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INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK

Vážení spoluobčané, milí přátelé!
Již tradičně a po dlouhá léta otevíráte v tento čas
poslední Vikýř pomalu končícího roku, zpravidla
ve svátečním barevném provedení. Bývá vždy tak
trochu rekapitulační a shrnující ty nejdůležitější
momenty ze života našeho města. Ohlédnutí zpět
přináší možnost se nad některými událostmi znovu
zamyslet, s odstupem vyhodnotit a někdy je i zpětně v klidu docenit, neboť v průběhu roku na to nezbývá pod návalem dalších úkolů tak úplně čas.
Díky našemu dlouhodobě rozumnému hospodaření a úspěšnosti v dotačních řízeních jsme i letos
mohli opět významně investovat do městské infrastruktury.
Na přelomu roku jsme stavebně dokončili rekonstrukci T-klubu, volnočasového zařízení pro mládež. Zároveň se povedlo rozšíření a vylepšení přilehlého venkovního hřiště. V jarních měsících jsme
klub plně vybavili a následně zahájili jeho provoz.
Z původní nepotřebné výměníkové stanice jsme
vytvořili kvalitní a moderní zázemí pro naše děti
a mládež v sumě za více jak 12 mil. Kč. Tím však akce
zdaleka neskončila. Vše sice s významnou 85 % dotační podporou EU, ale je potřeba uvést, že následná náročná administrace před vyplacením dotace
trvala v podstatě po celý zbytek roku. A dalších 5 let
budeme muset zpracovávat monitorovací zprávy
a další dokumenty.
Podobné to je i u další velké investiční akce – výstavby nového sběrného dvora. Po opakované žádosti o dotační podporu a dalších administrativních
peripetiích jsme nakonec uspěli a během čtyř měsíců jsme v areálu našich technických služeb vybudovali moderní zařízení pro nakládání s odpady. Včet-

ně nového vybavení velkoobjemovými kontejnery,
speciálními skladovacími buňkami a dalším speciálním zařízením jde o akci s náklady cca 14 mil. korun,
opět s 85 % dotací EU.
Trochu jednodušší pak byla přístavba wellness areálu, který se zjara dokončil a následně vybavil a do
ostrého provozu byl uveden na konci léta. Máme
tedy k dispozici další příjemné místo, prostor pro
odpočinek a relaxaci. Ten jsme budovali jen z vlastních prostředků, takže ubyla předchozí i následná
dotační byrokracie. Podobně tomu je i u nově vznikajících prostor pro ordinaci dvou nových zubních
lékařů v Domě Českého Švýcarska. Čistě za své
prostředky jsme také vybudovali i nové veřejné záchodky v Domě služeb.
Naopak s výraznou podporou z dotací EU jsme ještě
mohli vystavět nové chodníky na Pražské, Stradalově a Varnsdorfské ulici. Z velké části z evropských
zdrojů vznikla i nová učebna fyziky a úprava přístupu pro imobilní osoby v naší základní škole. Z národních dotačních programů jsme získali příspěvek
na výstavbu nového parkoviště v Pražské ulici u restaurace U Kuruce a také na výměnu 200 svítidel
veřejného osvětlení v okrajových částech města.
Z rozpočtu města byla realizována ještě řada menších investic mířících do místních komunikací, bytových domů a dalšího majetku města. Zároveň jsme
intenzivně připravovali projekty a dokumentace
na další roky. Ve spolupráci se spolkem Omnium
se nám podařilo rozhýbat záchranu hrobky rodiny
Dittrich, která je mimořádně cennou a významnou
památkou a zastavila se její další degradace. Během
několika týdnů bude mít, i s přispěním města, no-

vou střechu.
Široká a kvalitní infrastruktura je základem pro
fungování města, je jeho tepnami a cévami. Život
městu však dávají především lidé v něm žijící, ti
jsou jeho krví, duší. Krásná Lípa má v tomto velké štěstí, aktivních a nezištných lidí je mezi námi
spousta. Výsledkem pak je tradičně bohatý kulturní a společenský život, dobrá atmosféra ve městě.
Desítky akcí uspořádaných našimi aktivními spolky,
soubory a oddíly jsou toho dokladem. Doplněním
o dlouhou řadu aktivit města, namátkou třeba dalším ročníkem Otužilecké plovárny, Ekofilmu, Krásnolipského kulturního léta atp. získáváme pestrou,
širokou a atraktivní nabídku pro trávení volného
času, která je přitažlivá nejen pro místní, ale i pro
návštěvníky města a turisty, kteří v hojném počtu
naše město objevují a navštěvují.
V příštím roce si budeme společně připomínat
150. výročí povýšení Krásné Lípy na město. Na tuto
událost jsme zahájili přípravy již letos a v sobotu 6.
června 2020 budeme mít možnost společně toto
městské jubileum oslavit. Historie našeho města je
samozřejmě mnohem delší, ale městský titul Krásné Lípě přeci jen dodal na prestiži a významu. A je
teď na nás, abychom společně tento skvělý odkaz
našich předchůdců nejen udržovali, ale i nadále
rozvíjeli!

Vážení
spoluobčané!
Sváteční dny v závěru letošního roku nám svou atmosférou nabídnou prostor k malému zastavení,
vnitřnímu zklidnění, a třeba i hlubšímu zamyšlení.
Zkusme si uvědomit, kde jsou naše kořeny, ohlédnout se odkud jdeme, jakým způsobem kráčíme
našimi životy, i kam naše příští kroky nasměrujeme.
Rychlá moderní doba přináší zmatek a nejistoty,
určité znepokojení. Ale je jen na každém z nás, na
naší vůli a svobodném rozhodnutí, jak se svými životy naložíme. Zda se necháme vábit sliby o pohodlných cestách, které nám někdo vyšlape, to proto,
abychom šli jako stádo rychleji, s proudem a příliš
se nerozhlíželi. Nebo si sami a sebevědomě určíme
svůj směr, cíl i tempo. Nemusí to být nutně jednodušší, rychlejší, ale jistě uspokojivější a obohacující!
Přeji Vám pevné zdraví, nezbytné štěstí a vždy jen
dobrou volbu na cestě Vaším životem nejen v roce
2020!
Jan Kolář, starosta města
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SVOZ

SEPAROVANÉHO ODPADU
vždy v lichém týdnu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se
uskuteční:
Krásná Lípa, K. Horka, Krásný Buk, Kyjov: 19. 12.
Vlčí Hora, Zahrady: 30. 12.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma
vyzvednout na TS Krásná Lípa, Pletařská 22/3, na
MěÚ, dveře č. 5. Podrobné informace získáte na
MěÚ tel.: 412 354 833, nebo na TS města
tel: 412 354 848.
Do pytlů se třídí tyto odpady: papír a nápojové
kartony, plasty, polystyren, sklo, kovy, baterie.
Svoz komunálního odpadu (SKO):
1. 10. 2019 začal tzv. zimní svoz sběrných nádob
na SKO. Letní svoz začíná 1. 4. 2020. Změna se
týká nádob s červenou a bílou nálepkou.
Nálepky na sběrné nádobě (popelnici):
zelená – svoz každý týden
žlutá – svoz 1x za 14 dní
červená – od 1. 10. do 31. 3. svoz každý týden, od
1. 4. do 30. 9. svoz 1 x 14 dní
bílá – svoz každý týden pouze od 1. 10. do 31. 3.
Svozové dny (SKO):
úterý – Vlčí Hora, Zahrady, Kamenná Horka,
Dlouhá Důl, Kyjov, Sněžná
pátek – Krásná Lípa, Krásný Buk, Zátiší
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Město má nový sběrný dvůr
V pondělí 2. prosince 2019 jsme slavnostně převzali
do užívání nový sběrný dvůr.
Dodavatelem stavby byla společnost Silnice a mosty Děčín, a. s., a to v dohodnutém termínu a ve vysoké kvalitě. Vybavení sběrného dvora dodala firma
Farm Technik, s. r. o. z Lovosic. Projekt byl zpracován
společností Pro Projekt, s. r. o. Rumburk. Náklady na
realizaci činili 14 mil. korun, na podstatnou část (cca
10 mil. Kč) jsme získaly dotaci EU z Operačního programu Životní prostředí.
Ukončujeme tak největší investiční akci roku – výstavbu sběrného dvora v areálu našich technických
služeb. V minulém týdnu proběhla závěrečná kontrolní prohlídka stavby Stavebním úřadem Rumburk – bez jakýchkoliv závad a nedostatků. Nic
tedy nebrání vydání kolaudačního rozhodnutí. Naši
zaměstnanci, ale i široká veřejnost tak mají od dnešního dne k dispozici moderní a důstojné zařízení

pro nakládání s odpady. Plocha areálu je bezpečně
odkanalizována, povrchy zpevněné asfaltobetonem a byla osazena moderním vážním systémem,
novými velkoobjemovými kontejnery, mobilními
sklady atd.
Kaluže, bláto či naopak mračna prachu ve středu
města se tak staly historií.

Asistent prevence
kriminality
V případě potřeby můžete kontaktovat našeho
asistenta prevence kriminality na tomto
telefonním čísle: 773 766 938.

Kancelář senátora
za Děčínsko Zbyněk Linhart
Adresa: Varnsdorf, Generála Svobody 1905
Úřadující dny: každé pondělí vždy od 14:00
do 16:30 hodin, jinak dle přítomnosti nebo po
dohodě.
Asistent: Bc. Radim Burkoň, tel.: 773 289
605, e-mail: radim@burkon.cz, https://www.
facebook.com/linhart.krasnalipa

Mobilní zákaznické
centrum

Severočeských vodovodů
a kanalizací

V podstatě vše potřebné, co na běžném
zákaznickém centru (přepisy smluv, odhlášení,
přihlášení, donést podklady k žádostem na
zhotovení přípojek, změny ve smlouvách, výši
záloh, žádosti na přezkoušení vodoměru apod.)
vyřídíte v mobilním zákaznickém centru přímo na
Křinickém náměstí v Krásné Lípě vždy ve středu:
lichá středa od 12:00 do 14:00
sudá středa od 10:00 do 12:00
Tato provozní doba mobilního centra platí od
1. 10. 2019 do 30. 4. 2020.
Běžné zákaznické centrum najdete ve Varnsdorfu
na ulici 5. května 3541 vždy v úterý a ve čtvrtek
v době od 8:00 do 14:00 hodin, tel. 417 807 842,
nebo volejte zákaznickou linku: 601 267 267, 840
111 111.
Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. zavedla
pro své zákazníky bezplatnou asistenční službu
v případě havárie na vodovodní přípojce.
V případě potřeby volejte 212 812 212.

www.komunitnicentrum.com
Masarykova 1094/4,
407 46 Krásná Lípa
Odborné sociální poradenství
JUDr. Hanzlíček
Občansko-právní poradenství
JUDr. Pražák a Insolvence/oddlužení
hanzlicek@komunitnicentrum.com
telefon 777 925 302
Dluhové poradenství
kremenakova@komunitnicentrum.com
telefon 778 888 431
Pracovní a kariérové poradenství,
Retrostipendia
novakova@komunitnicentrum.com
telefon 778 888 431
Sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi
kucerova@komunitnicentrum.com
telefon 774 974 583
Terénní programy
jansova@komunitnicentrum.com
telefon 777 036 828
T-Klub – NZDM
PO - SO 13:00 - 19:00

Amari klub – NZDM
PO - PÁ 12:00 - 17:00
PO - PÁ 14:00 - 17:00
galbava@komunitnicentrum.com
telefon 721 055 893
Klub Včelka
pro předškoláky od 3 do 6 let
PO - PÁ 8:00 - 13:00
hadravova@komunitnicentrum.com
telefon 774 020 265
Osobní asistence
Domácí péče o seniory
hanzlicek@komunitnicentrum.com
telefon 777 925 302
Komunitní práce
matousek@komunitnicentrum.com
telefon 778 888 435
Půjčovna kompenzačních pomůcek
telefon 777 925 302
Prádelna Kolíček
praní, žehlení, mandl, úklidy
sterbova@komunitnicentrum.com
telefon 777 291 340
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Trvalá připomínka historie Finanční Vánoční tvoření
stráže v Krásné Lípě
v kině
V sobotu 30. listopadu 2019 jsme slavnostně odhalili informační tabuli k historii Finanční stráže v Krásné
Lípě a blízkém okolí. Následovala poutavá přednáška pana Jaroslava Beneše z České obce legionářské,
Jednota Mladá Boleslav, a to před zaplněným sálem v pivovaru Falkenštejn. Velký dík patří panu Benešovi
za skvělou spolupráci.

Rodiče i prarodiče přišli se svými ratolestmi do
kina v sobotu 30. listopadu 2019 a společně vyráběli vánoční dekorace. Ti zdatnější si mohli ozdobit
adventní věnce, hvězdy nebo jiné dekorační předměty a malí umělci sami nebo za pomoci dospělých kouzlili ozdoby z korálků, svícny s barevnými
sklíčky a nechyběly ani klasické svícny se zelenou
větvičkou a andílci. Všechny děti odcházely s rozzářenýma očima, držíc v ruce svá výtvarná dílka, kterými pod stromečkem potěší své nejbližší.
Alena Starostová

První adventní neděle v Krásné Lípě
První adventní neděle, která letos vyšla na 1. prosince, byla ve znamení rozsvícení vánočního stromu na Křinickém náměstí a 1. adventního koncertu,
kterého se v kostele svaté Máří Magdalény zhostil
pěvecký sbor CONCERTO Ústí nad Labem působící
při Základní umělecké škole Neštěmice. Sbor zde

vystoupil spolu s členy Severočeské filharmonie
Teplice a orchestru Severočeského divadla opery
a baletu. Poté se dění přesunulo na náměstí, kde
po zahájení moderovaného programu vystoupily
děti z Mateřské školy Motýlek. Následovalo očekávané odpočítávání do rozsvícení vánočního stro-

mu a program ukončila pohádka Trampoty čerta
Huberta v Aparthotelu Lípa. Sváteční atmosféru
příjemně dokreslovaly i vánoční melodie z reproduktorů a mnohým přišel k chuti zdarma nabízený
svařák.
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Turistické adventní trhy
Ani letos v adventním čase nechyběly v Krásné
Lípě tradiční turistické adventní trhy. Na krásnolipské náměstí lákaly v sobotu 7. prosince a konaly
se v prostoru před hotelem Beseda a pod lípou.

K dispozici byly stánky, nechybělo občerstvení ani
prodej vánočních stromků. Trhy pořádal Klub českých turistů ve spolupráci s Technickými službami
města Krásná Lípa.

Rozšiřujeme technické vybavení: Pro potřeby
těžby v městských lesích, ale i pro rizikové kácení
ve městě jsme zakoupili pro naše technické služby
lesnický naviják.

Adventní koncert
folklorního souboru Lužičan
O příjemnou předvánoční atmosféru na druhém
adventním koncertu v neděli 8. prosince 2019 se
postaral Folklorní soubor Lužičan, který tradičně
vystoupil v kostele svaté Máří Magdalény. Koncert
zahájil průvodem lodí kostela k presbytáři, zapálením dvou svíček na adventním věnci a slovem Martina Louky. Zazněly lidové koledy v podání souboru

a jeho muziky. Známé koledy jako např. Nesem vám
noviny nebo Narodil se Kristus Pán si společně se
souborem mohli zazpívat i posluchači. Adventní
podvečer utekl jako voda a na samý závěr se soubor přesunul k východu z kostela, odkud hudbou,
přáním a malým dárkem vyprovázel odcházející
návštěvníky.

Dokončujeme 1. etapu modernizace veřejného
osvětlení. Vyměníme přes 200 svítidel za úsporná
a ekologičtější s LED technologií, nejprve v okrajových částech města – Kyjov, Vlčí Hora, Sněžná,
Dlouhý Důl a Zahrady.

Zimní období využíváme k opravám techniky svépomocí. V tomto případě provádí pracovníci TS generální opravu traktorového valníku.

V návaznosti na rekonstrukci sběrného dvora jsme
upravili i nájezd do areálu našich technických služeb.

Vánoční výzdobu radnice tradičně a nápaditě zajišťují naše skvělé zahradnice z technických služeb.
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Leden
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Krásnolipské kalendárium 2019

Již tradičně se konal 27. reprezentační ples města

Únor

Vyhlášením bezdoplatkových zón se omezí účelové stěhování

Spolu s devíti školami v regionu jsme se zapojili do projektu Příběhy našich sousedů

Ve spolupráci se společností Northern Hikes jsme
uspořádali několik výletů pro naše seniory

V Polici nad Metují jsme převzali štafety konání turistického zimního srazu v roce 2021

Březen

Vybudovali jsme a zprovoznili nová veřejná WC a
podpořili vznik dobíjecích stanic pro elektromobily

Ve Všetarech jsme navštívili pomník vojína Franze
Köglera, rodáka z Krásné Lípy

Připravujeme rekonstrukci památníku v městském
parku

Beseda s Radime Uzlem

Duben

Naši turisté převzali významné ocenění a jejich
klub vstoupil do síně slávy KČT

V rámci Ekofilmu probíhá unikátní projekt základních škol a Vysoké školy chemicko technologické v Praze
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Do provozu byl uveden zrekonstruovaný T - klub

Na Křinickém náměstí se konal sraz historických vozidel Žiguli a Moskvič

Rekonstruovali jsme městský informační systém

Přednáška známého rybáře Jakuba Vágnera ukončila 5. ročník festivalu Ozvěny ekofilmu v Krásné
Lípě

Květen

Společně se spolkem Omnium jsme připravili výstavu o rodině Dittrich z Krásné Lípy

Společně s KČT Krásná Lípa jsme oslavili 130. výročí rozhledny na Vlčí hoře

Červen

I Krásná Lípa se zapojila do akce ZUŠ OPEN

Byla zahájena rekonstrukce sběrného dvora

V kulturním domě má své zázemí i oddílu šachu

Proběhl 34. ročník Pohádkového lesa

18. prosince 2019
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Červenec

Byla zahájena rekonstrukce Dittrichovy hrobky

Připomněli jsme si 5. výročí zahájení provozu Dráhy
NP

Vrcholem Krásnolipského kulturního léta byl koncert houslového virtuosa Pavla Šporcla

Rozloučili jsme se s dlouholetým starostou panem
Milanem Sudkem

Za účasti více jak 150 účastnic z celého světa proběhl 32. ročník Tour de Feminin

Srpen

V rámci Dne Českého Švýcarska ocenil senátor Zbyněk Linhart několik významných osobností regionu

Herec a hudebník Jiří Schmitzer pobavil vyprodaný
kulturní dům

Září

Říjen

Během roku jsme přivítali několik zahraničních návštěv např. delegaci z Běloruska

Pro seniory jsme opět přichystali Den Úcty ke stáří

Kostka Krásná Lípa uspořádala tradiční romský festival

Bylo otevřeno nové parkoviště u restaurace U Kuruce a od listopadu začal platit nový režim parkování
na Křinickém náměstí

Kaple ve Vlčí Hoře ožívá v průběhu roku hudebními
koncerty

Přivítali jsme delegaci z partnerského města
Żyrardów

V základní škole byla dokončena nová učebna fyziky a chemie včetně imobilního vstupu
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Listopad

U Lavičky Václava Havla jsme si připomněli 30. výročí od Sametové revoluce

Zemřel čestný občan města PhDr. Jan Stráský

V průběhu roku se povedlo

Dokončuje se bylinná zahrada Lužických hor a Českého Švýcarska

Tělocvična dostala novou střechu

Proběhla generální oprava druhých varhan v našem kostele

Vybudovali jsme téměř 2 km nových chodníků

Chodník Kyjovská ulice

Proběhla obnova fasády kulturního domu

V areálu TS je zprovozněn nový sběrný dvůr

Otevřeli jsme wellness ve sportovním areálu

Výměnou oken byla zahájena rekonstrukce bytového domu Masarykova 2
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Provozní doba sběrného dvora
a kanceláře technických služeb
Zimní období od 1. 11. – 31. 3.: pondělí 7:00 – 12:00 a 14:00 – 16:00, úterý 7:00 – 12:00 a 14:00 – 15:00,
středa 7:00 – 12:00 a 14:00 – 16:00, čtvrtek 7:00 – 12:00 a 14:00 – 15:00, pátek 7:00 – 12:00 a 14:00 – 15:00,
sobota v sudém týdnu 8:00 – 11:00.
Letní období od 1. 4. – 31. 10.: pondělí 7:00 – 12:00 a 14:00 – 17:00, úterý 7:00 – 12:00 a 14:00 – 15:00,
středa 7:00 – 12:00 a 14:00 – 17:00, čtvrtek 7:00 – 12:00 a 14:00 – 15:00, pátek 7:00 – 13:00, sobota v sudém týdnu 8:00 – 11:00.
V pondělí 23. 12., v pátek 27. 12. a v sobotu 28. 12. 2019 jsou sběrný dvůr a kancelář TS uzavřeny.
Místo sběrného dvora a kanceláře TS Krásná Lípa: Pletařská 22/3, telefon: 412 354 848,
mobil: 773 630 563, e-mail: cechovam@krasnalipa.cz

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

Vzpomínka na Vítka Fritscheho
Nebytový prostor
ze Sněžné
„Rychle plyne čas a my stárneme, jak tiše jdou roky.“
Tomuto citátu římského básníka Ovidia dáváme jistě za pravdu zvláště my starší, a to nejen s blížícím
se koncem roku. Mě však kvapem ubíhající čas vždy
zaskočí, když si vzpomenu na nějakého blízkého
přítele, který před „nedávnem“ zemřel. V případě
Vítka, tedy vlastně Siegfrieda Fritscheho, jsou to
„nedávno“ už tři roky – zemřel 27. prosince 2016.
Znali jsme se zpočátku jen letmo, ale poté, co jsme
v roce 1973 strávili společně týden ve Vysokých Tatrách, nás velehory natrvalo spřátelily. Z této doby
také pochází fotografie, na které Vítek odpočívá na
vrcholu jednoho z tatranských štítů. Výpravu tehdy
zorganizoval ing. František Bienert, nadšený turista ze Šluknova, který vodil turistické výpravy i na
Sněžnou do Vítkova království. Jeho arboretum
učarovalo mnohým, mimo jiné také Patricii Anzari,
která ve své knížce Dodušemluvy dojemně napsala: „Procházím pohádkové království stromů, keřů
a květů, stvořené z ničeho v šedesátých letech zahradníkem od Boha. Vítek Fritsche ze Sněžné, bělovlasý, bělovousý pozdní sedmdesátník, každé ráno

hladil očima svět, jenž povstal z jeho rukou a srdce.
Když se polonahý, opálený vynořil ze záplavy funkií
či kvetoucích rododendronů, zdálo se mi, že jsem
se ocitla v pohádce o počátku života.“
Karel Stein

Život v lese
Věděli jste, že lasička má na zimu krásný bílý kožíšek, liška zabíjí myši tlapami a pak je nosí v tlamě
mláďatům do nory, že veverky, které jsou černé
i oranžové umějí bydlet pohromadě?
Přiznám se, že mnohému jsem se přiučila při povídání o životě v lese, které pro nás ve školce Motýlek
opět perfektně připravil náš pravidelný milý host
pan Vencko.
Dětem se samozřejmě líbila vycpaná zvířata, osahat
si mohla kančí kůži, zeptat se na to, co je zajímalo.

Pan Vencko zase žasl nad vědomostmi některých
dětí, kteří se svými rodiči pravidelně vyrážejí do přírody nebo si doma hodně vyprávějí.
Zkrátka to bylo příjemné dopoledne a my bychom
tímto chtěli velmi poděkovat panu Venckovi, že si
na nás vždy udělá čas a zejména proto, že má k přírodě i dětem blízko a má je rád a to je z jeho vyprávění vždy znát. Na jaře se budeme těšit na další
spolupráci.
Děti a kolektiv pedagogů z MŠ Motýlek

k pronájmu

Rada města Krásná Lípa se na svém jednání dne
7. 2. 2019 usnesla vyhlásit záměr obce pronajmout
nebytový prostor č. 49, Nemocniční 1137/6 o velikosti 92,85 m2 – dosud provozován jako prodejna potravin a smíšeného zboží. Veškeré opravy
a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady.
Více informací na MěÚ Krásná Lípa, kancelář č. 11,
telefon: 412 354 823.

Volný nebytový
prostor k pronájmu
Rada města Krásná Lípa na svém jednání
7. 10. 2019 vyhlásila usnesením RM č. 19 – 10 záměr obce pronajmout nebytový prostor č. 5, Masarykova 16/1, o velikosti 54,02 m2. Veškeré opravy
a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady.
Více informací na MěÚ Krásná Lípa, kancelář č. 11,
tel.: 412 354 823.

Informace pro rybáře
Prodej povolenek k rybolovu na rok 2020 se uskuteční v těchto termínech: 13. ledna 2020 od 16.00,
10. února 2020 od 16.00, 22. února 2020 od 9.00
a 9. března 2020 od 16.00.
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Sníh – nevadí! Mráz – nevadí!
Ve školním sadu se 4. prosince 2019 opět pracovalo,
a to navzdory chladnému počasí. Děti naší základní
školy a z partnerské školy ze Seifhennersdorfu prováděly zimní řez jabloní a také pomocí speciálního
měřidla zjišťovaly zdravotní stav jednotlivých stromů. To vše za podpory a dohledu odborníků z Čes-

ké zemědělské univerzity v Praze a OPS Venkovský
prostor. Nevadil sníh, ani mráz a jazyková bariéra.
Tu se snažil překonat tlumočník, přesto v sadu zněla
německá, anglická i česká slovíčka a děti se vzájemně nakonec domluvit dokázaly.

Každá ruka se počítá

Provozní doba
sportovního areálu
v době vánočních svátků
24. 12. zavřeno, 25. 12. zavřeno, 26. 12. zavřeno,
31. 12. 2019 otevřeno od 9:00–14:00,1. 1. 2020 zavřeno.

Kromě těchto dnů je areál v provozu denně
od 9:00–21:00.

Dne 25. 11. 2019 se EKOTÝM společně s žáky 8 tříd
vydal do MŠ Motýlek zkrášlit zahradu. Zkrášlení zahrady spočívalo ve výsadbě malých keřů a stromů,
které jsme sázeli okolo nově postaveného dětského hradu a u vstupní brány. Kolem nově zasazených
stromů jsme sypali kůru, vše jsme pořádně zalili
a na zahradě shrabali spadané listí. Celá akce trvala
asi hodinu. Naštěstí bylo venku pěkné počasí a práce nám šla pěkně od ruky. Za odvedenou práci jsme
dostali od paní učitelky MŠ paní D. Lehoczké velkou
pochvalu. Moc nás to všechny bavilo a doufáme, že
akce tohoto typu nebyla poslední.
Nela Churáčková

Relaxace ve sportovním areálu – finská a parní sauna, infrasauna,
hydromasážní vana, cvičební sál a masáže
Provozní doba sauny:
středa 16.00 – 20.00 ženy
čtvrtek 16.00 – 20.00 smíšená
pátek 15.00 –17.00, 17.00 –19.00, 19.00 – 21.00
skupiny na objednání
sobota 16.00 – 20.00 smíšená
neděle 15.00 –17.00, 17.00 –19.00, 19.00 – 21.00
skupiny na objednání
Ve dnech 25. a 26. 12. 2019 a 1. 1. 2020 je sauna zavřená.

Ceník:
sauna – 110 Kč (2 hod.)
sauna pro skupiny – 440 Kč (2 hod., do 4 osob – každá další 60 Kč)
hydromasážní vana – 300 Kč (90 min., pouze na objednání)
pronájem cvičebního sálu (jóga, aerobik…) 150 Kč/hod.
půjčovné: župan – 60 Kč, ručník, prostěradlo – 30 Kč
V nabídce jsou i masáže, které je nutno si předem objednat.
Další informace a objednávky na recepci Sportovního areálu
Českého Švýcarska – Pražská 615/27, Krásná Lípa, tel.: 608 522 871.
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Ukončení vysílání DVB-T1

DSO Svazek obcí SEVER

V roce 2020 dojde k přechodu dosavadního formátu pozemního digitálního vysílání DVB-T1 na nový formát
DVB-T2. Tato změna vyžaduje, aby byla
domácnost na nový standard včas připravena (DVB-T2 / HEVC H.265). Změna
se netýká domácností, které přijímají
signál jen ze satelitu, nebo využívají
služby IPTV, či kabelové televize.
Společné televizní antény v bytových
objektech města jsou na příjem formátu DVB-T2 připraveny, záleží pouze na
domácnostech, jak se s příjmem vypořádají – nákupem set-top boxu, popř.
nové TV podporující DVB-T2 příjem.
V současnosti již DVB-T2 funguje v pře-

Dovolte mi prosím krátkou zprávu
a shrnutí činnosti Svazku obcí SEVER.
Tento svazek byl založen za účelem
výměny informací mezi ostatními
starosty severní části našeho výběžku a také působení větší „silou“ ve
vyjednávání s okolními institucemi
ohledně hlavních témat jako například: rozvoj regionu, otázky školství,
zdravotnictví, bezpečnosti, kultury
a dalších. Svazek sdružuje 12 obcí
a téměř 30 tisíc občanů.
Svazek se v letošním roce zabýval
otázkou zdravotní péče (Lužické nemocnice), kterou však nemohl úplně
ovlivnit z důvodu plného vlastnictví
městem Rumburk. Působil tedy jako
pomocný orgán při vyjednávání.
Dále se zabýval otázkou přeshraniční zdravotní péče, která se pomalu
rozbíhá a již dnes napomáhá zabezpečit dostupné a včasné zdravotní
ošetření (téměř 150 pacientů z výběžku bylo v září ošetřeno v nemocnici v Sebnitz). Další, velmi pozitivní
krok a úspěch zaznamenal svazek
při přesvědčení krajského ředitelství

chodových sítí (dočasné řešení), lze
tedy bez problémů naladit programy
v novém standardu již nyní. Je možné
si tedy ověřit, že domácnost je již pro
tento druh příjmu připravena. Postupným vypínáním DVB-T1 bude vzápětí
následovat vypnutí přechodových sítí
a v provozu zůstane pouze řádné vysílání ve formátu DVB-T2.
V přehledu je informace, jaké multiplexy lze v našich podmínkách přijímat (české multiplexy), ale také kdy
bude docházet k postupnému vypínání končícího formátu DVB-T1.

MULTIPLEX 1 (MUX 1, vysílací síť 1)
(provozovatel Česká televize)

Seznam programů
ČT 1, ČT 2, ČT SPORT, ČT 24, ČT :D/ART, ČRo Radiožurnál, ČRo-Dvojka, ČRoVltava, ČRo Plus, ČRo Jazz, ČRo D-Dur, ČRo Radio Wave, ČRo Junior
Vypnutí DVB-T1:
Vypnutí přechod. sítí:
Kanál DVB-T2 :

30.1.2020 (vysílač Ústí nad Labem)
26.2.2020 (vysílač Liberec)
6.2.2020 (vysílač Ústí nad Labem)
33 (vysílač Ústí nad Labem)
26 (vysílač Liberec)

PČR a odvrátil tak plánované slučování obvodních oddělení Policie ČR
Velký Šenov a Šluknov. Obě oddělení zůstala zachována.
Do dalšího roku se pokoušíme získat
dotaci na nákup pomůcek potřebných při likvidaci škod způsobených
přírodními katastrofami, především
pak na nákup nádrží pro pitnou
vodu, které by měly poškozené obce
k dispozici bezplatně. Nadále také
běží dotačně podporovaný program
efektivní veřejná správa a příprava
studie proveditelnosti na singltrek
v našich lesích, který by měl sloužit
pro volnočasové aktivity – jízdu na
kole v lesním terénu na vyznačených
tratích. Dále se zabýváme možností
propojení celého svazku sítí cyklostezek, které by občanům i turistům
umožnili bezpečné přemísťování po
jednotlivých obcích.
S přáním krásných Vánoc a vstupu
pravou nohou do Nového roku 2020
Robert Holec, předseda Svazku obcí
SEVER.

MULTIPLEX 2 (MUX 2, vysílací síť 2)
(provozovatel České Radiokomunikace)

Seznam programů
TV Nova, Nova Cinema, Prima, Prima Cool, TV Barrandov
Vypnutí DVB-T1:
Vypnutí přechod. sítí:
Kanál DVB-T2 :

23.3.2020 (vysílač Ústí nad Labem)
30.3.2020 (vysílač Liberec)
23.3.2020 (vysílač Ústí nad Labem)
30.3.2020 (vysílač Liberec)
38 (vysílač Ústí nad Labem)
28 (vysílač Liberec)

MULTIPLEX 3 (MUX 3, vysílací síť 3)
(provozovatel Czech Digital Group a. s.)

Seznam programů
Prima MAX, Prima LOVE, Prima ZOOM, Prima KRIMI, Kino Barrandov, Barrandov
PLUS, ÓČKO, ÓČKO Star, Šlágr TV, Rádio Proglas, Seznam.cz TV
Vypnutí DVB-T1:
Kanál DVB-T2 :

20.4.2020 (vysílač Ústí nad Labem)
26.4.2020 (vysílač Liberec)
31 (vysílač Ústí nad Labem)
31 (vysílač Liberec)

Mateřské centrum BERUŠKA Krásná Lípa
zve dětičky od 1 do 4 let a jejich
dospěláky do podkroví školní družiny

ÚTERÝ, PÁTEK 9.00-11.30
Budeme si společně hrát, cvičit, výtvarně tvořit a muzicírovat.

Těšíme se na vás a vaše dětičky. Nezapomeňte si přezůvky.

Aktuální dění
v Krásné Lípě v mobilní aplikaci
Stáhněte si mobilní aplikaci Česká obec a nechte
se informovat o aktuálním dění „nejen“ v Krásné
Lípě. Mobilní aplikace je zdarma ke stažení pro
chytré telefony (tablety) s operačním systémem
Android nebo iOS (iPhone). Jednoduše si ve svém
mobilním telefonu najdete ikonku „Obchod Play“
nebo „App Store“, kterou rozkliknete a ve vyhledávači zadejte Česká Obec. Více informací najdete na
www.krasnalipa.cz
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Česko zpívalo koledy,
zpívalo se i v Krásné Lípě
Ve středu 11. prosince 2019 se na mnoha místech v Česku ve stejnou chvíli zpívaly
stejné koledy, a to v rámci akce Česko zpívá koledy s Deníkem. K této oblíbené akci,
stejně jako v minulých letech, se přidala i Krásná Lípa, a tak v 18.00 koledy zněly i na
Křinickém náměstí u vánočního stromu.

V KRÁSNÉ LÍPĚ
POSLOUCHÁME
SEVER
88.8 FM
sever.rozhlas.cz
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