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ZPRÁVY A INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
--------------------------------------------------------------------------------------
Dopravní obslužnost od 1. 1. 2015 a její problematika

V současné době je velikým problémem nefunkční dopravní 

obslužnost, která komplikuje život všem obyvatelům 

Šluknovského výběžku. Hlavními problémy jsou chybějící 

nebo nenavazující autobusové spoje. Komplikuje se tím 

doprava do škol i do zaměstnání a zpět.

Starostové měst a obcí se na posledním jednání DSO SEVER 

snažily najít řešení. Všichni starostové jsou připraveni zúčastnit 

se jednání Krajského zastupitelstva, které se koná dne 16. 02. 

2015, a usilovat tam o změny, které přinesou vyřešení této 

situace co nejdříve.

Níže přikládáme otevřený dopis hejtmanovi Ústeckého kraje, 

panu Bubeníčkovi, a také přikládáme článek krajského úřadu o 

možnosti využití slev na jízdné.

Prosíme Vás tímto o Vaše podněty a připomínky nejlépe v 

písemné formě, které můžete přinést na Obecní úřad, a my je 

zašleme na úřad Ústeckého kraje na Odbor dopravy.

Doufáme, že ke zlepšení situace dojde co nejdříve.
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Otevřený dopis hejtmanovi Ústeckého kraje

Vážený pane hejtmane,

starostové nejsevernější části Šluknovského výběžku na svém 

posledním zasedání Dobrovolného svazku obcí SEVER 

vyjádřili nespokojenost se stavem dopravní obslužnosti, která 

se týká jejich měst a obcí. Tato nespokojenost je výstupem 

doručených e-mailů od našich občanů, kteří se dennodenně 

rozzlobení na nás starosty obracejí.

Starostové a občané Šluknovského výběžku již od počátku 

roku 2014 e-maily a dopisy kritizovali připravované jízdní řády. 

Připomínky se týkaly špatných časů dojezdů do zaměstnání či 

škol a samozřejmě i zpátečních spojů.

Zdejší region patří mezi regiony s vysokou nezaměstnaností, 

která se díky těmto jízdním řádům může ještě zvýšit. Dnes se 

zaměstnanci raději domluví mezi sebou a jedou autem, aby 

neměli problémy v zaměstnání kvůli pozdní docházce. Jeden 

příklad za všechny: ředitel domova seniorů musí o víkendu 

zajistit dopravu personálu tak, aby nestrádali naši staří občané, 

neboť není vhodný spoj. A co tento stav přinese dopravci 

a kraji? Úbytek cestujících, autobusové linky se stanou 

nerentabilní, kraj na ně bude více doplácet a pak je následně 

zruší. Z našeho pohledu opak zájmu kraje. Rovněž doprava pro 

studenty není ideální, autobusy mají zpoždění a nepoberou 

všechny studenty, chybí posilové autobusy, přitom má Ústecký 

kraj v našem regionu zřízeny příspěvkové organizace - např. 

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, p. o., dále 

Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální 

ve Šluknově, Gymnázium Rumburk, Střední zdravotnická škola 

a Obchodní akademie Rumburk atd.

Ústecký kraj po výběrovém řízení prezentoval, že doprava 

bude levnější, ale od 01. 01. 2015 se jízdné zdražilo. Jak je to 

možné? Asi je to tak, že kraj jako objednatel hradí nižší ztrátu 

dopravci, ale tu dorovnají cestující zdražením jízdného. To by 

se dalo pochopit, ale nedostat se včas do zaměstnání či školy 

a k tomu ještě dražší jízdné, to je pro cestující už mnoho 

negativ.

Z těchto vzniklých problémů by měl Ústecký kraj vyvodit kárná, 

možná i personální opatření!

Proč nezůstaly zachovány jízdní řády, které zde několik let 

fungovaly pod dopravcem BusLine a.s.? Občané se dostali do 

zaměstnání, k lékaři, na úřady a studenti do škol. Vše fungovalo 

ke spokojenosti nás všech. A pokud něco nefunguje, 

je potřeba to změnit. Sám radní Ústeckého kraje, pan Jaroslav 

Komínek, si zkusil práci řidiče a dospěl k závěru, že je potřeba 

udělat změny. Je to první radní, který se nebál i přes nepřízeň 

cestujících vyzkoušet si a vyslechnout to, co musí řidiči 

dennodenně řešit.

My, starostové Šluknovského výběžku, žádáme za naše 

občany změnu jízdních řádů, a to na jízdní řády, které byly 

platné v roce 2014. Zde na Šluknovsku nepotřebujeme 

dopravu a tarifní jízdné, jako je v okolí větších měst. 

Potřebujeme zajistit dopravní obslužnost vyhovující tomuto 

regionu.

Michal Maják, předseda Dobrovolného svazku obcí SEVER
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Kolik ušetřím?

Princip časové jízdenky je jasný, vyplatí se tím více, čím delší je 

její platnost. Pojďme se na jednotlivé případy podívat 

podrobněji.

Cestující, který pravidelně jezdí do práce a z práce po trase, 

kde ho jízdné stojí 20 korun, zaplatí za měsíc s dvaceti 

pracovními dny za jízdenky 800 korun. Pokud si takový člověk 

koupí časovou třicetidenní jízdenku, přijde ho na 2ónásobek 

ceny jeho základního jízdného, tedy na 520 korun. Úspora 

za dvacet cest z práce a do práce je tedy 280 korun.

Ve skutečnosti ale může časová jízdenka uspořit mnohem více 

peněz. Během třiceti dní její platnosti s ní totiž můžete jezdit 

neomezeně. Je jedno, kolikrát v době platnosti jízdenky po své 

trase pojedete. Zkrátka jednou zaplatíte a pak už následujících 

třicet dní jezdíte tak, jak potřebujete. Ideální jízdenka pro 

zaměstnance a především školáky. Ti by totiž kvůli 

prázdninám, volným dnům a podobně nemuseli plně využít 

výhod ještě úspornější devadesáti- denní jízdenky.

U sedmidenních jízdenek je násobek ceny 7,5 základního 

jízdného. Aby se vám taková jízdenka oproti základnímu 

jízdnému vyplatila, musíte během sedmi dnů její platnosti jet 

alespoň čtyřikrát tam i nazpátek. Sedmidenní jízdenka je tedy 

vhodná například tehdy, když určitou trasu nevyužíváte 

celoročně, ale okolnosti vás nutí ji pravidelně používat během 

jednoho týdne. Takovou situací může být třeba pracovní 

zakázka, ambulantní léčba nebo návštěvy blízké osoby 

v nemocnici.

Velmi citelnou úsporu zaručuje zejména devadesátidenní 

jízdenka. Vždyť za ni zaplatíte yonásobek ceny. Náš vzorový 

cestující, který jezdí denně do práce po trase, kde jedna cesta 

přijde na 20 korun, by s takovou jízdenkou ušetřil minimálně 

1000 korun! Počítejte. Během devadesáti dnů, tedy tří měsíců, 

pojede do práce zhruba šedesátkrát. Pokud nemá časovou 

jízdenku, denně dá za cestování 40 korun, za šedesát 

pracovních dnů to znamená 2400 korun. Jenže časová

devadesátidenní jízdenka ho přijde na pouhých 1400 korun.

A opět platí, že úspora může být mnohem vyšší, pokud 

se jízdenka využívá vícekrát než dvakrát denně v pracovních 

dnech. Ovšem pozor! Devadesátidenní časová jízdenka 

se vydává pouze na čipovou kartu. 

V oblastech, kde ještě čipové jízdenky nebyly zavedeny, 

a to do doby, než zavedeny budou.

Další výhody

Kromě úspory peněz znamená časová jízdenka také určitou 

svobodu. Můžete cestovat tak často, jak potřebujete, 

a nemusíte si lámat hlavu s tím, kolik že jste to vydali peněz 

za jízdné. Takže takové situace, jako když si zapomenete 

telefon nebo něco jiného v práci, musíte se pro to vrátit a tedy 

utratit za cestování dvakrát tolik než obvykle, vás už prostě 

nerozhodí.

Výhodná je také anonymita časové jízdenky. Na rozdíl 

od různých průkazek není časová jízdenka na jméno. 

Nepříjemné pocity, že řidiči vědí, jak se jmenujete, odpadají, 

ale výhody časové jízdenky zůstávají. Jízdenku tak mohou 

kromě vás používat např. i rodinní příslušníci. Fotografie 

a jméno jsou totiž povinné jen u časových jízdenek, které 

využívají slev (děti a studenti).

Kde ji pořídím?

Přímo u řidiče nebo v předprodeji (již od 1. 12. 2014).

Jak ji zaplatím?

V hotovosti, z elektronické peněženky na čipové kartě DÚK 

nebo v předprodeji i platební kartou.

S Dopravou Ústeckého kraje

Vydává Krajský úřad Ústeckéhokraje, odbor dopravy 

a silničního hospodářství.

Uzávěrka 11.11. 2014.

Informace Dopravy Ústeckého kraje 6. 7/2014, 

www. doora vauk. cz.

Změna platnosti údajů vyhrazena.
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Zvýšení ceny stočného

Cena za stočné pro rok 2015 je 42,- Kč včetně DPH za 1 m3. 

Cena byla navýšena po dvou letech z 37,40 Kč včetně DPH 

za 1 m3 z důvodu inflace a nárůstu provozních nákladů. Zvažte 

prosím zvýšení záloh, pokud jste již v roce 2014 měli 

za vyúčtování nedoplatek. Zvýšení záloh je možné dohodnout 

u paní Žákové.
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Přehled poplatků pro rok 2015

V tomto čísle Lipovských novin Vám přinášíme přehled 

poplatků pro kalendářní rok 2015. Poplatky můžete uhradit 

dvěma způsoby, a to buď platbou na účet obce Lipová 

č. 213100291/0300, nebo osobně na OÚ u paní Žákové 

či slečny Petrouškové.

Platbu za ODPAD zasílejte s variabilním symbolem 1340, 

poplatek činní 450,-Kč/trvale žijící osoba/rok a 900,-

Kč/rekreační objekt/rok.

Platbu za STOČNÉ zasílejte s variabilním symbolem 

2321 + č.p. objektu, výše poplatku je stanovena dle dohody 

s paní Žákovou.

Platbu za PSA zasílejte s variabilním symbolem 1341, 

poplatek činní 100,-Kč/pes/rok, senioři 30,-Kč/pes/rok.

Platbu za PRONÁJEM POZEMKU zasílejte s variabilním 

symbolem 3635, přičemž výše poplatku je uvedena v nájemní 

smlouvě.

Žádáme občany, kteří budou zasílat poplatky bankovním 

převodem, aby do textu ke každé platbě vždy uvedli své jméno 

a číslo domu. Děkujeme. 

KULTURA V OBCI
--------------------------------------------------------------------------------------
Půlnoční koncert

Ve středu 24. prosince 2014 se před půlnocí uskutečnil již 

tradiční PŮLNOČNÍ KONCERT v kostele sv. Šimona a Judy 

v Lipové. S pásmem krásných vánočních koled se představila 

Klára Brabníková v kytarovém doprovodu Martina Vosátky. 

Nechybělo ani občerstvení pro zahřátí. 

Děkujme všem zúčastněným a těšíme se na další společné 

setkání.

Česká mše vánoční

V sobotu 10. ledna 2015 od  

17.00 hodin se konal v kostele 

sv. Šimona a Judy koncert - 

Česká mše vánoční  – Hej 

mistře! od Jana Jakuba Ryby 

v podání Gertudy Šormové – 

va r h a n y,  V i l é m o v s ké h o 

chrámového sboru, Mikulášo-

vického sboru, pěvců ze Seb-

nitz a Neustadtu a Orchestru 

hudebníků Šluknovska pod taktovkou pana Patrika Englera. 

Úvodního slova se ujala paní Jana Kadlecová, předsedkyně 

Klubu důchodců Lipová, a duchovním slovem koncert uvedl 

arciděkan Pavel Procházka. 

Soubor zpěváků a hudebníků dohromady čítal 55 umělců. 

Koncert navštívilo okolo 100 návštěvníků. Opět nechyběl 

stánek se svařeným vínem a čajem, ke kterému členky klubu 

důchodců obstaraly občerstvení, přičemž tímto bychom jim 

chtěli poděkovat za organizaci celé této akce.

SK SLOLUXUS LIPOVÁ POŘÁDÁ 21. BŘEZNA 2015 OD 20.00 HODIN TRADIČNÍ SPORTOVNÍ PLES NA 

SÁLE RESTAURACE U PYTLÁKA.
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V lednu vyrazily naše klientky na dortík a kávu do rumburské 

cukrárny Lužánek. Tyto výlety pravidelně opakujeme s velkým 

úspěchem, protože káva i zákusky jsou zde vynikající. Výlet 

do Rumburku vždy spojíme s drobnými nákupy tak, aby byly 

klientky spokojené. 

Na delší a náročnější výlety si v tomto období, kdy počasí chvíli 

sice připomíná jaro, ale pak se ozve znovu zima, zatím moc 

netroufáme. Věnujeme se spíše ručním a výtvarným pracím, 

povídáme si, čteme, pořádáme různé soutěže atd.  

V individuálních plánech našich klientek se často objevuje 

přání navštívit zoologickou zahradu, nějaký hrad nebo zámek, 

cukrárnu a často také přátele nebo příbuzné. Máme tedy 

naplánované výlety jak do okolních měst, tak i např. do Liberce, 

Ústí nad Labem a znovu do Plzně. Z hradů a zámků, které jsme 

ještě neviděli, bychom chtěli navštívit např. zámek v Benešově 

nad Ploučnicí, Ploskovice nebo Krásné Březno. Plánujeme také 

opětovné setkání s našimi německými přáteli z Ebersbachu. 

Rádi bychom je k nám opět pozvali na něco dobrého – moc jim 

chutnala naše hovězí polévka s nudlemi a vepřová s knedlíkem 

:-). Také se i v tomto roce opět uskuteční náš již tradiční 

Lipovský soutěžní den – soutěže pro klienty z okolních zařízení 

sociálních služeb. 

Plánů máme hodně i co se zvelebování prostředí Domova 

důchodců Lipová týká. Budeme rekonstruovat některé pokoje 

pro klientky, sociální zařízení jak pro klientky, tak pro 

zaměstnance. Úpravu potřebuje i naše terasa. Doufám, že se 

nám vše povede v tomto roce zrealizovat. 

I v letošním roce doufáme, že se na naše klientky přijdou 

podívat děti z mateřské a základní školy z Lipové, třeba 

s nějakými písničkami, a také děti z dětského domova. Jejich 

návštěvy jsou pro nás vždy příjemným zpestřením a vždy se na 

ně moc těšíme. 

Mgr. Mirka Hoštičková

ředitelka

INFORMACE Z DOMOVA DŮCHODCŮ
--------------------------------------------------------------------------------------
Leden v Domově důchodců Lipová

19. prosince jsme měli ve škole Vánoční besídku. V průběhu 

celého měsíce děti spolu s učitelkami vymýšlely, nacvičovaly 

a připravovaly dárek pro rodiče a ostatní "dospěláky" 

v podobě básniček, písniček, koled, tanců, pohádek 

a akrobatických prvků. K tomu malovaly kulisy a zajišťovaly 

hudbu i kostýmy. A co se nám líbilo? Malí čertíci ze školky, 

kterým svítily rohy, i větší čertí parta ze školy, která byla zase 

řádně umouněná a úžasně namalovaná. Rozesmála nás 

zpívaná a hraná pohádka "Budulínek" s malými lištičkami. 

Okouzlila nás "Líná píseň", kterou s deštníky a plážovými 

rekvizitami předvedly děti ze školní družiny. Děvčata v tanci 

předvedla ladnost pohybu, kluci zase kreace Michaela 

Jacksona. Trochu jsme se báli, když chlapci při breakování 

obratně skákali salta a předváděli i další odvážné cviky. Došlo 

také na české koledy s pastýři a andělem, na anglicky zpívané 

Rolničky i na Vánoce, Vánoce přicházejí....

      I.P.

INFORMACE ZE ŠKOLY
--------------------------------------------------------------------------------------
Vánoční besídka ZŠ a MŠ - prosinec 2014
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Po zimní přestávce se rozjela zimní příprava. Dospělí trénují 

zatím dvakrát týdně. V úterý mají přípravu venku zaměřenou 

na zvýšení fyzické kondice a ve čtvrtek posilují v tělocvičně. 

V dohledné době se trénink rozšíří i o pátek, kdy se bude 

trénovat v Lipové na hřišti. V přípravě jsou zatím zapojena 

dohromady obě mužstva A+B. Koncem ledna se také rozjedou 

přípravná utkání.

INFORMACE ZE SPORTU
--------------------------------------------------------------------------------------
Leden 2015

20. 1. 2015 jsme zapisovali děti do 1. třídy. Budoucí žáčci přišli 

natěšení, zvědaví, ale i trochu bojácní. Měli připravené 

básničky, uměli poznávat geometrické tvary, počítali 

na počitadle, poznávali barvy, dokázali se podepsat, hledali 

otočené obrázky a také trochu psali a malovali. Prvotní ostych 

se rychle vytratil, protože se tu vlastně všichni známe, a děti 

podaly pěkné výkony, po kterých si vybraly dárky, které pro 

ně připravili školáci. Tentokrát se dostavilo k zápisu 5 dětí. 

Do 1. třídy by však měly nastoupit pouze 4 děti, protože rodiče 

1 dítěte zažádali o odklad. Přejeme budoucím prvňáčkům 

radost z učení a aby se jim ve škole líbilo. A za dnešní den 

dostávají všichni VELKOU JEDNIČKU!!!                           

      I.P.

Zápis do 1. třídy - leden 2015

Vánoční besídka ZŠ a MŠ Vánoční besídka ZŠ a MŠ
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24.01. Loko Česká Lípa - Šluknov B/Lipová v B 13:00 

 (UT Č. Lípa)

 07.02.  Frýdlant v Č. B - Šluknov B/Lipová (čas bude 

 upřesněn - Frýdlant)

14.02. Sebnitz B - Šluknov B/Lipová 16:00 (UT Sebnitz)                                                                                          

07.02.  Kravaře – Šluknov B/Lipová (UT Č. Lípa) – v jednání

21.02. Šluknov B/Lipová B - Mikulášovice 15:00 (UT  

 Sebnitz)

28.02. Šluknov B/Lipová - V. Šenov 15:00 (UT Sebnitz) 

15.03. H. Podluží - Šluknov B/Lipová B 15:00 (UT Varnsdorf) 

21.03. volno - SPORTOVNÍ PLES v Lipové od 20:00 

28.03.  OP začíná 15 kolem - Jiříkov - Šluknov B/Lipová

Mladší žáci zatím zimní přípravu absolvují v halách. 

Od prosince se zapojují do okolních turnajů, které budou 

probíhat až do konce února. Ze tří turnajů zatím přivezli naši 

žáci jedno první a jedno druhé místo.

Přípravná utkání béčka

V sobotu 21. března od 20:00 hodin se na sále Restaurace 

U Pytláka bude konat již tradiční SPORTOVNÍ PLES. 

Pro účastníky bude opět připravena bohatá tombola, soutěže 

o ceny a doprovodný program. K tanci a poslechu bude hrát 

skupina THE CONTINENTAL BAND. Předprodej vstupenek 

začne 23. 02. 2015 v informační centru v Lipové u slečny Lenky 

Lukášové nebo paní Jany Šedivé.

Pozvánka

Hospodaření a rozpočet SK Skloluxus Lipová

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

zůstatek na účtu 34 263

bankovní poplatky 867

celkem 174 511,00 celkem 208 773,50

sportovní výstroj 12 341,00 dotace ČUS (ČSTV) 0

odměna trenérovi 0

praní dresů, prací prostředky 6 728,00 dotace OÚ Lipová 100 000,00

Administrativa -poštovné, telefon, ostatní sp. mat 26 112,00 dotace FAČR 5 106,00

energie 14 192,00 příspěvky 4 800,00

povinné výplaty rozhodčím 24 690,00 příjmy z úroků 1,5

pronájmy hřišť, kabin, startovné na turnajích 20 570,00 sponzorské dary 36 800,00

údržba areálu hřiště 33 687,00 vstupné 2 098,00

cestovné na utkání 20 918,00 převod z roku 2013 36 968,00

registrace, příspěvky na FAČR a ČUS, kauce 14 406,00 společenská činnost 23 000,00

Finanční hodnocení roku 2014

VÝDAJE KČ PŘÍJMY KČ



Obec
Lipová

LEDEN 2015 +420 412 391 390 noviny@lipova.cz

Obec
Lipová

7

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

předpokládaný zůstatek na účtu 29 363

bankovní poplatky 900

celkem 173 900 celkem 203 263

sportovní výstroj 8 000 dotace ČUS (ČSTV) 0

odměna trenérovi 0

praní dresů, prací prostředky 8 000 dotace OÚ Lipová 100 000

administrativa -poštovné, telefon, ostatní 25 000 dotace FAČR 6 000

energie 15 000 příspěvky 4 000

povinné výplaty rozhodčím 28 000 příjmy z úroků 0

pronájmy hřišť, kabin, startovné na turnajích 20 000 sponzorské dary 30 000

údržba areálu hřiště 35 000 vstupné 3 000

cestovné na utkání 20 000 převod z roku 2014 34 263

sportovní činnost-startovné-kauce OFS DC 14 000 společenská činnost 26 000

Rozpočet na rok 2015

VÝDAJE KČ PŘÍJMY KČ

Vysvětlivky

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Proplácené cestovné na utkání + na tréninky + přípravná utkání. (3Kč/km)

Kauce (startovné) na OFS, přestupy hráčů, členské příspěvky na FAČR,ČUS,

Pronájem hřiště v Sebnitz a Varnsdorfu (umělá tráva) zimní příprava. Pronájem haly. Startovné na turnajích (žáci), 

Hřiště - benzín - sekání, údržba sekačky, údržba čerpadla, vápno, hnojivo (9000 Kč), barvy, sítě, opravy zázemí.

Spotřeba el. energie (10000Kč), topení, PB plyn

Poštovné, telefon (trenér 10 x 500 Kč), tiskoviny (plakáty, papíry, náplně do tiskárny, školení trenérů, poháry, ceny na turnaje, spotřební materiál)

Mzda a cestovné rozhodčích. (Hlavní rozhodčí 500 Kč/utkání. Asistenti 2x300Kč/utkání + cestovné a diety.

Praní dresů, jejich údržba a prací prostředky. 

Nutné nákupy sportovních pomůcek - míče, štulpny, rukavice brankářů, zdravotní pomůcky a další.

Odměna trenérovi dospělých - zahrnuje – cestovné +měsíční odměnu 

poplatky za vedení účtu
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Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi.  

Je to služba terénní, popřípadě ambulantní poskytovaná 

rodině s dětmi, u kterých je vývoj ohrožen v důsledku dopadu 

dlouhodobé krizové situace, kterou rodiče nedokáží sami bez 

pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho 

vývoje.

Poslání služby je: lidským a partnerským přístupem nabídnout 

a ukázat možnosti řešení v nepříznivých rodinných, 

rodičovských či sociálně – ekonomických situacích. Podpořit 

rodinu či rodiče v jejich snaze nacházet bez pocitu selhání, 

ohrožení nebo rezignace smysl kvalitnějšího života dítěte jako 

impuls pro změnu v jejich životě.

Tři pracovnice dochází do rodin uživatelů a podporují rodiny 

takovým způsobem, aby bylo dosaženo stabilního rodinného 

prostředí pro vývoj dítěte. Rodinám pomáhají při řešení 

nepříznivé sociální situace a podporují jejich samostatnost při 

zvládání problémů každodenního života.

V rámci služby v souladu se zákonem 108/2006 Sb., 

o sociálních službách poskytují základní sociální poradenství, 

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, 

oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

Rodiny také mohou využívat ambulantní službu zejména při 

pomoci dětem v přípravě na vyučování, předškolní výchově, 

volnočasových aktivitách, besedách, akcích pro rodiny s dětmi 

a individuálních konzultací s pracovnicemi služby v kanceláři.

Terénní služba je poskytována v domácnosti uživatele 

a v terénu v pondělí, v úterý, ve čtvrtek a v pátek od 9:00 

do 15:00 hod. a dle individuálních potřeb uživatele po dohodě 

s pracovnicí služby. Ambulantní služba je poskytována 

v komunitním centru Kostka Krásná Lípa p.o. ve středu od  9:00 

do 11:00 hod.,  od 13:00 do 15:00 hod. a dle individuálních 

potřeb uživatele rovněž po dohodě s pracovnicí služby.

Služba je poskytována ve Šluknovském výběžku a od července 

roku 2011 bylo podpořeno 57 rodin.

Kontaktní údaje:

Telefon:   412 354 843 – kancelář služby

 774 974 583 – sociální pracovnice 

 Mgr. Renata. Kučerová

 773 020 265 – pracovnice v sociálních službách 

 Dagmar. Hadravová

 777 291 370 – sociální pracovnice 

 Mgr. Jana Červinková

Email:      sas@krasnalipa.cz

Adresa:    Kostka Krásná Lípa, p. o.

 Masarykova 1094/4

     407 46 Krásná Lípa

     IČ: 75139090

     Tel.: 412 354 844

 http://kostka.krasnalipa.cz 

Mgr. Renata Kučerová, Kostka Krásná Lípa p.o.

INFORMACE ODJINUD
--------------------------------------------------------------------------------------
Podpora rodin

Lipovské noviny – Vydává Obecní úřad Lipová +420 412 391 390, info@lipova.cz Povoleno Ministerstvem kultury České republiky, Odbor hromadných 

sdělovacích prostředků, registrováno pod číslem MK ČR E1 2247.

 

Řídí redakční rada ve složení Pavel Svoboda, Klára Žáková, Zdeněk Štandera, Lenka Petroušková, Lenka Lukášová. Grafická úprava a úprava textů  

Zdeněk Štandera, Klára Žáková, Lenka Petroušková, Lenka Lukášová. Redakční uzávěrka je vždy 18. dne v měsíci. Kontakt: noviny@lipova.cz

Termín přijmu přihlášek do 27. února 2015

České Švýcarsko o.p.s. je již od roku 2010 koordinátorem 

regionální značky „ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální 

produkt®“. Značka patří do Asociace regionálních značek a je 

udělována nejen v Českém Švýcarsku a na Šluknovsku 

(ve spolupráci s MAS Šluknovsko), ale také na území Saského 

Švýcarska. V regionu je již certifikováno 28 produktů 

a 4 zážitky. Certifikát platí na dva roky a opravňuje výrobce 

k užívání značky „ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální 

produkt®“ na všech cer t ifikovaných produktech 

i propagačních materiálech.

Více informací v IC Lipové, tel.: +420 474 778 888

Výzva pro regionální výrobce a provozovatele regionálních zážitků k předkládá-
ní žádostí o udělení značky „ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt®“ 
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