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Pátek 27. března 2020

Příští číslo vyjde dle možností

Vážení spoluobčané!
Skončil druhý týden mimořádných opatření, které 
vyhlásila Vláda ČR v souvislosti s pandemií tzv. ko-
ronaviru Covid-19. Postupujeme podle postupně 
schvalovaných zákonných opatření vydávaných 
Vládou ČR, popř. nařízení vydávaných jednotlivými 
centrálními orgány státní správy. V prvních dnech 
prvního týdne byla komunikace z centrálních úřa-
dů kusá, přesněji žádná. Všichni byli silně zaskočeni 
situací, která nastala, a zmatek byl znásoben tím, že 
nebyly ihned aktivovány postupy krizového řízení, 
na které jsme všichni připravováni a školeni. Vláda 
zpočátku zvolila improvizovaný přístup s  přímým 
řízením premiérem. Výstupy byly rozporuplné, ne-
předvídatelné, často chaotické.

Přesto jsme se snažili v  situaci rychle zorientovat 
a již v pondělí 16. 3. 2020 ráno se sešel Krizo-
vý štáb města (starosta J. Kolář, místostarostové 
Jana Drobečková a Zbyněk Linhart, tajemnice MěÚ 
Lucie Hanková, ředitelky ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. 
o. Ivana Preyová a Kostka Krásná Lípa, p. o. Hana 
Volfová, velitel hasičů Václav Danita, ředitel CEDR, 

• Základní škola – pedagogové pracují ve ško-
le po-pá 8.00–12.00, zpracovávají učivo pro 
žáky. Byl vytvořen blok na webu školy, kde 
si žáci a rodiče mohou stahovat zadání pro 
jednotlivé ročníky. Učitelé budou s  dětmi 
dále komunikovat elektronicky. Výjimečně i 
osobně.

• Důraz je kladem především na ČJ a mate-
matiku, ostatní předměty spíše zábavnou 
formou.

• Školní jídelna (dále jen ŠJ) – je v  provozu, 
nabízí rozšíření služeb pro osoby nad 60 let 
– dovoz jídla zdarma do domu, cena oběda 
se nenavyšuje, zůstává 60 Kč. Jídelna přijala 
opatření, kdy cizí strávníci již nemají mož-
nost obědvat ve školní jídelně, výdej probíhá 
v přízemí přímo do jídlonosičů. Je třeba, aby 
strávník měl 2 ks. 

• Mateřské školy (dále jen MŠ) jsou obě v pro-
vozu, aby nebylo ani na jednom pracovišti 
více dětí pohromadě. Počet dětí se snížil, je 
však žádoucí udržet dvě menší skupiny než 
jednu velkou.

• Učitelka chemie sehnala množství surovin 
na výrobu desinfekčních prostředků a již za-
hájili výrobu prvotně pro provoz ŠJ a MŠ. Po-
kud bude potřeba, dodají i do MěÚ či Kostky, 
dle potřeby.

• Je možnost pro pracovníky MěÚ, hasičů, so-
ciálních služeb, policistů hlídání dětí.

Svůj provoz upravila v souladu se 
zákonnými opatřením ZŠ a MŠ:

o. s. Miroslav Řebíček). Projednali jsme další postup, 
informovali jsme se o možnostech a potřebách 
jednotlivých složek. Projevila se výhoda jistých 
zkušeností z předešlých krizových situací, jako byly 
povodně či větrné kalamity.

Prioritou byla určena přednostní péče o oso-
by 60+, kteří jsou nemocí nejvíce ohroženi. Právě 
s  ohledem na tuto skutečnost byly nastaveny na-
bídky služeb i následná distribuce ochranných rou-
šek. Senioři v Domech s pečovatelskou službou 
je dostali prakticky okamžitě ze zásob, které 
byly ve skladu VJPO SDH Krásná Lípa (hasičů).

Obvolali jsme všechny praktické lékaře, zubaře, 
ústavy atd. abychom zmapovali jejich stav a vy-
bavení, popř. potřeby. V zásadě nikdo žádné velké 
zásoby výjimečných ochranných pomůcek neměl 
a lékaři stále nemají. Chybí především respirátory. 
Vážný problém je i s  nedostatkem desinfekčních 
přípravků.

Následně se odpoledne sešla Rada města Krásná 
Lípa, která se seznámila se situací a navrženým po-
stupem. Následně schválila navýšení krizové re-
zervy v rozpočtu města na 100 tis. Kč. Zastupite-
lé města jsou průběžně o situaci a našem postupu 
informováni elektronickou cestou.

Byl zpracován informační leták s kontakty a na-
bídkou občanům, který byl zveřejněn obvyklým 
způsobem (www, facebook., výlep), opakovaně 
proběhlo hlášení místním rozhlasem.  Leták byl dis-
tribuován zaměstnanci města v tištěné podobě do 
schránek seniorům.  

Po týdnu jsme nakonec rozhodli o uzavření sběr-
ného dvora, neboť lidé jsou nedisciplinovaní a ve 
velkém množství jezdí s odpadem, který nebyl bez-
odkladné povahy.  Pracovníci Technických služeb 
(dále jen TS) jsou rozděleni do dvou skupin bez vzá-
jemného kontaktu, abychom v případě karantény 
ve skupině udrželi částečnou akceschopnost pro 
úklid a další chod města.

Pracovníci se střídají na radnici dle rozpisu, mís-
tostarostka J. Drobečková a tajemnice L. Hanko-
vá pracující z  domova, ze stejného důvodu jako 
u TS. Starosta J. Kolář a místostarosta Z. Linhart jsou 
k dispozici denně.

Účastnili jsme se opakovaně jednání Krizového 
štábu ORP (obce s  rozšířenou působností) Rum-
burk. Předáváme naše zjištění z terénu a vznášíme 
požadavky. Bohužel, ani po dvou týdnech jsme 
se žádné větší pomoci od státu či Ústeckého 
kraje nedočkali. Jedinou významnou pomoc nám 
paradoxně poskytl Liberecký kraj, kdy nám dovezl 
cca 500 l osobní desinfekce, který jsme rozvezli do 
nemocnic v  Rumburku a Varnsdorfu, zbytek jsme 
rozdělili do obcí rovným dílem. Společně s kolegy 
starosty jsme pak v úvodu podpořili aktivní použí-
vání osobních roušek. Po několika dnech bylo jejich 
nošení nařízeno.

V průběhu dalších dnů jsme řešili zajištění dosta-
tečného množství alespoň osobních roušek. Vy-
hlásili jsme sbírku vhodných látek, do které se za-
pojilo několik desítek občanů. Zakoupili jsme např. 
300 bm vhodných látek, cca 7,5 km tkalounů. Díky 
různým partnerům jsme postupně získali a ná-
sledně distribuovali přes 5,2 tis. ks textilních 
roušek. Další stále získáváme.

Občanům na území města bylo distribuováno již 
minimálně 3 500 ks, mimo to bylo 350 ks poskyt-
nuto např. Dopravní zdravotní službě, Policii ČR, 
Správě národního parku ČŠ, obchodníkům v Krásné 
Lípě apod. Přednostně proběhla adresná distribuce 
občanům 60+ (130 ks přímo domů – rozvoz z MěÚ), 
neadresnou distribuci občanům 60+ provedli naši 
hasiči ve dvou dnech odpoledne, rozdáno bylo cca 
1 520 ks. Adresná distribuce bude provedena pro 
seniory do okrajových částí opakovaně. Pro všech-
ny občany pak budou zřízena 2 výdejní místa (rad-
nice, Kostka), kde každý potřebný dostane v  pra-
covní době, po zaevidování, textilní roušku pro 
opakované použití zdarma! Výjimečně jsme schop-
ni zavézt na telefonické vyžádání roušku až domů.

Nedocenitelná je pomoc drobných dobrovolníků 
i několika místních fi rem. Patří jim obrovské podě-
kování, neboť pomoc státu i kraje je zatím nepatrná 
(220 ústenek).

Město Krásná Lípa děkuje všem dobrovolníkům, 
dárcům materiálů, domácím šičkám (p. Hyško-
vá, p. Fraňková, p. Roubíčková, vietnamští ob-
chodníci atd.), pracovníkům Kostky Krásná Lípa, 
ZŠ a MŠ Krásná Lípa, společnostem Škokolka, s. 
r. o., Ocelot, s. r. o., Novia Fashion, s. r. o. a Stap, 
a. s. za podporu a pomoc v krizové situaci. Velmi 
si toho vážíme. Děkuji také všem kolegům a pra-
covníkům města.

V současné době shromažďujeme další roušky pro 
příští období. Pokoušíme se zajistit základní množ-
ství osobních desinfekčních přípravků. A bohužel se 
také již musíme zabývat postupným rušením řady 
naplánovaných akcí a aktivit. Stejně tak připravuje-
me úsporná opatření v hospodaření, neboť lze brzy 
očekávat zásadní propad příjmů města. Podobnou 
zkušeností jsme si prošli již v letech celosvětového 
hospodářského útlumu po roce 2008.

Vážení spoluobčané, děkujeme všem vám, kteří 
respektujete stávající nařízení a omezení. Přímé 
pomoci státu a Ústeckého kraje jsme se zatím příliš 
nedočkali, o to cennější je solidarita, semknutost 
a velkorysost místních lidí. Připravme se na skuteč-
nost, že současná situace potrvá delší dobu, nepod-
léhejme malomyslnosti a buďme k sobě ohleduplní. 
Tuto vážnou výzvu, která však neskončí posledním 
uzdraveným, určitě společně zvládneme!

Pokud máte jakýkoliv podnět, postřeh, návrh či 
víte o problému, neváhejte nám je sdělit.

Jan Kolář, starosta města
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• Terénní služby jsou v omezeném provozu 
– fungují telefonicky a v  akutních přípa-
dech na dojezd. Pracovníci již nedocházejí 
do rodin a ke klientům.

• Nízkoprah a Amari jsou zavřené.

• Bylo zahájeno šití textilních roušek, do 
dnešního dne jich bylo vyrobeno 1 497 
ks, z  toho 790 ks bylo dáno radnici pro 
distribuci občanů, další byly vydány přímo 
občanům.

• Kostka je v kontaktu s potravinovou ban-
kou, o víkendu byli pro potravinovou po-
moc v  Litoměřicích, kde byly zásoby již 
velmi malé, ale bylo přislíbeno, že budou 
dozásobeny.

• Pro případnou pomoc potřebným (pře-
vážně seniorům) jsou k  dispozici 4 auta 
s řidiči.

• Pro osobní asistenci mají vyčleněna 2 auta.

• Vyrábí si také sami desinfekční gel na ruce, 
v případě potřeby také pomohou přítom-
ným organizacím.

• Nabídka veřejnosti: hlídání dětí do 
10 osob, možnost přístupu osobám na in-
ternet (z důvodů elektronické komunikace 
v  institucích) a také dopravu pro nákupy, 
k lékaři, pro obědy.

Provoz Kostky Krásná Lípa byl 
také přenastaven:

Krizová opatření města Krásná Lípa

Městský úřad – úřední hodiny pro veřejnost: 
pondělí a středa 13:00 – 16:00, v ostatním čase a v 
jiný den po telefonické domluvě. V případě dotazů 
či námětů pište na e-mail: podatelna@krasnali-
pa.cz

Pokladna uzavřena – umožněna jen bezkon-
taktní platba na tyto bankovní účty města: 
193582042/0300 – všechny platby kromě poplatku 
za odpad, 109634816/0300 – pouze platby za od-
pad.

Sběrný dvůr – po dobu stavu nouze sběrný dvůr 
pro příjem odpadu uzavřen. Otevřeno je pouze 
pro výdej pytlů na separovaný a komunální odpad 
v pondělí a ve středu od 13:00 do 16:00.

Základní škola je pro žáky uzavřena – výuka pro-
bíhá na dálku. Učitelé připravují výukové materiály 
vždy na celý pracovní týden podle daného rozvrhu. 
Materiály pro všechny třídy zveřejňujeme na webu 
školy www.zskrasnalipa.cz v záložce domácí vý-
uka.

Učitelé 1. až 4. ročníku komunikují s dětmi i rodiči 
v různých on-line prostředích (např. Instagram, Fa-
cebook). V týdnu od 30. 3. do 3. 4. 2020 se učitelé 
spojí s každým zákonným zástupcem, aby zjistili, jak 
se doma s dítětem učí a zda potřebuje pomoci.

Co se týče 5. až 9. ročníku – zde již učitelé komuniku-
jí přímo se žáky. Žáci mají založené školní e-mailové 
adresy, přes které s nimi učitelé komunikují (zasílají 
zprávy, vedou videokonference).

V dubnu bude spuštěna internetová výuka přes 
Google Classroom. Google Classroom je bezplat-
ná internetová aplikace Googlu, která podporuje 
vzdálenou výuku. Žáci do svého školního e-mailu 
dostanou pozvánku s odkazem. Po kliknutí na od-
kaz vstoupí do virtuální třídy.  Do této třídy budou 
kromě žáků pozváni i jejich rodiče. Ve třídě budete 
moci najít výukové materiály, videa, pracovní listy, 
testy, se kterými bude žák pracovat, a rodič bude 
mít možnost následné kontroly, jak jeho dítě pracu-
je a jak je hodnoceno učitelem.

Pro ty, co nemají přístup k internetu, budeme nově 
pokyny a úkoly pro domácí výuku vyvěšovat na 
dveřích u vstupu do školy od parku.

Vážení rodiče, snažíme se zadávat úkoly, které by 
měly vaše děti dobře zvládnout, nebojte se však 
s dotazem oslovit učitele, jsou připraveni vám po-
moci. E-mailové adresy mají formát příjmeníučite-
le@zskrasnalipa.cz.

Upozornění pro rodiče budoucích prvňáčků. 
Tento školní rok se uskuteční zápis do 1. třídy bez 
přítomnosti dětí. Zápis bude probíhat v termínu 
od 6. 4. do 17. 4. 2020, škola bude v tomto termínu 
přijímat žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání. 
Podrobné informace a formuláře žádostí budou 
pro vás připravené již od 30. 3. 2020 na webu ško-
ly nebo si je budete moci vyzvednout na recepci 
v budově základní školy nebo vám je na požádání 
zašleme. Kontaktní e-mail: preyova@zskrasnalipa.
cz, na tomto e-mailu vám zodpovíme i všechny 
vaše dotazy.

Mateřské školy jsou otevřeny. Předškolní vzdě-
lávání však poskytujeme v této době pouze dětem 
zaměstnaných rodičů.

Školní jídelna – stravování pro cizí strávníky 
je zajištěno. Výdej v jídlonosičích níže u výdejny, 
nutnost 2 ks na výměnu. Dále nabízí i rozvoz obědů 
osobám nad 60 let a handikepovaným zdarma. 
Cena oběda je 60 Kč, platba po stavu nouze (nutná 
evidence), objednávka do 8:00 hod. den předem 
(na pondělí v pátek) telefonicky nebo e-mailem 
(při prvním objednání nutno uvést jméno, příjmení 
a přesnou adresu pro doručení), rozvoz od 11 ho-
din, jídelníček na webu školy www.zskrasnalipa.cz, 
kontaktní osoba: Jiří Podhorský tel.: 603 555 294, 
e-mail: podhorsky@zskrasnalipa.cz

Kostka nabízí uvedené služby. Prosíme, službu 
vždy kontaktujte nejdříve telefonicky!

Osobní asistence: Jedná se o domácí péči určenou 
všem osobám ze Šluknovského výběžku. Služba 
nabízí domácí péči (pomoc s hygienou, stravou, do-
mácností apod.), nákupy léků a potravin, dopravu 
obědů, jednání s úřady a další. Kontaktní osoba: 
Pokorná Ivana, tel. 770 125 690

Poradenství a terénní práce: Přednostně jsou 
služby zajišťovány telefonicky, v  případě nutnosti 
v  terénu či domácnosti. Pracovníci mohou zpro-

středkovat elektronickou komunikaci s  úřady 
(úřady práce) či zdravotnickým zařízením a lékaři 
(vystavení e-receptů) a vyzvedávání léků z lékáren. 
Dále zajistit poradenství v  řešení obtížné fi nanční 
situaci, v případě dluhů, exekucí, nájemních smluv, 
při hledání práce a další. Kontaktní osoby: 
Mgr. Romana Cupalová, tel. 777 291 359 | Marcela 
Jansová, tel.: 777 036  828 | JUDr. Miloš Hanzlíček, 
tel. 777 925 302

Hlídání dětí: Kostka zajišťuje hlídání dětí pro 
pracující v sociálních a zdravotních službách, na 
městském úřadu apod. v T-klubu v čase od 7.00 do 
15.30 hod. s max. kapacitou 15 dětí.  Nutné je ob-
jednání. Kontaktní osoba: Mgr. Adéla Galbavá, tel. 
775 708 087

Roušky: Výdej bavlněných roušek pro občany 
Krásné Lípy od 25. 3. 2020 zdarma. Vydávají se 
bavlněné roušky. Je třeba si je přijít vyzvednout 
do komunitního centra případně se telefonicky 
domluvit. Pro zdravotníky, sociální pracovníky 
a provozovny, kde jsou zaměstnanci v  kontaktu 
se zákazníky, se poskytují bavlněné roušky také. 
Kontaktní osoba: Mgr. Romana Cupalová, 
tel. 777 291 359

Potravinová a materiální pomoc: Rodinám, sa-
moživitelkám, seniorům ve fi nanční krizi Kostka 
poskytuje materiální a potravinovou pomoc. Pouze 
dle možností potravinové banky Litoměřice. Kon-
taktní osoba: Michaela Anderlova, tel. 770 125 692, 
anderlova@komunutnicentrum.com

CEDR – komunitní spolek v rámci terénního pro-
gramu nabízí možnost zajištění nákupů základních 
potravin (např. pečivo, mléko, mouka apod.), drogi-
stického zboží (toaletní papír, mýdlo atd.) a léků pro 
seniory nad 60 let, hendikepovaným nebo chro-
nicky nemocným osobám. V případě potřeby kon-
taktujte naší kolegyni Andreu Cicuovou na telefon 
776 326 660. Zboží ochotně dovezeme až domů, 
kde bude zaplaceno při převzetí.

Městská knihovna – uzavřena

Kulturní dům – uzavřen

Sportovní areál Českého Švýcarska – uzavřen

Hasiči
Zdravotnická 

záchranná služba
Policie

pracoviště mobilní

Podatelna MěÚ 412 354 820 777 938 829

Jan Kolář starosta 777 938 828

Jana Drobečková místostarosta 721 828 939

Lucie Hanková tajemnice 774 930 300

Václav Danita
velitel JPO,
 TOOB

603 893 634

Jiří Suda zástupce
velitele JPO 723 410 901

Město
Krásná Lípa

Hasiči JSDH 
Krásná Lípa

Telefon
Subjekt Jméno Funkce

Kontakty a informace v nouzi – ostatní kontakty

150 155 112
158 

725 524 781

V případě přímého ohrožení života, zdraví a majetku

Bezplatná Infolinka ke koronaviru 1212

Kontakty a informace v nouzi – TÍSŇOVÉ LINKY

Evropské číslo tísňového volání

Krajská hygienická stanice: 736 233 176, 704 829 502, 703 365 986

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KRIZOVÁ OPATŘENÍ MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA 
V souvislosti s aktuální situací ohledně koronaviru nabízíme tyto informace.  

Město Krásná Lípa, výdej textilních ochranných roušek – ochranné roušky si můžete v případě potřeby vyzvednout: 
- Kostka Krásná Lípa (Dům služeb) – v pracovní dny 8:00 – 14:00 hod. 

- Městský úřad – v pracovní dny 8:00 – 14:00 hod., pondělí a středa do 16:00 hod. 
Roušky jsou poskytovány bezplatně v počtu 1 ks na osobu, podmínkou je evidence. 
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Mimořádná opatření k omezením šíření koronaviru
Sbírka 
záko-

nů
číslo

Obsah opatření Platnost od Platnost do Prodlouženo

69 Vyhlášen nouzový stav na celém území ČR
12.3.2020

od 14:00 hod.
10.4.2020

72

Zákaz divadelních, hudebních a fi lmových představení, sportovních, kulturních, 
náboženských a podobných akcí a jiných shromáždění, výstav, slavností, poutí, 
přehlídek, trhů a veletrhů, vzdělávacích akcí, a to jak veřejných, tak soukromých, 
s účastí přesahující 30 osob, (nevztahuje se na pohřby).
Zákaz přítomnosti veřejnosti od 20:00 do 6:00 hod. v provozovnách stravovacích 
služeb.
Zákaz přítomnost veřejnosti v posilovnách, koupalištích, soláriích, saunách, wellness, 
klubech, knihovnách, galeriích.

13.3.2020
od 6:00 hod.

do odvolání

75
Pro účely trestního zákoníku se za nakažlivou lidskou nemoc považuje 
COVID-19

13.3.2020

74

Zákaz osobní přítomnosti žáků a studentů na základním, středním a vyšším 
odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních a při akcích pořádaných 
těmito školami.
Zákaz osobní přítomnosti studentů na hromadných formách výuky a zkoušek 
při studiu na vysoké škole, přičemž je umožněna osobní přítomnost na klinické 
a praktické výuce a praxi.
Zákaz osobní přítomnosti žáků na základním uměleckém vzdělávání v  ZUŠ 
a jazykovém vzdělávání v jazykové škole a při akcích pořádaných těmito školami,
Zákaz osobní přítomnosti osob na vzdělávání v jednoletých kurzech cizích jazyků 
s denní výukou.
Zákaz osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém 
vzdělávání ve školských zařízeních a na soutěžích a přehlídkách organizovaných 
pro děti, žáky a studenty.

13.3.2020
od 00:00 hod.

do odvolání

76
Zákaz občanům ČR a cizincům s trvalým nebo s přechodným pobytem nad 90 dnů 
vycestovat, (neplatí, je-li z tohoto opatření udělena výjimka). Zákaz vstupu cizinců 
na území České republiky

16.3.2020
od 00:00 hod.

do odvolání

77
Zákaz návštěv ve vazebních věznicích, věznicích a v ústavech pro výkon 
zabezpečovací detence (s některými výjimkami).

14.3.2020
od 00:00 hod.

po dobu trvání 
nouzového 

stavu

80

Zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb – bazény, 
turistická a informační centra, vnitřní i venkovní sportoviště s účastí přesahující 
30 osob.
Zakazuje se maloobchodní prodej na tržnicích a tržištích.

14.3.2020
od 6:00 hod.

do odvolání

81

Nařizuje se občanům ČR a cizincům s přechodným nebo trvalým pobytem nad 
90 dní nebo zde zaměstnaným, kteří se navrátí z pobytu na území rizikových 
oblastí, aby oznámili telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem tuto skutečnost 
svému praktickému lékaři, který rozhodne o karanténě v délce 14 dnů.
Nařizuje se všem osobám, aby v případě jakýchkoliv příznaků chřipkového 
onemocnění neprodleně oznámily tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným 
vzdáleným přístupem, svému praktickému lékaři.

13.3.2020
od 12:00 hod.

do odvolání

82

Zakazuje se maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou 
těchto prodejen:
potravin, výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební 
elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti, pohonných hmot, paliv, 
hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, lékárny a výdejny 
zdravotnických prostředků, malých domácích zvířat, krmiva a dalších potřeb pro 
zvířata, brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží, novin a časopisů, tabákových 
výrobků, služeb prádelen a čistíren, prodeje přes internet a dalšími vzdálenými 
prostředky.
Zakazuje se přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou 
provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování); tento 
zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu (např. výdejovým okénkem).
Zakazuje se činnost provozoven stravovacích služeb, umístěných v rámci nákupních 
center.
Zakazuje se provoz heren a kasin.

14.3.2020
od 6:00 hod.

24.3.2020
do 6:00 hod.

prodlouženo 
do 1.4.2020
do 6:00 hod.

84

Nařizuje se, že lze u zaměstnanců, jejichž pracovněprávní vztah vznikne ode 
dne vyhlášení tohoto opatření, nahradit čestným prohlášením: zdravotní průkaz 
a posouzení zdravotní způsobilosti, není u zaměstnanců potřeba provádět 
periodické lékařské prohlídky, platnost povolení k zaměstnání a povolení a víz 
k pobytu se prodlužuje na dobu do 60 dnů po skončení nouzového stavu, nemusí se 
u zabalených potravin dodržovat další požadavky pro uvádění na trh.

15.3.2020
od 00:00 hod.

prodlouženo 
do 1.4.2020
do 6:00 hod.
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84

Nařizuje se, že zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v  provozovnách 
se dále nevztahuje na: opravy silničních vozidel (ne více než 30 osob), odtahy 
a odstraňování závad vozidel na pozemních komunikacích, prodej náhradních 
dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím, provozovny umožňující 
vyzvednutí zboží a zásilky (např. Zásilkovna), prodej zahrádkářských potřeb včetně 
osiva a sadby, pokladní prodej jízdenek, lázeňská zařízení (hrazená z  veřejného 
zdravotního pojištění), provozování pohřební služby, květinářství, provádění 
staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost ve výstavbě, geologické práce, 
zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví, výdej a prodej 
zdravotnických prostředků.
Nařizuje se, že prodej nebaleného pečiva se povoluje pouze za splnění těchto 
podmínek: je zajištěno, že nedochází ke shlukování osob a prodejní místo je 
vybaveno pomůckami osobní hygieny.
Zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách se nevztahuje na 
činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona.
Zakazuje se prodej ubytovacích služeb (s výjimkami), provoz autoškol, provoz 
taxislužby (s  výjimkou např. na rozvoz potravin a s  výjimkou osob s  oprávněním 
řidiče taxislužby), provoz samoobslužných prádelen a čistíren, přítomnost veřejnosti 
v  prodejnách stavebnin, stavebních výrobků a hobby marketů, ve vnitřních 
i venkovních sportovištích, ruší se zpoplatnění parkování na místních 
komunikacích.

15.3.2020
od 00:00 hod.

prodlouženo 
do 1.4.2020
do 6:00 hod.

85

Zakazuje se volný pohyb osob na území celé ČR s výjimkou: cest do zaměstnání 
a k výkonu podnikatelské činnosti, nezbytných cest za rodinou, k obstarání 
základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků), včetně zajištění potřeb 
osob blízkých, zajištění péče o zvířata, nezbytných fi nančních a poštovních služeb, 
doplnění pohonných hmot, výkonu dobrovolnictví, cest do zdravotnických zařízení, 
zařízení veterinární péče, cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, 
cest veřejnou hromadnou dopravou a další infrastrukturou, zásobování a rozvážkové 
služby, pobytu v přírodě nebo parcích, pohřbů.
Nařizuje se všem osobám omezit pohyb na veřejně dostupných místech na 
dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště; omezit kontakty s jinými 
osobami na n ezbytně nutnou míru; pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše 
v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské 
nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat při kontaktu s  jinými 
osobami odstup nejméně dva metry, pokud je to možné.
Doporučuje se zaměstnavatelům využívat práci na dálku, podporovat dovolené 
a placené volno, omezit výkon prací, zachovávat ve veřejných prostorách odstup 
osob nejméně 2 metry, využívat přednostně bezhotovostní platební styk, zajistit 
zvýšená hygienická opatření (zejména dezinfekci).

16.3.2020
od 00:00 hod.

24.3.2020
do 6:00 hod.

prodlouženo 
do 1.4.2020
do 6:00 hod.

87

Ukládá se orgánům veřejné moci a správním orgánům, aby zahájily omezený 
provoz spočívající v zajištění chodu veřejné správy v nezbytně nutném rozsahu 
(zejména plnění cílů nouzového stavu), omezení osobního kontaktu s žadateli 
a nahrazení písemným, elektronickým či telefonickým kontaktem; omezení 
úředních hodin na pondělí a středu v maximálním rozsahu tří hodin, zajištění 
činnosti např. střídáním oddělených skupin zaměstnanců, práce na dálku apod.

16.3.2020
od 00:00 hod.

24.3.2020
do 6:00 hod.

prodlouženo 
do 1.4.2020
do 6:00 hod.

96

Nařizuje se, že zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách se 
dále nevztahuje na prodej textilního materiálu a textilní galanterie, servis výpočetní 
a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů 
a dalších výrobků pro domácnosti.

16.3.2020
od 00:00 hod.

do odvolání

97

Nařizuje se osobám, kterým jsou poskytovány sociální služby (domovy pro osoby 
se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem), 
zákaz vycházet mimo objekt či areál zařízení, poskytovatelům sociálních služeb 
v uvedených zařízeních (denních služeb, týdenní stacionáře, nízkoprahová zařízení 
pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně aktivizační 
služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny) 
pozastavit činnost těchto služeb.

18.3.2020
od 00:00 hod.

po dobu trvání 
nouzového 

stavu

98

Doporučuje se osobám starším 70 let nevycházet mimo svá obydlí, s  výjimkou 
návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče.
Nařizuje se starostům obcí zajistit uvedeným osobám pomoc při zvládání 
základních životních potřeb, včetně nákupů potravin a léků.

16.3.2020
od 00:00 hod.

po dobu trvání 
nouzového 

stavu

MZ

Nařizuje se všem poskytovatelům zdravotních služeb lůžkové péče zákaz návštěv 
pacientů v zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, 
s výjimkou: nezletilých pacientů, pacientů s omezenou svéprávností, pacientů 
v hospicech a dalších pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění. 
Nařizuje se všem zařízením sociálních služeb (podle § 34 zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách) v pobytové formě a všem odlehčovacím sociálním službám 
v pobytové formě zákaz návštěv osob, s výjimkou: nezletilých uživatelů sociálních 
služeb, uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností, uživatelů sociálních 
služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

18.3.2020
od 00:00 hod.

do odvolání

106
Zakazuje se všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez 
ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, 
ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

19.3.2020
od 00:00 hod.

do odvolání

109

Schvaluje se fi nanční příspěvek pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 
– ošetřovné, pokud na stejné dítě/děti nečerpá tento nebo jiný kompenzační 
příspěvek žádná jiná osoba.
Ukládá se obecním živnostenským úřadům přijímat žádosti o fi nanční příspěvek 
na ošetřovné pro OSVČ a neprodleně je předávat Ministerstvu průmyslu a obchodu.

19.3.2020
od 00:00 hod.

do odvolání

110
Nařizuje se, že zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách 
(Sb. č. 82) se nevztahuje na realitní zprostředkování, účetní poradce, vedení 
účetnictví, vedení daňové evidence.

19.3.2020
od 00:00 hod.

do odvolání
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MZ

Zakazuje se přítomnost všech osob v  maloobchodních prodejnách potravin 
hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, s prodejní plochou více 
než 500 m2, v čase mezi 8:00 hod. a 10:00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 
let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu, osob, které jsou držiteli průkazu 
ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu, zaměstnanců nebo 
osob v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu a majitelů 
a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.
Nařizuje se všem podnikatelům provozujícím maloobchodní prodejnu potravin, 
hygienického zboží, kosmetiky nebo jiného drogistického zboží, s prodejní plochou 
nepřesahující 500 m2, aby při prodeji v této prodejně upřednostnili osoby starší 
65 let věku a osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let.

25.3.2020
od 00:00 hod.

do odvolání

122

Ukládá se územním samosprávným celkům konat zasedání zastupitelstev, pouze 
pokud je to nezbytné k  přijetí opatření souvisejících s  řešením nouzového stavu 
nebo ke schválení právních jednání nezbytných dodržení termínů nebo zabránění 
bezprostředně hrozícím škodám, a to prostředky komunikace na dálku umožňující 
účast členů zastupitelstva bez jejich osobní přítomnosti, osobní přítomnost 
veřejnosti je vyloučena. 
Doporučuje se ÚSC, aby průběh zasedání nejvyšší možnou měrou zpřístupnily 
veřejnosti pomocí prostředků komunikace na dálku.

24.3.2020
od 00:00 hod.

po dobu trvání 
nouzového 

stavu

MZ
Nařizuje se, aby podnikatelé provozující maloobchodní prodejnu potravin se 
samoobslužným prodejem poskytovali bezplatně zákazníkům u každého 
vchodu jednorázové rukavice

24.3.2020
od 06:00 hod.

1.4.2020
od 06:00 hod.

128

Umožňuje se přeshraničním pracovníkům (pendleři) vycestovat na dobu nejméně 
21 dní. 
Nařizuje se, že po návratu do ČR mají tuto skutečnost oznámit svému ošetřujícímu 
lékaři a ten rozhodne o karanténě v délce trvání 14 dnů.

26.3.2020
od 00:00 hod.

do odvolání

V souvislosti s koronavirem byla pro občany spuštěna bezplatná 
celostátní informační linka 1212 a spuštěny nové webové stránky
MZČR prosí všechny občany, aby linku 155 využívali 
výhradně v případě ohrožení života! Pro všechny 
další případy je zřízena nová bezplatná celostátní 
informační linka 1212, která slouží jako základní 
informační linka a rozcestník pro občany. Na této 
lince jsou poskytovány základní informace týka-
jící se koronaviru a onemocnění COVID-19, které 

způsobuje. Na lince jsou proškolení operátoři, za-
městnanci ministerstev, ale také dobrovolníci z řad 
veřejnosti.

V souvislosti s koronavirem v České republice 
spustilo 12. března 2020 Ministerstvo zdravotnic-
tví ČR nové webové stránky koronavirus.mzcr.cz 

Veřejnost zde najde všechny důležité kontakty, 
doporučené postupy, informace pro zdravotní-
ky, informace pro zaměstnance a zaměstnavate-
le, vydaná opatření a doporučení, tiskové zprávy 
a aktuality, dále také vývoj ve světě a přehled států 
s vysokým rizikem přenosu nákazy, a potřebné ma-
teriály ke stažení.

Co s použitou rouškou?
Postup upravuje stanovisko Státního zdravot-

ního ústavu k nakládání s odpadem v době 
epidemie COVID-19 a sdělení MŽP k naklá-
dání s ochrannými rouškami.

 Zdravý bez příznaků

1. Použité roušky vložte do plastového pytle 
s tloušťkou minimálně 0,2 mm, zavažte. 
Následně jej vložte do dalšího plastového 
obalu a znovu zavažte. 

2. Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze 
a jen do černé popelnice (na směsný komu-
nální odpad) standardním způsobem.

3. Pro nakládání s komunálními odpady 
u zdravých lidí se v současné době nic ne-
mění, včetně způsobu třídění odpadu. 

 Zdravý v karanténě

1. Použité roušky vložte do plastového pyt-
le s tloušťkou minimálně 0,2 mm, zavažte 
a povrch pytle dezinfi kujte. Pokud použije-
te tenčí materiál, je potřeba dát dva pytle 
a dezinfi kovat vnější.

2. Přesvědčte se, že pytle jsou skutečně dobře 
zavázané.

3. Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze 
a jen do černé popelnice (na směsný komu-

nální odpad) standardním způsobem.

4. V žádném případě neodkládejte tyto za-
vázané pytle mimo kontejnery, abyste 
neohrozili zdraví pracovníků svozových 
společností!!!

5. Po manipulaci s odpady je vždy nutné 
umývat si ruce mýdlem a vodou.

 Nemocný s COVID-19

V případě, že onemocnění osob bylo potvr-
zeno, nemocná osoba nakládá se svým od-
padem stejně, jako je uvedeno v předchozím 
odstavci. A pokud možno se s žádostí o pomoc 
s odnosem odpadu obrátí na rodinu, sousedy, 
dobrovolníky nebo přímo na obec, aby se za-
mezilo pohybu nakažených osob ve veřejném 
prostoru!!!

Lidé mohou dál používat osobní 
doklady propadlé po 1. 3. 2020 
a řidičské průkazy propadlé 
během nouzového stavu 

Prokazování totožnosti

Občané, u nichž v občanském průkazu nebo v ces-
tovním pase skončila doba platnosti těchto dokla-
dů po dni 1. března 2020, mohou na území České 
republiky prokazovat svoji totožnost i nadále těmi-
to neplatnými doklady.  Je-li občan držitelem ales-
poň jednoho platného dokladu (občanský průkaz, 
cestovní pas nebo řidičský průkaz) upřednostňuje 
se prokazování totožnosti některým z těchto stále 
platných dokladů. 

Prokazování odborné způsobilosti 
k řízení motorových vozidel

Osoby, jimž skončila platnost řidičského průkazu 
během nouzového stavu, mohou na území České 
republiky řídit motorové vozidlo pro příslušnou 
skupinu motorového vozidla). Po dobu trvání nou-
zového stavu není držitel řidičského průkazu, jehož 
platnost skončila během nouzového stavu, povi-
nen jej odevzdat (tedy neplatí povinnost vyplývají-
cí z ustanovení § 113 odst. 2, kdy je držitel povinen 
bez zbytečného odkladu odevzdat příslušnému 
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností).

Uvedená opatření lze aplikovat pouze 
po dobu trvání nouzového stavu.
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Kostka 
pomáhá dál! 

Informace o otevírací době pošty v Krásné Lípě 
– na poštu choďte jen v nutných případech

Děkuji všem, kteří chtějí být v této situaci užiteční 

a našli si cestu, jak pomoci. Je přirozené cítit obavy 

a strach. Nevíme ani nemůžeme vědět, co nás čeká, 

hodně věcí se mění. Ale i tak je možné se starat 

o sebe, o své blízké, o lidi kolem sebe. A může být 

příjemné svou energii, svůj um, své zkušenosti, svůj 

čas věnovat něčemu, co dává smysl. 

Děkuji kolegům Kostky, více jak desítce dobrovol-

níků, kteří šijí doma nebo u nás, Cafe Stodola za 

darovanou kávu, SportLife za oběd, Novia Fashion 

za ušití 540 ks roušek z dodaného materiálu, městu 

Hejnice a dalším dárcům za materiál, Gatex Ham-

bálek a Galanterie Viktoria za poskytnuté slevy, 

dárcům základu pro výrobu dezinfekce a dalším 

spolupracovníkům.

V Kostce jsme pro Vás ušili přes 2000 ks roušek, 

a každý den jich ušijeme dalších 300 kusů. Roušky 

jsme dodali lékařům, zubařům, pošťákům, soci-

álním pracovníkům, zdravotní dopravní službě, 

dětskému domovu, domovům pro seniory, pracov-

níkům národního praku, pekárně, hasičům, rehabi-

litaci, seniorům i dalším zájemcům. 

Hana Volfová, Kostka Krásná Lípa, p. o.

ZELENÁ
LINKA ANDĚLA STRÁŽNÉHO
ZELE

800 603 030
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Zahájení svozu 
biodpadu v roce 2020
Pravidelný svoz biologicky rozložitelných odpadů 
rostlinného původu v hnědých nádobách přímo 
od občanů bude v letošním roce zahájen ve středu 
1. 4. 2020. Doba svozu bude v daný den od 6:00 do 
20:00 hodin. Frekvence svozů bude 1x za 14 dní ve 
středu.
Podrobnější informace – Fritscheová, MěÚ Krás-
ná Lípa, tel. 412 354 833, fritscheova@krasnali-
pa.cz

ZŮSTAT DOMA ZNAMENÁ

CHRÁNIT SI ŽIVOT!

1. Zůstaňte doma!
Je to nejbezpečnější ochrana. Vyhnete se lidem, kteří by vás mohli nakazit. Koronavirus mohou 
přenášet i zdraví lidé. Nakazit se může kdokoliv, i ten, kdo nikde necestoval. Virus je nebezpečný 
nejvíce pro seniory a všechny občany s chronickým onemocněním jako je cukrovka, 
onemocnění srdce a vysoký tlak. Možným zdrojem infekce je nyní i vlastní rodina, zejména děti a 
mladí lidé.. Nákup a vše potřebné si s členy rodiny předávejte jen u dveří. 

2. Využijte bezplatnou službu dobrovolníků pro nákup a zajištění všeho potřebného.
Pokud nemáte nikoho, kdo by vám donesl nákup nebo léky, využijte dobrovolníky. Vaše obec
ve spolupráci s varnsdorfskými skauty a dalšími dobrovolníky pro vás tuto službu připravilo. 
V případě zájmu se obraťte na tel. 775 181 283 (Romana Cupalová), nebo tel. 720 979 122
(Jakub Solloch). Na těchto číslech dostanete základní informace, ale můžete si požádat i o dovoz 
roušky, nebo například domluvit venčení psa.

3. Zakryjte si ústa a nos rouškou nebo šátkem, pokud opouštíte domov.
Pokud nutně musíte vyjít z domu, zakryjte si ústa a nos rouškou. Nejlépe si vezměte i rukavice. 
Po návratu domů roušku a rukavice sundejte a ihned dejte do igelitového sáčku. Následně 
vyperte nebo vyvařte a suchou bavlněnou roušku přežehlete.

4. Využijte dobu mezi 8.00 a 10.00 hodin, pokud musíte do obchodu. 
V tyto hodiny jsou obchody rezervovány pro občany nad 65 let věku. V obchodě se zdržujte co 
nejkratší dobu, dodržujte odstup od ostatních alespoň 2 metry. Nakupte si vše potřebné, 
ideálně na více dnů. Je ale lépe do obchodu vůbec nechodit!

5. Dodržujte důsledně základy hygieny.
Myje si ruce mýdlem v teplé vodě po dobu jedné minuty. I obyčejné mýdlo virus zabíjí. Umyjte
předměty, kterých jste se dotýkali při pobytu venku – madla holí, držadla tašky apod. Virus 
přežívá na površích, riziková jsou zábradlí, držadla nákupních vozíků, madla v dopravních 
prostředcích, kliky, tlačítka výtahu atd.

6. Zdravotní péče je pro vás i nyní dostupná.
Pokud potřebujete léky, které pravidelně používáte, kontaktujte svého lékaře a nechte si zaslat 
SMS recept. Nechoďte do zdravotnických zařízení, pokud to není nezbytné. Pokud máte akutní 
zdravotní problémy, kontaktujte svého praktického lékaře nejprve telefonicky a domluvte si 
termín návštěvy ordinace. Při ohrožení života volejte 155.

Volejte pondělí – pátek, v čase 8:00 – 18:00

775 118 283, 720 979 122
Můžeme zavolat i zpět.

Velikonoční výzdoba na radnici – zahradníci z TS 

nám připomněli, že se blíží Velikonoce.

SVOZ
SEPAROVANÉHO ODPADU
vždy v lichém týdnu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se 
uskuteční:
Krásná Lípa, K. Horka, Krásný Buk, Kyjov:
9. 4. / 23. 4. 
Vlčí Hora, Zahrady: 6. 4. / 20. 4.
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. 4. 2020 začne tzv. letní svoz sběrných nádob 
na SKO. Zimní svoz začíná 1. 10. 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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Krásná Lípa z ptačí perspektivy
Prolétnout se a vidět Krásnou Lípu z ptačí perspektivy můžete prostřednictvím šestiminutového videa, které najdete v naší videogalerii na webu www.krasnalipa.

cz v menu život. Video bylo natočeno v roce 2016 pomocí dronu, později doplněno o popisky a v této poslední verzi doplněno o několik dalších záběrů.
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Buďte nad věcí. Naše krásné město ze 
střechy radnice



strana 10 27. března 2020

Informační půlměsíčník pro občany města Krásná Lípa, periodický tisk územního samosprávného celku vydávaný v Krásné Lípě.  Vydává město Krásná Lípa, Masarykova 246/6, 407 46 Krásná 
Lípa, IČ: 00261459. Registrováno u Ministerstva kultury pod evidenčním číslem MK ČR E 12238. Adresa redakce: Městský úřad Krásná Lípa, tel. 412 354 820, e-mail: krasnolipskyvikyr@seznam.cz 
Sazba a tisk: TISK KRÁSNÁ LÍPA, spol. s r.o.

Kreslené vtipy nám v těchto mimořádných dnech jako podporu zasílá 
grafi čka Tereza Cerhová – www.terezacerhova.cz


