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Příští číslo Vikýře vyjde v lednu

č. 617

INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK

Vážení spoluobčané, kolegové a přátelé!
Adventním časem jsme se přiblížili, někteří v poklidu, jiní více hekticky, ale všichni ve
slavnostním očekávání, ke Štědrému dni, vánočním svátkům a k novému roku 2021. Ten
letošní zvolna končící, zůstane v našich pamětích zapsán jako velmi zvláštní, neočekávaný a skutečně náročný. Přinesl nám již na
svém počátku neobvyklou zkušenost, kterou
nikdo z nás neočekával a nebyl na ni připraven. Postupně se rodící celosvětová pandemie
lidstvem doposud nepoznaného koronaviru
způsobujícího nemoc zvanou COVID-19, vnesla do našich životů mnoho obav, omezování
svobod a příchod nových skutečností, jejichž
dopady na naši společnost budeme v úplnosti
vyhodnocovat až s přiměřeným odstupem.
Kromě dlouhé řady negativních dopadů najdeme ale i momenty pozitivní. Těmi nepochybně důležitými bylo potvrzení lidské solidarity, soudržnosti a velkorysosti v jarní vlně
šíření onemocnění. Lidé, ač sami vystrašeni
neznámou situací a nebezpečím, se dokázali semknout a vzájemně si vypomáhat. Ať to
bylo třeba nezištným šitím roušek nebo širokou sousedskou výpomocí. Podobně posilující
byla podzimní dobrovolnická aktivita v nemocnicích a sociálních zařízeních. Byli jsme
toho svědky i v našem městě, kde jsme se se
vstřícností a snahou pomoci setkávali dnes
a denně.
Obě naše příspěvkové organizace, Základní
škola a Mateřská škola Krásná Lípa i Kostka
Krásná Lípa se pružně adaptovaly na novou
situaci. Mateřské školy, ač střídavě, se podařilo
udržet v provozu po celou dobu obou nouzových stavů. Nové formy výuky distančním způsobem byly zavedeny velmi záhy, ať elektronickou formou nebo pro část žáků písemným
zadáváním prostřednictvím školní recepce.
Kostka Krásná Lípa v jarní fázi aktivně organizovala šití a distribuci roušek, rozvoz potravin
z Potravinové banky a částečně poskytovala
některé nadále povolené sociální služby. Následně významně podpořila asistenci a pomoc žákům, kteří jsou bez možnosti přístupu
k počítačům a internetu, nezbytným pomůckám pro distanční výuku. Pro pracovníky obou
organizací byl letošní rok mimořádně náročný,
a proto si všichni zaslouží zvláštní poděkování.
V kontrastu s tímto mimořádným a aktivním
přístupem většiny národa pak spíše děsivě
působila bezradnost, neustálé překotné změny a mnohdy zarážející neschopnost mnoha
odpovědných vládních činitelů a naprosto odpudivě pak snaha některých lidí, kteří vzniklou
situaci nepokrytě využili a využívají k osob-

nímu obohacování, třeba pokoutnými a netransparentními obchody se zdravotnickým
materiálem apod. To vše v situaci, kdy se mnozí kolem nás potýkají s vážnými zdravotními,
ekonomickými i existenciálními problémy.
Nelogičnost a nepředvídatelnost mnohých
vládních omezujících opatření uvedla následně veřejnost do nejistoty, u mnohých pak vede
k neochotě je respektovat.
Vládní omezení společenských aktivit letos
neumožnila tradiční setkávání na adventních
koncertech, při rozsvěcení městského vánočního stromu či na vánočních trzích. Nekonaly
se vánoční besídky, neviděli jsme vystoupení
našich dětí a souborů. Zůstali jsme uzavřeni
ve svých domovech a domácnostech. Jsem
přesvědčen, že většině z nás tato společná
setkávání chybí. Adventní koncerty jsme pro
vás připravili alespoň formou video záznamu
a můžete si je vyslechnout v bezpečí domova
na internetových a facebookových stánkách
města. Věřme, že v nadcházejícím roce se již
bez těchto omezení obejdeme a věci se vrátí
do obvyklých kolejí.
I přes zmíněné poměrně složité vnější podmínky byl z pohledu radnice rok 2020 velmi
úspěšný. Celý se nesl v duchu oslav 150. výročí
povýšení Krásné Lípy na město, jež vyvrcholily

koncem léta. Podařilo se nám úspěšně realizovat všechny naplánované investiční akce, získali jsme i zajímavé dotační prostředky, které
umožní další rozvoj našeho města. Díky dlouhodobě rozumnému hospodaření a navzdory
očekávaným negativním ekonomickým dopadům jsme dokázali i na rok příští připravit
rozpočet města, který umožní bezproblémové
fungování i realizaci některých investic. To vše
je možné díky dobrému a funkčnímu týmu,
který mne obklopuje. Ze srdce děkuji zaměstnancům města a našich organizací, kolegům
zastupitelům, členům komisí a všem aktivním
občanům, kteří společně s námi vytvářejí zajímavý a pestrý život v našem městě.
Rok 2020 byl pro každého z nás nepochybně
těžký a složitý. Díky několika volným dnům
v jeho závěru budeme mít možnost zpomalit,
zklidnit se, změnit rytmus. Přes četná omezení
si užít volný čas společně s rodinou, nejbližšími přáteli a kamarády. Nebo třeba jen vyrazit
do krásné přírody kolem nás.
Přeji Vám jménem svým i svých kolegů příjemné a klidné prožití vánočních svátků, dobré zdraví, potřebný nadhled i nezbytné štěstí
v roce 2021.
Jan Kolář, starosta města
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Sbírka na zábradlí a kovanou mříž ke kapličce
sv. Antonína Paduánského ve Vlčí Hoře
Vážení přátelé, kamarádi a příznivci turistiky,
rád bych vám touto cestou poděkoval za vaše
hlasy, kterými jste podpořili náš záměr v projektu ČSOB pomáhá regionům – Replika kapličky sv. Antonína Paduánského. Díky Vašim
příspěvkům, kdy jste přispěli dvakrát, jednou
na výstavbu kapličky a v jarním kole na žulový portál a kamenný obklad, se záměr klubu
podařil a letos 3. září jsme kapličku slavnostně
posvětili. V současnosti jsou mobiliář a dveře
odinstalovány a uloženy v depozitu. Vlastní stavba vykazuje vysokou vlhkost a před
opětovnou instalaci vnitřního zařízení musí
vyschnout. Úplným záměrem Klubu českých
turistů Krásná Lípa je vrátit historickému objektu, který dotvářel ráz krajiny a byl svědkem
radostí i starostí poutníku a lidí v kraji, jeho
původní podobu a význam. Nyní ještě chybí
žulové schody, zábradlí, kovaná mříž a nákup
zeleně.
Velký zájem veřejnosti o kapličku nám potvr-

dil správnost našeho rozhodnutí podobnou
stavbu realizovat. Náš plán je zajímavý i pro
výběrovou komisy ČSOB proto, že náš projekt
byl již potřetí zařazen přímo do hlavní soutěže.
Každý, kdo bude chtít podpořit dotvoření areálu kapličky, jež byla znovu posvěcena a věnována v souladu s patronací sv. Antonína
Paduánského památce všem turistům, muže
přispět jakoukoli částkou na konto 101 7777
101/0300 s variabilním symbolem 20201304,
nebo platební kartou na webu csobpomaharegionum.csob.cz. Vybraná částka určí rozhodující výši prémie od ČSOB. Příspěvky dle svého uvážení můžete zasílat do 6. ledna 2021.
Myšlenkou projektu je společně (znovu) vytvořit krajinotvorný prvek trvalé hodnoty,
který zase bude vítat kolemjdoucí a stane se
neměnnou hodnotou s odkazem příštím generacím.
Děkuji vám, Václav Hieke

SVOZ

SEPAROVANÉHO ODPADU
vždy v lichém týdnu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se
uskuteční:
Krásná Lípa, K. Horka, Krásný Buk, Kyjov:
31. 12. / 7. 1.
Vlčí Hora, Zahrady: 28. 12. / 7. 1.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma
vyzvednout na TS Krásná Lípa, Pletařská 22/3.
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. 2020 začal tzv. zimní svoz sběrných nádob
na SKO. Letní svoz začíná 1. 4. 2021. 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

Od 1. 1. 2021 se
v Zahradách a ve Vlčí
Hoře mění termín
svozu pytlů s tříděným
odpadem
Svážet se bude každý čtvrtek v lichém týdnu.
Stejně jako v Krásné Lípě, Kamenné Horce,
Krásném Buku a Kyjově. Dále prosíme občany,
kteří pytlový svoz tříděného odpadu využívají, aby naplněné a zavázané pytle umisťovali
na svozovou trasu nejpozději do 8:00 v den
svozu. Děkujeme za pochopení.
Podrobnější informace – L. Fritscheová, MěÚ
Krásná Lípa, tel.: 412 354 833, e-mail: fritscheova@krasnalipa.cz

MAS Český sever se zajímá o aktuální problémy
a potřeby našeho regionu. Pro občany proto
připravil dotazník
MAS Český sever, z.s. (www.masceskysever.
cz) připravuje pro další programové období
novou strategii a dotazník je jeden z mnoha zdrojů dat, podle kterých nastaví oblasti
budoucích dotačních výzev. Vyplněním dotazníku mu můžete pomoc získat ještě lepší

přehled o aktuálních problémech a potřebách
v našem regionu. Vyplněním se zároveň dostanete do slosování o dárek v podobě regionálního produktu. Dotazník je otevřen do
21. 12. 2020 a najdete ho zde: https://1url.cz/@
dotaznik.pro.mas

Zemřel pan Josef Hladík, dlouholetý předseda
TJ Krásná Lípa
Dne 3. 12. 2020 nás navždy opustil dlouholetý
člen tělovýchovné jednoty pan Josef Hladík.
Pracoval v oddíle kopaná a od r. 1998 do r.
2015 zastával funkci předsedy TJ. Tuto funkci

složil na vlastní žádost ze zdravotních důvodů.
Děkujeme mu za vše, co pro TJ vykonal. Čest
jeho památce.
Tělovýchovná jednota Krásná Lípa

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

Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
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Úřední a pokladní hodiny MěÚ, provozní
doba a ceník sběrného dvora v Krásné Lípě
Na základě platných usnesení Vlády České republiky, kterými všem orgánům veřejné moci
a správním orgánům vláda ukládá, aby v rámci
všech svých pracovišť zavedly zpřísněná hygienická pravidla provozu, přijal do odvolání
Městský úřad Krásná Lípa tato opatření: Úřední hodiny na MěÚ budou v pondělí a ve středu
od 10:00 do 12:00 a od 14:00 do 17:00 hodin.
Upřednostněte písemný, elektronický či telefonní kontakt. V případě potřeby osobního
jednání se řiďte níže uvedenými pokyny: Před
vstupem zvoňte na zvoleného pracovníka úřadu. Používejte ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška,
ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které
brání šíření kapének. Dodržujte odstup mezi
osobami minimálně 2 m. Používejte desinfek-

ci rukou.
Provozní doba sběrného dvora omezena není
a je shodná s provozní dobou kanceláře technických služeb. Platí do 31. 3. 2021. V pátek
18. 12. 2020 jsou sběrný dvůr a kancelář
technických služeb uzavřeny.

Úřední hodiny MěÚ

Otevírací
v období
Vánoc:
MěÚ
sběrPondělídoba
10.00
– 12.00
14.00
– i17.00
ný dvůr jsou uzavřeny: 22. a 23. 12. a 29. až
31.Středa
12. 2020.10.00
Otevřeny
jsou tedy
– 12.00
14.00v –pondělí
17.00
21. 12. a 28. 12. 2020. Městská knihovna je uzavřena od 23. 12. 2020 do 3. 1. 2021.

Úřední hodiny MěÚ
Pondělí 10.00 – 12.00 14.00 – 17.00
Středa 10.00 – 12.00 14.00 – 17.00

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Filtry do látkových roušek
(5 ks za 10 Kč)

komu
12.00 – 17.00

8.00 – 11.30
8.00 – 11.30
8.00 – 11.30
8.00 – 11.30
8.00 – 11.30

12.00 – 17.00
12.00 – 14.30
12.00 – 17.00
12.00 – 14.30

obce

x

Čtvrtek 7.00 – 12.00 14.00 – 15.00
Hana Rybárová
Krásná Lípa
Pátek
7.00 – 12.00tel. 724
14:00
– 15:00
099 920
Sobota
v
sudém
týdnu
8.00
–
11.00
výdej v komunitním

v případědvora
významného snížení
Provozní
doba sběrného
Potravinová
pomoc

Pondělí
7.00 školní
– 12.00
Pomoc s distanční
výukou, nezbytné sociální
Úterý
7.00 – 12.00
služby
Středa
7.00 – 12.00
Nezbytné poradenství
při
řešení krizové situace
Čtvrtek
7.00 – 12.00
Nezbytné sociální služby
Pátek
pro rodiny v 7.00
krizi – 12.00
Sobota
v
sudém
týdnu
Hlídání dětí do 10 let
Podpora žen v tvořivosti
(po dobu uzavření klubu
pro ženy)

kontakt

Úterý
7.00 – 12.00 14.00 – 15.00
osoby se sníženou soběstačností
JUDr. Miloš Hanzlíček
12.00zdravotní
– 14.30znevýhodnění
(senioři,
Šluknovsko
Středa 7.00 – 12.00tel. 777
14.00
– 16.00
925 302
či 12.00
poúrazová
péče)
– 17.00
ohrožené
12.00 –skupiny
14.30(senioři,
nemocní atd.)

příjmů (samoživitelky apod.)

14.00 – 16.00
14.00 – 15.00
14.00 – 16.00
osoby v krizi
14.00 – 15.00
rodiny v krizi
14:00 – 15:00
pracovníci v přední linii
8.00 – 11.00
(zdravotníci, sociální pracovníci,
děti a mládež

záchr. složky atd.)
ženy

Provozní doba sběrného dvora
Pondělí 7.00 – 12.00
Úterý
7.00 – 12.00
Středa 7.00 – 12.00
Čtvrtek 7.00 – 12.00
Pátek
7.00 – 12.00
Sobota v sudém týdnu

14.00 – 16.00
14.00 – 15.00
14.00 – 16.00
14.00 – 15.00
14:00 – 15:00
8.00 – 11.00

Pokladní hodiny

Provozní doba sběrného
dvora
Nabídka
Kostky v nouzovém
stavu
Pokladní hodiny
Pondělí 7.00 – 12.00 14.00 – 16.00
Druh pomoci
Pondělí
8.00 – 11.30
Sociální služba
Osobní
Úterý
8.00
– 11.30
asistence
Středa 8.00 – 11.30
Donáška nezbytného
Čtvrtek
8.00 –léků
11.30
nákupu, vyzvednutí
apod.
Pátek
8.00 – 11.30

8.00 – 11.30 12.00 – 14.30
8.00 – 11.30 12.00 – 17.00
8.00 – 11.30 12.00 – 14.30
8.00 – 11.30
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Šluknovsko

Mgr. Renáta Kučerová
tel. 774 974 583

Krásná Lípa

Mgr. Adéla Galbavá
tel. 775 708 087

Šluknovsko
Šluknovsko

Mgr. Romana Cupalová
tel. 777 291 359
Mgr. Renáta Kučerová
tel. 774 974 583

Krásná Lípa

Dagmar Hadravová
tel. 773 020 265

Krásná Lípa

Dagmar Hadravová
tel. 773 020 265

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
cupalova@ komunitnicentrum.com
telefon 777 291 359
Retrostipendia
lunakova@komunitnicentrum.com
telefon 775 441 238
		
Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi
kucerova@komunitnicentrum.com
telefon 774 974 583
Terénní programy
jansova@komunitnicentrum.com
telefon 777 036 828
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 775 708 087
Klub Včelka
pro předškoláky od 3 do 6 let
PO - PÁ 8:00 - 13:00
hadravova@komunitnicentrum.com
telefon 774 020 265

Blíží se čas vánoční, kdy velmi často na jedné straně hodnotíme, co se nám
během roku podařilo, a na druhé straně vyslovujeme přání pro ten rok
nadcházející. Končící rok byl pro všechny z nás, co pracujeme ve škole,
zvláštní. Bylo vydáno, a to v průběhu roku hned dvakrát, nařízení, které
zakazovalo pobyt žáků ve škole. Nejvíce skloňovaným výrazem se tak stala
distanční výuka. A myslím si, že se nám společně dařila. Chtěla bych
poděkovat všem – dětem, žákům, pedagogickým i nepedagogickým
pracovníkům celé školy, rodičům, pracovníkům Kostky, zřizovateli, že jsme
to společně zvládli. A jaké mám přání? Aby se hitem příštích Vánoc nestala
nabídka firem na zážitky – týdenní poukaz na pobyt žáka ve škole.

Přeji všem krásné a pohodové prožití vánočních svátků,
do nového roku 2021 hlavně zdraví a možnost bez omezení
setkávat se se svými blízkými a přáteli.
Ivana Jäckelová,
ředitelka školy

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 777 053 011
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Krásnolipské kalendárium 2020
Únor

Klub českých turistů Krásná Lípa v Kyjovském údolí zvelebil pomník MUDr. Johanna Hilleho, zakladatele a prvního
předsedy Horského spolku pro nejsevernější Čechy

Krásná Lípa získala další 2 zubní lékaře

Plesovou sezonu v Krásné Lípě tradičně zahájil reprezentační ples města

Před zaplněným sálem kulturního domu zazněly písně
a skladby Augusta Stradala, hudebního skladatele, který
prožil významnou část života v Krásné Lípě

Duben

V souběhu s rekonstrukcí přilehlé krajské komunikace
jsme rekonstruovali chodník v Kyjovské ulici u EMG

Krásný zážitek napříč generacemi a pro dobrou věc, takový
byl koncert písní Karla Gotta. Výtěžek ze vstupného hudebníci věnovali jako dar na obnovu Dittrichovy hrobky

Dlouhodobě usilujeme o záchranu nemocnice v Rumburku a lepší zdravotní péči pro občany Šluknovska

Ani letos nechyběl tradiční úklid říčky Křinice, i když
s ohledem na platná omezení jen individuální nebo s rodinou

Město zakoupilo AED defibrilátor, který je rychlou a účinnou pomocí při srdeční zástavě. Na fotografii odborné
školení našich hasičů, zaměstnanců radnice a pracovníků
infocentra. Defibrilátor je umístěn v infocentru na náměstí

Březen

Začala rekonstrukce hlavního schodiště do domu Českého Švýcarska. Využili jsme situaci, kdy byly infocentrum
a expozice uzavřené
Letošní ročník zimního plavání v krásnolipské otužilecké
plovárně přilákal rekordní počet otužilců. Následovalo
společné setkání v teple kulturního domu a program zde
byl vskutku velkolepý

Pracovníci Kostky dělali v nouzovém stavu co bylo třeba

Pracovníci našich TS zahájili rekonstrukci problémového
chodníku od dětského domova ke hřbitovu

Velký úspěch atletky z Krásné Lípy Naděždy Duškové, –
vítězství v anketě „Sportovec regionu Děčínsko 2019“
v kategorii „MASTERS“
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Květen

Základní školu budeme dále modernizovat, uspěli jsme
s žádostí o dotaci na projekt, jehož součástí je především
vybudování velké moderní odborné učebny – haly v prostoru současného hlavního vstupu do školy a doplnění
osobního výtahu. Současně bude provedena modernizace hygienických zařízení, úprava vytápění a rozvodů
teplé užitkové vody

Pokračuje obnova památníku sochy lva v městském parku

Dvě významné osobnosti z historie našeho města žily ve
stejném domě – dnes na adrese Dittrichova 2. Vedle připomínky na malíře Augusta Frinda, byla na tomto domě
nově nainstalována pamětní deska, která připomíná Prof.
Augusta Stradala – hudebního pedagoga a skladatele

U MŠ Motýlek je nově upravené parkovací stání a nový
chodník od dětského domova

Vyměňujeme okna v Domě služeb

Červen
Nový herní prvek na hřišti v sídlišti

I letos se věnujeme zvýšení bezpečnosti chodců – zahájili
jsme výstavbu dalších dvou chodníků. Na fotografii jeden
z nich, v Křižíkově ulici

Milý dárek pro naše seniory – zásilka časopisů a tiskovin
zdarma od společnosti Vltava Labe media

Certifikát „Českosaské Švýcarsko regionální produkt“
nově získaly: punčochové zboží Schindler z Krásné Lípy
a v kategorii zážitky pak cyklistický závod Tour de Feminin. Celkově tak certifikát v Krásné Lípě mají 4 výrobky a 7
zážitků.

Výjimečná událost v továrních prostorách Novia Fashion
– předpremiérová nevšední módní přehlídka oděvních
modelů z materiálů vyrobených v Krásné Lípě. Ty byly
vytvořeny pro prezentaci na veletrhu Salone del Mobile
v Miláně 2020

Slavnostně byla otevřena první vozíčkářská trasa v Ústeckém kraji – Vozíčkářská trasa Krásnolipskem

Zemřel pan Martin Schulz, statečný člověk, novinář, publicista, hudebník, disident…

Červenec

Velký úspěch V. B v soutěži Srdce s láskou darované
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Srpen

Město ke svému 150. výročí oceňovalo mimořádné osobnosti, moderoval Mgr. Marek Simandl

Po předání ocenění osobností následoval koncert Václava
Hudečka a Martina Hrocha

Venkovní výstava uspořádaná Správou NP ČŠ k 20. výročí
založení Národního parku České Švýcarsko

Generální vikář litoměřické diecéze Martin Davídek společně s krásnolipským farářem Antonínem Sedlákem žehnali nejen památníku lva, ale také novému městskému
praporu

Proběhl také křest knihy Václava Junka a Václava Hieka
s názvem " Německé století 1919 - 2019 v rámci projektu
Historie nás spojuje

V prostorách Dendrologické zahrady ústavu okrasného
zahradnictví v Průhonicích byla slavnostně odhalena pamětní lavička Ing. Karla Hiekeho

Říjen

Spolek Komitét 1866 při slavnostním odhalení obnoveného památníku lva

Česká televize vysílala z Krásné Lípy a připravila bohatý
celodenní program

Září

Ve vítězném týmu největšího běžeckého štafetového
závodu ve střední Evropě byli i J. Hofmann, M. Petrášek
a P. Dušek z Krásné Lípy

Jeden koncert na dvoje varhany vykouzlil varhaník Jiří
Chlum

V kulturním domě proběhla přednáška věnovaná českému folkloru

Byla upravena další odstavná plocha tentokrát v Nemocniční ulici

Město si připomnělo hrdinský čin mladé paní učitelky Jaroslavy Březinové

Ve Vlčí Hoře byla vysvěcena znovupostavená kaplička sv.
Antonína Paduánského

Předškoláci v Klubu Včelka se svými výrobky
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Po 119 letech má Krásná Lípa novou meteostanici

Prosinec

Advent v Krásné Lípě online

Marcela Jansová získala Národní cenu Pracovnice
v sociálních službách

Sérii adventních koncertů zahájil koncert Vánoce s operou. I když, letos zcela netradičně, v online prostředí. Pokud jste ho neviděli, navštívit ho můžete na našem webu
a Facebooku a těšit se můžete na operní pěvkyni Ivetu
Hejdukovou, kterou na klavír doprovází Maxim Biriucov
a na sólové vystoupení klavíristy Egora Biriucova

Po setmění v čase adventním

V online prostředí se letos konají všechny adventní koncerty a druhou adventní neděli jste na vašich přijímačích
mohli v premiéře „navštívit“ koncert Tony Ackermana
a jeho hosta – Lodate trio z Krásnolipského komorního
sboru

Za sebou máme již i třetí adventní neděli a koncert souboru SoliDeo. Všechny letošní adventní koncerty mají
společné místo, kde byly předtočeny, a tím je náš kulturní
dům.
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V KRÁSNÉ LÍPĚ
POSLOUCHÁME SEVER
88.8 FM

sever.rozhlas.cz
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