


strana 2 1. srpna 2013

Stomatologická pohotovost 
Ordina ní hodiny 8:00 - 11:00

- 3. – 4. 8. 2013 MUDr. Charvát Pavel 
       J. Š. Baara 26, Děčín V, tel.: 412 507 588
- 10. – 11. 8. 2013 MUDr. Charvát Tomáš 
       U Přívozu 18/4, Děčín III – Staré Město, tel.: 412 511 619
- 17. – 18. 8. 2013 MUDr. Jůdová Jana 
       Riegerova 773/72, Děčín II – Nové Město, tel.: 412 523 410
Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto 
doporučujeme správnost uvedených informací před návštěvou 
lékaře vždy telefonicky ověřit.

V podstatě vše potřebné, co na běžném zákaznic-
kém centru (přepisy smluv, odhlášení, přihlášení, 
donést podklady k žádostem na zhotovení přípo-
jek, změny ve smlouvách, výši záloh, žádosti na 
přezkoušení vodoměru apod.) vyřídíte v mobilním 
zákaznickém centru přímo na krásnolipském ná-
městí
Vždy ve středu: 
lichý týden od 12:00 do 14:00 hodin
sudý týden od 10:00 do 12:00 hodin 

Po celý letošní rok Vám opět přinášíme fotosoutěž. 
Tentokrát jsme však opustili Krásnou Lípu a zavítali 
jsme i za její hranice a poznáváme Šluknovský vý-
běžek. Vaším úkolem ovšem i nadále zůstane určit 
fotografi i a co nejpřesněji odpovědět na danou 
otázku. Velice nás těší, že se do soutěže zapojují stá-
le noví a noví soutěžící. Všem děkujeme. Vítěze fo-
tosoutěže vyhlásíme po jejím skončení – v prosinci 
2013.
Své odpovědi zasílejte na e-mail: krasnolipskyvi-
kyr@seznam.cz.
Otázky: Tentokrát se Vás ptáme, kde byste hledali 
přírodní úkaz na obrázku, ve kterém roce byl prohlá-
šen za chráněný a co bylo důvodem jeho ochrany.
Odpověď z č. 455, kterou pro Vás připravil Václav 
Hieke:
Stavba z obrázku z minulého Vikýře byste našli na 
Jedlové hoře s nadmořskou výškou 774 m.n.m. a 
dnes slouží jako horský hotel a restaurace 
Od roku 1943, kdy z Jedlové odešli poslední obyva-
telé, však rozhledna stejně jako hostinec chátraly. V 
50. letech pak byly oba objekty uzavřeny. Když se 
pak během 60. let zřítilo schodiště rozhledny, byl už 
výstup na vyhlídku zcela nemožný. Jistou šancí na 
oživení rozhledny a hostince byly snahy lyžařského 
oddílu Slovan Varnsdorf, ale ani další iniciativy z 
poloviny 70. let k záchraně nevedly. Počátkem de-
vadesátých let Jedlovou navštívil podnikatel Josef 
Krejčí a rozhodl se, že rozhlednu opraví, což se mu s 

pomocí oddílu Slovan Varnsdorf a města Jiřetín pod 
Jedlovou povedlo. Dne 3. července 1993 byla opra-
vená rozhledna opět slavnostně zpřístupněna veřej-
nosti. Během oprav, 22. března 1993, byla rozhledna 
zapsána do památkového fondu Státního ústavu 
památkové péče. Do provozu byla rekonstruovaná 
rozhledna s přilehlou budovou uvedena 25. srpna 
1995. U příležitosti 105. výročí existence vyhlídkové 
věže v září 1996 byl opraven také pomník Friedricha 
Schillera.

Letošní červen byl v Krásné Lípě teplotně normál-
ním měsícem. Začátek měsíce měl sice do normálu 
dosti daleko, ale druhá a třetí dekáda přeci jen na-
bídla teplejší a slunečnější počasí.
V první dekádě se vyskytovalo spíše zatažené po-
časí s občasným deštěm. Tomu nasvědčovaly i 
teploty, které v odpoledních maximech vystoupa-
ly na 15°C. V noci se pak pohybovaly kolem 7°C. V 
druhé dekádě padlo i pár letních dnů. Také večery 
bývaly relativně teplé. Například 18. června bylo ve 
22:00 naměřeno 23°C. Ve třetí dekádě byly teploty 
nad 20°C pravidelně a teplých večerů také přibylo. 
V noci z 29. na 30. června byla dokonce poprvé v 
historii měření zaznamenána tropická noc. Tropický 
den však v červnu nepadnul.
Srážkově byl měsíc spíše vlhčí, i když v rámci ČR se 
nejednalo o nic extra. Celkově spadlo 96,2 mm srá-
žek. Nejvíce srážek spadlo v noci z 13 na 14.6 – 30 
mm. Zbytek srážek spadlo z různých přeháněk či 
bouřek zejména ve druhé a třetí dekádě. Červenec 

se zdá, že se snaží dohnat srážkový defi cit letošního 
roku. Za čtrnáct dní napadlo v Krásné Lípě 160 mm 
srážek a dle výhledu to vypadá, že úhrn zřejmě pře-
kročí 200 mm.

Červen 2012 vs 2011 vs 2010 vs 2009
Průměrná teplota 14,3°C 14,8°C 15,0°C 12,9°C
Maximální teplota 28,3°C 26,5°C 26,5°C 25,1°C
Minimální teplota 2,3°C 7,3°C 5,1°C 1,6°C
Maximální vlhkost 100% 100 % 97% 99%
Minimální vlhkost 28% 23% 35% 33%
Maximální poryv větru 16 m/s 15 m/s 19 m/s 16 m/s
Úhrn srážek 96,2 mm 66,7 mm 62 mm 140mm
Počet dnů letních (maximální teplota vystoupila 
nad 24,9°C) : 4
Počet dnů tropických (minimální denní teplota byla 
vyšší než 29,9°C) : 0
Počet tropických nocí (teplota v intervalu od 22:00 
do 8:00 neklesla pod 20°C) : 1

(Jan Pícha, www.pocasi-strelna.cz/krasnalipa.htm)

Mobilní zákaznické 
centrum Severo eských 
vodovod  a kanalizací

FOTOSOUT Ž - Dnes a v era Krásné Lípy 
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Komunitní
centrum

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

Komunitní centrum – prostor pro Vaše aktivity
http:/komunitnicentrum.com

Masarykova 1094/4, Krásná Lípa

Odborné sociální 
poradenství
poradna@krasnalipa.cz
poradna1@krasnalipa.cz
tel.: 412 354 839

Finanční poradenství
Dluhy, splátky, exekuce
poradna2@krasnalipa.cz
tel.: 412 354 839 

Pracovní poradenství 
aktivizacerodin@krasnalipa.cz
tel.: 412 354 842
Po-St : 11:00-14:00
ÚT-ČT : 9:00-12:00 
Pá: jenom objednaní

Občansko právní poradna
JUDr. Pražák
Každé první a třetí pondělí 
v měsíci
od 17:00-18:00
Objednávejte se na poradna@
krasnalipa.cz
tel.: 412 354 839

Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi
sas@krasnalipa.cz
sas1@krasnalipa.cz
tel.: 774 974 583

Klub VČELKA
Pro předškoláky
Pro děti do 6 let
Po - Pá: 9:00-11:00
vcelka@krasnalipa.cz
tel: 412 354 843

Hlídání dětí a půjčovna 
kostýmů pro děti
tel.: 777 291 359

Odlehčovací služba
Zastoupíme Vás v péči 
o Vaše blízké
Tel.: 777 291 359

PC a internet
Po 13:00-14:45 pro děti 
od 10-15 let
Út  9:00-14:45 pro starší 15 let 

T-klub pro děti a mládež  
Po 15:00-20:00
Út-Pá 13:00-20:00
So 12:00-20:00
tklub@krasnalipa.cz
tel.: 774 235 010

Amari klub pro děti 
St 14:00-16:00 příprava do 
školy a doučování
Út-Pá 14:00-16:00 výtvarná 
činnost pro děti 
Čt 14:00-16:00 volnočasové 
aktivity

Terénní pracovník 
tp@krasnalipa.cz
tel.: 412 354 841

Praní, žehlení, mandl – 
prádelna Kolíček
úklidy domácností i fi rem, 
ceník na webu Kostky
pradelna@krasnalipa.cz
tel.: 412 354 842, 777 291 340

Vzdělávací kurzy dle 
aktuální nabídky:
Komunitní plánování
tel.: 412 354 844  

Komunitní plánování na 
Šluknovsku
Katalog sociálních služeb
kostka@krasnalipa.cz

Svoz separovaného odpadu 
vždy v lichém týdnu

Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční v pondělí 12.8. 
2013 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 15.8. 2012 v Krásné 
Lípě. Dále pak v pondělí 26.8. 2013 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a 
ve čtvrtek 29.8. 2013 v Krásné Lípě.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma vyzvednout na TSm 
Krásná Lípa, Pletařská 22/3 a také na MěÚ, dveře č. 5.
Provozní doba TSm Krásná Lípa:    
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 
Podrobné informace získáte na MěÚ tel.: 412 354 833, 
nebo na TS města tel: 412 354 848
Separují se tyto odpady: papír a nápojové kartony, textil, plasty, 
polystyren, sklo, kovy, baterie, bioodpad.
Svoz komunálního odpadu
Nálepky na popelnici: zelená – vývoz každý týden
                                    žlutá – vývoz 1x za 14 dní (sudý týden)
                                    červená – kombinovaný svoz (1x za 14 dní od 
                    1.5. 2013 již letní režim)
Vývozy: úterý – Vlčí Hora, Zahrady, Kamenná Horka, Dlouhá Důl, 
Kyjov, Krásný Buk,Sněžná
pátek – Krásná Lípa, Zátiší

Pro lidi ohrožené drogou 

i jejich rodiny
K-centrum Rumburk realizuje terénní programy

v Krásné Lípě

terénní práce: pondělí, středa 12:30 - 14:15 hod.

Telefon 728 861 371

(stačí prozvonit)
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Podle aktuálních údajů Ministerstva práce a soci-
álních věcí ČR je nezaměstnanost v Krásné Lípě na 
úrovni 10,04 %. Dle původního způsobu výpočtu 
by to však bylo 17,04 %. Takže zázrak se nekoná. Ak-
tuálně je tedy z Krásné Lípy evidováno Úřadem prá-
ce Rumburk 228 uchazečů o práci, z toho 134 mužů 

a 94 žen. Situace je v zásadě neměnná, vezmeme-li 
v úvahu 45 osob, které zaměstnává město v rámci 
Veřejně prospěšných prací s podporou Úřadu prá-
ce. Pokud bychom je do statistiky započetli, tak by 
byla míra nezaměstnanosti 20,40 %. 

(r)
Na ústeckém zámečku Větruše byly slavnostně vy-
hlášeny výsledky soutěže měst a obcí Ústeckého 
kraje ve třídění odpadů „Skleněná popelnice 2012“. 
Vyhlašovatelem soutěže tradičně Ústecký kraj a 
společnost EKO-KOM, a.s. V kategorii měst se na 1. 
místě umístila Krásná Lípa následovaná Dolní Pous-
tevnou a Úštěkem. Cenu za Krásnou Lípu převzal 
místostarosta města Jan Kolář.
Děkujeme všem krásnolipským obyvatelům, vlast-
níkům rekreačních objektů a dětem ze základní 
školy a mateřských školek, kteří dlouhodobě svě-
domitě třídí odpad. Opakované výborné výsledky 
v soutěži jsou především vaší zásluhou a výbornou 
vizitkou města. 
Další informace najdete v tiskové zprávě Ús-
teckého kraje na http://www.kr-ustecky.cz/
vismo/dokumenty2.asp?id_org=450018&i-
d=1676383&p1=84858

Dalšího vylepšení se dočkala rozhledna na Vlčí 

hoře. Díky fi nanční dotaci z Programu rozvoje 

venkova prostřednictvím MAS Šluknovsko má roz-

hledna na vyhlídkové plošině nová okna, opravené 

vnitřní omítky a vymalovanou věž. Do rozhledny 

se tak za posledních čtrnáct let za pomocí různých 

grantů investovaly nemalé prostředky, díky čemuž 

má věž nové dubové schody, novou střechu, dře-

věné opláštění včetně konzervačních nátěrů i nové 

vchodové dveře s bezpečnostní mříží. Posledního 

vylepšení se rozhledně dostalo před 125. narozeni-

nami KČT Krásná Lípa, který je oslaví v příštím roce 

24. května při setkáním turistů na této rozhledně, 

která je nejstarší cihlovou rozhlednou na Šluknov-

sku.

 (r)

Nezam stnanost je stále vysoká1. místo 
ve t íd ní odpadu 
pat í Krásné Líp

Rozhledna na Vl í ho e 
má nová okna

 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí












