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Obec Kunratice u Cvikova
Kunratice u Cvikova 145 , 471 55 Kunratice u Cvikova

Vyřizuje:
Bc. Michal Iwanejko
Tel:
487 751 729
E-mail:
starosta@kunraticeucvikova.eu
Datová schránka: hy5btgu
Datum:
17.03.2020

ZAJIŠTĚNÍ POMOCI PŘI ZVLÁDÁNÍ ZÁKLADNÍCH ŽIVOTNÍCH
POTŘEB, VČETNĚ NÁKUPŮ POTRAVIN OSOBÁM STARŠÍM,
OSAMĚLÝM A CHRONICKY NEMOCNÝM
Pro obyvatele, kteří nemají jinou možnost, jak si zajistit základní životní
potřeby, nabízí obec Kunratice u Cvikova pomoc:
ZAJISTÍME nákup potravin, drogerie, krmení pro domácí zvířata (v omezeném
sortimentu dle přílohy na druhé straně)
VYZVEDNEME Vaše léky (bude řešeno individuálně)
POKUD NEMÁTE MOŽNOST TYTO VĚCI ŘEŠIT, MY VÁM S TÍM POMŮŽEME
Služba je zajištěna v době od pondělí do pátku, od 8:00 do 16:00
objednávky přijímáme na email: starosta@kunraticeucvikova.eu nebo na
telefonním čísle 724 550 703
zboží bude v den objednávky připraveno a následující den doručeno
Tato služba je v rámci nouzového režimu ČR poskytována obcí Kunratice u Cvikova
bez úplaty
Vláda České republiky doporučuje osobám starším 70 let nevycházet po dobu
trvání nouzového stavu mimo svá obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického
zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče;
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Nabídka základních potravin v obchodě Koloniál Kunratice u Cvikova
Pečivo – chléb, rohlíky, housky, sladké šátečky, koláčky, mazanec
Uzenina – měkké i suché salámy, párky, klobásy
Knedlíky – houskový, bramborový, ovocný
Mléčné výrobky – jogurty, sýry (plátkové, mazací), pomazánky, másla
Koloniál – těstoviny, mouky, mléko, konzervy, káva, olej, čaj, marmelády
Instantní polévky, nudle, koření
Mražené – zeleniny, polotovary, kuřecí stehna, řízky a játra
Nápoje – minerálky, džusy, limo, ledové čaje, sirup
Ovoce a zelenina – brambory, cibule, jablka, banány, rajčata
Krmivo pro kočky a psy
Cukrovinky – oplatky, sušenky, čokolády, bonbóny
Drogérie – hygienické potřeby, šampóny, prací prášek, aviváž, obinandla, náplast,
jar, saponáty
Denní tisk a časopisy
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