Krásná Lípa
Kraj: Ústecký

Okres: Děčín

Správní obvod: Rumburk

GPS souřadnice: 50.913033N, 14.509988E

Nadmořská výška: 426 m n. m.

První pís. zmínka: 1361 (660 let)

Počet obyvatel: 3 450

PSČ: 407 46

Adresa URL: www.krasnalipa.cz

Současnost obce Krásná Lípa
Krásná Lípa nabízí vysoký standard občanské vybavenosti, zahrnující síť obchodů a služeb,
lékařskou péči, dostatečnou kapacitu předškolních zařízení, dobře vybavenou základní školu
v modernizované historické budově, dobré silniční i železniční spojení a samozřejmě dostatečně
kapacitní inženýrské sítě. Je tu klidné bydlení obklopené fantastickou přírodou. Postavili jsme přes
120 nových bytů, z toho více než polovinu tvoří moderní byty s pečovatelskou službou. Zrekonstruovaný
objekt kina slouží i jako multifunkční kulturní dům. Ve městě působí řada zájmových organizací a
sbor dobrovolných hasičů. Dětem slouží několik dětských hřišť, místním i návštěvníkům
velkorysý sportovně - rekreační areál, bowling, fitness, sauna, masáže, solárium a spinning…
Radnice
Novorenesanční budova se secesními prvky byla postavena v letech 1899- 1900 jako sídlo spořitelny. Dnes
zde najdeme městský úřad a poštu. Budova je usazena v parkové zeleni v Sadech Karla Hiekeho.
Kino - kulturní dům
V letech 2002 až 2004 byl celý objekt uvnitř i vně rekonstruován a stal se multifunkčním kulturním
zařízením, kde se nejen promítají filmy, ale konají se zde plesy, zábavy a společenská setkání. Objekt
je také zázemím pro nejrůznější volnočasové aktivity. Jeho součástí je i amfiteátr umožňující
konání venkovních akcí.
Základní škola a mateřské školy
Dnešní škola byla otevřena v roce 1871. V roce 1886 byla přistavěna postranní křídla. Celý školní
areál prošel postupnou rekonstrukcí. Jeho součástí je i víceúčelové sportovní hřiště,
návštěvnický areál Českého Švýcarska s venkovní učebnou, objekty školní jídelny, družiny,
mateřského centra a školky.
Naučný areál
Nový venkovní prostor, jehož smyslem je dětem z mateřských i základních škol, ale i široké veřejnosti
zábavnou formou přiblížit nejtypičtější živočichy, rostliny a další fenomény chráněného území
Českého Švýcarska. Naučný areál je umístěný na zahradě školní družiny u základní školy, a
přestože není příliš rozlehlý, o to víc je zábavný - můžete zde bloudit v přírodním labyrintu,
vystoupat na skalníhrádekči posedět ve stínu pod altánem. Naučný areál v průběhu školního roku
slouží při školní výuce, je ale také otevřen veřejnosti.
Areál bytových domů - sídliště
Původní panelové domy prošly postupně modernizačními úpravami. Městem byla zástavba doplněna
čtyřmi novými domy, z toho dvěma domy s pečovatelskou službou se zaměřením na seniory. V celém
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areálu byly upraveny komunikace, parkoviště, chodníky. Byla vybudována dětská hřiště, odpočinkové
plochy, doplněn mobiliář a v neposlední řadě bylo vše citlivě zakomponováno do parkové zeleně.
Domovy pro seniory
Z bývalé nemocnice, architektonicky i historicky zajímavé budovy, vznikl domov pro seniory a ústav sociální
péče zřizovaný Ústeckým krajem. Komplex budov prošel postupně citlivou a rozsáhlou modernizací.
Svůj druhý domov zde nachází zhruba stovka klientů.
Městský hřbitov
Je včleněn do areálu Městského parku. Začal sloužit 1. 10. 1892 a nahradil původní hřbitov u kostela sv.
Máří Magdaleny. Především podél obvodových zdí naleznete řadu řemeslně zajímavých
kamenických prací na rodinných hrobkách původních německých obyvatel. Po úpravách v minulých letech
je hřbitov důstojným pietním místem. S parkem sousedí významná památka, tzv. Dittrichova hrobka (s
kotelnou níže v parku) dnes, z důvodu neurčeného vlastnictví, bohužel, v žalostném stavu.
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