikatelka

Krásná Lípa

138

4,05 6

8

Růžička Martin Ing.

40

NK

BEZPP

odborný asistent

Krásná Lípa

157

4,60 7

11

Doležalová Jana

45

NK

BEZPP

finanční manažerka Krásná Lípa

152

4,46 8

12

Votápka Michal

29

NK

BEZPP

manažer

Krásná Lípa

179

5,25 9

13

Vítková Světla

37

NK

BEZPP

manažer služeb

Krásná Lípa

134

3,93 10

14

Růžičková Marcela

53

NK

BEZPP

terénní pracovník

Krásná Lípa

139

4,08 11

15

Dvořák Karel

43

NK

BEZPP

technik

Krásná Lípa

158

4,63 12

16

Gros Tomáš

27

NK

BEZPP

manažer

Krásná Lípa

139

4,08 13

17

Tomko Pavel

38

NK

BEZPP

podnikatel

Krásná Lípa

168

4,93 14

18

Bartesová Věra

65

NK

BEZPP

důchodce

Krásná Lípa

127

3,72 15

19

Marková Ivana Mgr.

38

NK

BEZPP

botanička NPČŠ,
mateřská dovolená

Krásná Lípa

143

4,19 16

20

Rattay Jakub

27

NK

BEZPP

pracovník sportovního areálu

Krásná Lípa

165

4,84 17

abs.

v%

Pořadí
zvolení

50

NK

BEZPP

podnikatel

Vlčí Hora

617

4,52

1

17

Schnittnerová Astrid DiS. 45

NK

BEZPP

učitelka

Zahrady

607

4,45

2

18

Šena Václav

65

NK

BEZPP

důchodce

Krásná Lípa

599

4,39

3

19

Pražák Zbyněk JUDr.

63

NK

BEZPP

advokát

Krásná Lípa

599

4,39

4

20

Melichar Jakub

31

NK

BEZPP

učitel

Krásná Lípa

613

4,49

5

21

Stibor Jaroslav

37

NK

BEZPP

soukromý
podnikatel

Krásná Lípa

547

4,01

6

Celkem zobrazeno kandidátů: 17
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Volby do zastupitelstev obcí 10.10. - 11.10.2014
Jmenné seznamy
Výběr: odvolaní kandidáti dle abecedy
Zastupitelstvo města
Obec: Krásná Lípa
Všechny kandidátní listiny
Kandidátní listina

Jmenné seznamy
Výběr: náhradníci dle výsledku
Zastupitelstvo města
Obec: Krásná Lípa
Kandidátní listina: Sdružení nezávislých kandidátů

368

v%

ředitel spolku
CEDR-komunitní
centrum

Zrubecký Petr

Volby do zastupitelstev obcí 10.10. - 11.10.2014

abs.

Pořadí
zvolení

SZ

16

Celkem zobrazeno kandidátů: 6
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Bydliště

NK

Hlasy
Povolání

věk

Povolání

37

Jmenné seznamy
Výběr: náhradníci dle výsledku
Zastupitelstvo města
Obec: Krásná Lípa
Kandidátní listina: Sdružení 2014

Politická
příslušnost

příjmení, jméno,
tituly

Hlasy

Řebíček Miroslav

Volby do zastupitelstev obcí 10.10. - 11.10.2014

Navrhující
strana

poř.
číslo

Navrhující Politická
strana
příslušnost

1
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Kandidát

Kandidát

Kandidát

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

číslo

název

poř. číslo

příjmení, jméno, tituly

věk

1

Sdružení nezávislých kandidátů

5

Suda Jiří

56

NK

BEZPP

3

Komunistická str.Čech a Moravy

4

Suda Jiří

56

KSČM

BEZPP

Celkem zobrazeno kandidátů: 2
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Poděkování ing. Linharta voličům po I. kole voleb do Senátu
Vážení obyvatelé Děčínska,
děkuji všem, kteří dorazili k volbám do Senátu, ať už jste volili jakkoli. Vám, kteří mi svým hlasem vyslovili
důvěru, děkuji za podporu. Ta mi přinesla poměrně jasnou výhru v prvním kole voleb. V pátek 17.
a v sobotu 18. října se ale koná kolo druhé, kde celý souboj začíná znovu. Opět tedy
žádám Vás, které směřování našeho okresu zajímá: přijďte volit.
Pohled na volební výsledky v rámci celé republiky je všeříkající. Děčínsko se jako jeden z mála regionů
dokázal postavit mašinériím volebních kampaní velkých stran, kterým se zdaleka nemohu vyrovnat. Mou
tvář příliš nevídáte na billboardech, nedostáváte ode mě na náměstích pečivo ani květiny. Za voliči vycházím do ulic téměř s prázdnýma rukama. Místo darů jsem Vám nabídl výsledky své dosavadní práce. A slib,
že tak, jak jsem pracoval pro Krásnou Lípu a České Švýcarsko, budu pracovat i za celý náš okres.
Opět se ukázalo, že s naší severskou povahou to politici nemají jednoduché. A nikdy mít nebudou. To, že
jste si dali tu práci a „našli“ jste si mě mezi ostatními kandidáty, mě naplňuje radostí a úctou. Takovýto
mandát je pro mě ohromným závazkem.
I proto znovu připomínám, že ačkoli jsem s naším sdružením v Krásné Lípě opět s velkou převahou zvítězil
v komunálních volbách (70 % hlasů), v případě zvolení senátorem bych se postu starosty vzdal a naplno
se věnoval práci v Senátu.
Tam bych se rád stal členem výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí. Na rozdíl
od mých předchůdců, kteří preferovali výbor zahraniční. Jako senátor bych intenzivně komunikoval
s místními samosprávami, podnikateli, aktivními lidmi. A samozřejmě s Vámi, občany, protože právě průběžné informování o tom, co se pro náš region daří dělat na celonárodní úrovni a v čem je naopak potřeba
zabrat, považuji za prioritu. Stal bych se sice téměř nejmladším senátorem, zároveň si ale troufám tvrdit,
že nabízím dostatek zkušeností z veřejné správy. Byť to samozřejmě mohou posoudit jen Ti, kdo se v posledních letech byli v Krásné Lípě podívat.
Ostatně, přijeďte. A posuďte sami. Možná právě to ocenili voliči ve Šluknovském výběžku, kde jsem získal
v prvním kole přes 50 % hlasů.
Druhé kolo voleb, které se bude konat 17. a 18. října, nabízí jednodušší volbu, kdy před Vás předstupují
pouze dva kandidáti. Dovoluji si Vás touto formou ještě jednou požádat, využijte svého práva a přijďte
volit.
A nenechte se, prosím, ani ve druhém kole zmást negativní kampaní mých oponentů, ke které se já nikdy
nesnížím.
Pro pořádek: jsem nestranickým kandidátem hnutí STAN (Starostové a nezávislí). Předchozích senátorů,
včetně toho současného, si vážím. Přesto podle mě přišel čas na změnu.
S přáním hezkých podzimních dní Vás zdraví a hodně štěstí přeje
Zbyněk Linhart
starosta města Krásná Lípa
předseda Správní rady o.p.s.
České Švýcarsko
a Váš nový kandidát do Senátu

telném chování nejrůznějších státních a dalších institucí.
Jednou za čtyři roky přijde zúčtování, v tom máme na rozdíl od úředníků, především těch 65 tisíc státních
nevýhodu. Ale vlastně je to dobře. Člověka to žene ještě více dopředu a získává tím zpětnou vazbu od lidí,
jestli základ své práce dělá dobře. A tak i u nás o tomto víkendu proběhly opět místní volby.
A opět s velikou převahou vyhráli ti, co již dvacet let nesou každodenní odpovědnost, před kterou nikam
neutečou a neschovají se.
Vážení,
chtěli bychom Vám jménem svým a jménem svých nejbližších spolupracovníků, jakož i jménem nově zvolených členů zastupitelstva města poděkovat za volbu a svěřenou důvěru. Je to na jednu stranu potěšující, ale také zavazující.
Budeme se snažit vás nezklamat a vytvářet z našeho města stále lepší místo pro život.
Zároveň si dovolím vám touto nedokonalou formou poděkovat za ohromnou podporu v senátních volbách.
Dovolím si Vás požádat ještě o další volbu hned následující víkend (17. a 18. 10. 2014). Využijte svého
práva a podpořte mě, prosím.
Děkujeme a přejeme vám všem příjemné podzimní dny.
Zbyněk Linhart, starosta města Krásná Lípa
Jan Kolář, místostarosta města

Pořadí kandidátů v 1. kole voleb do Senátu, okres Děčín
Ing. Zbyněk Linhart

STAN

45 let starosta města

33,34 %

Ing. Jaroslav Sykáček

ČSSD

55 let senátor SP ČR

16,73 %

Bc. Marcela Dvořáčková

ANO 2011

52 let manažerka

14,95 %

Josef Zoser

KDU+SZ+HNHR+B10 65 let starosta obce

10,28 %

Doc. Dr. Václav Šenkýř

CSc., KSČM

73 let organizační a ekonomický
poradce

6,90 %

Ing. Josef Holub

ODS

63 let viceprezident Svazu průmyslu
a dopravy ČR

6,64 %

Martin Zíka

Piráti

46 let OSVČ

4,26 %

Ing. Vladimír Gregor

Svobodní

56 let ekonom

3,65 %

Mgr. Petr Šmíd

SPO

50 let ředitel školy

2,23 %

JUDr. PhDr. Jaroslav Kuba

CSc., ND

63 let ústavní právník

0,97 %

Poděkování vedení města po prvním kole voleb do Senátu
Vážení spoluobčané, sousedé, přátelé!
Není úplně lehké být dvacet let v čele města a snažit se dělat další a další potřebné věci. Ne vždy se dá vyhovět každému, dělat se dá jen část potřeb a to takové, na které jsou peníze a síla je udělat dobře. Často
člověk musí řešit protichůdné a různorodé požadavky. A kličkovat v tom právním nepořádku a nepředvída-
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Senátní volby 2014, ukázky reakcí tisku (Děčínský deník)

Senátní volby 2014, ukázky reakcí tisku (Děčínský deník)
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Vítězové I. kola senátních voleb, portréty

SENÁTNÍ VOLBY, ŘÍJEN 2014, VÝSLEDKY V KRÁSNÉ LÍPĚ, II. KOLO
Výsledky hlasování
Obvod: 33 – Děčín
Obec: Krásná Lípa
Kandidát
číslo

Volební
strana

příjmení, jméno, tituly

Navrhující
strana

Počty hlasů
Politická
příslušnost 1. kolo 2.
kolo

% hlasů
1.
kolo

2.
kolo

1 Holub Josef Ing.

ODS

ODS

ODS

4

X

0,37

X

2 Kuba Jaroslav
JUDr. PhDr. CSc.

ND

ND

BEZPP

5

X

0,47

X

3 Zíka Martin

Piráti

Piráti

Piráti

9

X

0,85

X

+4 Sykáček Jaroslav Ing.

ČSSD

ČSSD

ČSSD

43

73

4,06

7,06

#5 Linhart Zbyněk Ing.

STAN

STAN

BEZPP

892

960

84,38

92,93

6 Gregor Vladimír Ing.

Svobodní

Svobodní

BEZPP

3

X

0,28

X

7 Zoser Josef

KDU+SZ+HNHR+B10 HNHRM

HNHRM

36

X

3,40

X

8 Šenkýř Václav
Doc. Dr. CSc.

KSČM

KSČM

KSČM

37

X

3,50

X

9 Dvořáčková Marcela Bc.

ANO 2011

ANO 2011

ANO 2011

19

X

1,79

X

SPO

SPO

SPO

9

X

0,85

X

10 Šmíd Petr Mgr.

Ing. Linhart, starosta Krásné Lípy
Český statistický úřad

Volby do Senátu Parlamentu ČR konané dne 10.10. – 11.10.2014
Výsledky hlasování
Obvod: 33 – Děčín
Okrsky

+) postupující kandidát
#) zvolený kandidát

SENÁTNÍ VOLBY, ŘÍJEN 2014, VÝSLEDKY V RUMBURKU
Ing. Linhart zvítězil i v Rumburku (zisk volebních hlasů v Rumburku)
ČSSD

ČSSD

1 616 1 106 42,22

46,64

#5 Linhart Zbyněk Ing.

STAN

STAN

BEZPP

1 659 1 265 43,34

53,35

SENÁTNÍ VOLBY, ŘÍJEN 2014, ZVOLENÍ SENÁTOŘI
Volby do Senátu Parlamentu ČR konané dne 10.10. – 11.10.2014

čís- příjmení, jméno,
lo
tituly

33 5

Linhart Zbyněk
Ing.

věk
45

Volební Navrhující Politická
Povolání
strana
strana
příslušnost
STAN

STAN

BEZPP

starosta
města

zprac.

v%

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

151

151

100

105 485

35 727

33,87

35 379

34 046

96,23

číslo

ČSSD

Obvod

počet

Kandidát

+4 Sykáček Jaroslav Ing.

Kandidát

1. kolo
Bydliště
Krásná
Lípa

hlasy
4

2. kolo
% hlasy %
X

0,37

ing. Sykáček, dosavadní senátor

X

Volební
strana

příjmení, jméno, tituly

Navrhující
strana

Počty hlasů
Politická
příslušnost 1. kolo 2.
kolo

% hlasů
1.
kolo

2.
kolo

1 Holub Josef Ing.

ODS

ODS

ODS

2 263

X

6,64

X

2 Kuba Jaroslav
JUDr. PhDr. CSc.

ND

ND

BEZPP

333

X

0,97

X

3 Zíka Martin

Piráti

Piráti

Piráti

1 453

X

4,26

X

+4 Sykáček Jaroslav Ing.

ČSSD

ČSSD

ČSSD

5 698

0

16,73

0,00

+5 Linhart Zbyněk Ing.

STAN

STAN

BEZPP

11 353

0

33,34

0,00

6 Gregor Vladimír Ing.

Svobodní

Svobodní

BEZPP

1 243

X

3,65

X

7 Zoser Josef

KDU+SZ+HNHR+B10 HNHRM

HNHRM

3 501

X

10,28

X

8 Šenkýř Václav
Doc. Dr. CSc.

KSČM

KSČM

KSČM

2 351

X

6,90

X

9 Dvořáčková Marcela Bc.

ANO 2011

ANO 2011

ANO 2011

5 091

X

14,95

X

SPO

SPO

SPO

760

X

2,23

X

10 Šmíd Petr Mgr.

+) postupující kandidát
Zpět: Výsledky hlasování: http://www.volby.cz/pls/senat/se2?xjazyk=CZ&xdatum=20141010
© Český statistický úřad, 2014
Datum a čas generování stránky: 13/10/2014 10:52:44
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VOLBY DO SENÁTU, ŘÍJEN 2014, VOLEBNÍ ÚČAST KRÁSNÁ LÍPA
Volby do Senátu Parlamentu ČR konané dne 10.10. – 11.10.2014
Volební účast v obcích a okrscích v 1. a 2. kole
Obvod: 33 – Děčín
Obec
název

Voliči
Kolo v seznamu

1.
Krásná kolo
Lípa
2.
kolo

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

2 794

1 104

39,51

1 101

1 057

96,00

2 800

1 035

36,96

1 035

1 033

99,81

% platných
hlasů

VOLBY DO SENÁTU, ŘÍJEN 2014, VOLEBNÍ ÚČAST OKRES DĚČÍN
Volby do Senátu Parlamentu ČR konané dne 10.10. – 11.10.2014
Volební účast v obvodech v 1. a 2. kole
Volební obvod
číslo

název

33

Děčín

Kolo

Okrsky
počet zprac.

v%

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
Odevzdané Platné
účast v % obálky
hlasy

% platných
hlasů

1. kolo 151

151

100

105 485

35 727

33,87

35 379

34 046

96,23

2. kolo 151

151

100

105 550

15 577

14,76

15 574

15 537

99,76
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Listopad byl letos jako říjen relativně teplým měsícem, ale s podprůměrnými srážkami.
Nejteplejší byla první dekáda, kdy panovalo oblačné počasí. Odpolední teploty se pohybovaly kolem 10
stupňů.
Druhá dekáda již byla citelně chladnější, v noci se již objevily první mrazíky, přes den byly teploty jen
velmi mírně nad nulou. V posledních listopadových dnech ale panoval mráz i přes den. Srážek ovšem bylo
velmi málo, měsíční úhrn činilo pouze 17,2 mm.

(Podle: www.pocasi-strelna.cz/krasnalipa.htm)

Z matriky
Dosažený věk

Jméno a příjmení jubilanta

Dosažený věk

Jméno a příjmení jubilanta

90 let

Provázková Marie

60 let

Kinter Stanislav

85 let

Jamnická Marie

60 let

Vorlíček Berthold

80 let

Exnerová Eva

60 let

Vrbová Jana

70 let

Baxa Lubomír

50 let

Bureš Vítězslav

70 let

Buch Ivan

50 let

Eiselt Walter

70 let

Salov Jiří

50 let

Kotlár Roman

70 let

Semerádová Marie

50 let

Kubátová Květa

70 let

Schwarz Jiří

50 let

Povolná Věra

60 let

Bittmanová Vlasta

50 let

Volenec Pavel

60 let

Čermáková Alena

Z jednání Rady města v listopadu 2014
Z usnesení Rady Města Krásná Lípa konaného dne 27. 11. 2014
Rada projednala a schvaluje rozdělení kompetencí členů RM v jednotlivých komisích:
Jan Kolář - komise pro prodej nemovitostí, povodňová komise, komise pro výběrová řízení, komise výstavby a životního prostředí
RNDr. Ivana Preyová - komise pro výběrová řízení, komise pro přidělování dotací na kulturu a sport, skupina pro odstraňování sociálního vyloučení
Mgr. Milan Sudek - komise zdravotně sociální, komise pro projednávání přestupků
Jiří Vích - komise SPOZ
Jiří Podhorský - komise pro hospodaření s byty
Ing. Zbyněk Linhart - komise výstavby a životního prostředí
Jana Drobečková - komise kulturní, komise likvidační.
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Výbory v zastupitelstvu

rel Jarolímek. Význam této společenské a politické změny našich novodobých dějin v úvodu koncertu vyzdvihl

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit členy výborů zastupitelstva města dle předloženého návrhu.

nový senátor za Děčínsko Ing. Zbyněk Linhart a posluchače poté přivítal nový krásnolipský starosta Jan Kolář.
V pondělí 17. listopadu se v kině promítal film Magický hlas rebelky, který představil životní cestu zpěvačky

Rozvojový program MŠMT - žádost ZŠ a MŠ Krásná Lípa

Marty Kubišové, jejíž slibně se rozvíjející pěveckou kariéru ukončila v roce 1968 okupace naší země sovětskými

RM vzala na vědomí podání žádosti o dotaci příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola

vojsky, ale jejíž píseň Modlitba pro Martu s námi zůstala až do znovuzískání svobody (příloha str. 390, 391).

Krásná Lípa do Rozvojového programu MŠMT na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání dětí

Plovoucí betlém

a žáků se znevýhodněním na rok 2015.

Na rybníčku vedle objektu Továrny byl instalován plovoucí betlém. Byl vyroben
našimi technickým i službami a jejich silami také instalován. Dá se očekávat, že

Události v místě
6. ročník cestovatelského festivalu 7 divů
Letos proběhl v Krásné Lípě již šestý ročník festivalu s cestovatelskou tématikou
Sedm divů. Konal se v Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě dne 8. listopadu 2014.
V programu byly přednášky o Kamčatce, Aljašce, po Švýcarsku, na téma Století

v případě úspěchu této součásti předvánoční výzdoby města bude instalován
i v příštích letech.
Nový prvek adventní výzdoby přilákal nejen celou řadu zájemců z řad místních
občanů, ale protože pár metrů vedle rybníčku je autobusová zastávka, upoutal pozornost i osob cestujících
autobusy a turistů. Je to jedna z těch v podstatě drobných věcí, které dokáží podtrhnout slavnostní náladu
a oživit veřejný prostor. (příloha str. 392)

Miroslava Zikmunda, o Indonésii, o cestě embéčkem kolem světa a o životu nártounů
na Filipinách.

Začátek adventu 2014 v Krásné Lípě

Středeční cestovatelské večery

ventní neděle připadla na neděli 30. listopadu.

Advent začíná každoročně mezi 27. listopadem a 3. prosincem. Letošní první adI letošní advent byl plný událostí. První adventní koncert se konal v neděli 30. listo-

V měsíci listopadu začala série přednáškových akcí týkajících se i našeho regionu,

padu. Vystoupily v něm dva místní pěvecké sbory – Sboreček (děti základní školy)

které se konají v přednáškovém sále Křinického pivovaru. 5. listopadu přednášela Natalie Belisová o kamenných křížích na Děčínsku, 12. listopadu Hainer Haschke o historickém území bájného loupežníka Karáska, 19. pak Jiří Rak, který obvykle uvádí své hosty, vyprávěl o cestě
Polskem od Tater po Mazury a listopadovou sérii zakončila přednáška Radima Misiačka o Patagonii. Další akce
jsou naplánovány na prosinec (příloha str. 387).

Svatý Martin na bílém koni v Krásné Lípě
Pro nejmenší a jejich rodiče či prarodiče se dne 11. listopadu na náměstí v Krásné Lípě
konal již tradiční lampionový průvod za svatým Martinem na bílém koni. Přešel ke kinu-kulturnímu domu, kde se konalo divadelní představení spolku Pruhované panenky.
Došlo i na požehnání svatomartinského vína a ochutnávku nejen mladého vína, ale
i různých dobrot. Akci zaštítilo Občanské sdružení Krásnolipsko, ve spolupráci s Farním sborem Českobratrské církve evangelické za podpory města Krásná Lípa (příloha str. 388 - 389).

Koncert k 25. výročí tzv. Sametové revoluce
V listopadu 1989 došlo k zásadní vnitropolitické změně v tehdejším Československu.
Padl mocenský monopol komunistické strany a po dlouhé době byla obnovena svoboda a demokracie. K oslavě tohoto výročí připravilo město dvě akce:
V neděli 16. listopadu byl v místním kostele uspořádán varhanní koncert z klasické
duchovní varhanní tvorby. Interpretem byl pan Jiří Chlum, slovem doprovázel Mgr. Ka-
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a Krásnolipský komorní sbor. Téhož dne proběhly ještě další akce: kytarový koncert
skupiny Guitar Arte Trio v Aparthotelu, krátký koncert Krásnolipského komorního sboru na schodech Domu
Českého Švýcarska a poté starosta pan Jan Kolář slavnostně rozsvítil vánoční strom. K obloze vylétly desítky
balónků a přáníčky a program dne byl zakončen loutkovou pohádkou o Ježíškovi opět v sále Aparthotelu.
V následujících dnech proběhly další akce (pro ženy) a vystoupení country kapely Poutníci v kině-kulturním
domě (příloha str. 393).

První adventní koncert a zahájení adventu
Již tradičně byl svěřen místním pěveckým sborům. Nejprve vystoupil Sboreček,
který pracuje při zdejší základní škole, k němuž se na poslední tři koledy připojil Krásnolipský komorní sbor. Ten poté pokračoval samostatným programem,
složeným z náročných klasických děl domácích i světových mistrů, který zvládl
na výborné úrovni. Nakonec tradičně následoval společný zpěv komorního sboru
a početného publika. Zazněly alespoň části dvou českých koled – Nesem vám noviny a Narodil se Kristus
pán. Zvuk varhan při dohrávce melodie po skončení zpěvu podtrhl sváteční charakter koncertu. Sboreček
vedly Radka Kotuličová a Klára Brabníková, Krásnolipský komorní sbor řídil Milan Sudek na klávesy a varhany doprovázel Michal Janiš. Koncertem provázel Karel Jarolímek.
Po skončení pěveckého koncertu proběhl kytarový koncert Guitar Arte Tria a nakonec po krátkém pěveckém vystoupení komorního sboru a několika větách představitele města byl rozsvícen vánoční strom, který
městu darovali manželé Královi z Vyhlídek. K obloze vylétly desítky balonků s vánočními přáníčky. Přílohy
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dokumentují bohatý program prvního adventního dne (příloha str. 394 - 397)
Rozsvícení vánočního stromu

Další informace z radnice
Několik zpráv mimo usnesení rady či zastupitelstva:
1) Není vyloučeno, že již v prosinci bude moci město převzít stavbu kanalizace.

Bezplatné štěpkování
Tradiční pálení ořezaných větví na zahradách bývá někdy příčinou požárů, nehledě na to, že štěpky jsou dobré například na mulčování a podobně, takže se jako
hodnotná surovina využije vlastně i odpad, který by jinak přišel vniveč. Město
proto nabídlo občanům občany bezplatné štěpkování. Stačilo zavolat na Technické
služby a službu objednat. Bylo pak už jen nutno připravit ořezané větve na technice
přístupné místo, přičemž průměr větví mohl být maximálně 10 cm.

Kostka v listopadu 2014
V kronice bývá zmiňována i Kostka, místní komunitní centrum. Pro kroniku je v následujících řádcích zachycena jeho aktivita v měsíci listopadu jako ukázka toho, co
tato instituce mimo jiné organizuje či pořádá.
Komunitní centrum Kostka připravilo na listopad celou řadu zajímavých akcí:
přednášku z tématu prevence nejen dětské kriminality „Vandalismus“, Klub pro
podnikavé ženy zase akci „Výroba pečených čajů“ a praktickou akci „Výroba
mýdel“. Amari klub uspořádal tzv. „Korálkování“, jehož cílem byla výroba jednoduchých ozdobných předmětů z korálků, což je momentálně velmi frekventovaná zájmová činnost a pečení vánočního cukroví. V době
předvánoční byla jistě užitečná i další aktivita Klubu pro podnikavé ženy – výroba svíček a svícnů nebo tzv.
„Výtvarná dílna“, kde se připravovala adventní výzdoba.

Nové stromořadí u základní školy

2) V podstatě je dokončena rekonstrukce 1. mateřské školy (Smetanova ulice). Částečně je již upraveno i nejbližší okolí, které bude dokončeno v roce 2015.
Jakmile tohle bude hotovo, bude mít město všechny školské budovy včetně úprav
okolních pozemků v pořádku, který snad ještě nikdy najednou nepoznaly.
3) Napřesrok se začne s úpravami areálu Technických služeb, což bude usnadněno i tím, jak se hasiči přestěhují do svého nového objektu po jeho dokončení.
4) Rekonstrukce objektu hasičské zbrojnice sice s jistými problémy, leč přesto pokračuje. Do konce roku by
stavba měla být pod střechou a původní část objektu odizolována podříznutím (příloha str. 398 - 400).

Soutěž Město plné květin 2014 a úpravy rodinných domků
Letošní soutěže se zúčastnilo celkem 22 účastníků, kteří se rozhodli nejen zkrášlit prostředí, ve kterém bydlí, ale i přispět ke zkrášlení celkového vzhledu našeho
města. Porota vybrala vítěze, rada města výběr schválila, a ti nejlepší dostali menší
finanční odměnu. V soutěži nešlo o zisk zajímavé peněžní sumy, ale o motivaci občanů ke spolupráci na tom, aby rodící se centrum turistiky i svým vzhledem lákalo
k návštěvě. Kromě toho ještě deset místních využilo městem nabídnutou podporu na opravu plotů, fasád
a střech rodinných domů. Město poskytlo celkem více než 88.000,- Kč příspěvků (příloha str. 403).
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Mnozí se jistě divili, k čemu vlastně jsou ty velké betonové kontejnery vedle budovy
školní družiny v Komenského ulici. Na výsadbu běžného stromořadí zde prostě již
není místo – chodník, ulice. Proto ty kontejnery musely nahradit přirozené prostředí a po naplnění zeminou byly osázeny akáty. Na jaře k nim pracovníci Technických
služeb přidají ještě barevné letničky, a celá ulice tak dostane zcela jiný vzhled.
Není to konec úprav okolí školy, protože po rozmístění odpočinkového mobiliáře
a zmíněné výsadbě budou následovat další technické úpravy, jejichž smyslem bude celkové zklidnění dopravy v ulici Školní.

Mistrovství světa v kickboxu – Praha 2014
Ve dnech 10. -15. 11. se sjelo do Prahy 654 závodníků z 38 států z celého světa
na Mistrovství světa asociace WKF. V početném reprezentačním týmu České
republiky nechyběli ani zástupci KBC Krásná Lípa a všichni přispěli k historicky
nejúspěšnějšímu výsledku národního týmu na světovém šampionátu této světové
federace. Nejdříve získala překvapivě světový titul v juniorkách Andrea Farská
a druhý den přidala ještě stříbro. V mladších žácích přidal dva světové tituly Lukáš Hudler, a v mužích, v supertěžké váze, rovněž dva tituly nestárnoucí Josef Vodák. Jan Marhan vybojoval dvě stříbra. Poslední den
přidal stříbro ještě Ladislav Hudler ve veteránech a zlato Milan Dušek v týmech.
Bilance KBC Krásná Lípa: 6 zlatých a 4 stříbrné a trenéři Vesecká, Masopust a Dušek převzali ocenění pro
nejlepší trenéry celého šampionátu. Pořadí národů na MS 1. místo Česká republika, 2. místo Francie, 3. místo
Portugalsko. Opět výkon hodný zápisu do městské kroniky. (využita část textu Milana Duška)
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Zprávy o Krásné Lípě uveřejněné jinde
DĚČÍNSKÝ DENÍK V LISTOPADU 2014 (heslovitě)

Lidové noviny

(Není-li uvedeno jinak, ponecháváme v textech, jež přebíráme, původní pravopis i stylistiku. Kurzívou

Tento deník přinesl mj. článek respektovaného komentátora pana Petra Kamberského s názvem „Návrat
listopadu skrz Babiše“ (pozn.: je o Andreje Babiše, v té době ministra financí vlády České republiky). Článek reflektuje současnou vnitropolitickou situaci a v jednom místě si se neskrývanou sympatií zároveň
všímá úspěchu krásnolipského starosty ing. Zbyňka Linharta v senátních volbách (příloha str. 413).

psané texty nejsou součástí citací.)

Děčínský deník 5. listopadu 2014
V rubrice „Číslo dne“ byla dvě sdělení: v neděli 16. listopadu se v kostele v Krásné Lípě koná koncert
duchovní hudby a v pondělí poté se bude v místním kině promítat film Hlas rebelky. Ke koncertu další
podrobnosti uvedeny nebyly, u filmu se sděluje stručně obsah a výše vstupného (příloha str. 404).
V témže čísle se objevil text „S povolením těžby se dvojice nenamáhala“, který přiblížil případ lesního pychu. Dva muži pokáceli bez povolení několik stromů a byli dopadeni policií při skládání nařezaných polen
(rovněž příloha str. 404).

Děčínský deník 10. listopadu 2014
Děčínský deník oznamuje mikulášskou besídku Mateřského centra Beruška. Zajímavá je i předpověď
meteorologů na prosinec, o chystané opravě dvou silnic i zpráva Policie ČR (příloha str. 406).

Děčínský deník 14. listopadu 2014
Dvě zmínky se týkají Krásné Lípy v tomto čísle DD. Ta první poměrně podrobně upozorňuje na nedělní
program kina, druhá je závažnější – oznamuje složení nového vedení města po volbách. Pro futuro je jistě
zajímavý i článek týkající se cen pohonných hmot v Ústeckém kraji (příloha str. 409).

Děčínský deník 21. listopadu 2014
V pátek 21. listopadu vyšlo v Děčínském deníku poprvé upozornění na chystanou akci „Čertovská diskotéka“ (příloha str. 410).

Děčínský deník 22. listopadu 2014
V sobotu 22. listopadu se v Děčínském deníku opakovalo upozornění na chystanou akci „Čertovská diskotéka“ v Krásné Lípě (příloha str. 411).

384

Zprávy uveřejněné v dalších médiích

Deník přinesl dále celostránkový rozhovor redaktorů Petra Kamberského a Kateřiny Eliášové s nově zvoleným senátorem za volební okres Děčín, ing. Zbyňkem Linhartem. Článek měl název „Snad nejsme zločinci a pitomci“. Název narážel na výrok p. Linharta v článku citovaný: „Zákony předpokládají, že všichni
jsou podvodníci a pitomci.“ Náš bývalý starosta kritizoval všechny bývalé vlády i tu současnou, uvádíme
volně v bodech, nač jeho kritika směřovala:
 osmnáct starostů sepsalo výzvu vládě (tzv. Šluknovské desatero), ale přes návštěvu hned tří ministrů
se nic nezměnilo, ani odpověď nepřišla,
 dvakrát zde před volbami byl premiér Sobotka, ale nic neřešil, přijet jen podpořit sociálně demokratického kandidáta na funkci senátora,
 bývalý premiér Nečas tady sice krátce byl, pohovořil krátce se starosty, vydal prohlášení, a tím vše
skončilo,
 před patnácti lety bývalo zvykem, že když přijel starosta na ministerstvo, mělo to váhu, dnes je arogance úředníků velká,
 na turisticky atraktivní trati vedoucí do Německa chátrají nádražní budovy, ale stát se o ně nestará,
převést je zdarma na obce, aby se o ně postaraly, ale odmítá,
 problémy v dotacích z EU jsou stále horší: před pár lety stačilo přečíst si osmdesátistránkovou brožuru
a pak jen dodržovat zákon, dnes je těch brožur osm a mají dvacet devět příloh, které se stále mění, takže
když se podá žádost o dotaci, v té chvíli už jsou zase předpisy jiné,
 bývalý premiér Paroubek slíbil, že např. na stavbu domu nebude třeba povolení, že bude stačit ohlášení, ale to ohlášení je mnohem složitější než někdejší povolení,
 konkrétní příklad: jeden občan chtěl jen obnovit u svého domu okno, které bylo kdysi zazděno, ale
na to potřebuje projekt, který je dražší než to okno,
 zdůrazňuje, že neútočí na stávající vládu, protože ho zklamaly také všechny předchozí,
 bují centralismus ve všem, dnes obec například ani nesmí vědět, kdo jaké dávky od státu dostává, natož aby se k tomu mohla alespoň vyjádřit – a přitom o těch lidech ví všechno, na rozdíl od úředníků, kteří
o udělení dávek rozhodují,
 zákon o veřejných soutěžích je napsán tak, že povinně zvítězí firma s nejnižší nabídkou a zadavatel
ji musí vzít, přestože s ní má špatné zkušenosti, nesmí vybrat firmu z regionu, která by pomohla snížit
velkou nezaměstnanost,
 proti drogám, které se tady vyrábějí ve velkém a pašují do Německa, se naše vláda rozhodne zasáhnout
teprve poté, co se ozve saská zemská vláda, na žádosti starostů nikdo ohled nebral.
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Pozn. kronikáře: Výše uvedenými citacemi nemá být oslavován pan senátor, ale jde o to zachovat takto
paměť na některé z problémů, které region trápí, ale s nimiž nikdo zodpověděný a mocný nic nedělá.

Přílohy

Zpravodaj Šluknovský výběžek
Tento měsíčník si všiml ve svém listopadovém čísle Krásné Lípy několikrát. Je zde zmínka o rozsvícení vánočního stromu, zpráva o výsledku úprav okolí nádraží a komentář „V Krásné Lípě vyhrál Zbyněk Linhart“
(příloha str. 414, 415).

Zpravodaj 5 plus 2, Děčínsko
Jde o týdeník mediální skupiny Mafra, která patří současnému ministru financí panu A. Babišovi. Skupina vlastní např. deníky Mladou frontu Dnes, Lidové noviny, Metro, týdeník 5 plus 2, internetové deníky
iDNES a lidovky.cz, televizní stanice Óčko, dva mobilní operátory a další média a mediální prostředky.
V čísle z 21. listopadu 2014 je Krásná Lípa zmíněna dvakrát. Jednou v článku „Města na Děčínsku se
připravují na advent“, podruhé v krátké zmínce o několika stromech vysázených do kontejnerů v Komenského ulici (příloha str. 415).

Středeční cestovatelské večery
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Svatý Martin na bílém koni v Krásné Lípě.
Svatý Martin se dne 11. listopadu 2014, dostavil na Křinické náměstí v Krásné Lípě v 16.30 hod. Sice
nebyl, jak tradice velí, na bílém koni, ale ihned byl obklopen stále rostoucím hloučkem dětí i dalších
zvědavců, mnozí z nich jej doprovázeli prakticky pořád. A tak začal pro mnohé opravdu hezký večer.

Svatý Martin na bílém koni v Krásné Lípě

Děti se sešly na náměstí a za svitu svých lampionů po chvíli přešly do kina na představení i na nečekané a milé pohoštění. I pro dospělé se tam něco našlo.

388

389

L I S T O PA D 2 0 1 4

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

Varhanní koncert, program

390

Varhanní koncert
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Plovoucí betlém

Úplný program oslav adventu 2014 v Krásné Lípě

392
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První adventní koncert . Sboreček letos opět zahájil první adventní koncert.
První adventní koncert se konal v neděli 30. 11. 2014 od 15.00 hodin v kostele sv. Máří Magdalény v
Krásné Lípě. Účinkoval Krásnolipský komorní sbor a sbor zdejší školy Sboreček. Poté proběhl v Aparthotelu Lípa vánoční kytarový koncert Guitar Arte Trio, byl rozsvícen vánoční strom na náměstí a pro
děti ještě byla připravena loutková pohádka Divadla Na cestě – O Ježíškovi.

Koncert Sborečku se konal ve zcela zaplněném kostele

Adventní koncert se konal ve zcela zaplněném kostele

Krásnolipský komorní sbor v kostele...
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... a na schodech Domu Českého Švýcarska

Loutkové divadlo

Guitar Arte Trio

Na náměstí k rozsvícení vánočního stromu přišlo opravdu hodně lidí
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Takhle vypadalo náměstí v Krásné Lípě v první adventní večer v roce 2014

Pohled na stavbu hasičské zbrojnice v listopadu 2014

Ke zprávám z radnice

A takto by mohla tatáž stavba vypadat po dokončení

399
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Dva pohledy na I. mateřskou školu Smetanova ulice

L I S T O PA D 2 0 1 4

Další součásti úpravy náměstí - Poutač z dílny dobrovolníků lákal k účasti na slavnosti začátku
adventu 2014

Úprava kašny umožnila i noční světelné efekty v zimním období, kdy vodotrysk nepracuje

400
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Fotografie prací úspěšných účastníků soutěže Město plné květin

Kašna, rozsvícený vánoční strom, v pozadí hotel, který se podílel na zahájení adventu

Náměstí vypadá opravdu kouzelně i za noci, kdy je plné jemných světel
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Děčínský deník 5. listopadu 2014
Poněkud zvláštní oznámení (více v textu kroniky)

Děčínský deník 10. listopadu 2014
Oznámení o chystané akci. Zajímavá je i níže uvedená prognóza.

Dopadení zloději

Takhle vypadala hlavička Děčínského deníku 14. listopadu 2014
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I zpráva o opravě, která se teprve chystá, potěší.
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Překvapení se nekoná-přehled o kriminalitě v rámci působnosti odboru Policie ČR Děčín
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Festival Sedm divů, program
Podrobný program Cestovatelského festivalu Sedm divů
8. listopadu 2014
12.00 | Václav Sojka - Kamčatka putování za vulkány, medvědy, lososy a lidmi
Držitel několika ocenění za fotografie, dlouholetý strážce Národního parku České Švýcarsko a fotograf Správy
Národního parku České Švýcarsko se vydal nejen za vulkány, medvědy, ale i lidmi na Kamčatku. O svém putování bude vyprávět během promítání svých nádherných fotografií.
13.20 | Magda Radostová - Aljaška
Autorský pořad cestovatelky a amatérské fotografky Magdalény Radostové ke stejnojmenné knize, s promítáním fotografií a zajímavým vyprávěním. Autorka své povídání obohacuje o popisy navštívených lokalit a praktické informace, které na svých cestách nasbírala. V pořadu přiblíží Aljašku jako rozlehlou, dech beroucí krajinu
nedotčenou civilizací. Beseda vás blíže seznámí s místy, jako jsou Anchorage, Fairbanks, městečka Hope, Homer, Haley, McCarthy, přístavy Seward a Valdez, národními parky Denali, Katmai a mnoha dalšími lokalitami.
14.40 | RNDr. Milada Řeháková, Ph.D. - Život s filipínskými nártouny Projekt Tarsius
Vydejte se s námi na filipínské souostroví za tajemnými nočními primáty nártouny filipínskými. Během našeho povídání se ohlédneme za již pětiletým snažením projektu Tarsius, který v nitru filipínské džungle pátral
po těchto unikátních tvorečcích s cílem zjistit stále chybějící informace o jejich životě a také napomoci jejich
ochraně. Co se nám za tu dobu podařilo a co stále zůstává záhadou? Mají tito tvorové šanci na přežití? Těšit se
můžete na povídání doplněné jedinečnými fotografiemi Petra Slavíka a dalších účastníků projektu. Připraveny
jsou také videonahrávky přímo z terénu a zvukové nahrávky nočního pralesa včetně hlasů samotných nočních
skřítků nártounů filipínských.
16.00 | Michal Vičar - Na embéčku kolem světa
Studenti psychologie a žurnalistiky se vydali na cestu kolem světa 40 let starou Škodou 1000 MB. Paradoxně
nerozuměli autům. Jejich výprava trvala sedm měsíců a trasa vedla přes čtyři kontinenty. Po téměř 40 000
kilometrech si splnili sen a vrátili se šťastně domů. Prožijme s nimi jejich dobrodružství.
17.20 | Petr Horký - Jak vzniká film Století Miroslava Zikmunda?
Zikmund a Hanzelka - všichni známe jejich expedice, knihy a filmy. Ale nikdo neví, jaký žili život. V dubnu
příštího roku vyráží na svoji cestu do kin celovečerní dokument, který se vůbec poprvé zabývá pozadím jejich
fenomenálního díla. Miroslav Zikmund odtajnil archiv svých osobních deníků, které si píše neuvěřitelných 88
let! Petr Horký přijede představit vznik filmu a také promítnout několik záběrů z natáčení, které se k širší veřejnosti možná nikdy nedostanou
19.30 | Adam Lelek - Indonésie, po stopách lidojedů, multimediální pořad z cyklu Planeta Země 3000
Dobrodružný příběh, silné emoce, dech beroucí chvíle v programu unikátního vzdělávacího projektu Planeta
Země 3000 „Indonésie po stopách lidojedů“ se společně se zakladatelem projektu, fotografem a dobrodruhem
Adamem Lelkem vypravíme do pestrobarevné Indonésie. Vstoupíme do žlutého pekla kráteru Kawah Ijen,
setkáme se s orangutanem bornejským a kahau nosatým. Poznáme, jak vypadá život ve městě Banjarmasin.
Navštívíme i ostrov bohů Bali. Adamovým cílem na této expedici je setkání s kmenem stromových lidí, kteří
i ve třetím tisíciletí žijí na úrovni doby kamenné. Cesta ke Korowaiům vede divokou a neprostupnou džunglí
tajemného ostrova Nová Guinea.
Autor: Ivo Chrástecký

408

Děčínský deník dne 14. listopadu 2014
Dvě zajímavosti: Upoutávka na filmové představení a ceny pohonných hmot
Ceny pohonných hmot byly v této době považovány za příliš vysoké, ekonomice obecně i občanům
individuálně škodící – kromě těch, kdo na tom vydělávali. Dle oficiálních vyjádření byly za vysokými cenami pohonných hmot údajně vysoké ceny ropy na světových trzích.
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Děčínský deník dne 21. listopadu 2014
Ještě před Mikulášem i před adventem proběhly ve městě zajímavé společenské akce

Děčínský deník dne 22. listopadu 2014
22. listopadu byla sobota, inzerát týkající se
čertovské diskotéky, se zde opakuje
Pro srovnání uvádíme vlevo text z pátku 21.
listopadu

Další zmínka o Krásné Lípě je v souvislosti
s výsledky podzimních komunálních i senátních
voleb v Krásné Lípě

410
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A zde vystřižený úryvek týkající se Krásné Lípy a jejího starosty:

Komentář Petra Kamberského
Zde je celý článek
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Zpravodaj Šluknovský výběžek, listopadové číslo
Na titulní straně je naše město zmíněno v předposlední větě článku o adventu.

Upravené okolí krásnolipského nádraží zaujalo i autora následujících řádků:

414

Shrnutí výsledků voleb v Krásné Lípě v jednom
sloupečku je velmi výmluvné:

Týdeník 5 plus 2.
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KRONIKA MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA

Takto vypadala hlavička týdeníku 5 plus 2 v listopadu 2014:

PROSINEC 2014
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Obsah
Počasí v prosinci 2014.................................................................................................................... 3
Z matriky ...................................................................................................................................... 3

Počasí v prosinci 2014
V prosinci se objevily i silnější mrazy, byl to skutečně chladný zimní měsíc, i když se objevila i teplota +
6°C, která byla nejvyšší dosažená za posledních šest let. Stalo se tak 19. prosince v noci! Nejnižší teplota

Z jednání zastupitelstva v prosinci 2014 ......................................................................................... 4

byla – 11,6°C, bylo to v neděli 28. 12.

Události v místě ............................................................................................................................. 5

Od začátku měsíce ale panovaly tzv. ledové dny, což znamená, že se teplota nedostala nad 0° C. Později

První adventní koncert.............................................................................................................................. 5
Autobusová doprava ................................................................................................................................. 5
Schůzka starostů Dobrovolného svazku obcí Sever ................................................................................. 6

ale přišly dny, kdy mrzlo jen v noci, ale ve dne byly až 3 stupně nad nulou.
Ke konci vánoc přišla změna. Znatelně se ochladilo a začalo i více sněžit, vrátily se ledové dny. Srážkově
byl prosinec průměrný, ale většinou bohužel pršelo.
Uvádíme i tabulku srovnání charakteristik prosincového počasí za šest let:

Druhý adventní koncert ............................................................................................................................ 6

Rok

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Střechy, ploty a fasády .............................................................................................................................. 6

Průměrná teplota

0,3°C

1,0°C

-1,5°C

1,2 °C

-6,5°C

-2,1°C

Den otevřených dveří v MŠ Motýlek.......................................................................................................... 6

Maximální teplota

9,4°C

8,3°C

5,5°C

8,3°C

3,9°C

6,2°C

Minimální teplota

-11,6°C

-5,1°C

-14,9°C

-5,8°C

-18,5°C

-20,7°C

Maximální vlhkost

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Minimální vlhkost

69%

61%

71%

44%

68%

62%

Maximální poryv větru m/s

16,4 m/s

18,1 m/s

12,7 m/s

23,4 m/s

17 m/s

13,2 m/s

Úhrn srážek

69,6 mm

72,2 mm

70,1 mm

85,9 mm

112 mm

81 mm

Reprezentanti České republiky přišli na naši radnici ............................................................................... 7
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Z jednání zastupitelstva v prosinci 2014

Události v místě

Ve středu 10. prosince proběhla hned dvě zasedání zastupitelstva města. Zastupitele mimo jiné čekalo

První adventní koncert

projednání kompetencí starosty a místostarostů, jmenování odborných komisí rady města, schválení plá-

Již tradičně se v neděli 30. listopadu konal v kostele první adventní pěvecký koncert v podání Sborečku

nu práce a složení výborů, projednání hospodaření města, financování příspěvkových organizací a další.

a Krásnolipského komorního sboru. Sboreček přednesl hlavně koledy, dětské a lidové písně, ve společném

Celkem šlo o čtyřicet různých usnesení, z nichž vyjímáme:

zpěvu s komorním sborem zazněly tři zahraniční koledy. Krásnolipský komorní sbor měl svůj program ná-

Kompetence starosty, místostarostů a tajemnice MěÚ

ročnější, byl sestaven z klasických děl předních domácích i světových skladatelů (A. Dvořák, G. F. Händel, O.

ZM schvaluje rozdělení úkolů, kompetencí a věcné náplně starosty města a místostarostů města. ZM po-

di Lasso, J. Berthiér, W. A. Mozart, A. L. Weber). Zcela zaplněný kostel tak byl opět svědkem dobré kulturní,

věřuje paní Janu Drobečkovou zastupováním starosty města v době jeho nepřítomnosti, nebo v době, kdy

společenské a duchovní akce. (příloha str. 450, 451)

starosta města nevykonává funkci.

Následně proběhl v prostorách nového hotelu koncert kytarového tria Guitar Arte Trio, které je v místě již
dobře známé. (příloha str. 452)

Rozpočtové provizorium města Krásná Lípa pro rok 2015

Ani to ale nebyl konec oslav začátku adventu. Následoval krátký pěvecký koncert Krásnolipského komorní-

ZM schvaluje hospodaření města Krásná Lípa od 1. 1. 2015 podle rozpočtového provizoria, schvaluje

ho sboru, poté byl na náměstí rozsvícen vánoční strom. Ke sváteční atmosféře večera přispěla i neobvyklá

pokračování realizace investic města a proplácení jednotlivých plateb dle smluvních podmínek rozpočtu

výzdoba vodní plochy rybníčku za objektem Továrny. (příloha str. 453, 454)

akcí do schválení rozpočtu města na rok 2015.

Autobusová doprava
Neinvestiční příspěvek pro ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. pro rok 2015

Je možné, že by tato zpráva nebyla pro kroniku jedné obce tak důležitá, kdyby nedošlo k takovým změnám,

ZM schvaluje neinvestiční příspěvek na provozní výdaje v hlavní činnosti příspěvkové organizace Základní

které obyvatelům nejen Krásné Lípy nadělaly spoustu problémů. V této chvíli tomu ještě téměř nic nena-

škola a Mateřská škola Krásná Lípa /dále jen ZŠ a MŠ/ pro rok 2015 v celkové výši 4 670 tis. Kč.

svědčovalo, oficiální zprávy byly jen a jen pozitivní. Vyjímáme: „K 1. lednu 2015 dochází v Ústeckém kraji

Navýšení dotace MPSV pro Kostka Krásná Lípa, p. o.
ZM schvaluje přijetí navýšení dotace MPSV na rok 2014 pro Kostka Krásná Lípa na poskytování sociálních služeb o 657 000 Kč. Schvaluje neinvestiční dotaci na projekt Kompetence v Kostce v celkové výši
823 743 Kč. Dotace je v plné výši financována z Norských fondů prostřednictvím Nadace OSF.

ke kompletní reorganizaci autobusových linek, mění se dopravci, dopravní oblasti, vedení linek a rozsah
jízdních řádů. Zároveň se zavádí integrovaný zónově relační tarif, jednotný pro všechny smluvní autobusové
a železniční dopravce. Společně tento systém ponese název Doprava Ústeckého kraje.“ Jenomže: autobusy nejezdily nebo nabíraly velká zpoždění, některé důležité spoje se staly nepoužitelnými pro ty, kteří je
potřebovali na dopravu do práce, do školy, pro nás bylo zrušeno přímé spojení do Děčína atd. K problému se
vrátíme v zápisu z ledna 2015.

Veřejnoprávní smlouva s obcí Doubice v oblasti přestupkového řízení
ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené působnosti v oblasti přestupkového

Schůzka starostů Dobrovolného svazku obcí Sever

řízení mezi městem Krásná Lípa a obcí Doubice.

Starostové se sešli poprvé od voleb, Krásná Lípa zde byla zastoupena starostou, hostem jednání byl i náš
senátor ing. Zb. Linhart. Na programu byly nejprve finanční záležitosti, kdy byl mj. schválen příspěvek na do-

Prodej hasičského vozidla

pravu občanů autobusem ze spádové oblasti na divadelní představení v Rumburku. Dále se řešily organizač-

ZM schvaluje prodej hasičského vozidla Tatra 138 DL 1, RZ DCA 56-85, rok výroby 1963, za nejvyšší nabíd-

ní věci, především nominace do orgánu MAS Šluknovsko. V diskusi pak se pak projednaly např. informace

kovou cenu.

ke změnám v autobusové dopravě v Ústeckém kraji od 1. 1. 2015.

(využit text starosty Krásné Lípy Jana Koláře)
Asistent prevence kriminality 2015
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci z programu Prevence kriminality 2015 na projekt Asistent prevence

Druhý adventní koncert

kriminality. Celkové náklady na projekt jsou 159 100 Kč, žádost o dotaci je ve výši 143 000 Kč. ZM schva-

V neděli 7. prosince proběhl druhý adventní koncert. V kapli ve Vlčí Hoře opět

luje spoluúčast města v maximální výši do 16 100 Kč.

vystoupil americký kytarista Tony Ackerman. Dále využíváme text Jana Koláře

(všechna usnesení jsou zde redakčně upravena a krácena)

z www stránek města: „První polovina koncertu byla vlastně hodinou hudební
výchovy - procházkou historií vánočních písní a koled různých národů a období.
V několika písních se k Tonymu Ackermanovi připojil s příčnou flétnou anglický
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Třetí adventní koncert

muzikant Jeremy Chapman a jejich improvizované setkání (poznali se v sobotu před koncertem) přineslo
neopakovatelné hudební zážitky, umocněné svátečním prostředím potemnělého, svátečně vyzdobeného kos-

V neděli 14. prosince se v kostele uskutečnil třetí letošní adventní koncert pořá-

telíku. V druhé polovině koncertu se stal Tony Ackerman spíše sbormistrem, kdy rozezpíval všechny přítomné

daný městem. Koncertu se ujal folklorní soubor Lužičan. Soubor vystoupil nejen

v desítce nejznámějších koled, nejen českých.“ (příloha str. 455, 456)

se zpěvy, ale i se svou cimbálovou muzikou. Dobře navštívený kostel byl svědkem
zpěvu koled se scénickými prvky připomínajícími lidové folklorní tradice. Byl to pří-

Střechy, ploty a fasády

jemný předvánoční zážitek. Kdysi byl zpěv koled především záležitostí rodinného

Město Krásná Lípa i v roce 2014 vyhlásilo soutěž zaměřenou na zkrášlování obce.

života, patřilo to k domácí oslavě vánoc, dnes již bohužel koledy slýcháme spíše na adventních koncertech.

Na základě výzvy se mohli ti občané, kteří v tomto roce hodlali opravit své rodinné

(příloha str. 461, 462)

domy nebo oplocení pozemků přihlásit a po dokončení prací požádat o poskytnutí
příspěvku na tyto práce. Rada města nakonec schválila poskytnout celkem 88.500 Kč
jako příspěvek těm, kteří dodrželi stanovené podmínky. Je zřejmé, že nešlo o žádný
pokus sanovat náklady, ale poskytnout alespoň příspěvek, který byl v možnostech města. (příloha str. 457)

Den otevřených dveří v MŠ Motýlek

Návštěvy dětí v domech s pečovatelskou službou
V pondělí 15. prosince navštívily Dům s pečovatelskou službou („modrý“) děti z MŠ Sluníčko. Děti nám zazpívaly, přednesly básničky, zahrály, zatancovaly, popřály hezké Vánoce a našim seniorům předaly dárek.

(příloha str. 462 - 464)

Krásná Lípa se může pochlubit nyní tím, že všechny budovy v majetku města jsou

Ve středu 17. prosince navštívily děti z MŠ Brouček druhý dům s pečovatelskou službou („žlutý“). Obyvate-

v dobrém stavu. Zejména budovy i pozemky školy a školských zařízení jsou dnes

lům domu popřály hezké vánoce a šťastný nový rok a příjemně je pobavily svým hezkým vystoupením.

opravdu krásné. Vylepšeny byly i vnitřky všech budov. Po dokončení úprav budovy

(příloha str. 464 - 466)

MŠ Motýlek ve Smetanově ulici by uspořádán Den otevřených dveří pro všechny
zájemce. Na návštěvníky čekalo milé přijetí, komentovaná prohlídka školky a ochutnávka výborných dezertů. Každý se tak mohl přesvědčit o tom, jak a na co jsou vynakládány nemalé prostředky
z městského rozpočtu. (využita část textu z www stránek města). (příloha str. 457, 458)

Reprezentanti České republiky přišli na naši radnici
Titulek sice evokuje jakousi cizí návštěvu, ale šlo o to, že město chtělo poděkovat

Další adventní koncert a výstava prací žáků základní školy
18. prosince odpoledne ve zcela naplněné obřadní síni městského úřadu koncertovali žáci zdejší školy, kteří jsou zároveň žáky Základní umělecké školy v Rumburku.
Posluchači slyšeli zpěv, hru na klavír, kytaru, housle a flétnu. Nechyběl ani společný zpěv na závěr.
Tím ale adventní koncerty, na nichž vystupovali žáci naší školy, neskončily.

sportovcům zdejšího oddílu kickboxu (KBC Krásná Lípa), kteří již vícekrát skvěle

Ve čtvrtek 18. prosince se žáci základní školy prezentovali naší veřejnosti výstavou svých výtvarných prací

reprezentovali a vlastně tak i propagovali naše město. V letošním roce se tak svou

i svou účastí na koncertu. V něm vystoupil Křiničánek, muzika ZUŠ (základní umělecké školy) Varnsdorf, pě-

úspěšností naši mladí sportovci stali osmým nejlepším družstvem v rámci České

vecký sbor školy Sboreček, pěvecký sbor žáků mateřské školy, zdejší folklorní soubor Lužičan a jeho cimbálo-

republiky, což je bezesporu vynikající úspěch. Citujeme z www stránek města: „Se-

vá muzika. Vše se odehrálo v prostorách kulturního domu. (příloha str. 466 - 468 / 470, 471)

tkání se zúčastnili úspěšní borci klubu ověnčení úspěchy z letošního Mistrovství světa asociace WKF (World
Kickboxing Federation), nestárnoucí Josef Vodák (2 tituly v supertěžké váze), nositelka mistrovského titulu
v juniorské kategorii Andrea Farská a dvojnásobně stříbrný Jan Marhan. Zlatou medailí v kategorii týmů se
pochlubil i sám Milan Dušek. Mistrovství se účastnilo 654 závodníků z 38 států z celého světa a krásnolipští
borci se v silné konkurenci rozhodně neztratili a řada účastníků se asi musela podívat do atlasu, kde že to ta
Krásná Lípa vlastně je.“ (příloha str. 458)

Příspěvek našich turistů k oslavám adventu

Pokuta udělená městu
Stala se velmi nepříjemná věc. Přestože město se při čerpání dotací vždy řídilo jak předpisy, tak i průběžně se
měnícími centrálními pokyny, byla městu udělena pokuta ve výši 150 tisíc korun za údajně netransparentní
postup ve výběrovém řízení na dodavatele stavby kanalizace v Krásné Lípě. Stalo se tak i přesto, že celá stavební akce byla opakovaně prověřována a každý postupný krok konzultován a schvalován příslušnými místy.
Nadto bylo sdělení o udělení pokuty zveřejněno v době, kdy město nemělo o tomto politováníhodném kroku
žádnou informaci. Starosta ihned reagoval dopisem, ve kterém protestoval proti takovému způsobu jednání.

Adventní sobota 13. prosince nabídla mnohým místním i přespolním hezkou podíva-

Jádro problému bylo v tom, že město kdysi při výběru dodavatele použilo losovací metody, která byla tehdy

nou. Před objektem Továrna prodávali turisté nejen vánoční stromky, ale i výborné

platnou legislativou povolena. V době vzniku tohoto zápisu bylo vše v dalším jednání. (příloha str. 469)

klobásy, i něco na zahřátí se našlo. Uvnitř v krásných výstavních prostorách připravili mnozí domáčtí i řemeslní výrobci prosté stánky s nabídkou rukodělného zboží.
Akce byla hojně navštívena od ranních do odpoledních hodin. (příloha str. 459 - 461)

422

423

PROSINEC 2014

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

Poslední adventní koncert

Děčínský deník 5. prosince 2014

Je již jistou tradicí, že poslední adventní koncert v Krásné Lípě je svěřen zdejšímu

Podrobnější oznámení o koncertu Tonyho Ackermana na Vlčí Hoře. (příloha str. 477)

folklornímu souboru Dykyta. Má to svoji logiku, protože Dykyta je během roku
tak vytížena množstvím vystoupení v jiných místech, že do domácího prostředí se

Děčínský deník 6. prosince 2014

dostává spíše výjimečně. Jak bývá obvyklé, Dykyta si jako hosta pozvala Krásnolip-

DD se v rubrice Číslo dne s uznáním zmiňuje o příspěvku, které město Krásná Lípa poskytlo na úpravu

ský komorní sbor (KKS), který svým vystoupením vyplnil úvodní část koncertu.

střech, plotů a fasád vlastníkům rodinných domů. (příloha str. 476)

KKS přednesl pěvecké pásmo složené nejen z vokálních čísel z pera slavných domácích i světových autorů,
součástí jeho vystoupení byly i dva instrumentální vstupy, v nichž za doprovodu Michala Janiše přednesl

Děčínský deník 10. prosince 2014

houslová sóla pan Jaroslav Šťastný, člen stuttgartské filharmonie. Sbor řídil pan Milan Sudek.

Svým plošným rozsahem poměrně rozsáhlý text sděluje, že dne 29. prosince mohou návštěvníci zdejšího

Poté vystoupila Dykytka se svým dětským pásmem „Pojďte s námi do Betléma“a vrcholem koncertu bylo

kina-kulturního domu zhlédnout „úžasné komediální dobrodružství“, pohádku Ledové království. Jde

náročné koncertní pásmo Dykyty, která v koledách „prošla“ od Moravy po sever Čech, ale vždy krojích pří-

ovšem o pouhou upoutávku na program místního kina.

slušných pro tu kterou folklorní oblast – bylo jich bezmála deset. Závěr patřil společnému zpívání známých
koled, a aby všichni zpívali stejný text, dostali je posluchači předem na stoly namnožené. Slovem provázel

Děčínský deník 12. prosince 2014

Karel Jarolímek. Koncert byl velice důstojným vyvrcholením letošního adventu.

Děčínský deník se rozepisuje o pokutě, která byla antimonopolním úřadem uložena Krásné Lípě. (příloha

Pozn.: město pravidelně pořádá čtyři adventní koncerty, vždy v příslušné adventní neděli, případně sobotě.
Ostatní koncerty, které v době adventu v místě probíhají, proto nezahrnujeme do počtu oněch čtyř, uvádíme
je zvlášť. (příloha str. 472, 473)

str. 478)
Město následně podalo stížnost na postup úřadů v této věci (příloha str. 479).
Děčínský deník informuje o chystaném adventním koncertu Dykyty v Krásné Lípě (příloha str. 478).

Vánoční vystoupení SoliDeo

Děčínský deník 13. prosince 2014

Děčínský instrumentálně vokální soubor tohoto jména je v Krásné Lípě poměrně

Článek v DD se netýká přímo Krásné Lípy, ale mimo jiné informuje o chystaném vystoupení krásnolipské

častým hostem. Ve čtvrtek 25. prosince se opět svým uměním prezentoval v kos-

Dykyty v zubrnickém skanzenu. (příloha str. 479)

tele sv. Máří Magdalény v Krásné Lípě. Program koncertu byl převážně sestaven
z méně známé vánoční historické hudby a zpěvů od tvorby gotické až po české

Děčínský deník 19. prosince 2014

baroko. Umělci se předvedli nejen koncertním zpěvem, ale i hrou na celkem dvacet

V článku s nadpisem „Krásná Lípa odmítá pokutu, podá rozklad“ přinesl Děčínský deník informace o zvláštní

pět dobových nástrojů. Některé z nich byly pro posluchače opravdu neobvyklé. Koncert příjemně obohatil

situaci: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhodl udělit městu pokutu za údajné chyby v tendru na ka-

významný vánoční svátek. (příloha str. 474, 475)

nalizaci. Výše pokuty činí 150.000. Kč. Úřad vše zveřejnil, ačkoli Krásnou Lípu ani jejího právního zástupce
o rozhodnutí neinformoval.

Zprávy o Krásné Lípě uveřejněné jinde
DĚČÍNSKÝ DENÍK V PROSINCI 2014 (heslovitě)
Děčínský deník 1. prosince 2014
DD oznamuje, že se bude na Vlčí Hoře konat koncert Tonyho Ackermana. Rubrika Dobrá zpráva pro přinesla základní informace. (příloha str. 476)

Děčínský deník 2. prosince 2014
DD uvádí program kina v Krásné Lípě. (příloha str. 476)
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Případ se týká zakázky z roku 2011, kdy město podle tehdy platné legislativy vybralo mezi zájemci o zhotovení
díla jednu firmu losem, což u těch, kteří zakázku za cca 100 milionů korun nezískali, vyvolalo jistá podezření,
ačkoli se losování provádělo za přítomnosti státních úředníků na certifikovaném elektronickém losovacím
zařízení. V článku jsou i reakce a sdělení místostarosty a senátora Zb. Linharta. (příloha str. 479)

Děčínský deník 20. prosince 2014
Na straně 2 byly dva články týkající se Krásné Lípy.
První měl titulek „Koncert Dykyty vás vánočně naladí“ a přinesl informaci o tom, že 20. prosince se v kulturním
domu-kině uskuteční poslední letošní adventní koncert, tradičně za účasti folklorního souboru Dykyta, Dykytky
a jejich hosta, Krásnolipského komorního sboru. Letošní koncert zpestří koncertní vystoupení pana Jaroslava
Šťastného, člena stuttgartské filharmonie, který přednese dvě koncertní čísla za doprovodu Michala Janiše.

(příloha str. 479)
Druhý článek měl název „V kostele uslyšíte koncert děčínského souboru Soli Deo“.
Tento koncert je připraven na 25. prosince a vystoupení známého vokálně instrumentálního souboru slibuje
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opravdu pestrý program ze starší české hudby, který bude doprovázen i nevšedními hudebními nástroji.

Zpravodaj přinesl i sdělení o organizaci stomatologické pohotovosti, která ovšem není ve výběžku

(příloha str. 479)

organizována, takže je zpravidla dostupná pouze pro ty občany, kteří mají možnost se dopravit vlastním
dopravním prostředkem. (příloha str. 481)

Děčínský deník 22. prosince 2014
Deník přinesl v rubrice „Číslo dne“ tento článek - inzerát:
1963
V tomto roce byla vyrobena Tatra, kterou nyní prodává město Krásná Lípa. Hasičské vozidlo Tatra 138 DL je
speciální automobil jednoúčelový – cisterna, požární stříkačka.
Vlastnosti:
rok výroby: 1963
počet míst k sezení: 3
objem cisterny: 6 m3
počet náprav: 3, z toho poháněných: 3.
Automobil bude prodán nejvyšší nabídce. Nabídky můžete podávat do 28. února 2015.

Lidové noviny, 5. prosince 2014
Lidové noviny přinesly rozsáhlý článek s nadpisem „Šluknovští píší vládě: Zatlačte na ČEZ“. Nešlo o obyvatele Šluknova, ale o 18 starostů Šluknovska, kteří písemně vyzvali vládu, aby pomohla s řešením tíživé
nezaměstnanost v regionu, tentokráte nikoli pomocí sociálních dávek, ale prostřednictvím oživení zdejšího od dob monarchie tak rozvinutého průmyslu. Zdejší nízká úroveň energetického připojení už například
dokonce donutila zastavit chystané rozšíření výroby v železárnách ve Velkém Šenově, protože je v regionu připojování většího množství odběratelů elektrické energie limitováno nedostatečnou kapacitou
příkonu. Přitom jde pouze o výstavbu vysokého napětí od Nového Boru do Varnsdorfu. Proti je ale Svazek
obcí Novoborska, jemuž vadí výstavba stožárů v oblasti Lužických hor a radí napojit se na Německo. Dopis koncipoval místostarosta Krásné Lípy, senátor ing. Zbyněk Linhart, který konstatuje, že „Patnáct let
se o tom jen mluví a neudělalo se nic ... Spolková vláda nedělá investiční pobídky paušálně, ale do regio-

Děčínský deník 27. prosince 2014

nů, které tu pobídku potřebují nejvíc, zatímco naše vlády to dělají obráceně.“ Kromě toho jde o problém

Na druhé straně deníku v rubrice „Krimi“ byl pod titulkem „Půjčil si sedm tisíc, už je nevrátil“ uveden krátký

v železniční dopravě. Obnovilo se sice vlakové spojení mezi Dolní Poustevnou a Sebnitz, ale na trati je

příběh nesvědomitého dlužníka z Krásné Lípy. Problému se ujala Policie České republiky. (příloha str. 480)

řada chátrajících drážních budov, jež by mohly sloužit turistickému ruchu. Stát se o ně nestará, převést
na obce je odmítá, raději utrácí peníze za demolice. (příloha str. 482 - 485)

Děčínský deník 29. prosince 2014
O chystané oslavě letošního Silvestra a jejím připraveném programu informoval stručně i Děčínský deník.

ZPRÁVA O STAVU MĚSTA K 31. 12. 2014

(příloha str. 480)

Děčínský deník 30. prosince 2014
Děčínský deník zařadil do výčtu událostí roku otevření otužilecké plovárny a závodu Tour de Feminin v Krásné
Lípě a připojil i fotografie z těchto dvou událostí. Z pohledu děčínských novin se zdá, že se jinak v Krásné Lípě
celý rok nic podstatného neděje.
Na straně 2 se objevilo již tradiční oznámení – program krásnolipského kina na neděli 4. ledna 2015.

Zprávy uveřejněné v dalších médiích
Měsíčník Zpravodaj Šluknovský výběžek, prosinec 2014

ČLENOVÉ RADY A ZASTUPITELSTVA
Členové Rady města
Starosta města

Jan Kolář

Sdružení 2014

1. místostarostka

Jana Drobečková

Sdružení 2014

2. místostarosta

Ing. Zbyněk Linhart

Sdružení 2014

Rada města
RNDr. Ivana Preyová

Sdružení 2014

Jiří Podhorský

Sdružení 2014

který byl ale zároveň zvolen do funkce senátora, a tak oznámil, že ve městě přijme pouze funkci neuvol-

Mgr. Milan Sudek

Sdružení 2014

něného (a neplaceného) místostarosty.

Jiří Vích

Sdružení 2014

O výsledcích letošních komunálních voleb referoval článek „Ke změnám došlo jen v minimu měst či obcí“
na stranách 1 a 3. O Krásné Lípě (příloha str. 3) se konstatuje, že zde ve volbách uspěl Zbyněk Linhart,

Na poslední straně tohoto čísla byl článek „Krásná Lípa umí motivovat“. Stručně informoval o uspořádání
i výsledcích tradiční soutěže o nejkrásnější okna, zahradu či balkon ve městě. Pět vítězů obdrží cenu,
každý dostane tisíc korun. (příloha str. 480)
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Členové Zastupitelstva města

Kulturní

Starosta města

Jan Kolář

Sdružení 2014

Tajemník

Mgr. Lucie Hanková

1. místostarostka

Jana Drobečková

Sdružení 2014

Předseda

Miroslav Vais

2. místostarosta

Ing. Zbyněk Linhart

Sdružení 2014

Člen Rady města

Jana Drobečková

Petr Semelka

Volba PRO Lípu

Členové

Helena Kučerová

Mgr. Richard Nagel

Volba PRO Lípu

Růžena Suchá

Miroslav Řebíček

Volba PRO Lípu

Jana Votápková

RNDr. Ivana Preyová

Sdružení 2014

Jindřich Suchý

MUDr. Jan Prokop Škoda

Sdružení 2014

Milada Goldbergová

Mgr. Petr Hořeňovský

Sdružení 2014

Olga Richterová

Mgr. Milan Sudek

Sdružení 2014

Hana Volfová

Sdružení 2014

PaedDr. Zbyněk Šedivý

Sdružení 2014

Jiří Podhorský

Sdružení 2014

Petr Novák

Sdružení 2014

Václav Hieke

Sdružení 2014

Ing. Radana Michlíková

Sdružení 2014

Miroslav Vais

Sdružení 2014

Karel Beneš

Sdružení 2014

Jiří Vích

KSČM

Jana Chvátalová

KSČM

Milan Pešír

KSČM

KOMISE RADY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA, STAV K 31. 12. 2014
Komise Rady města
Výstavby a životního prostředí
Tajemník

Karel Mareš

Předseda

Josef Myšák

Člen Rady města

Jan Kolář

Zdravotně sociální
Tajemník

Jana Baranová, DiS.

Předseda

Soňa Síčová

Člen Rady města

Mgr. Milan Sudek

Členové

Marie Jursíková
Jaroslava Dusková
Mgr. Lucie Hanková
Otilia Dušková
Alena Jansová
Vladislava Knesplová
Kateřina Němcová
Miroslav Řebíček

Pro hospodaření s byty
Tajemník

Lada Hrnečková

Předseda

Petr Oliva

Člen Rady Města

Jiří Podhorský
Josef Myšák
Jindřich Suchý
Václav Šena
Marcela Jansová

Ing. Zbyněk Linhart
Členové
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Mgr. Richard Nagel

Vladimíra Došková
Vojtěch Šulc

Komise pro výběrová řízení

Vladimír Novák

Tajemník

Mgr. Lucie Hanková

Jan Železný, DiS.

Předseda

Jana Drobečková

Mgr. Richard Nagel

Člen Rady města

RNDR. Ivana Preyová
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Členové

Milan Pešír

Přestupková komise

Jiří Podhorský

Tajemník

Jana Baranová, DiS.

Miroslav Řebíček

Předseda

JUDr. Eva Ruthová

Člen Rady města

Mgr. Milan Sudek

Členové

Václav Hieke

Skupina pro odstraňování sociálního vyloučení
Tajemník

Marcela Jansová

Mgr. Richard Nagel

Předseda

Mikuláš Peterka

Člen Rady města

RNDR. Ivana Preyová

Členové

Jan Kolář
Hana Volfová
Miroslav Brabník
Miroslav Řebíček

Ing. Jiří Rak

Finanční stav města
Stálá aktiva

Stav k
31. 12. 2013
v Kč brutto

Přírůstky
v roce 2014
v Kč

Úbytky v roce Stav
2014 v Kč
k 31.12.2014
v Kč brutto

Oprávky r.
2014

Stav
k 31.12.2014
v Kč netto

Celkem v Kč

569365725

97366704

30060187

91871444

544 800 798

Radek Zelenda
Jana Drobečková
Povodňová komise
Tajemník

636672242

Dlouhodobý majetek města nebo také „Stálá aktiva města“ (bez majetku města převedeného do správy
Karel Mareš

příspěvkových organizací města Krásná Lípa).

Jana Drobečková

Uvedené částky jsou zaokrouhleny na celé koruny.

Vladimíra Došková

Tento přehled poukazuje také, jak město Krásná Lípa řádně hospodaří se svým majetkem a navyšuje hod-

Bc. Michaela Sochová
Předseda

Jan Kolář

Člen Rady města

Jana Drobečková

Členové

Vojtěch Šulc
Josef Myšák

notu svého majetku. Razantní navýšení hodnoty majetku města oproti předchozímu roku je zapříčiněno
realizací investičních akcí, jako je např.: Kanalizace II. etapa, Rekonstrukce požární zbrojnice, Varovný
protipovodňový systém a dalších investičních akcí města Krásná Lípa.
Podrobnější informace lze získat na webových stránkách města.

Údaje o obyvatelstvu Krásné Lípy

Ing. Jiří Rous
Petr Oliva
Roman Koiš
Martina Hlavová, DiS.
Ing. Zbyněk Linhart
Likvidační komise

ROK

POČET NAROZENÝCH

POČET ZEMŘELÝCH

PŘISTĚHOVALI SE

ODSTĚHOVALI
SE

PŘESTĚHOVALI SE
V MÍSTĚ

CELKEM
PŘÍTOMNÝCH
V ROCE

2013

26

27

182

161

203

3597

Tajemník

Romana Filipová

2014

31

61

188

164

179

3554

Předseda

Jan Kolář

+5

- 34

+6

+3

- 24

- 43

Člen Rady města

Jana Drobečková

Meziroční
rozdíl

Členové

Mgr. Lucie Hanková
Martina Hlavová, DiS.
Ing. Milan Tkáč
Petr Oliva
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STRUČNÝ DEMOGRAFICKÝ PŘEHLED O OBYVATELSTVU KRÁSNÉ LÍPY VE SROVNÁNÍ LET 2013 A 2014

Komentář:
V roce 2013 v Krásné Lípě zemřelo víc lidí, než se narodilo (+ 29). Přistěhovalo se o 42 lidí víc, než se z města
odstěhovalo. V tom roce měla Krásná Lípa celkem 3597 obyvatel.
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V roce 2014 v Krásné Lípě zemřelo víc lidí, než se narodilo (+ 30). Přistěhovalo se o 15 lidí víc, než se z města
odstěhovalo. V tom roce měla Krásná Lípa celkem 3554 (- 43) obyvatel.
Poněkud stoupl počet nově narozených dětí v roce 2014 oproti roku 2013 (+ 5). V roce 2014 se o něco se zvýšil
počet přistěhovaných (+ 6), zvýšil se ale i počet odstěhovaných (+ 3), ale stále platí, že počet těch, kteří se
přistěhovali, převyšuje počet osob, jež se odstěhovaly (+ 24). V roce 2014 se také zvýšil počet osob, které se
v místě přestěhovaly (+ 15). V roce 2014 se také podstatně zvýšil rozdíl mezi narozenými a zemřelými (- 29).

Podrobnější informace o některých podnicích a institucích v Krásné Lípě.
Jedná se pouze o ty podniky a organizace, které poskytly informace, nejde tedy o úplný přehled. Je možné,
že už v době zveřejnění budou některé údaje neaktuální, uváděný stav je k 31. 12. 2013 v podobě, kterou se
podařilo zachytit.
Ne u všech uvedených organizací jsou uvedeny všechny rubriky, týká se to např. rubriky „Jiná informace,
zajímavost“ i dalších. Všechny údaje byly upraveny jazykově, zejména uvedeny ve stručnější podobě. Zásadně

Pražská 13

Salon Betty

Pražská 18

Pizzerie La Monella

Křižíkova 20

truhlárna Benych

Rooseveltova 14

autoservis Šrejma

autosrejma@volny.cz

překlady Johne

El. Krásnohorské 33
Doubická 8

prodejna a opravna kol
Vích

cyklo.kl@centrum.cz

Smetanova 22

Pracovitá beruška

pracovitaberuska@seznam.
cz

Křižíkova 1122/50

pneuservis Kubáň

pavelkuban@seznam.cz

Pražská 67

penzion Křinice

info@penzion-krinice.cz

Krásný Buk 59

penzion U Kamenné Horky josefdrobecek@seznam.cz

Křižíkova 1122/50

ubytování A. Kubica

ales.kubica@krasnolipsko.
cz

Kamenná Horka 110

Firmy ve městě

Benzina Krásná Lípa

benzina@benzina.cz

Pražská 54

Název:

potraviny U mědveda

uvádíme jen ty informace, které nám byly dodány.

České Švýcarsko, o. p. s.

ops@ceskesvycarsko.cz

Tabák Jana

Správa NPČŠ
Křinické náměstí 14

n.park@npcs.cz

Pražská 52

stavebniny U komínu

Křižíkova 8

irca.faltova@seznam.cz

kovovýroba Křižíkova ul.

Křižíkova 18

Křinický pivovar

info@krinickypivovar.cz

Jiří Čech - st. práce

U tiskárny 1120/7a

Lékárna

lekarna@lekarna-krasnalipa.unas.cz

Naďa Roubíčková - švadlena

U Tiskárny 2

Křinické náměstí 14/15

Diosna

diosna@iol.cz

Pražská

info@eurotopoz.cz

Smetanova

Tiskárna Šedivý

tiskarna.sedivy@tiscali.cz

Eurotopoz

Pekárna Šedivý

tiskarna.sedivy@tiscali.cz

Color - tex

samoobsluha na rohu
Drogerie TETA

Dvořákova 1
info@tetadrogerie.cz

Pekárna Lima
Hotel Beseda

Masarykova 16/1
hotelbeseda@seznam.cz

ukončil činnost

Dukelská 2

cukrárna Venezie

večerka náměstí
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Tipsport bar

Barvířská 3

Domovy pro seniory

dagmar.hlucha@dsskl.cz

Nemocniční 1056/19

Dětský domov

detskydomov@krlipa.cz

Smetanova 12

1. MŠ

preyova@krasnalipa.cz

Smetanova 14

2. MŠ

preyova@krasnalipa.cz

Masarykova 20

Pekárna náměstí

Křinické náměstí 3

3. MŠ

preyova@krasnalipa.cz

Komenského

Květinka Janka a Lucka

Křinické náměstí 3

ZŠ

preyova@krasnalipa.cz

Školní 10

cukrárna U Frinda

Křinické náměstí 4

ŠD

preyova@krasnalipa.cz

Komenského

čokoládovna MANA

rebicek@os-cedr.cz

Křinické náměstí 5

ŠJ

preyova@krasnalipa.cz

Školní 8

Lípa resort

recepce@lipa-resort.cz

Křinické náměstí 7

Nobilis Tilia

zbynek@nobilis.cz

Vlčí Hora 147

železářství Semelka

jiri.semelka@seznam.cz

Pražská 8

Pharming

pharming@pharming.cz

Zahrady

herna u Kuruce

Pražská 10

potraviny Varnsdorfská

večerka Pražská

Pražská 14

Varnsdorfská 28
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Besa - bývalá slamničkárna

Varnsdorfská 513

stavebniny Partner

stavebniny.partner@seznam.cz

Stradalova

hospoda Dřevěnka

Studánecká 2

M. Kubišta atelier

kubista.milos@atelieres.cz

Kyjovská 2

STK

stk3501@seznam.cz

Alšova

Demos, s. r. o.

info@demoskl.cz

Masarykova 44

firma I. Bártová

bart.iveta@seznam.cz

Varnsdorfská

Tisk Krásná Lípa

tisk.kl@tisk-kl.cz

Kyjovská 63

potraviny Vorlíček

berticekvorlicek@seznam.
cz

Masarykova 4

Antonín Spurný

info@spurnydc.cz

Křižíkova

řeznictví

Masarykova 3

zastavárna

Masarykova 3

MUDR. Witanto

Masarykova 18

MUDr. Rezková

grezkova@seznam.cz

Masarykova 20

MUDR. Kořínek

ordinace.krasnalipa@
seznam.cz

Masarykova 4

MUDR. Gottwald

milan.gottwald@tiscali.cz

Masarykova 18

rehabilitace

Masarykova 18

restaurace U Špekouna

Nerudova 7

penzion Krásný Buk

Krásný Buk 41

Kyjovská terasa

info@kyjovskaterasa.cz

Na Fakultě
p. Fáflák - zemědělec

Kyjov 22
96.mira@seznam.cz

p. Janiš - zemědělec

Frindova 16

penzion Vlčárna

penzion.vlcarna@seznam.cz

Kostka, p. o.

volfova@krasnalipa.cz

DPS I a II

Masarykova 4
Nemocniční 12, 16

Domov se zvláštním režimem

info@dzrkrasnalipa.cz

Čelakovského 13

Eurometal Group

info@eurometalgrou-sro.cz

Kyjovská 67

Potraviny u Novie

Kyjovská 69

Autoservis Malý Petr

maly@interdata.cz

Novia Fashion, s. r. o.

vyroba@noviafashion.cz

Radnice + TS
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ubytování U Lamy

ubytovani@ulamy.cz

Pletařská 9

ubytování Šedivý - náměstí

tiskarna.sedivy@tiscali.cz

Křinické náměstí

Policie ČR OO

krpulk.uo.dc.oo.klipa@pcr.
cz

Stradalova 4

Truhlárna Kočárek

Rumburská 7

Sběrna

Stradalova ul.

Zdeněk Jindra - Zahrady

Dolní Křečany 60

Petr Dastych

Komenského 11

Strojírny Varnsdorf

Křižíkova 18

Pavel Kubáň st.

kuban.pavel@seznam.cz

Jiří Čermák

jiri.cermak80@seznam.cz

Václav Čermák

Pražská 67
Fričova 6

Pavel Suchý

pasus@seznam.cz

penzion Na bělidle

info@penzion-na-belidle.cz

Ubytování v soukromí

preyova@krasnalipa.cz

Uhelné sklady Kopecký

bagr.kopecky@seznam.cz

Chata u rybníčku

chataurybnickukrasnalipa.
cz

Křižíkova 5
Dvořákova 10
Křižíkova 8

Manikúra, pedikůra

Křinické náměstí 1

Lipaci.net, o. s.

Nemocniční 6

Pozn.: Pouze některé z uvedených zaměstnavatelských organizací o sobě podaly zprávu. Je možné, že
některé z nich již nevyvíjejí činnost.

Informace o některých podnicích a institucích v Krásné Lípě.

Jedná se pouze o ty podniky a organizace, které poskytly informace, nejde tedy o úplný přehled. Je
možné, že už v době zveřejnění budou některé údaje neaktuální, uváděný stav je k 31. 12. 2014 v podobě,
kterou se podařilo zachytit.
Ne u všech uvedených organizací jsou uvedeny všechny rubriky, týká se to např. rubriky „Jiná informace, zajímavost“ i dalších. Všechny údaje byly upraveny jazykově, zejména uvedeny ve stručnější podobě.
Zásadně uvádíme jen ty informace, které nám byly dodány.

PODNIKY V MÍSTĚ
Vladislav Šrejma – autoservis a karosárna
Jméno majitele, vlastníka, jednatele: Vladislav Šrejma - autoservis
Adresa provozovny v Krásné Lípě: ul. Elišky Krásnohorské 33
Předmět činnosti: oprava vozidel, pneuservis, odtahová služba
Počet zaměstnanců (přepočtený stav za daný rok): 8
TISK KRÁSNÁ LÍPA, spol. s r.o.
Jméno majitele, vlastníka, jednatele: Ing. Jiří Vajdík, Jaroslav Votápka, Jiří Jirků
Adresa provozovny v Krásné Lípě: Krásná Lípa, Kyjovská 63,
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Předmět činnosti: ofsetový tisk, digitální tisk, grafické zpracování, DTP, knihařské zpracování.
Počet zaměstnanců (přepočtený stav za daný rok): 26 zaměstnanců
ATOM Zelenáči
Jméno majitele, vlastníka, jednatele: Volfová Hana
Adresa provozovny v Krásné Lípě: Pletařská 660/9, Krásná Lípa
Předmět činnosti: keramický kroužek pro děti a dospělé
Počet zaměstnanců (přepočtený stav za daný rok): 0
U LAMY ubytování v soukromí
Jméno majitele, vlastníka, jednatele: Volfová Hana
Adresa provozovny v Krásné Lípě: Pletařská 660/9, Krásná Lípa
Předmět činnosti: ubytování v soukromí
Počet zaměstnanců (přepočtený stav za daný rok): 0
Jiná informace, zajímavost: chováme lamy guanako
Cottage – Miluji České Švýcarsko
Jméno majitele, vlastníka, jednatele: Ing. Aleš Kubica
Adresa provozovny v Krásné Lípě: Kamenná Horka 110
Předmět činnosti: Ubytování a sportovní půjčovna
Počet zaměstnanců (přepočtený stav za daný rok): 0
Jiná informace, zajímavost: První půjčovna kol, elektrokol, sněžnic v Českém Švýcarsku
Hostinec a penzion Kyjovská terasa
Jméno majitele, vlastníka, jednatele:
Majitel provozovny p. Zdeněk Václavek,
Provozovatelé: G. Sedláčková, V. Pešťák
Adresa provozovny v Krásné Lípě: Kyjov 39, 407 46 Krásná Lípa
Předmět činnosti: Hostinská a ubytovací služba
Počet zaměstnanců (přepočtený stav za daný rok): 1
Jiná informace, zajímavost: Webový portál www.dopenzionu.cz ve spolupráci s Asociací hotelů a restaurací ČR, agenturou CzechTourism a společností Google uděluje každoročně titul TOP 25 nejlepších
penzionů v ČR.
Penzion Kyjovská terasa se umístil mez 25 nejlepšími v roce: 2011, 2012, 2013 a v roce 2013 dostal
ocenění jako nejlepší penzion v Ústeckém kraji, dále se umístil mezi 15 nejlepšími penziony v kategorii
Skvělá kuchyň.
Penzion U Kamenné Horky
Jméno majitele, vlastníka, jednatele: Josef Drobeček
Adresa provozovny v Krásné Lípě: Křižíkova 1122/50, Krásná Lípa
Předmět činnosti: ubytování
Počet zaměstnanců (přepočtený stav za daný rok): 0
Jiná informace, zajímavost: klidné místo
Penzion Křinice
Jméno majitele, vlastníka, jednatele: Josef Drobeček
Adresa provozovny v Krásné Lípě: Krásný Buk 59, Krásná Lípa
Předmět činnosti: ubytování
Počet zaměstnanců (přepočtený stav za daný rok): 1
Jiná informace, zajímavost: možnost využití kurtů
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Josef Drobeček (Pracovitá beruška)
Jméno majitele, vlastníka, jednatele: Josef Drobeček
Adresa provozovny v Krásné Lípě: Křižíkova 1122/50, Krásná Lípa
Předmět činnosti: zemní práce, kontejnery
Počet zaměstnanců (přepočtený stav za daný rok): 0
Lékárna Krásná Lípa, s. r. o.
Jméno majitele, vlastníka, jednatele: Mgr. Irena Matušková
Adresa provozovny v Krásné Lípě: Křinické náměstí 13, Krásná Lípa
Předmět činnosti: lékárenství
Počet zaměstnanců (přepočtený stav za daný rok): 3
Diosna CS s.r.o., Smetanova 1000, Krásná Lípa, CZ 407 46
Jméno jednatele: Ing. Boček Petr
Adresa provozovny v Krásné Lípě: Diosna CS s.r.o., Pražská 992, Krásná Lípa, CZ 40746
Předmět činnosti: Výroba strojů – hnětačů pro malé a střední pekárny
Počet zaměstnanců (přepočtený stav za daný rok): 15
Jiná informace, zajímavost: Založeno 3. 6. 1993
Železářství Semelka s.r.o. Pražská 8, Krásná Lípa
Jméno majitele, vlastníka, jednatele: Jiří Semelka, Naďa Semelková
Adresa provozovny v Krásné Lípě: Pražská 8
Předmět činnosti: nákup a prodej zboží
Počet zaměstnanců (přepočtený stav za daný rok): 0
Jiná informace, zajímavost: na dvoře Železářství Semelka se také konají různé kulturní akce pořádané
folklorním souborem Lužičan.
Limma Food, a. s.
Jméno majitele, vlastníka, jednatele: Michal Svoboda
Adresa provozovny v Krásné Lípě: Masarykova 16/1
Předmět činnosti: pekařská výroba a prodej
Počet zaměstnanců (přepočtený stav za daný rok): 2
Překladatelská kancelář Günter Johne
Jméno majitele, vlastníka, jednatele: Günter Johne
Adresa provozovny v Krásné Lípě: Doubická 873/8, 407 46 Krásná Lípa
Předmět činnosti: překladatelské služby - němčina
Počet zaměstnanců (přepočtený stav za daný rok): 0
Jiná informace, zajímavost: překladatelská činnost na základě živnostenského oprávnění
Smíšené zboží U medvěda
Jméno majitele, vlastníka, jednatele: Miroslav Auerswald
Adresa provozovny v Krásné Lípě: Dukelská 700/2, 407 46 Krásná Lípa
Předmět činnosti: prodej zboží
Počet zaměstnanců (přepočtený stav za daný rok): 0
Tip-sport bar, herna - bar
Jméno majitele, vlastníka, jednatele: Renata Artyszková
Adresa provozovny v Krásné Lípě: Pražská 261/13, 407 46 Krásná Lípa
Předmět činnosti: herna, bar
Počet zaměstnanců (přepočtený stav za daný rok): 2
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El – Paso, herna - bar
Jméno majitele, vlastníka, jednatele: Petr Rejha
Adresa provozovny v Krásné Lípě: Pražská 261/13, 407 46 Krásná Lípa
Předmět činnosti: herna, bar
Počet zaměstnanců (přepočtený stav za daný rok): 2
Jiří Janiš - zemědělství
Jméno majitele, vlastníka, jednatele: Jiří Janiš
Adresa provozovny v Krásné Lípě: Frindova 16 Krásná Lípa a kravín, Varnsdorfská ulice
Předmět činnosti: zemědělství - maso, mléko, obilí, krmné plod, atd.
Počet zaměstnanců (přepočtený stav za daný rok): 5
Jiná informace: cca 200 ha, 120 ks hovězího, z toho 30 ks dojení, tj. 100000 l mléka za rok, 8000 kg masa
za rok, 500kg obilí - to vše v biokvalitě + ostatní činnosti s tím související.
Křinický pivovar
Jméno majitele, vlastníka, jednatele: Majitel: Křinický pivovar s.r.o., Na Hanspaulce 1024/7a, 1600 Praha
6, jednatel: RNDr. Jan Srb
Adresa provozovny v Krásné Lípě: Křinické náměstí 7/12, 40746 Krásná Lípa
Předmět činnosti: pivovarnictví a sladovnictví
Počet zaměstnanců (přepočtený stav za daný rok 2013): 6
Nobilis Tilia
Jméno majitele, vlastníka, jednatele: PaedDr. Zdeněk Šedivý
Adresa provozovny v Krásné Lípě: Vlčí Hora 47, 40746 Krásná Lípa
Předmět činnosti: Výroba jedinečných přírodních produktů k rozvíjení harmonie a krásy. Vývoj a výroba
české pěstící aromaterapeutické kosmetiky.
Počet zaměstnanců (přepočtený stav za daný rok 2013): 10

INSTITUCE A ORGANIZACE V MÍSTĚ - 2014
České Švýcarsko o. p. s.
Statutární orgán: Bc. Filip Brodský
Adresa provozovny v Krásné Lípě: Křinické nám. 1161/10, Krásná Lípa
Předmět činnosti: Nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je šetrný rozvoj regionu
České Švýcarsko.
Hlavní činnosti: ochrana přírodních a kulturních hodnot, podpora šetrného cestovního ruchu
a přeshraniční spolupráce, tvorba a realizace regionálních projektů, propagace a informačně-publikační aktivity, vzdělávání a osvěta, provozování IS NP ČŠ
Počet zaměstnanců (přepočtený stav za daný rok 2013): 17
Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace.
Zřizovatel: Město Krásná Lípa
Statutární orgán: ředitelka Hana Volfová
Adresa provozovny v Krásné Lípě: Masarykova 1094/4, Krásná Lípa
Předmět činnosti: Poskytování sociálních a komunitních služeb, práce s dětmi a mládeží
Počet zaměstnanců (přepočtený stav za daný rok 2013): 20
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Městský úřad Krásná Lípa
Statutární orgán: Ing. Zbyněk Linhart, starosta města
Adresa provozovny v Krásné Lípě: Masarykova 246/6, 407 46 Krásná Lípa
Předmět činnosti: veřejná správa, státní správa, úřad
Počet zaměstnanců (přepočtený stav za daný rok 2013): 23 (je to včetně uklízečky a pečovatelek)
Městská knihovna
Zřizovatel: Město Krásná Lípa
Zaměstnanec: Jindřiška Malinová
Adresa provozovny v Krásné Lípě: Masarykova 1094/4, 407 46 Krásná Lípa
Předmět činnosti: knihovnická činnost
Počet zaměstnanců (přepočtený stav za daný rok 2013): 1
Kulturní dům - kino
Zřizovatel: Město Krásná Lípa
Zaměstnanec: Kristina Kořínková
Adresa provozovny v Krásné Lípě: Pražská 960/24, 407 46 Krásná Lípa
Předmět činnosti: činnost kulturního domu a kina
Počet zaměstnanců (přepočtený stav za daný rok 2013): 1
Technické služby - odbor MěÚ Krásná Lípa
Zřizovatel: Město Krásná Lípa
Vedoucí: Martina Hlavová
Adresa provozovny v Krásné Lípě: Pletařská 22/3, 407 46 Krásná Lípa
Předmět činnosti: technické služby
Počet zaměstnanců (přepočtený stav za daný rok 2013): 18 (včetně městského hřbitova: 1
zaměstnanec)
Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa, příspěvková organizace
Zřizovatel: Město Krásná Lípa
Ředitelka školy: Ivana Preyová
Adresa provozovny v Krásné Lípě: základní škola - Školní 558/10
mateřská škola Motýlek - Smetanova 243/14
mateřská škola Sluníčko - Masarykova 671/24
mateřská škola Brouček - Komenského 690/10
školní družina - Komenského 690/10
školní jídelna - Školní 516/8
sportovní areál - Pražská 615/27
Předmět činnosti: předškolní a základní vzdělávání a zájmové vzdělávání v ŠD
Počet zaměstnanců (přepočtený stav za daný rok 2013): 56,76
Dětský domov a Školní jídelna, příspěvková organizace, Smetanova 12, 407 46 Krásná Lípa
Statutární orgáne organizace: ředitelka Jana Dykastová
Adresa provozovny v Krásné Lípě: Krásná Lípa, Smetanova 12
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Předmět činnosti: Výchovná, hmotná a sociální péče o děti, které ze závažných důvodů nemohou být vychovávány ve vlastní rodině, nemohou být osvojeny nebo umístěny v jiné formě
náhradní rodinné péče.
Počet zaměstnanců (přepočtený stav za daný rok): 16
Jiná informace, zajímavost: Součástí dětského domova je školní jídelna, jejíž kapacita je 44
jídel.

Kickboxing club Krásná Lípa

10

6

29

45

Milan Dušek

Křižíkova 16, Kr.
Lípa

Dětský foklorní soubor Křiničánek

40

0

0

40

Hana Brabníková

Nemocniční 26, Kr.
Lípa

OS Krásnolipsko

0

0

3

3

Ing. Aleš Kubica

Kamenná Horka
110, K.L.

Nobilis Tilia

0

0

10

10

PaedDr. Zbyněk
Šedivý

Zahrady 35, Kr. Lípa

Agentura pro Lípu

0

0

3

3

Petr Novák

Rooseveltova 3, Kr.
Lípa

Svaz Němců

0

0

61

61

Gunter Johne

Doubická 8, Kr. Lípa

ODPOVĚDNÁ OSOBA ADRESA

Sbor dobrovolných hasičů

7

0

21

28

Jiří Suda

Kyjovská 19, Kr.
Lípa

PŘEHLED SPOLKŮ V KRÁSNÉ LÍPĚ K 31. 12. 2014

(Podle stavu k 31. 12. 2014. Uvedené údaje vycházejí z podkladů dodaných spolky samými.)
ORGANIZACE
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POČET ČLENŮ

SDRUŽENÍ

DO 15 15-20 NAD 20

CELKEM

ATOM ZELENÁČI - keramika

15

10

0

25

Hana Volfová

Pletařská 9, Kr. Lípa

Myslivecká společnost
Vápenka

0

0

14

14

Jaroslav Steklý

chata Vápenka

Foklorní soubor Lužičan

1

0

24

25

Naďa Semelková

Pražská 8, Kr. Lípa

Krásná Jurta

0

7

0

7

Hana Štroblová

KLUB CYKLISTIKY

0

0

21

21

Jiří Vích

Smetanova 22, Kr.
Lípa

Varnsdorfská 92, Kr.
Lípa

0

3

35

8

1

78

87

Václav Hieke

Nemocniční 26, Kr.
Lípa

Junior Ranger (dříve Atom
Ranger)

32

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

Jakub Juda, Jarmila Judová

Pražská 52, Krásná
Lípa

CELKEM

347

97

773

1217

TJ ODBÍJENÁ

0

2

38

40

Věra Povolná

Krásný Buk 56, Kr.
Lípa

Český svaz ochránců přírody
Tilia

10

12

10

32

Šárka Pešková

Smetanova 22, Kr.
Lípa

Folklorní soubor Dykyta

18

5

20

43

MUDr. J. P. Škoda Nemocniční 36, Kr.
Lípa

Český rybářský svaz místní
organizace

14

4

96

114

Vojtěch Šulc

Nemocniční 16, Kr.
Lípa

TJ ŠACHY

1

1

17

19

Jiří Průdek

V. Kováře 5, Rumburk

TJ ZÁPAS ŘECKO-ŘÍMSKÝ

16

3

7

26

Pavel Doksanský

Rumburská 9, Kr.
Lípa

Mateřské centrum Beruška

70

0

30

100

Lada Hrnečková

Nemocniční 4A, Kr.
Lípa

Rodiče pro školu

0

0

250

250

Drahoslava Lehoczká

Školní 10, Kr. Lípa

RPŠ - Pěvecký sbor - Sboreček

38

0

2

40

Mgr. Radka Kotuličová

Školní 10, Kr. Lípa

RPŠ - Krásnolipský komorní
sbor

2

0

16

18

Mgr. Milan Sudek

Školní 10, Kr. Lípa

TJ Kopaná

20

10

10

40

Antonín Novák

Nemocniční 4A, Kr.
Lípa

Romské sdružení Čačipen

45

36

10

91

Robert Ferenc

Masarykova 7, Kr.
Lípa

Statistický přehled o základní škole Krásná Lípa
ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA
(údaje ve srovnání let 2013 a 2014)
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Počty žáků k 30. 9. 2013
celkem

z toho dívek

I. stupeň

182

79

II. stupeň

120

59

nástup do 1. třídy

44

20

Povinnou školní docházku mimo území ČR plní 2 žáci.
Počty žáků k 31. 3. 2014
celkem

z toho dívek

I. stupeň

184

80

II. stupeň

116

58

nástup do 1. třídy

xxx

xxx
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Zpráva o činnosti obvodního oddělení Policie ČR Krásná Lípa za rok 2014

Ukončení povinné školní docházky k 30. 6. 2013
celkem

z toho dívek

9. ročník

39

23

odchod na víceleté gymnázium

10

6

celkem

z toho dívek

48

22

celkem

z toho dívek

60

24

Výsledky zápisu do 1. ročníku
zapsaných žáků
Školní družina
Počty žáků k 30. 10. 2013
2 oddělení

(podaná starostovi města Krásná Lípa, zde uvádíme stručný výtah všeho podstatného)

Obvodní oddělení Krásná Lípa zajišťuje základní policejní činnosti pro obce Krásná Lípa, Chřibská, Rybniště a Doubice na ploše cca 79 km2, přičemž ve služebním obvodu žije více než 6000 stálých obyvatel.
Počet skutečně přítomných obyvatel je ale ovlivněn sezónním rekreačním ubytováním.
Na oddělení je mimo vedoucího oddělení systemizováno celkem 13 policejních tabulkových míst, z toho
jsou tři policejní tabulky obsazeny ženami. K 1. 7. 2014 došlo k personální změně, původní vedoucí
npor. Bc. Kamil Nováček přešel na místo vedoucího OOP ČR Varnsdorf a na jeho místo nastoupil npor.
Mgr. František Steinbach, který do 1. 7. 2014 působil na Obvodním oddělení v Rumburku jako zástupce
vedoucího.
V roce 2014 bylo v místní příslušnosti zpracováno 1558 spisů, z toho se 203 týkaly trestných činů, 862
přestupků a dalších 497 čísel jednacích.
Tabulka (viz níže) uvádí přehled vybraných zastoupených trestných činů dle četnosti. Čísla znamenají
prověřovaný případ, je tedy možné, že šetřením bylo následně zjištěno, že ke spáchání některých skutků nedošlo, nebo nejsou trestným činem. Oficiální konečné statistické výstupy pro Krásnou Lípu budou
proto zpravidla ještě nižší.
Tabulka č. 1: Přehled vybraných zastoupených trestných činů dle jejich četnosti

Mateřská škola Sluničko (ul. Masarykova)
Počty žáků k 30. 9. 2013

Krásná Lípa

Rybniště

Chřibská

Doubice

Počet stálých obyvatel *)

3553

671

1374

110

Krádeže

62

6

14

6

Mateřská škola Motýlek (ul. Smetanova)

Maření výkonu úředního rozhodnutí

23

2

3

0

Počty žáků k 30. 9. 2013

Zanedb. povinné výživy

8

5

0

0

2 třídy

2 třídy

celkem

z toho dívek

51

28

celkem

z toho dívek

Podvod

5

1

0

0

40

16

Výtržnictví

5

2

0

0

Vražda

0

0

0

0

Mateřská škola Brouček (ul. Komenského)

Loupež

0

0

0

0

Počty žáků k 30. 9. 2013

Vydírání

0

0

1

0

Trestné činy celkem

103

16

18

6

1 třída

celkem

z toho dívek

19

8

Pedagogičtí pracovníci
celkem

z toho žen

ZŠ

24

20

z toho I. stupeň

9

8

z toho II. stupeň

15

12

MŠ

9

9

*) Data o počtu obyvatel nejsou součástí původní zprávy, jsou převzata ze stránek Českého statistického
úřadu, platí k 1. 1. 2015. Pozn.: Eventuální údaj o počtu trestných činů na sto obyvatel by neměl smysl,
protože není zřejmé, kolik jich spáchali stálí obyvatelé.
Tradičně se na vrcholu žebříčku vyskytují krádeže, zpravidla jde o drobnou bagatelní kriminalitu řešenou
v gesci obvodního oddělení. Pozitivní je, že za uplynulý rok nedošlo k žádnému násilnému zvlášť závažnému zločinu jako je vražda či loupež. Z hlediska přestupků došlo k jejich meziročnímu navýšení a to především v oblasti přestupků v dopravě. V roce 2014 bylo zpracováno celkem 617 přestupků oproti 330 v roce
2013. Neznamená to ale, že se zhoršila bezpečnostní situace, protože zvýšení počtu přestupků může být
dáno vyšší aktivitou hlídek.

Ve škole v rámci rozvojového programu MŠMT pracuje školní speciální pedagožka. Díky činnosti speciální pedagožky na škole vzniklo školní poradenské pracoviště, poskytující služby žákům a jejich rodičům
a také pedagogům. V letošním školním roce ve škole působí 3 asistenti pedagoga, jeden pro žáky se zdravotním postižením a dva pro žáky se sociálním znevýhodněním.
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Kulturní dům – kino

Tabulka č. 2: Přestupky dle jejich povahy
2013

2014

Počet stálých obyv. *)

3553

671

Proti majetku

39

24

Proti veřejnému pořádku

9

22

Proti občanskému soužití

51

38

Toxikomanie u řidičů

1

21

Alkohol u řidičů

3

9

Přestupky v dopravě

219

482

Kulturní dům v roce 2014
(stav k 31. 12. 2014)

*) Data o počtu obyvatel nejsou součástí původní zprávy, jsou převzata ze stránek Českého statistického
úřadu, platí k 1. 1. 2015. Pozn.: Eventuální údaj o počtu přestupků na 100 obyvatel by neměl smysl, protože není zřejmé, kolik jich spáchali stálí obyvatelé.
Z tohoto přehledu je patrné, že nápad přestupků proti majetku, jakožto ekvivalent krádeží je nižší, rovněž
tak ubylo přestupků proti občanskému soužití. Naopak policie eviduje výrazný nárůst přestupků v dopravě a nárůst zaznamenáváme i v oblasti přestupků proti veřejnému pořádku. Markantní je i výrazně vyšší
podíl nejzávažnějších dopravních přestupků pod vlivem alkoholu a především těch pod vlivem jiných návykových látek. Tento nárůst je dán jednoznačně vyšší aktivitou a efektivitou republikových policejních
hlídek a není známkou negativního vývoje bezpečnostní situace.
Výraznou změnou bylo pro Krásnou Lípu opětovné zřízení dvou míst tzv. územně odpovědného policisty. Pro oblast Krásné Lípy, a jejích částí Krásný Buk, Kamenná Horka, Hely, U Tůně 5 a Zátiší tuto funkci
vykonává praporčík František Chlubna, kterému alternuje prap. Kateřina Rýdlová. V městských částech
Zahrady, Sněžná, Vlčí Hora, Kyjov a Dlouhý důl tuto funkci vykonává pprap. Ivan Rybář.
Tyto policisty můžete vídat při pravidelných týdenních pěších pochůzkách městem. Mají na starost běžnou komunikaci s radnicí, doručování soudních písemnosti, zpracovávají běžnou přestupkovou a trestní
agendu, zajišťují zpracovávání zpráv o pověsti podmíněně propuštěných odsouzených osob bydlících
v jejich služebním obvodu pro soudy, a především zajišťují běžný „přátelský“ kontakt s občany města. Jejich činnost tak připomíná někdejšího pochůzkáře, kterého každý zná, má v něj důvěru, a on naopak zná
každého a bez zbytečného úřadování je schopen vyřídit běžné nešvary mezi lidmi.
Doplňujeme ještě údaj ze zprávy Struktura a analýza kriminality v teritoriu Obvodní oddělení Krásná Lípa
2010 – 2024 (zpracoval nprap. Petr Hospůdka, vrchní inspektor, Územní odbor Děčín, Služba kriminální
policie a vyšetřování, oddělení analytiky, skupina případových analýz). I tento dokument poskytlo Obvodní oddělení Policie České republiky Krásná Lípa.
Tabulka č. 3: Struktura pachatelů kriminality
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Celkem

Recidivisté

Nezletilí

Mladiství

Ženy

2010

302

190

2

17

38

2011

375

214

14

20

45

2012

324

228

2

6

49

2013

311

203

4

13

44

2014

326

212

3

8

43

V kulturním domě se konají pravidelné akce a zkoušky zájmových a společenských organizací města:
Pondělí: Kostka, taneční kroužek (září – listopad; 16.00 – 18.00), sál, šatna
Úterý: muzika Lužičan 18.00 – 22.00), nepravidelně, šatna
Kostka, taneční kroužek (září – listopad; 16.00 – 18.00), sál, šatna
KSČM, 16.00 – 17.00 klubovna
Středa: FS Křiničánek 13.30 – 16.00, sál, šatna
Čtvrtek: Klub důchodců 10.00 – 12.00, přísálí
FS Lužičan 18.00 – 22.00, sál, šatna
Šachy 17.00 – 23.00, klubovna
Kostka, taneční kroužek (září – listopad; 16.00 – 18.00), sál, šatna
Pátek: FS Dykyta 18.00 – 23.00, sál, šatna
Neděle: Šachy, nepravidelně
Přehled využití kulturního domu organizacemi
Organizace

Hodin

Placeno

Pronájem

Šachový oddíl

740

9

76.080

ZŠ + MŠ

109

0

58.360

Kostka

68

9

15.980

Dykyta

172

0

47.810

Lužičan

267

0

55.420

Křiničánek

117

0

31.590

Beruška

30

0

3.000

Oddíl kickbox

30

0

15.600

3

0

1.110

KSČM

12

1.250,-

1.250,-

Správa NPČŠ

1,5

555,-

555,-

Občanské sdružení Krásnolipsko

6

0

2.220

Hasiči

8

0

4.160,-

Krásnolipský komorní
sbor

6

0

1.320,-

1.504,5

1.805,-

314.455,-

Oddíl cyklistiky

Celkem
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Měsíční statistika filmových představení za rok 2014

Další kulturní akce města v kulturním domě
(stav k 31. 12. 2014)
Leden:
Únor:
Březen:
Duben:
Květen:
Červen:
Červenec – srpen:
Září:
Říjen:
Listopad:
Prosinec:

2014

ples města, výtvarné odpoledne pro děti
přednáška Magické Bulharsko
Soutěž Zpěváček, dětský karneval, jóga
Odpoledne pro ženy, country zábava, divadlo Vojan, jóga
Festival dětského sborového zpěvu
promítání ke Dni dětí
výstava vyšívaných obrazů, výstava skleněných vitráží
divadlo Emilion pro děti, dopravní výchova, koloběžkyjáda, show H. Pawlovské
artistická skupina Mistral, Den úcty ke stáří, expedice Šluknovsko, drakiáda
DS Rolnička, Čertovská disco, adventní tvoření
koncert skupiny Poutníci, setkání organizací, dětský filmový maraton

Přehled dalšího využití kulturního domu
Akce města

průměry

měsíc

předst.

diváků

tržba

půjčovné

leden

3

0

0

únor

2

18

březen

2

duben

doprava

diváci

vstupné

tržba

3388

0

0

0

870

3025

9

60

435

9

540

3388

4,5

60

270

2

5

300

2420

2,5

60

150

květen

3

0

0

3751

0

60

0

červen

3

186

1660

3630

62

36,6

533,3

červenec

4

19

1140

7260

4,75

60

285

srpen

3

42

2140

3388

14

53,3

713,3

Hodin

Placeno

Pronájem

86

0

31.820,-

200

0

30.000,-

7

0

2.590,-

září

4

129

990

4719

32

45

82,5

Ostatní akce města

101

0

37.370,-

říjen

5

86

3740

5627

17,2

48

748

Celkem

462

0

101.780,-

listopad

6

155

3850

8228

25,83

45

641,7

prosinec

9

234

9180

9595

36

41,1

1020

celkem

45

883

24410

58419

197,8

569

4899

Promítání
Klub důchodců
SPOZ

Návštěvnost vybraných filmových představení (Top ten 2014)
1) Šmoulové – 167 diváků (promítání ke Dni dětí, zdarma)
2) Cesta do školy – 110 diváků (pro ZŠ)
3) Ledové království – 83
4) Tři bratři – 75 diváků
5) Sammyho dobrodružství – 255 diváků
6) Magický hlas rebelky – 46 diváků (pro ZŠ)
7) Zvonilka a piráti – 44 diváků
8) Modrý tygr – 33 diváků
9) Příšerka v Paříži – 19 diváků
10) V peřině a Magické stříbro – 16 diváků

Finanční situace kina
Půjčovné za filmy
58.419,- Kč
Příjem ze vstupného 24.410,- Kč
Ztráta z promítání
34.009,- Kč
Naše kino nemůže konkurovat okolním digitalizovaným kinům. Distributoři nabízejí stále méně filmů
ve formátu DVD nebo Blue-ray, proto o filmy, které se k nám dostávají až se zpožděním, není tak velký
zájem. Kino se snaží zaměřit na dětského diváka, návštěvníky láká i sníženým vstupným, snaží se získat
další diváky i promítáním pro vybrané skupiny diváků (např. pro seniory, pro zájmové skupiny apod.).
Městská knihovna v roce 2014
(stav k 31. 12. 2014)
Knihovna má ve fondu celkem 19.160 svazků (o 308 víc, než 31. 12. 2013), navštěvuje ji 306 registrovaných čtenářů, z toho 116 dětí. Počet čtenářů oproti roku 2013 narostl o 145. Za celý rok si čtenáři vypůjčili celkem 8.109 knih.
Městská knihovna pořádá kromě výpůjček i akce pro veřejnost
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 Noc s Andersenem
 Pasování prvňáků na čtenáře

Přílohy

 Návštěvy dětí z mateřských škol a ze základní školy
 Donáška knih do domů s pečovatelskou službou
Knihovna poskytuje též meziknihovní výpůjční službu, to znamená, že je schopna zájemci opatřit knihu,
kterou sice nemá ve svém fondu, ale opatří si ji z jiné knihovny.
V městské knihovně je také možno připojit se k internetu.
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450

První adventní koncert v kostele

Krásnolipský komorní sbor před zahájením koncertu...

Sboreček zdejší základní školy při koncertu

... a při koncertu.
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452

Koncert skupiny Guitar Arte Trio

Rozsvícení vánočního stromu - Nejprve krátce zazpíval Krásnolipský komorní sbor...

Guitar Arte Trio při koncertu 30. listopadu 2014

... a poté zaplněné náměstí sledovalo rozsvícení vánočního stromu.
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454

Nebylo to ale všechno. Na rybníčku za objektem Továrny také bylo na co se dívat.

Adventní koncert Tonyho Ackermana na Vlčí Hoře

Desítky lidí přišly a sledovaly neobvyklou vánoční výzdobu vodní plochy.

Oba umělci se snažili před obecenstvem v zaplněné kapli.
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Bylo zde sice i obětavě připravené drobné pohoštění...
Střechy, ploty, fasády - Letmý přehled toho, co se v Krásné Lípě změnilo k lepšímu. Jisté je, že celá
obec bude vždy jen souhrnem toho, jak vypadají její jednotlivé části, i jednotlivé domy, zahrádky,
prostě každé místečko. Proto je soutěž o nejlepší úpravu střech, plotů a fasád důležitá pro celé město.

... ale výkon umělcův zaujal posluchače po celou dobu koncertu asi víc..
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Den otevřených dveří v MŠ Motýlek
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458

Děti tady mají opravdu krásné a podnětné prostředí

Turistický advent - Před Továrnou bylo vánočních stromků dost...

Setkání úspěšných sportovců s představiteli města. Město je vděčno všem, kdo dělají něco ve prospěch všech občanů nebo pro ty, které spojuje společný zájem. Neméně tak si váží těch, kdo svou
úspěšnou činností šíří dobré jméno Krásné Lípy. Proto byli úspěšní kickboxeři pozvání na radnici k
představítelům města. Trenér Milan Dušek je druhý zleva.

... i něco pro zahřátí a najedení se našlo.
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A uvnitř v Továrně bylo na co se dívat – i co kupovat.

Turistický advent

Turistický advent

Třetí adventní koncert, Lužičan
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462

Lidová muzika a tradiční lidové zpěvy. To byl adventní koncert Lužičanu.

Děti vždy vnášejí radost a optimismus do života

Návštěva dětí z MŠ Sluníčko v DPS

Je zajímavé, jak děti vlastně svou hrou dokáží potěšit jiné
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464

Návštěva dětí z MŠ Sluníčko v DPS

I takhle malé děti dokáží díky svým učitelkám nabídnout pěkné a milé vystoupení

Návštěva dětí z MŠ Brouček v DPS

Návštěva dětí z MŠ Brouček v DPS
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466

Přihlížející možná vzpomněli i na to, že také kdysi byli takto malí. Je to už dávno...

Po celou dobu bylo na co se dívat.

Adventní koncert žáků školy a folklorních i dalších souborů

Snažili se ti velcí...
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Udělení pokuty městu

... i ti nejmenší

Město Krásná Lípa podalo Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Brno (ÚOHS) stížnost na nezákonný postup ve věci správního řízení, protože zjistilo, že se v této věci jedná o některá zjevná pochybení
a o některé podivné okolnosti. Například média dostala informaci o udělení pokuty v době, kdy město
v této věci nemělo žádnou zprávu. Média také přinesla zprávu o tom, že se město proti udělení pokuty
neodvolalo. Žádnou zprávu neměl ani právní zástupce města. Mezitím ÚOHS vydal informaci, že jeho
rozhodnutí nabylo právní moci a teprve poté bylo předmětné rozhodnutí o udělení pokuty městu doručeno. Proti nesprávnému postupu ÚOHS se tedy město ohradilo.
(volně citováno z podané stížnosti města)

Odpoledne téhož dne se konal na radnici koncert žáků ZUŠ Rumburk. Tato akce je pro Krásnou Lípu
velmi důležitá, protože zdejší pobočka Základní umělecké školy Rumburk zde již řadu let vykonává velice záslužnou práci pro děti z našeho města. Ty alespoň v některých oborech nemusejí dojíždět do Rumburku. I proto bylo důležité, aby mohly předvést to, čemu se naučily, svým rodičům i ostatní veřejnosti.
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470

Poslední adventní koncert 2014

Krásnolipský komorní sbor...

Dykytka v akci

... a jeho instrumentalisté.
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472

Dykyta v akci

Závěrečné společné zpívání Dykyty a Krásnolipského komorního sboru právě skončilo...

Dykyta v akci

... a následovalo poděkování starosty účinkujícím.
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474

koncert Soli Deo

Některé nástroje byly na první pohled poněkud neobvyklé

Kostel byl diváky příjemně zaplněn a výkon umělců pomáhal překonat panující zimu

Koncert probíhal v příjemné atmosféře
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Děčínský deník 1. 12. 2014, Dobrá zpráva pro...

Na Vlčí Hoře zahraje americký kytarista

Děčínský deník 2. 12. 2014, program kina

Děčínský deník 6. 12. 2014, příspěvek města
na opravy střech, fasád a plotů
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PROSINEC 2014

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

Děčínský deník, pokuta Krásné Lípě

Děčínský deník, další informace o pokutě Krásné Lípě

Děčínský deník, koncert Dykyty v Zubrnicích

Děčínský deník, oznámení o konání
koncertu Soli Deo

Děčínský deník o adventním koncertu
Dykyty v Krásné Lípě
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Děčínský deník o adventním koncertu
Dykyty a jejích hostů
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Děčínský deník, mladý dlužník z Krásné Lípy

Zpravodaj, prosinec 2014
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Děčínský deník, oslava Silvestra v Krásné Lípě

Lékařské pohotovosti
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PROSINEC 2014

Lidové noviny 5. 12. 2014 - Text článku je v tomto rozlišení nečitelný, proto jej vpravo uvádíne vystřižený a zvětšený.

Pokračování na další straně
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Počasí 26. prosince 2014

Teprve po svátcích se začal objevovat sníh
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