
 

       

 

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.  

Městský úřad – úřední hodiny pro veřejnost: pondělí a středa 13:00֪ – 16:00, v ostatním čase a v jiný den po telefonické 

domluvě. V případě dotazů či námětů pište na e-mail: podatelna@krasnalipa.cz 

Pokladna uzavřena – umožněna jen bezkontaktní platba tyto bankovní účty města: 193582042/0300 – všechny platby kromě 
poplatku za odpad, 109634816/0300 – pouze platby za odpad. 

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 probíhá 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 výuka. 

Učitelé 1. až 4. ročníku komunikují s dětmi i rodiči v různých on-line prostředích (např. Instagram, Facebook). 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 komunikují přímo se žáky. Žáci mají založené školní e-mailové adresy, přes které s 
nimi učitelé komunikují (zasílají zprávy, vedou videokonference). 

 

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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V dubnu bude spuštěna internetová výuka přes Google Classroom. Google Classroom je bezplatná internetová aplikace Googlu, 
která podporuje vzdálenou výuku. Žáci do svého školního e-mailu dostanou pozvánku s odkazem. Po kliknutí na odkaz 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 pracuje 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 pomoci. E-mailové adresy mají formát příjmeníučitele@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 školy 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 vzdělávání 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 hodin, 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, domácností 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 zprostředkovat 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 finanční 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 objednání. 
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, samoživitelkám, seniorům ve finanční krizi Kostka poskytuje materiální 
a potravinovou pomoc. Pouze dle možností potravinové banky Litoměřice.  
Kontaktní osoba: Michaela Anderlova, tel. 770 125 692, anderlova@komunutnicentrum.com 

CEDR – komunitní spolek v rámci terénního programu nabízí možnost zajištění nákupů základních potravin (např. pečivo, 

mléko, mouka apod.), drogistického zboží (toaletní papír, mýdlo atd.) a léků pro seniory nad 60 let, hendikepovaným nebo 

chronicky nemocným osobám. V případě potřeby kontaktujte 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 
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