KRIZOVÁ OPATŘENÍ MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA
V souvislosti s aktuální situací ohledně koronaviru nabízíme tyto informace
s platností od 16. 3. 2020 až do odvolání.

Kontakty a informace v nouzi – TÍSŇOVÉ LINKY
Bezplatná Infolinka ke koronaviru 1212
Krajská hygienická stanice: 736 233 176, 704 829 502, 703 365 986
V případě přímého ohrožení života, zdraví a majetku
Hasiči

Zdravotnická
záchranná služba

Policie

Evropské číslo tísňového volání

150

155

158
725 524 781

112

Kontakty a informace v nouzi – ostatní kontakty
Subjekt

Jméno
Podatelna MěÚ

Město
Krásná Lípa

Hasiči JSDH
Krásná Lípa

Telefon

Funkce

pracoviště
412 354 820

mobilní
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

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 – provozní doba: pondělí a středa 14:00 – 16:00,
pátek 14:00 – 15:00

Mateřské školky jsou v provozu.
Školní jídelna – stravování pro cizí strávníky 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 karanténě
(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 pomáhá dál! Osobní asistence – jedná se o domácí péči určenou všem
osobám ze Šluknovského výběžku. Služba nabízí nákupy léků a potravin, doprava
obědů (možnost objednání ze ZŠ Krásná Lípa), doprava k odborným lékařům ke
sjednanému ošetření (např. zubaři). Kontaktní osoba Pokorná Ivana,
tel.: 770 125 690.
Zajišťuje hlídání dětí pro zaměstnance sociálních a zdravotních služeb
v T-klubu v čase od 7:00 do 15:30 hod. s max. kapacitou 15 dětí. Nutné
objednání. Kontaktní osoba Mgr. Adéla Galbavá, tel.: 775 708 087.

Poradenství v Kostce – přednostně jsou tyto 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. Kontaktní osoby
(pouze telefonické konzultace): Mgr. Romana Cupalová tel.: 777 291 359 |
Marcela Jansová tel.: 777 036 828 | JUDr. Miloš Hanzlíček tel. 777 925 302.

Služby po rodiny s dětmi v Kostce – služba přednostně řeší telefonické
poradenství, v naléhavých případech je možné sjednat schůzku v domácnosti.
Kontaktní osoba Mgr. Renáta Kučerová, tel.: 774 974 583.

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 - zavřena
Kulturní dům – zavřen
Sportovní areál Českého Švýcarska – zavřen

www.krasnalipa.cz

