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INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK

Vážení spoluobčané,
adventním časem jsme se přiblížili k vánočním
svátkům a ke konci letošního roku. A jak už to
bývá, někdo pomalu a v poklidu, jiný rychlejším tempem. Již mnohokrát jsem měl milou
povinnost oslovit Vás v závěru roku malým
ohlédnutím za děním v našem městě, ve kterém se vždy nutně odráží i celospolečenská témata. Tentokrát je to úloha opravdu poněkud
složitější.
Bohužel, již druhým rokem je život každého
z nás, našeho města i celé společnosti silně
ovlivňován nebezpečnou celosvětovou virovou nákazou. Když jsme v závěru loňského
roku improvizovali s rozsvěcením vánočního
stromu města a následnými tradičními adventními koncerty, nikoho z nás nenapadlo, že
letos bude závěr roku ještě dramaticky horší.
Rychlé a masivní šíření nemoci s nastupujícím podzimem přineslo přísná vládní nařízení a celý adventní program jsme byli nuceni
zrušit. Přišli jsme tak o možnost setkat se společně s našimi dětmi u rozsvícení vánočního
stromu, neochutnali jsme tradiční svařák, nemohli jsme ocenit celoroční snažení našich
folklorních a pěveckých souborů při jejich adventních koncertech, nepopovídali jsme si na
vánočních trzích… Již během jara a začátkem
léta byla zrušena řada kulturních, sportovních
i společenských akcí s cílem minimalizovat
šíření nebezpečné virové choroby. Ta si právě
koncem zimy a počátkem jara vybrala vysokou
daň mezi našimi blízkými, v rodinách, mezi
kamarády a spolupracovníky. Právě období

Vánoc a adventu je tím vhodným časem, kdy
na všechny, kteří nás opustili, s láskou a úctou
vzpomeneme.
Život celé společnosti je již dlouho vystaven
řadě omezení, kdy přicházíme o základní svobody. Je nám omezován pohyb, aktivity, podnikání. Na mnohé z nás navíc citelně doléhají
ekonomické dopady všech opatření, násobeny celosvětovým charakterem nákazy a problémy globální ekonomiky. Ve školách se neustále upravuje výuka, dopady na vzdělávání
našich dětí jsou obrovské a naplno se projeví
teprve s odstupem času. Zdravotnický systém
je přetížený a není schopen poskytovat standardní péči. A právě pohled na rozsah a nastavení všech regulačních opatření a zásahů do
našich práv a svobod, častý chaos, nelogičnost
a nerovnoměrnost jejich negativních dopadů zásadně polarizuje společnost a ovlivňuje
celospolečenskou atmosféru. Ve veřejném
prostoru to pociťujeme denně. Hrubost, netolerance, zbytečná agresivita, často živena anonymitou sociálních sítí zasévá mezi nás negativní náladu a ubírá nám všem sílu přirozeně
pozitivně vzdorovat momentální nepříznivé
situaci.
Určitý odstup a nadhled je nejen nutné, ale
především prospěšné si udržovat. Máme mezi
sebou stále příslušníky generací, kteří byli vystaveni mnohem zásadnějším výzvám a krizím, než kterými v současnosti procházíme
my. Zažívali válku, opravdový hlad, skutečná
nebezpečí a ohrožení života. I my mladší pa-

matujeme dobu, kdy osobní svobody a lidská
práva byla mnohem výrazněji potlačena a životní úroveň i celková kvalita života byly nepopiratelně zásadně horší.
Zkusme tedy vnímat současnou dobu ne jako
jakýsi trest a nespravedlnost, ale spíše jako výzvu, možnost uvědomit si jasně důležité hodnoty, potvrdit si správnost našeho směřování.
A v rámci možností nacházet mezi sebou to
lepší, nepodléhat tlaku médií a sociálních sítí.
Udržujme tradice vytvářené po celé generace,
které jsou pevnou a jistou kotvou v rozbouřených vodách. Buďme se svými blízkými, žijme
okamžiky společných rodinných setkávání, vychutnávejme maličkosti, které někdy ve spěchu přehlížíme.
Do nového roku hleďme s nadějí, že když ne
věda, tak sama příroda lidstvu pomůže k návratu do normálního stavu. Vstupme do něj
poučeni a s pokorou, že nejsme všemocní, jak
se někdy zdálo, a že jsme mnohem zranitelnější, než jsme si byli schopni připustit. A to jak
jednotlivec, tak celá společnost a v nejširším
měřítku i celé lidstvo.
Vážení spoluobčané, přátelé a kamarádi,
dovolte mi jménem města Krásná Lípa a v zastoupení svých kolegů zastupitelů a pracovníků popřát Vám klidné prožití vánočních svátků
a do Nového roku 2022 pevné zdraví, štěstí
a osobní pohodu!
Jan Kolář,
starosta města
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Česko zpívalo koledy, zpíval
i Krásnolipský komorní sbor
Tak jako před rokem se i letos, ve středu 8.
prosince 2021, sešlo několik členek Krásnolipského komorního sboru u příležitosti
akce Českého rozhlasu Česko zpívá koledy.
Příjemný podvečer začal vzpomínkou na našeho bývalého sbormistra a kamaráda pana
Milana Sudka na vlčihorském hřbitově. Poté
jsme se přesunuli na Sněžnou. U Stromečku
přání jsme před zpěvem koled využili příleži-

tosti a napsali svá přání na připravené lístečky
a u svátečně vyzdobené kaple Nejsvětější Trojice jsme si úderem osmnácté hodiny zazpívali
několik koled s online doprovodem skupiny
Čechomor. Rozešli jsme se s úsměvem na
rtech a s přáním krásných a klidných svátků
nám všem. A totéž přejeme i všem našim příznivcům.
Zuzana Němečková

Probíhá sbírka na osobní vůz pro pracovnice
asistenční a pečovatelské
služby Kostky Krásná Lípa
Kostka Krásná Lípa poskytuje asistenční a pečovatelské služby více jak 80 klientům ze Šluknovského výběžku. Pečuje v domácím prostředí zejména o seniory a osoby se sníženou
soběstačnosti. Působí v 18 obcích našeho regionu a pro své pracovnice potřebuje osobní
vozidla, aby se bezpečně a za každého počasí
dostaly ke klientům. V této souvislosti probíhá
v rámci programu ČSOB pomáhá regionům

sbírka, jejíž výtěžek bude použit na nákup
a provoz nového vozidla. Přispět je možné do
6. ledna 2022, více informací na webu programu csobpomaharegionum.csob.cz. Kromě
darů vybraných od veřejnosti projekt získá
další peníze od ČSOB, a to ve výši podle toho,
na jakém místě se s celkově vybranými penězi
od veřejnosti umístí.

Výzva Společenské komise města Krásná Lípa
Hledáme nové členy do Společenské komise.
Členové se scházejí 1x za měsíc, připravují
gratulace pro jubilanty našeho města, zajišťují pro seniory akci Den úcty ke stáří, loučí
se se žáky 9. ročníků, vítají prvňáčky, loučí se
s předškoláky ve školkách, dochází k občanům

s významným jubileem s gratulací a dárkem.
Pokud byste se chtěli účastnit této činnosti
a zapojit se do společenského života ve městě,
přihlaste se na MěÚ v kanceláři č. 15, případně
na telefonu 412 354 829 či na e-mailu kebortova@krasnalipa.cz.

Potravinová banka – významný
pomocník v nelehké době
Spolupráce s Potravinovou bankou pokračovala letos snad ještě intenzivněji než v minulém roce.
Jedná se hlavně o přebytky potravin, které získává Potravinová banka převážně od velkých
obchodních řetězců dle zákona. Potraviny
jsou na pokraji spotřební lhůty, většinou se
jedná o základní potraviny, ovoce a zeleninu.
Tyto potraviny jsme předali klientům Kostky,
především rodinám s dětmi, samoživitelům,
lidem v nouzi a seniorům.
Potraviny byly významným pomocníkem
i v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež
T-klub a Amari klub celé letní prázdniny. V klubech denně probíhal bohatý program, učení
se a preventivní programy, kterých se účastnilo 15–20 dětí. Mnoho z nich zůstávalo na
klubu celý den. Díky potravinové bance, která
nám 1x týdně poskytovala slané i sladké pečivo a jiné základní potraviny, si mohly děti pod
dohledem pracovníků připravit jak studenou,
tak teplou svačinu. Potravinová banka umožnila klientům klubu, aby zahnali hlad, ale také

si osvojili jednoduché recepty. Mohli jsme se
zaměřit na programy v oblasti zdravého stravovaní, finanční gramotnosti, přípravy pokrmů, stolování a úklidu.
Zapojili jsme se také do „Akce Milion porcí Albert“, kde jsme získali čerstvé základní potraviny, ovoce a zeleninu. Potraviny pomohly ve
všech sociálních službách, které poskytujeme.
Děkujeme Technickým službám Krásné Lípy
za pomoc se zajištěním přepravy z Litoměřic
a Varnsdorfu.
V rámci celonárodní akce Sbírka potravin konané 20. 11. 2021 jsme byli podpořeni marketem Lidl Varnsdorf celkem 228 kg trvanlivých
potravin a hygienických potřeb.
V letošním roce se zvýšil počet podpořených
seniorů, a proto bychom vás chtěli vyzvat,
vnímejte své okolí, buďte všímaví a pokud se
domníváte, že víte o seniorech, kteří by potřebovali pomoci, kontaktujte nás.
Bc. Ilona Weinerová, tel.: 774 700 499
Kostka Krásná Lípa, p. o.

SVOZ

SEPAROVANÉHO ODPADU
vždy v lichém týdnu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se
uskuteční: 23. 12. | 6. 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. 2021 začal tzv. zimní svoz sběrných
nádob na SKO. Letní svoz začíná 1. 4. 2022.
Změna se týká nádob s červenou a bílou
nálepkou.
Nálepky na sběrné nádobě (popelnici):
zelená – svoz každý týden
žlutá – svoz 1x za 14 dní
červená – od 1. 10. do 31. 3. svoz každý
týden, od 1. 4. do 30. 9. svoz 1 x za 14 dní
bílá – svoz každý týden pouze od 1. 10. do
31. 3.
Svozové dny (SKO):
úterý – Vlčí Hora, Zahrady, Kamenná Horka,
Dlouhá Důl, Kyjov, Sněžná
pátek – Krásná Lípa, Krásný Buk, Zátiší

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

MěÚ Krásná Lípa hledá
doručovatele pro
roznášení místní pošty
Hledáme spolehlivého, flexibilního spolupracovníka z řad našich občanů pro roznášení
místní pošty. Nástup od 1. 1. 2022. Bližší informace získáte na MěÚ v kanceláři č. 8, na
tel. č. 412 354 820, případně na e-mailu
kavova@krasnalipa.cz.
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Adventní obchůdky

Obchůdky s Albertem vychází z dlouholeté
tradice a zkušenosti Nadačního fondu Albert.
Jsou zaměřeny na získání obchodních a prodejních dovedností. Přibližují dětem ze sociálně ohroženého prostředí, co všechno musí
výrobce a prodejce vzít v potaz, pokud chce
být úspěšným obchodníkem.
T-klub se v letošním roce rozhodl do projektu
zapojit. Byla podána grantová žádost, kterou
nadační fond schválil a mohlo se začít. Pracovníci klubu se s dětmi domluvili na výrobě svíček a mýdel. Společně sestavili rozpočet a nakoupili potřebný materiál. Proběhlo celkem 10
setkání, kterých se zúčastnilo 20 dětí. V listopadu přijela pracovnice nadačního fondu, kte-

rá děti proškolila v oblasti finanční gramotnosti. Zaměřila se také na vystupování, oslovování
potencionálních zákazníků nebo aranžování
stánku. Bohužel vzhledem k epidemiologické
situaci byl prodej ve stáncích zrušen a přesunut do online prostředí. Výrobky dětí si tedy
můžete zakoupit na: obchudky.nadacnifondalbert.cz. Výtěžek půjde na vánoční besídku
dětí, které se na prodeji podílely. Umožní jim
to oslavit Vánoce společně, seznámit se s vánočními zvyky a tradicemi a dopřát si štědrovečerní večeři.
Za NZDM Mgr. Adéla Galbavá
Kostka Krásná Lípa, p. o

www.komunitnicentrum.com
Masarykova 1094/4, 407 46 Krásná Lípa
Osobní asistence
Domácí péče o seniory
a osoby se sníženou soběstačností
hanzlicek@komunitnicentrum.com
telefon 777 925 302
Odborné sociální poradenství
JUDr. Hanzlíček
Občansko-právní poradenství
JUDr. Pražák
a Insolvence/oddlužení
hanzlicek@komunitnicentrum.com
telefon 777 925 302
cupalova@komunitnicentrum.com
telefon 777 291 359
Retrostipendia
lunakova@komunitnicentrum.com
telefon 775 441 238

Nízkoprahové kluby se otevřely
žákům základní školy
V Krásné Lípě jsou dva nízkoprahové kluby.
Amari klub určený dětem 1. stupně ZŠ a T-klub
určený žákům 2. stupně ZŠ a starším do 26 let.
Ve dnech 18. a 19. 11. se tyto kluby otevřely
žákům místní základní školy. Během dvou dnů
se u nás vystřídala celá škola včetně pedagogických pracovníků.
Mladší žáci měli možnost se na Amari klubu
seznámit se způsobem přípravy do školy, vyzkoušet si metody, techniky a pomůcky, které
jsou na klubu k dispozici. Získali základní informace o jeho fungování a také o tom, kdy se

mohou na klub obrátit a v jakých oblastech je
pracovníci umí podpořit.
Žáci 2. stupně dostali základní informace
o fungování T-klubu. Mohli si zkusit připravit občerstvení pro sebe nebo své spolužáky.
A protože s plným žaludkem se lépe pracuje
a přemýšlí, probíhala následně beseda na
téma drogy.
Věříme, že se Den otevřených dveří vydařil a je
dalším krokem k prohloubení naší spolupráce.
Za NZDM Mgr. Adéla Galbavá
Kostka Krásná Lípa, p. o.

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
Půjčovna kompenzačních pomůcek
telefon 777 925 302
Prádelna Kolíček
praní, žehlení, mandl, úklidy
monika.likarova@seznam.cz
telefon 607 234 516
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Aktuální dění v Krásné
Lípě v mobilní aplikaci
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Sousedská knihovna

Zajímavé knižní „novinky“ najdete i v sousedské knihovně na schodech radnice. Sousedská
knihovna tam funguje již od roku 2017. Vznikla z darovaných knih a je vidět, že i starší knižní
tituly si mohou najít svého čtenáře.

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.

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.

Svoz tříděného
odpadu – pytlový svoz
Prosíme občany, kteří využívají pytlový svoz
tříděného odpadu, aby naplněné a zavázané
pytle umisťovali na svozovou trasu nejpozději
do 8:00 hodin v den svozu. Děkujeme za pochopení.
Podrobnější informace – L. Fritscheová, MěÚ
Krásná Lípa, tel.: 412 354 833, e-mail: fritscheova@krasnalipa.cz
Mapku svozu najdete na webu www.krasnalipa.cz v menu Úřad ➢ odpadové hospodářství.

Vánoční provozní doba
MěÚ, sběrného dvora,
kanceláře technických
služeb a knihovny
MěÚ Krásná Lípa včetně pokladny:
•
středa 22. 12. 2021 otevřeno do 11:30,
•
čtvrtek 23. 12. 2021 zavřeno,
•
čtvrtek 30. 12. 2021 zavřeno,
•
pátek 31. 12. 2021 zavřeno,
•
ostatní dny podle běžné provozní doby
jednotlivých pracovišť.
Sběrný dvůr a kancelář TS Krásná Lípa:
•
středa 22. 12. 2021 otevřeno do 11:30,
•
od 23. 12. 2021 do 31. 12. 2021 zavřeno.
Městská knihovna Krásná Lípa bude
od 21. 12. 2021 do 31. 12. 2021 uzavřena.

V KRÁSNÉ LÍPĚ
POSLOUCHÁME
SEVER
88.8 FM
sever.rozhlas.cz
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Krásnolipské kalendárium 2021

I takto může vypadat zima na našem sídlišti

Po několika letech byla bílá zima

I přes zimu je pro naše Technické služby dost práce, nejen
s odklízením sněhu. Období vegetačního klidu využíváme mj. ke kácení a prořezům vegetace podél komunikací
a na veřejných prostranství

Opustila nás paní učitelka základní umělecké školy Astrid
Schnittnerová

Únor

V únoru byl v Krásné Lípě arktický den tzn., že teplota nevystoupila nad -10 stupňů

Návštěvníci ledopádů způsobili dopravní kolaps – desítky řidičů svým nezodpovědným parkováním způsobili
nepříjemné problémy v Kyjově, ve Vlčí Hoře i v Brtníkách.
Situaci musela řešit Policie ČR

Zahájili jsme největší investiční akci posledního desetiletí - přístavbu odborné učebny a zajištění bezbariérovosti
v budově základní školy

Březen

Duben

Květen

V kulturním domě bylo zřízeno dočasné očkovací centrum, kde jsme zajistili očkování proti covidu pro naše
občany
Zemřel vlčihorský rodák pan Rainer Marschner
Proběhl pravidelný dobrovolnický úklid Křinice

Něco pro potěšení ve složité době - velikonoční výzdoba
na Křinickém náměstí

Provoz zahájil přímý turistický vlak do Prahy tzv. Lužickohorský rychlík

U dětského domova vzniká komunitní zahrada DivyZná
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Červen

V kulturním domě vystoupil klavírní virtuos Ivo Kahánek
spolu s Českým filharmonickým kvartetem

Koncert houslového virtuosa Václava Hudečka za klavírního doprovodu Lukáše Klánského v kostele svaté Máří
Magdalény

20. prosince 2021

Červenec

Za hudebními skvosty napříč Evropou – koncert tria mladých umělců Viaggio Musicale

Vydejte se z Žitavských hor do Českého Švýcarska na kole
– ve spolupráci s dalšími obcemi rozšiřujeme turistickou
nabídku

Cyklistický závod Škoda auto Tour de Feminin převzal
úspěšně nový organizační tým

Amfiteátr kulturního domu rozezněl koncert country skupiny Harcovníci

Pohádkový les se letos z důvodu epidemie konal trochu
jinak – individuální procházkou po vyznačené trase a stanovištích s psanými úkoly
Letní podvečer s muzikantem, písničkářem a skladatelem
Petrem Lüftnerem v kulturním domě

Hudební výlet po Britských ostrovech – koncert Věry Kláskové, kterou na kytaru doprovázel Ondřej Pour

Tradiční hudebně-pivovarský festiválek Krásnolipská
nádhera, letos již k osmému výročí otevření Pivovaru Falkenštejn

Koncert Salome – pásmo písní Karla Kryla pro zpěv, harfu,
klarinet a kytaru

V kostele sv. Máří Magdalény Vivaldiho Čtvero ročních
dob, nejslavnější dílo italského skladatele v podání vynikající houslistky Lucie Sedlákové Hůlové a Ensemble Lucis

Rallye Sachsen Classic projela po několikaleté přestávce
opět Krásnou Lípou

Z Krásné Lípy na Jedlovou na koloběžce - nová nabídka
sportovního areálu

Srpen

Venkovní výstava před Domem Českého Švýcarska věnovaná historii školství v našem městě

20. prosince 2021
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Září

Koncert Vladivojny La Chia a Terezie Kovalové v netradičním prostředí společnosti Novia Fashion – Schindlerovy
pletárny
Oslavili jsme 5. výročí spolupráce s partnerským městem
Żyrardów se kterým nás spojuje především historie rozvoje textilního průmyslu

Nobilis Tilia slavnostně otevřela nové výrobní prostory

20. let činnosti oslavila o. p. s. České Švýcarsko

Členové oddílu Junior Ranger vyčistili černou skládku
v prostoru bývalého koupaliště

Den Českého Švýcarska obrazem

Říjen

U příležitosti 150. let existence hlavní školní budovy jsme
si připomněli historii školství v našem městě. Nejprve
venkovní výstavou, poté přednáškou a slavnostním křtem
knihy Mgr. Karla Jarolímka

Opustil nás blízký spolupracovník pan Alfred Schwarz,
krásnolipský rodák, občan Kyjova

Rozhledna Dymník, kterou provozuje KČT Krásná Lípa,
oslavila 125. let existence

Krásnolipské náměstí zaplnily historické vozy i motorky
– příznivci motoristické historie si pamětní jízdou připomněli 100. let od prvního ročníku mezinárodního závodu
Schöberbergrennen, závodu do vrchu Šébr

Slavné melodie hrané na elektrické smyčce – koncert
smyčcového tria Inflagranti k 20. narozeninám obecně
prospěšné společnosti České Švýcarsko. Na fotografii
spolu s Ondřejem Krejčou, který zahrál na saxofon v závěru večera českou hymnu a před zahájením koncertu přicházející posluchače vítala varhanní hudba v jeho podání
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Listopad - Prosinec

Odbor KČT Krásná Lípa oslavil 40. let činnosti

Krásnou Lípu navštívil svatý Martin na bílém koni

Sázení rodinných stromů v letošním roce proběhlo v aleji
na Skřivánčím Poli

Připomněli jsme si Den boje za svobodu a demokracii – tradičním setkáním u Lavičky Václava Havla a koncertem Magdy
Malé a jejího hosta Ondřeje Krejči

Po setmění v čase adventním

I letos jsme doplnili novou techniku pro technické služby
- valník s hydraulickou rukou a malotraktor Kubota

Pro záchranu osob a dopravu hasičské techniky v těžko
přístupném terénu jsme pro naše hasiče pořídili terénní
čtyřkolku.

20. prosince 2021
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Stalo se v průběhu roku

Vaše elektrokola nabijete již i na sportovním areálu

Krásnolipští turisté dokončili obnovu kaple sv. Antonína
Paduánského

Pokračovali jsme v obnově našich bytových domů

I v letošním roce navštívila Krásnou Lípu řada osobností,
mimo jiné předseda Senátu Miloš Vystrčil nebo předseda
zahraničního výboru Senátu Pavel Fišer

S využitím asfaltového recyklátu jsme svépomocí opět
opravili řadu vedlejších místních komunikací

Při bezplatném svozu listí od občanů využíváme pro nakládku novou hydraulickou ruku

Postupně zvyšujeme kvalitu městských bytů

Turistickou infrastrukturu jsme rozšířili o automatickou
úschovnu kol tzv. bike boxy za Domem Českého Švýcarska

Naši zahradníci provedli úpravy veřejného prostranství v Krásné Buku u tzv. Zeleného
čtvrtku
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V úseku u železničního přejezdu jsme chodníkem propojili hlavní nádraží
s Rumburskou ulicí

Asfaltobetonový povrch dostaly komunikace v ulici Polní, Jugoslávská a Pod Lipou

Dokončili jsme propojení chodníku mezi MŠ Motýlek a městským hřbitovem.

Výměnou vstupních dveří jsme dokončili opravu domu služeb

S využitím evropských dotací jsme snížili energetickou náročnost (výměna oken a zateplení fasády) domu se sociální službou I v Nemocniční ulici

20. prosince 2021
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Ústecký kraj po třech letech dokončil rekonstrukci komunikace mezi Krásnou Lípu a Velkým Šenovem. Fotografie z průběhu prací v letošním roce.

Upravili jsme svépomocí místo v Pivovarské ulici

Na pozemcích města vyrostlo v posledních letech několik desítek domů v rámci akce - Pozemky zdarma

Ve spolupráci s obcí Rybniště jsme v zimních měsících připravili v Krásné Lípě dva okruhy
pro běžkaře

V letošním roce jsme ve spolupráci se společností Pro EKO Varnsdorf provedli další analýzu komunálního odpadu
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Tým zaměstnanců Kostka Krásná Lípa přeje

KRÁSNÉ A
POHODOVÉ PROŽITÍ
VÁNOČNÍCH
SVÁTKŮ

Pevné zdraví a hodně úspěchů v novém roce 2022
Klidné Vánoce a hlavně zdraví v roce 2022
Vám všem přeje Zbyněk Linhart,
senátor za obvod Děčín

Foto: Zdeněk Patzelt
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