
S nesmírnou lítostí oznamuji, že v sobotu byl jeho nejuznávanějším mluvčím půso-
dne 29. února 2020 odešel z tohoto světa bícím v České republice a dokonce sestavil 
Dr. František Vydra. Lze bez jakékoliv vlastní česko-hornolužický slovník.  
nadsázky říci, že doktor filosofie pan Fran-
tišek Vydra  se  stal  za svého života jednou Pan doktor byl před deseti lety oceněn jako 
z nejváženějších osob v celých chrastav- osobnost města Chrastava a v roce 2013 se 
ských dějinách.  stal prvním a dosud jediným občanem 

Chrastavy, který obdržel nejvyšší krajské 
Dr.  František Vydra působil dlouhá léta jako vyznamenání pocta hejtmana Libereckého 
pedagog na základní škole a poté na kraje.  
gymnáziu. Do dějin Chrastavy se však za-
psal především jako uznávaný historik a Pan doktor byl nesmírně váženou osob-
také jako spisovatel zabývající se historií ností a již za svého života se stal doslova 
Chrastavy. Též působil dlouhá léta jako kro- legendou. V jeho knihách, odborných člán-
nikář města. Pan doktor byl navíc pověstný cích a ve vzpomínkách s námi bude žít i na-
jako aktivní mluvčí řady jazyků, z nichž je dále. 
třeba vyzdvihnout jeho hlubokou znalost 
hornolužické srbštiny. Tento slovanský ja- Čest jeho památce. 
zyk nejmenšího slovanského národa před 
tisícem let založivšího Chrastavu (jeho V Chrastavě dne  2. 3. 2020
kmen Milčané) dodnes existujícího v neda-      Michael Canov,
leké oblasti Německa si osvojil natolik, že starosta města Chrastava 
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PhDr. František Vydra nás navždy opustil
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Vážení spoluobčané,
zajisté všichni ze sdělovacích prostředků s napětím sledujete vývoj situace kolem koro-
naviru, se kterým se potýkají již v tuto chvíli téměř všechny země světa. A zajisté se řídíte i 
všemi doporučeními a opatřeními, které vyhlašuje Bezpečnostní rada státu. Nicméně si 
dovoluji zdůraznit, že koronavir ohrožuje zdaleka nejvíce seniory (závislost na věku je 
téměř exponenciální), a tak důrazně doporučuji, aby senioři po dobu mimořádných možná 
několikaměsíčních prázdnin nehlídali děti, neboť dětem samotným dle dostupných infor-
mací prakticky žádné nebezpečí nehrozí (můžou být koronavirem infikováni, ale zdravotně 
by je to nemělo nijak ohrozit), ale mohou své pra či dokonce praprarodiče nakazit a tím 
ohrozit na životě.  Dovoluji si též navrhnout po dobu ohrožení zrušit zvyk podávání si rukou 
a nahradit ho úklonem. A prosím o maximální využívání elektronických a telefonických 

kontaktů namísto osobních (nejen) při jednání s úřady. A 
samozřejmě maximálně v rámci možností omezit 
vzájemné setkávání.  A kdyby něco, tak hned telefonicky či 
e-mailem kontaktovat lékaře případně i pracovníky 
sociálního odboru MěÚ Chrastava.      

Změna termínu Chrastavských slavností 2020 
V plánovaném termínu Chrastavských slavností 2020 od pátku 5. června do neděle 7. 
června bude možná vše z hlediska koronaviru dávno v pořádku. Možná ale taky ne. 
V takovém případě bychom museli buď slavnosti na poslední chvíli zrušit (z hlediska již 
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l 10. března 2020 tovat lékaře případně i pracovníky soci- l 13. března 2020
álního odboru MěÚ Chrastava.  Stát kvůli koronaviru zavírá všechny Plakety J. A. Komenského – zrušeno

školy, ruší hromadné akce nad sto lidí Z důvodu vyhlášení nouzového stavu Vlá-
Stát s platností od úterý v 18:00 zakázal Změna termínu dou ČR dne 12. 3. 2020 je akce Plakety J. A. 
všechny hromadné akce nad sto lidí. Od Komenského dne 23. 3. 2020 zrušena a její Chrastavských slavností 2020 
středy se také zavírají všechny školy, ohlá- nový termín stanoven na 15. 6. 2020 od V plánovaném termínu Chrastavských 
sil premiér Andrej Babiš nejnovější opatření 15:00 hod. v obřadní síni MěÚ.slavností 2020 od pátku 5. června do ne-
Bezpečnostní rady státu proti šíření nové- děle 7. června bude možná vše z hlediska 
ho koronaviru. Opatření platí do odvolání. koronaviru dávno v pořádku. Možná ale Vítání občánků – zrušeno
Česko má 40 potvrzených případů ná- taky ne. V takovém případě bychom museli Vážení rodiče,
kazy… buď  slavnosti   na  poslední   chvíli   zrušit vzhledem  k  tomu,  že byl dne 12. 3. 2020 

(z hlediska již dávno uzavřených smluv a vyhlášen  Vládou  ČR  nouzový  stav,  jsme 
Uzavření Centra volnočasových aktivit zde uvedených stornopoplatků bychom ale nuceni akci Vítání občánků dne 14. března 

museli stejně téměř vše zaplatit) anebo v Chrastavě 2020 zrušit.
konat slavnosti se zákazem vstupu diváků. Náhradní termín bude záviset  na aktuální Společenský klub uzavírá na základě vyda-
Ani jedna z těchto možností se nejeví jako situaci. Děkujeme Vám za pochopení.né informace Bezpečnostní rady státu ve-
příliš ideální. A proto se členové rady města škeré kurzy Společenského klubu…
rozhodli přesunout termín slavností 2020 Vyhlášení nouzového stavu
na pátek 7. srpna až neděli 9. srpna, kdy je Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona l 12. března 2020
mnohem větší pravděpodobnost, že již č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České re-Koronavir – vyjádření starosty města
bude vše z hlediska koronaviru dávno v publiky, vyhlašuje pro území České re-Vážení spoluobčané,
pořádku. Navíc na pátek 7. srpna jsme tak publiky z důvodu ohrožení zdraví v sou-zajisté všichni ze sdělovacích prostředků s 
jako tak již připravovali vzpomínkovou akci vislosti s prokázáním výskytu koronaviru napětím sledujete vývoj situace kolem 
10 let po ničivých povodních, a tak se obě na území České republiky nouzový stav na koronaviru, se kterým se potýkají již v tuto 
akce propojí. dobu od 14:00 hodin dne 12. března 2020 chvíli téměř všechny země světa. A zajisté 

na dobu 30. dnů.se řídíte i všemi doporučeními a opatře-
Případné změny termínů či rušeníními, které vyhlašuje Bezpečnostní rada 
u dalších akcí se budou včas oznamovat Informace pro rodiče dětí státu. Nicméně si dovoluji zdůraznit, že ko-
Ohledně dalších akcí se budou přesuny či mateřské školyronavir ohrožuje zdaleka nejvíce seniory 
rušení včas oznamovat. Již došlo k přesunu (závislost na věku je téměř exponenciální), 1. Po dobu nouzového stavu, který byl 
akce Osobnost města Chrastava a spor-a tak důrazně doporučuji, aby senioři po vyhlášen od 16. března 2020, bude provoz 
tovec roku 2020 z březnového termínu na dobu mimořádných možná několikamě- mateřské školy omezen do 16. hodin.
neurčito, u dalších akcích uvidíme dle vývo-síčních prázdnin nehlídali děti, neboť dě- 2. Bude důsledně prováděn ranní zdravotní 
je situace a pokynů Bezpečnostní rady tem samotným dle dostupných informací filtr. Dítě, které vykazuje jakékoliv známky 
státu.  Já osobně na neurčito ruším své Ve-prakticky žádné nebezpečí nehrozí (můžou infekčního onemocnění, se nesmí účastnit 
čery se starostou, ale individuálně (po dobu být koronavirem infikováni, ale zdravotně předškolního vzdělávání.
řádění viru ovšem nejlépe elektronicky či by je to nemělo nijak ohrozit), ale mohou 3. Děti, které jsou z důvodu předchozího 
telefonicky) jsem samozřejmě nadále své pra či dokonce praprarodiče nakazit a pobytu v rizikových oblastech v karanténě, 
všem plně k dispozici.  tím ohrozit na životě. Dovoluji si též na- se nesmí účastnit předškolního vzdělávání. 

vrhnout po dobu ohrožení zrušit zvyk po- Při podezření lze vyžadovat čestné 
Posunuté platby poplatků o 3 měsícedávání si rukou a nahradit ho úklonem. A prohlášení.

prosím o maximální využívání elektronic- Splatnost poplatků za odpady, za psa, za 4. Apelujeme na rodiče, aby se v době nou-
kých a telefonických kontaktů namísto pronájem pozemků a další je tímto ozná- zového stavu, účastnily předškolního  
osobních (nejen) při jednání s úřady. A sa- mením o 3 měsíce posunuta od stanovené vzdělávání pouze ty děti, jejichž rodiče ne-
mozřejmě maximálně v rámci možností splatnosti dle vyhlášek. Pokladna MěÚ je mají možnost zajistit jiný způsob péče o 
omezit vzájemné setkávání. A kdyby něco, současně až do odvolání uzavřena. děti. 
tak hned telefonicky či e-mailem kontak-

dávno uzavřených smluv a zde uvedených stornopoplatků bychom ale museli stejně téměř vše zaplatit) anebo konat slavnosti se zákazem 
vstupu diváků. Ani jedna z těchto možností se nejeví jako příliš ideální. A proto se členové rady města rozhodli přesunout termín slavností 
2020 na pátek 7. srpna až neděli 9. srpna, kdy je mnohem větší pravděpodobnost, že již bude vše z hlediska koronaviru dávno v pořádku. 
Navíc na pátek 7. srpna jsme tak jako tak již připravovali vzpomínkovou akci 10 let po ničivých povodních a tak se obě akce propojí. 

Případné změny termínů či rušení u dalších akcí se budou včas oznamovat 
Ohledně dalších akcí se budou přesuny či rušení včas oznamovat. Již došlo k přesunu akce Osobnost města Chrastava a sportovec roku 
2020 z březnového termínu na neurčito, u dalších akcích uvidíme dle vývoje situace a pokynů Bezpečnostní rady státu.  Já osobně na ne-
určito  ruším své Večery se starostou, ale individuálně (po dobu řádění viru ovšem nejlépe elektronicky či telefonicky) jsem samozřejmě 
nadále všem plně k dispozici.  

Posunuté platby poplatků o 3 měsíce
Splatnost poplatků za odpady, za psa, za pronájem pozemků  a další je tímto oznámením o 3 měsíce posunuta od stanovené splatnosti dle 
vyhlášek. Pokladna MěÚ  je současně až do odvolání uzavřena. 

Chrastava  12. 3. 2020                                                                                                     Michael Canov, starosta města Chrastava 
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Informace pro občany důchodového hodně času na sebe. ordinace pro pacienty se závažnými 
věku – obědy neinfekčními problémy zdravotního stavu Děkujeme, že dodržujete doporučená 

(např. silné bolesti, dekompenzace chro-V souladu s Opatřením starosty města pravidla a že jste k sobě ohleduplní!
nických onemocnění atd.) a zároveň pro NS/1/2020 ze dne 13. 3. 2020, které bylo Děkujeme všem, kdo nám pomáhají - nosí 
kontroly pracovních neschopností.vydáno z důvodu zajištění organizace desinfekci, vyrábí roušky...

opatření nezbytných pro řešení krizové V této omezené době stihneme ošetřit Tak buďme co nejvíc všichni zdraví, mějte 
situace v souvislosti se šířením koronavi- pouze skutečně závažné zdravotní obtíže, se fajn.
rové nákazy, informujeme občany důcho- nebudeme se zabývat dlouhodobými drob-
dového věku o možnosti zajištění rozvozu nostmi, jejichž řešení lze odložit. Chronicky Restaurace v Chrastavě
obědů ze školní jídelny a zajištění nezbyt- užívanou medikaci budeme předepisovat Restaurace Satelit v Liberecké ulici bude 
ného nákupu potravin a hygienických elektronicky – po telefonickém objednání.od pondělí 16. března vydávat obědy v čase 
potřeb, a to občanům bydlícím v domech s V 10 hod. bude čekárna uzamčena.od 10.30 do 15:00 hodin z okénka z boku 
pečovatelskou službou, ale i dalším 3. Od 10 do 12 hod budou probíhat restaurace (vjezd do dvora).
občanům důchodového věku, kteří o tuto telefonické konzultace zdravotního stavu Restaurace Gloria na nám. 1. máje bude od 
službu projeví zájem. pacientů s akutními respiračními obtížemi pondělí 16. března vydávat obědy v čase 
Cena dovozu, donášky a případně dalších či horečkou.10.30 až 15.00 ode vstupních dveří a též 
nezbytných úkonů se řídí platnými ceníky Všichni pacienti s těmito obtížemi jsou bude obědy rozvážet. Objednávat bude 
(rozvoz 23,-Kč, donáška 20,-Kč). Cena podezřelí z nákazy koronavirem a je nutno možno v daný den na čísle 488 880 101. 
oběda dle ceny dodavatele činí 53,-Kč. minimalizovat jejich vstup do budovy zdra-Jídelníček bude zvěřejněn na foru města v 
V případě zájmu se můžete obrátit na paní votního střediska, aby neohrozili nenaka-s e k c i  n a b í d k a  r e s t a u r a c í  
Hanu Urbanovou, vedoucí odboru pro žené osoby. Je nutné, aby telefonicky zkon-http://www.chrastava.cz/forum/viewforu
záležitosti občanů MěÚ Chrastava, a to taktovali praktického lékaře a domluvili se m . p h p ? f = 1 9 .
telefonicky na mobil : 607 738 350, nebo e- na dalším postupu – vystavení pracovní ne-Restaurace Perónka (na vlakovém nádraží) 
mailem: , vždy den schopnosti, nutnosti kontaktovat epidemi-bude od pondělí 16. března ve všední dny 
dopředu do 14.00 hodin. ologa, poučení o symptomatické léčbě, vydávat z okénka obědy od 9 do 13 hodin. V 

vystavení a zaslání e-receptu. O případné tu dobu bude možné si objednat i dovoz na 
nutnosti vyšetření takového pacienta v or-16. března 2020 čísle 736768866 . Jídelníček zveřejňuje 
dinaci rozhodne lékař a s pacientem do-Oznámení MUDr. Štičkové restaurace pravidelně na foru města Chra-
mluví přesný čas jeho návštěvy v ordinaci.Vážení rodiče, stava (sekce nabídka restaurací). Zde 
4. Cestovatelé z rizikových zemí požádají vzhledem ke stávající epidemiologické si- pravidelně zveřejňují své nabídky i některé 
telefonicky o vystavení potvrzení o tuaci jsme nuceni upravit ordinační hodiny další místní restaurace.
karanténě.a rozsah naší péče.  http://www.chrastava.cz/forum/viewfor-
5. V odpoledních hodinách se v ordinaci (aktualizováno 24. 3.) um.php?f=19
věnujeme administrativní práci.Před  Vaší návštěvou, prosím, vždy nejdříve Restaurace U komína bude od pondělí 16. 
6. Rušíme veškeré zbytné zdravotní pro-zavolejte na mobil 739 036 567, případně března ve všední dny obědy rozvážet od 10 
hlídky (závodní preventivní péče, posud-na linku 482 720 820. do 13.30 hod.. Objednat lze v daný den na 
ková činnost, očkování, kontroly způso-Ordinujeme tzv. za zavřenými dveřmi. tel. 725 925 460. Obědy se budou též 
bilosti k řízení) Nechoďte prosím pro různá vydávat přes vydávací okénko letní terasy. Pondělí – Pátek:
zbytečná razítka a potvrzení ve vlastním Jídelníček bude zveřejňovat na své stránce 7  –  8 hodin (odběry - pro pozvané)
zájmu, ve zdr. středisku a v čekárně jste h t t p s : / / w w w. r e s t u . c z /u - k o m i n a -8  – 10 hodin (preventivní prohlídky,
vystaveni nebezpečí nákazy.c h r a s t a v a /  a  t é ž  n a  f o r u  m ě s t a                           potvrzení pro zdravé)
Takto redukovaná ordinační doba bude http://www.chrastava.cz/forum/viewforu10 – 12 hodin (ordinace pro nemocné)
platit v době, kdy budeme mít k dispozici m.php?f=19.VŽDY PŘEDEM, prosím, VOLEJTE.
ochranné pracovní pomůcky (respirátory, 
roušky, rukavice, ochranné brýle).. Omezení pohybu osobPokud přijdete do čekárny - tak jen jeden 
Aktuálně máme zásobu pomůcek na 1 Vláda České republiky vyhlásila v noci z 15. dospělý jako doprovod, DRŽTE si děti 
týden, po jejím vyčerpání budeme muset na 16. března do úterý 24. března 2020 /malé/ v náručí či na klíně, hračky uklidíme.
ordinaci uzavřít úplně. Vláda ČR nebyla karanténu na celém území České repu-
schopna ochranné pomůcky během 2 bliky. (Aktualizace: prodlouženo do 1. Pokud jste byli POSLEDNÍ TŘI TÝDNY MIMO 
měsíců trvání epidemie zajistit, a tak dubna 2020. Sledujte  aktuality – možné ČESKOU REPUBLIKU, máte KARANTÉNU či 
prakticky vyřadila primární péči z prodloužení!)jste byli v KONTAKTU /možná s někým 
fungování v systému zdravotnických podezřelým z nákazy koronavirem/ 
služeb.Informace o provozu ordinace ZŮSTAŇTE VŽDY DOMA!!!, pokud máte ho-
Tedy shrnutí ordinační doby:MUDr. Kudláčkové v nouzovém režimurečku, suchý kašel tak také. Zavolejte nám!
 6.30-7.30                odběryVážení pacienti,Moc prosíme, buďme k sobě ohleduplní, 
 8.00-10.00 hod.   ordinace pro neinfekční s ohledem na aktuální epidemiologickou dodržujte rozestupy alespoň 2 metry, 
                                     těžké pacientysituaci v souvislosti s šířením koronavirové myjte si ruce, vždy, když je to možné.
10.30-12.00 hod.  prostor pro telefonickéinfekce jsem nucena přistoupit ke změně Nyní čísla do ordinace: 482 720 820
                                     konzultace pacientů provozu naší ordinace, a to následujícím mobil: 739 036 567
                                     s akutní infekcízpůsobem:mail : 
13.00-15.00 hod   administrativa1. Odběry krve pozvaných neinfekčních 
Děkujeme všem ukázněným pacientům pacientů budou probíhat od 6.30 do 7.30 Prosíme, sledujte pravidelně stránky měs-
za dodržování výše uvedených provozních hod.ta, raději nám posílejte smsky či maily, a 
pravidel. Chráníme tak Vaše i naše zdraví.2. V době od 8 do 10 hod. bude určena hlavně se těšme z toho, že máme teď 

urbanova@chrastava.cz

e.stickova@gmail.com

 

OMEZENÍ, OPATŘENÍ – KORONAVIRUS pokračování
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Lékárna Chrastava je zřejmě nemožné, podomácku vyrobit bu, dodržovali hygienu a dbali pokynů 
roušky (chrání okolí před nákazou od no- zaměstnanců. Situace je vážná a společ-Vzhledem k mimořádným opatřením 
sitele) však určitě některé šikovné ženy nost dělá vše možné pro bezproblémový dochází z personálních důvodů k omezení 
zvládnou. Pokud takovými jste, prosím chod prodejny. Děkujeme za pochopení.provozu lékárny od 16. 3. – 27. 3. 2020
pomožte a vyrobte si pro sebe a případně i   7.30 –11.00 hod.
pro své okolí. Pokud jich dokážete vyrobit i 14.00 –16.00 hod. 18. března 2020
více, spojte se prosím s paní Ivanou Lou- Sdělení MUDr. Lenky Hoření 
čkovou 482 363 816, 605 424 236, Provoz Městského úřadu Chrastava Ordinační hodiny pouze na telefon 

, my bychom je pře-Provoz MěÚ Chrastava v době celostátní 482 720 311 (čekárna uzavřena).
vzali a distribuovali.karantény (v souladu s nařízením vlády):

Úřední hodiny Po a St od 13 do 16 hodin Sdělení MUDr. Josefa Kubínka
Dobrovolníci pomáhají seniorům(u vstupu bude pracovník MěÚ, který ukáže Ordinační hodiny nezměněny.
Nákupy a vyzvednutí léků pro potřebné…cestu, případně odfiltruje - tj. nevpustí - 

zbloudilce). Telefonicky či e-mailem naše TVRZNÍKOVÁ KARIN MVDr. oznamuje:
l 17. března 2020pracovníky kdykoli kontaktujte. Otevřeno: 
Nošení roušekMimo úřední hodiny bude MěÚ uzavřen pondělí, středa, pátek od 15:00 do 17:00 
V souladu s nařízením vlády žádáme obča-(v naléhavých případech např. pošta, člen hodin, telefonní číslo: 775 337 133
ny, aby na veřejnosti nosili roušky. Ná-zastupitelstva) zatelefonuje dotyčný na 
vštěvníci úřadu nebudou bez roušky vpuš-482 363 811, 482 363 812 a určený pra- Česká spořitelna
těni.covník si pro dotyčného přijde. Dobry den, je nám líto, ale z provozních 

Budeme vděčni, pokud všichni návštěvníci důvodu jsme uzavřeli pobočku Chrastava. 
Informacebudou alespoň vybaveni provizorními Její bankomat je Vám i nadále k dispozici, 

rouškami. Vážení občané, v rámci vyhlášené karan- stejně jako jiné bankomaty. Pokud máte v 
tény zakazuje město Chrastava vstup ob-Veřejné toalety budou nepřístupné. pobočce sjednanou schůzku, bude Vás 
čanům do zdravotního střediska bez rouš- kontaktovat náš bankéř. O znovu otevření 
ky, případně obdobné ochrany dýchacích Roušky – prosíme o pomoc pobočky Vás budeme informovat. Přehled 
cest.Vážení spoluobčané, dostupných poboček najdete na webu

jak je vám dozajista známo, v celé republice csas.cz/pobocky.
PENNY MARKETje katastrofální nedostatek respirátorů a 
Penny market Chrastava žádá občany, aby roušek. Vyrobit respirátory (chrání jejího Nařízení kraje: Jedině s rouškou!
obchod využívali na nezbytně nutnou do-nositele před nákazou z okolí) podomácku Liberecký kraj nařídil na veřejnosti povinné 

nošení roušek, šátků či jiných ochranných 
pomůcek. Zákaz se týká veřejné dopravy, 
vstupů do provozoven, úřadů, zdravot-
nických či sociálních zařízení, pošt, lékáren 
či bank. Opatření je platné do odvolání.

Návštěva obchodů
Obchody v celé České republice mohou od 
zítřka z rozhodnutí vlády v době od 10 do 
12 hodin využívat pouze občané 65+. 
Žádáme naše spoluobčany 65+, aby na-
opak nevyužívali tyto obchody mimo 
určený čas. Cílem je, aby mladší občané, 
kteří mají koronavirus, ale nemají příznaky, 
nemohli nakazit občany rizikové kategorie.

Česká pošta
Česká pošta vyzývá všechny své klienty, 
aby zvážili jakoukoliv návštěvu pobočky. 
Pokud si bezodkladně musí vyřídit své 
poštovní záležitosti, žádáme je, aby pou-
žívali ochranné prostředky, ideálně roušku. 
Na všech pobočkách lze platit bezho-
tovostně, což v současné situaci snižuje 
případný přenos viru. 

Sběrný dvůr uzavřen
Z důvodu vyhlášení celostátní karantény 
je sběrný dvůr až do odvolání uzavřen.

louckova@hrastava.cz

Z rozhodnutí vedení České pošty bude 
otvírací doba všech poboček v ČR od 
čtvrtka nejdéle do 16 hodin, z toho od 10 do 
12 hodin pouze pro důchodce 65+.

OMEZENÍ, OPATŘENÍ – KORONAVIRUS pokračování
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Dne 25. února 2020 vydalo ministerstvo odvoláních stavební úřad KÚ LK, když 
pro místní rozvoj rozhodnutí ve věci našeho nezákonné rozhodnutí o demolici opako-
podnětu na nezákonnost rozhodnutí vaně rušil. 
odvolacího orgánu tj. stavebního úřadu KÚ Nyní je vše v rukách nového majitele. Po-
LK, kterým bylo potřetí zrušeno třetí kud se před stavebním úřadem řádně 
rozhodnutí prvoinstančního orgánu tj. vypořádá se všemi závadami (nejen těmi 
stavebního úřadu MěÚ Chrastava o de- co ohrožují životy a zdraví osob a zvířat při 
molici Kováku.  Celé rozhodnutí minister- neobydleném stavu)  tak, jak jsou uvedeny 
stva lze shrnout do jediné věty:  „Kdyby ne- ve znaleckém posudku Profesora Hájka 
byl nový majitel, nařídili bychom demolici.“ („Na základě výše v posudku uvedených 
Ve svém rozhodnutí dalo ministerstvo skutečností nelze uvažovat se zachováním 

ke koupi Kováku za 10 mil. Kč a vzhledem našemu podnětu plně zapravdu. Kon- kompletačních konstrukcí, které jsou v ha-
ke svým veřejně prezentovaným plánům statovalo, že KÚ LK při tomto svém třetím varijním stavu, k dalšímu využití a v případě 
co s ním, závadný stav stavby odstraní. zrušení třetího rozhodnutí opakovaně snahy o zachování objektu by bylo be-
Kdyby  tak však neučinil, následovalo by porušil § 97 odst. 3 správního řádu zesporu nutné je kompletně odstranit a 
další rozhodnutí o demolici. Nelze však („Rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu s realizovat nové. Nosná železobetonová 
vyloučit ani možnost, až nakonec nový právními předpisy, příslušný správní orgán konstrukce objektu je z výše uvedených 
vlastník dospěje k tomu, k čemu dospěl zruší nebo změní, popřípadě zruší a věc důvodů rovněž v havarijním stavu a její 
soudní znalec („Provedení v předchozím vrátí odvolacímu správnímu orgánu nebo zachování bez zásadního statického 
odstavci specifikovaných sanačních opa-správnímu orgánu prvního stupně; tyto zajištění (zesílení konstrukčních prvků z dů-
tření je spíše teoretické, neboť je za hranicí správní orgány jsou vázány právním vodu minimální pevnosti betonu v tlaku), 
ekonomické rentabilnosti sanace nosné názorem příslušného správního orgánu.“)  výměny některých dílců (přetížených sutí, 
železobetonové konstrukce oproti demolici a dokonce, že by změnilo rozhodnutí zasažených dlouhodobě protékající 
objektu a výstavbě objektu nového“), že krajského úřadu, kterým by jeho výrok srážkovou vodou a zasažených požárem) a 
dospěje k demolici sám. nahradilo výrokem v podstatě opačným kompletní sanace povrchových krycích 

(tzn. zrušení demolice by nahradilo de- vrstev z důvodu karbonatace betonu (nutná 
Nás může na jedné straně těšit, že toto molicí), kdyby se vlastníkem Kováku nestal ochrana stávající výztuže před korozí) je 
rozhodnutí ministerstva stejně jako jeho nový majitel. Dle vyjádření ministerstva nereálné a neefektivní.“),  bude moci sta-
dvě předcházející rozhodnutí jednoznačně nový vlastník, který nabyl vlastnictví v do- vět. Již nyní je však zřejmé, že nebude moci 
ukázala, že odborné posouzení stavu Ko-bré víře, musí dostat šanci dobrovolně objekt navýšit o dvě patra, tak jak ve svém 
váku a opakovaná rozhodnutí o jeho de-odstranit závadný stav stavby.  Z tohoto podnikatelském záměru plánoval, neboť to 
molici ze strany stavebního úřadu MěÚ důvodu ministerstvo vrátilo věc staveb- by bylo v rozporu s územním plánem.     
Chrastava byla správná  a na straně druhé nímu úřadu MěÚ Chrastava k novému pro-
děsit, jak neodborně, nekvalitně a přede-jednání.   Chrastava  2. 3. 2020
vším nezákonně opakovaně rozhodoval o Lze očekávat, že nový vlastník, vzhledem     Michael Canov, starosta města Chrastava 

Okénko starosty města

Ministerstvo o Kováku: „Kdyby nebyl nový majitel, nařídili bychom demolici.”

Prodejna na Střeleckém Vrchu by měla znovuotevřít 24. března 2020
Nekonečný příběh prodejny potravin příp. i drogerie a dalšího zboží na Střeleckém Vrchu (ve velikosti větší samoobsluhy) bude co nevidět 
psát další díl svého seriálu. Jak obyvatelé Střeleckého Vrchu velmi dobře vědí, již desítky a desítky let, od samého počátku existence této 
prodejny v osmdesátých letech minulého století, ji provázelo prokletí jejího častého zavírání. Dosud se naštěstí vždy našel po kratší či delší 
odmlce nový majitel, příp. nový nájemce (v devadesátých letech Čechy zřejmě natrvalo nahradili Vietnamci), který prodejnu uvedl do 

opětovného provozu. 
S koncem roku 2019 ukončil provoz dosavadní 
nájemce, ale v současnosti se již pilně chystá na 
znovuzahájení provozu nájemce nový. Dle svých slov 
chce prodejnu otevřít 24. března 2020. Nový nájemce 
zároveň zvětšuje prodejní plochu o část směrem do 
sídliště (kde jeden čas existovala samostatná 
restaurace) a zároveň mění vstup do prodejny, který 
má být nově právě z této části. 
V pondělí 9. března 2020 jsem nového nájemce osobně 
vyzpovídal za přítomnosti TV Chrastava. Přeji, v zájmu 
nejen nového nájemce, ale především v zájmu 
obyvatel Střeleckého Vrchu, aby se novému nájemci 
dařilo a zákazníci byli s nabízeným zbožím spokojeni.   

Chrastava  9. 3. 2020
                                                 Michael Canov, starosta města   
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Usnesení Rada města Chrastava č. 2020/3 dne 24. února 2020

Z jednání Rady města

Rada města na svém zasedání projednala 2. etapa“, který byl součástí nabídky vybra- Chrastava 
a usnesla se takto: ného dodavatele, společnosti 1.jizersko- -  s c h v á l i l a

- s c h v á l i l a horská stavební společnost, s.r.o., Pražská Ceník č. 2/2020 pro pronájem prostor 
v návaznosti na své usnesení 2019/16/VIII 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, IČO: Společenského klubu Chrastava, Turpišova 
odst. 2 ze dne 25. listopadu 2019 pronájem 49904884 a pověřila starostu jejím 407 
prostoru sloužícího podnikání v objektu čp. podpisem v souladu s ustanovením § 124 - s c h v á l i l a  
709, Střelecký Vrch, Chrastava, který je zákona Ceník č. 3/2020 ceník kurzů a příměstských 
součástí pozemku par. č. st. 812, v k. ú. - s c h v á l i l a táborů Společenského klubu 
Chrastava I, a jedná se o cca 358 m2 – celé návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem: V&M - v z a l a   n a   v ě d o m í
2. nadzemní podlaží vč. komunikačních spol. s r.o., Matoušova 21, 460 02 Liberec důvodovou zprávu k vyhodnocení hospo-
prostor, tj. vstupní chodba, schodiště, p. III, IČ: 47282525 na realizace akce „Pro- daření v lesích města v roce 2019 a plánu 
Vrága za cenu 52.800,- Kč/rok za účelem jektová dokumentace – modernizace hospodaření v městských lesích na rok 
provozování fitness centra a bojových základní školy v Chrastavě“ 2020 
umění vč. návrhu nájemní smlouvy čj. - s c h v á l i l a   - u l o ž i l a
N/11/2020 s doplněním o čl. VI odst. 22 návrh smlouvy o dílo na vypracování vedoucímu ORM zajistit realizaci úkolů dle 
ohledně konání voleb projektové dokumentace na akci „Chra- bodu č. 1, včetně uzavření příslušných 
- s c h v á l i l a stava – splašková kanalizace v ulici smluv a plnění systémem náležité péče v 
zřízení věcného břemene na pozemku par. Vítkovská - přípojky“ se zhotovitelem Ing. roce 2020
č. 1391/8, v k. ú. Chrastava 1, ve prospěch Radek Zahradník, U Černého dolu 575/4, - s c h v á l i l a  
pana Martina Kašpárka, jímž dojde k za- 460 01 Liberec 4,  IČO: 86822136 návrhy veřejnoprávních smluv o zabez-
jištění strpění umístění, zřízení a pro- - s c h v á l i l a   pečení provedení zápisů údajů do infor-
vozování stavby „Chrastava – Alšova č.p. směrnici Rady města Chrastavy č. 1/2020 o mačního systému územní identifikace, 
165 – vodovodní a kanalizační přípojka“, zadávání veřejných zakázek Městem Chra- adres a nemovitostí:
vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o stava, příspěvkovými organizacemi a 1) s obcí Bílý Kostel, (příloha č.16 a k origi-
zřízení věcného břemene čj. SBS/9/2020 dalšími subjekty nakládajícími finančními nálu usnesení)
- s c h v á l i l a prostředky z rozpočtu města a jejich 2) s obcí Kryštofovo Údolí (příloha č.16 b k 
v návaznosti na své usnesení 2018/09/I ze předkládání orgánům města originálu usnesení)
dne 23. dubna 2018 zřízení věcného - s c h v á l i l a   3) s obcí Nová Ves (příloha č.16 c k originálu 
břemene čj. VB/4/2020 na pozemcích par. na základě žádosti poskytnutí neinvestiční usnesení)  
č. 2/2, par. č. 21, par. č. 28/1, par. č. 28/5, účelové dotace TJ Spartak Chrastava, 4) s obcí Mníšek (příloha č. 16 d  k originálu 
par. č. 33/9, par. č. 33/13, par. č. 33/1, par. č. spolek, Turpišova 292, 463 31 Chrastava, usnesení) 
37/3, par. č. 38/2, par. č. 38/3, par. č. 38/6, IČ 46744657, pro oddíl volejbalu, na 5) s obcí Oldřichov v Hájích (příloha č. 16 e k 
par. č. 700/1, par. č. 730/3, par. č. 769/2, pořádání volejbalového turnaje žen, ve výši originálu usnesení)
par. č. 770/1, par. č. 772/4, par. č. 772/1,  3.000,- Kč a pověřila starostu města jejich podpisem
par. č. 772/3 a par. č. 840/1, vše v k. ú. Dolní - s c h v á l i l a - s c h v á l i l a 
Chrastava, ve prospěch společnosti v souladu s § 30, odst. 4 zákona č. 250/2000 návrh kandidátů na cenu Jana Ámose Ko- 
GasNet, s.r.o., jímž dojde k zajištění strpění Sb., o rozpočtových pravidlech územních menského roku 2020:
umístění, zřízení a provozování stavby rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pře- František Kracík - in memoriam, 
„Reko MS Chrastava – Bílokostelecká+3, vod finančních prostředků příspěvkové orga- za celoživotní práci pedagoga a ředitele 
číslo stavby: 7700070087“, za cenu nizace Základní škola Chrastava, náměstí 1. v základním školství
140.409,60 Kč vč. DPH a náklady spojené máje 228, okres Liberec – příspěvková Zdeňka Khamlová - za dlouholetou práci 
se zřízením věcného břemene organizace, IČ: 727 41 643 z rezervního pedagoga v základním školství 
- r o z h o d l a fondu do fondu investic Mgr. Alena Stará - za dlouholetou práci 
na základě Zprávy o hodnocení nabídek k -  s c h v á l i l a pedagoga v základním školství
veřejné zakázce s názvem: „Oprava Bílo- inventarizační zprávu o provedení Mgr. Hana Šnýdlová - za dlouholetou práci 
kostelecké ulice v Chrastavě – 2. etapa“ inventarizace za rok 2019 pedagoga v základním školství 
zadávané ve zjednodušeném podlimitním - v z a l a   n a   v ě d o m í - z r u š i l a
řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zápis č. 2020/2 z jednání bytové a sociální na základě žádosti společnosti ČEZ Distri-
zadávání veřejných zakázek, ve znění komise ze dne 10. 2. 2020 buce, a. s. o změnu osoby společnost za-
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) v - r o z h o d l a stupující, své usnesení č. 2019/17/VIII
souladu ustanovením § 122 odst. 1 zákona o uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS - s c h v á l i l a                         
o výběru dodavatele, jehož nabídka byla paní Libuši Perné zřízení věcného břemene na pozemcích 
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhod- - r o z h o d l a par. č. 277, 237/1, 285/6, 58/1, 260/1, 
nější podle výsledku hodnocení nabídek, tj. o uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS 282/1, 100/7, 93/1, 285/1, 93/13, 82/1, 
společnosti 1.jizerskohorská stavební paní Evě Komárkové 90/3, 279/3, 282/3, vše v k. ú. Chrastava II a 
společnost, s.r.o., Pražská 392, 463 42 - s c h v á l i l a  na pozemcích par. č. 805/1 a 309/6, oba v k. 
Hodkovice nad Mohelkou, IČO: 49904884  Licenční smlouvu VP_2019_166818 o ú. Dolní Chrastava, ve prospěch společnosti 
-s c h v á l i l a veřejném provozování hudebních děl mezi ČEZ Distribuce, a. s., jímž dojde k zajištění 
návrh smlouvy o dílo na realizaci akce OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k strpění umístění, zřízení a provozování 
„Oprava Bílokostelecké ulice v Chrastavě – dílům hudebním o. s. Praha a Městem stavby „IE-12-4006170 - LB-CHRASTAVA – 
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– JANKA 2 – OBN. NN, VN“, vč. návrhu - s c h v á l i l a služby pro seniory zřízené 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení podporu zařazení do Základní sítě poskytovatelem Přístav 3V, z.ú. v mezích 

věcného břemene čj. SBS/11/2020 sociálních služeb - sociálně aktivizační zákona o sociálních službách 

Rada města na svém zasedání projednala a strpění umístění, zřízení a provozování -  r o z h o d l a
usnesla se takto: stavby „Vodovodní přípojka pro RD na po- o vypořádání zlepšeného výsledku hospo-
- s c h v á l i l a                            zemku par.č. 1033/2 v k.ú. Chrastava I“, za daření zřízených PO za rok 2019 dle přílohy 
zřízení věcného břemene na pozemku par. cenu 7.139,- Kč vč. DPH a náklady spojené - s c h v á l i l a 
č. 1496/1, v k. ú. Horní Chrastava, ve pro- se zřízením věcného břemene v souladu se zákonem č. 239/2012 Sb., 
spěch pana Pavola Bartka a paní Olgy - s c h v á l i l a                        kterým se mění zákon 563/1991 Sb., o ú-
Pokorné, jímž dojde k zajištění strpění záměr přechodu práv a závazků vyplý- četnictví, ve znění pozdějších předpisů, a 
umístění, zřízení a provozování stavby vajících ze stávající Smlouvy o nájmu další související zákony a v souladu s usne-
vodovodní přípojky v rámci stavby „přípojka pozemku uzavřené dne 1. 6. 1998 s panem sením RM ze dne 16.03.2020 č. j.  
vody č. p. 1326/5 v k. ú. Horní Chrastava Vítězslavem Weisem, na pronájem části 2020/04/X účetní závěrky zřízených 

2653837“, vč. návrhu smlouvy o budoucí příspěvkových organizací za rok 2019 pozemku par. č. 772 o výměře cca 150 m  –
smlouvě o zřízení věcného břemene - sestavené k rozvahovému dni 31.12.2019,zahrada, v k. ú. Chrastava I, za účelem 
s l u ž e b n o s t i  i n ž e n ý r s k é  s í t ě  č j .  a) Základní škola Chrastava, náměstí zřízení zahrádky
SBS/10/2020 1. máje 228, okres Liberec, příspěvková RM  
- s c h v á l i l a                            organizaceve věci prostoru sloužícího podnikání v ob-
zřízení věcného břemene na pozemku par. b) Základní škola a Mateřská škola, jektu čp. 1, Bílokostelecká ulice, Chrastava, 
č. 1462/1, v k. ú. Chrastava I, a na pozemku Chrastava, Vítkov 69, příspěvková který je součástí pozemku par. č. st. 84, v k. 
par. č. 860, v k. ú. Dolní Chrastava, oba ve organizaceú. Dolní Chrastava prostoru o výměře cca

2 vlastnictví Libereckého kraje, ve prospěch c) Mateřská škola, Chrastava, Revoluční 125 m (restaurace v 1. nadzemním podlaží 
Města Chrastava, jímž dojde k zajištění 488, příspěvková organizacevpravo od vstupních dveří, sklep a ideální 
strpění umístění, zřízení a provozování d) Školní jídelna Chrastava, Turpišova 343, polovina vstupní chodby)
stavby „Chrastava – splašková kanalizace okres Liberec, příspěvková organizace- s c h v á l i l a                        
ve Vítkovské ulici, k.ú. Chrastava I a k.ú. - s c h v á l i l a oznámení Města Chrastava (příloha č. 7b k 
Dolní Chrastava“, vč. návrhu smlouvy o bu- na základě žádosti veřejnoprávní smlouvu originálu usnesení) původnímu nájemci, 
doucí smlouvě o zřízení věcného břemene HFO/VP/2/2020/Sl – o poskytnutí nein-společnosti ALL 4 Gastro, spol. s r. o., IČ 
čj. SBS/12/2020 vestiční účelové dotace TJ Spartak 044060028, se sídlem Dlouhá 730/35, 
- s c h v á l i l a                        Chrastava, spolek, Turpišova 292, 463 31  Staré Město, 110 00 Praha 1, při výkonu 
v návaznosti na své usnesení 2019/01/II ze Chrastava, IČ 467 44 657, pro oddíl zápasu a funkce zastoupené panem Miroslavem 
dne 7. ledna 2019 zřízení věcného břemene pověřila starostu města podpisem smlouvy Paučem, o zániku nájemní smlouvy, a po-
čj. VB/5/2020 na pozemcích par. č. 1441/1 a pouze v případě, že se mládežnický turnaj věřila starostu jeho podpisem. Důvodová 
par. č. 1083/2, oba v k. ú. Chrastava I, ve odehrajezpráva 
prospěch společnosti SVS a. s., jímž dojde k -  v z a l a   n a   v ě d o m í- s c h v á l i l a                        
zajištění strpění umístění, zřízení a pro- zápis č. 2020/3 z jednání bytové a sociální záměr pronájmu prostor sloužících podni-
vozování stavby „Chrastava, Hřbitovní – komise ze dne 2. 3. 2020 kání, za podmínek 
rekonstrukce vodovodu a kanalizace, číslo -  r o z h o d l a - s c h v á l i l a 
stavby LI 022 094“, za cenu 1.210,- Kč vč. o uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší v záměr nákupu použitých žulových dlažeb-
DPH a náklady spojené se zřízením věcného zařízení azylového typu panu Tomáši ních kostek cca 10 x 10 cm od Krajské sprá-
břemene Pohlovi vy silnic Libereckého kraje v množství do 
- s c h v á l i l a                        -  r o z h o d l a 300 t za cenu 1000 Kč bez DPH/t (tj. 1.210,- 
v návaznosti na své usnesení 2019/04/I ze o uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší v Kč vč. DPH). Cena dle aktuálního ceníku 
dne 11. března 2019 zřízení věcného zařízení azylového typu panu Milanu Žej-spol. Ligranit činí 2.950,- Kč/t (tj. 3.570,- Kč 
břemene čj. VB/6/2020 na pozemcích par. č. dlovi vč. DPH) 
770/1, 840/1, 840/3, 2/2 a 700/1, vše v k. ú. -  r o z h o d l a - s c h v á l i l a 
Dolní Chrastava, ve prospěch společnosti o uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší v 1. hodnocení  a  zadání  akce  „Chrastava
SVS a. s., jímž dojde k zajištění strpění zařízení azylového typu panu Jiřímu Augus-– údržba městské zeleně“ na základě proto- 
umístění, zřízení a provozování stavby tovi kolu o posouzení a hodnocení nabídek,
„Chrastava, Bílokostelecká – rekonstrukce -  r o z h o d l a v souladu s § 6 a § 27 zákona č. 134/2016 
vodovodu a kanalizace – I. etapa, číslo o uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší v Sb. o zadávání veřejných zakázek  a se Směr-
stavby LI 022 090“, za cenu 1.210,- Kč vč. zařízení azylového typu panu Janu Šulcovi nicí Rady města Chrastava č. 1/2018
DPH a náklady spojené se zřízením věcného -  r o z h o d l a o zadávání veřejných zakázek a přidělila za-
břemene o uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší v kázku zhotoviteli: TV Facility Group, a.s.,
- s c h v á l i l a                        zařízení azylového typu panu Davidu Lo-Teplárenská 602/9, 108 00 Praha 10 - Male-
v návaznosti na své usnesení 2013/16/III renzovi  šice, IČ 24724815
odst. 3 ze dne 18. listopad 2013 zřízení -   r o z h o d l a 2. návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem: 
věcného břemene čj. VB/7/2020 na neuzavřít smlouvu o poskytnutí přístřeší  TV Facility Group, a.s.. Teplárenská 602/9,
pozemcích par. č. 390/3 a 1035/2, v k. ú. panu Jánu Kožuchovi 108 00 Praha 10 - Malešice, IČ 24724815
Chrastava I, a na pozemcích par. č. 1491 a -   r o z h o d l a na realizaci akce „Chrastava – údržba měst-
1492, v k. ú. Horní Chrastava,ve prospěch na zakládě návrhu komise viz příloha 13ské zeleně“ a pověřila starostu  jejím pod-
pana Romana Nováka, jímž dojde k zajištění o uzavření smlouvy o nájmu bytu paní pisem

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Usnesení Rada města Chrastava č. 2020/4 dne 16. března 2020
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Veronice Kosové -  s o u h l a s i l a řádu 
-   r o z h o d l a s omezeným provozem mateřské školy o -   s c h v á l i l a 
o uzavření smlouvy o nájmu bytu man- hlavních prázdninách podle návrhu ředi- použití městského znaku města Chrastava 
želům Ondřeji a Lucii Vojtíškovým telky MŠ pro pozvánku na společnou sportovní akci 
-  s c h v á l i l a -   s c h v á l i l a „VÝHLEDY“ osadního výboru Vítkov a Spol-
návrh smlouvy o využití jednotky SDH obce jako orgán obce příslušný ke schválení ku turistů Bogatynia Polsko, která se bude 
Chrastava na zásah v objektu KIK Chrastava organizačního řádu městského úřadu, konat v roce 2020
-  s c h v á l i l a podle ustanovení § 102 odst. 2 písm. m) -   s c h v á l i l a  
návrh veřejnoprávní smlouvy o zabez- zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění přesun termínu konání Chrastavských 
pečení agendy povolování kácení dřevin p o z d ě j š í c h  p ř e d p i s ů  z m ě n u  č .  4  slavností v roce 2020 z 5. – 7. června na dny 
rostoucích mimo les a ukládání povinnosti organizačního řádu  a uložila tajemníkovi 7. – 9. srpna 2020
náhradní výsadby s obcí Nová Ves města zveřejnit úplné znění organizačního 

Záměr výstavby nového chodníku ve Vítkovské ulici se posouvá blíže ke své realizaci. V současné době se zpracovává projektová 
dokumentace a připravují se veškeré podklady pro žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, oblast podpory 
Udržitelná podpora  - integrované projekty IPRÚ. Samotné podání žádosti předpokládáme na přelomu března a dubna tohoto roku. 

Chodník povede po levé straně komunikace v délce 890 metrů. Součástí 
bude také realizace dvou nástupišť autobusových zastávek a nové 
veřejné osvětlení.  
V případě kladného stanoviska poskytovatele dotace (předpokládáme 
v průběhu léta letošního roku) začneme připravovat výběrové řízení na 
zhotovitele, abychom mohli na jaře příštího roku akci zahájit. Přesný 
harmonogram realizace bude ještě upřesněn v souvislosti s plá-
novanou výstavbou kanalizace, vodovodu a rekonstrukcí navazující 
komunikace č. III/272/51 ve vlastnictví Libereckého kraje. Nezávisle na 
všech těchto okolnostech je nicméně podmínkou čerpání dotace 
nutnost ukončení realizace chodníku nejpozději na jaře 2023.   
V Chrastavě dne 26. 2. 2020
                                                                             Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM 

Zprávy z městského úřadu

Příprava na realizaci nového chodníku ve Vítkovské ulici finišuje

Tradiční jarní svoz odpadů proběhne 18. a 19. dubna 2020
Platí pouze v případě, že bude zrušen 
nouzový stav a karanténa  – sledujte

aktuální vývoj a informace!

Další možností, jak zlikvidovat objemný a nika, televizory, přehrávače, videa, 
nebezpečný odpad, který nelze uložit do elektrické modely, hračky, svítidla apod. 
sběrné nádoby určené pro směsný odpad, přednostně odkládejte na sběrném dvoře 

 je využití služeb sběrného dvora. v Liberecké ulici. Tyto výrobky se neza-
Tradiční jarní svoz velkoobjemového a ne- Do 200 kg/osobu/rok je tato služba pro počítávají do limitu 200 kg/osobu/rok a 
bezpečného odpadu se uskuteční v so- fyzické osoby, které jsou přihlášeny k tr- vybírají se také ZDARMA.
botu 18. a v neděli 19. dubna 2020. valému pobytu v Chrastavě a jsou Děkujeme Vám, že využíváte nabízených 
Systém svozu zůstává stejný jako v loň- poplatníky místního poplatku za odpady služeb a odpad nekončí na černých 
ském roce – městem bude projíždět ZDARMA. skládkách v okolí města.
souprava kontejnerů s obsluhou, která  Výrobky pro zpětný odběr – lednice, 
bude odpad vybírat a ukládat přímo na mrazáky, pračky, myčky,sušičky, mikro- V Chrastavě dne 18. 3. 2020
vůz. Rozpis míst i časů je uveden dále. vlnné trouby, sporáky, výpočetní tech- Šárka Spáčilová, DiS.  

Hospodářsko–finanční výbor informuje
Splatnost poplatku za odpad, za psa nebo nájemné z pozemku se posunuje o 3 měsíce od splatnosti 

stanovené vyhláškou, tzn.  poplatek za odpad do 31. 7. 2020,   poplatek za psa do 30. 6. 2020, nájemné z po- 

zemku do 1. 6. 2020.

Platby převodem z účtu lze zasílat neomezeně na účty:
pro platbu za odpad: 20036 – 984852379 / 0800 – Česká spořitelna
pro platbu za psa : 4200099066 / 6800 – Sberbank
pro nájemné z pozemku: 4200099066 / 6800 – Sberbank
                                                 Pokladna Městského úřadu je až do odvolání uzavřena!
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Kultura – události

Z činnosti Městské policie Chrastava

Beseda s Josefem Dvořákem
V pondělí 9. března 2020 navštívil Chrasta- (Malý televizní kabaret), propůjčil hlas ně-
vu známý komik, divadelní, filmový a seri- kolika večerníčkům mezi nejznámější patří 
álový herec,ředitel divadla pan Josef Dvo- Maxipes Fík za něhož dostal 10 platinových 
řák. Beseda se pro velký zájem konala v ki- desek, Včelí medvídci nebo Bob a Bobek, 
ně a spolu s hercem dorazil i herec a mo- diváci ho také mohou znát z Arabely a 
derátor aktuální publicistiky na Českém Návštěvníků.Před kamerou ztvárnil přes 
rozhlase Plus pan Jan Burda, který je i mimo 800 postav, mezi nejznámější filmy a seri-
jiné zetěm Josefa Dvořáka. ály patří Jáchyme hoď ho do stroje, Parta 
Herec vyrostl v Kadani, kde začínal v ochot- Hic, Nemocnice na kraji města, Hřbitov pro 
nickém divadle a později působil v Kladiva- cizince, Rozpaky kuchaře Svatopluka a Ho-
dle v Ústí nad Labem a poté i v divadle spoda.
Semafor.Nejdříve hrál s Jitkou Molavcovou Beseda s hercem se „nesla” v příjemné 
a Jiřím Suchým a později vytvořil samostat- atmosféře, bavič chvilku neposeděl a svým 
nou skupinu. Společně pak s dalšími herci (J. vystoupením, historkami a vyprávěním 
Molavcovou, Š. Haničincovou, P. Zedníč- všechny přítomné pobavil.
kem a dalšími) vytvořil sérii pořadů pro děti                                Klára Sehnoutková

Spolupráce s PČR při dopravní nehodě na katastru obce Chrastava. Hlídka MP Chrastava na místě zajišťovala usměrňování dopravy.
Na základě telefonického oznámení hlídky MP Chrastava provedla prověření informace o údajném požáru v lokalitě Vítkov. Po příjezdu na 
místo  a zjištění skutečného stavu věci byla provedena konzultace s velitelem SDH Chrastava. Jelikož se jednalo o malé ohniště, nebylo 
nutné výjezdu SDH a hašení.
Na základě oznámení provedeno šetření ohledně přestupku na úseku občanského soužití. Na místě byl hlídkou MP zjištěn negativní 
výsledek.
Přijato telefonické oznámení o dopravní nehodě, při které došlo k poškození dopravního značení a řidič z místa nehody ujel. Na místě 
zajištěn svědek události. Na místo přivolána PČR.
Spolupráce se  zdravotnickou službou Liberec.
Odchyt toulavých zvířat  v katastru obce:  4x (předaní zvířat majiteli: 3x, umístění zvířete v útulku: 1x), uhynulé zvíře: 1x.

Činnost MP Chrastava
Kontrola okrajových částí města – Vítkov, Vysoká, Víska, Kolonka Andělská Hora, Barandov, přehrada Luční, Opakované kontroly 
zahrádkářských kolonií. Kontroly dopravní situace v centru města a okolí a přilehlém okolí.
Dohled nad dodržováním nočního klidu a veřejného pořádku v celém katastru obce Chrastava a Stráž nad Nisou

- v nočních hodinách spolupráce s OO PČR Chrastava při kontrole chatových oblastí, kontrole motorvých vozidel a jejich řidičů 
(kontroly na alkohol, drogy, odcizené RZ, odcizená motorová vozidla, osoby v pátrání).
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Vzhledem k nastalé situaci spojené s koronavirem vám přinášíme aktuální informace o změnách, týkajících se chodu chrastavských 
zařízení. 
Od pátku 13. března 2020 jsou uzavřeny knihovny v Chrastavě a Vítkově, infocentrum, muzeum a galerie. Svou činnost pozastavilo 
také kino. Již od úterý 10. března 2020  jsou pozastaveny veškeré kurzy Společenského klubu. Tato omezení potrvají až do odvolání. 
Zmíněné opatření se týká také kulturních a společenských akcí. 
Přesunuto bylo slavnostní předávání ocenění nejlepším sportovcům a osobnosti města. Zrušeno bude i představení Petra Rychlého. 
Zájezd do divadla Na Fidlovačce se prozatím neruší, předprodej proběhne ale v náhradním termínu, o kterém vás bude včas 
informovat. 
Tradiční pálení čarodějnic se v letošním roce konat nebude.
Veškeré vstupné ze zrušených představení bude navráceno po znovuotevření informačního centra. 
Zrušeny budou nejen pravidelné městské trhy, ale také každoroční setkání na Výhledech, které se mělo konat v sobotu 25. dubna. 
O dalších změnách vás budeme informovat.
                                                                                                                                                                                    Bc. Pavel Urban, vedoucí Společenského klubu 

V tuto dobu většinou informujeme, jaké akce se konají a co pro děti připravujeme. Bohužel letos 
nemůžu s jistotou napsat, co bude. Nemohu napsat termíny rybářských závodů v Hrádku nad 
Nisou. Bohužel, ani netušíme, jak do dopadne s tradičními rybářskými závody v květnu. 
Předběžný termín jsme stanovili na 15. 5., ale je to jen naše přání. O týden později, od 22. do24. 
května se má konat Severočeské územní kolo Zlaté udice, na které jsme již začali děti připra-
vovat. Vše je teď nejisté a nevíme, kam současná situace povede.
Víkendový pobyt dětí z kroužku jsme přesunuli z června na září. Nabídl se nám termín od 11. do 
13. září pro uspořádání pobytu ve Štětí. Týden před tímto pobytem, 7. září jsme naplánovali 
podzimní dětské závody v plavané. 
O aktuální situaci budeme děti informovat na facebookovém profilu Rybářský kroužek MO 
Chrastava. Na tento profil jsme také umístili několik odkazů na seriály s rybářskou tématikou, 
nebo přírodopisné dokumentární pořady. Snad se dětem v době karantény budou líbit.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Halové závody v rybolovné technice
I letošní zimu jsme vyplnili halovými závody v rybolovné technice. 

Před prvními závody jsme začali zatrénovat ve sportovní hale. Trénink jsme rozdělili do tří částí, 
tak abychom se mohli věnovat nejen zkušenějším závodníkům, ale i našim nováčkům. U no-
váčků jsem se soustředili hlavně na to, aby se naučili základní hody. U pokročilých jsme 
individuálně opravovali a pilovali techniku jednotlivých typů hodů. 

První závody se konaly v listopadu v Litvínově. Podmínky v litvínovské tělocvičně jsou hodně 
specifické. Světle modrá podlaha a modré stěny dokáží zmást i zkušené  závodníky.  Orientace 
v tomto prostření není jednoduchá a zklamou i ostřílení závodníci. Navíc je to první závod 
sezóny a některé oddíly ještě nezačaly trénovat. Co se týká výkonu, není tak velký. Ale je to 
začátek. 

Druhé závody se konaly v půlce prosince v Jablonci nad Nisou. Tyto závody jsou charakteristické 
tím, že vždycky chumelí. Naštěstí házíme v tělocvičně. Kromě sněhu jsou závody v Jablonci 
velice dobře uspořádané s výborným občerstvením. U těchto závodů jsme byli rádi, že se k nám 
připojili i noví závodníci a vyzkoušeli si závodit. Výkony závodníků byly o poznání lepší než v Li-
tvínově.

Třetí závody se pořádají v lednu ve Frýdlantě. Závody patří k našim oblíbeným, protože je to 
kousek a občerstvení je tu vyhlášené. Na závodech panuje pohoda a je to příjemné setkání s 
ostatními kluby. Protože jsme před závody uspořádali další trénink, na výkonu našich 
závodníků to bylo znát. Mnozí si vylepšili svůj rekord. 

Čtvrté závody se konaly v Klášterci nad Ohří. I přes velkou vzdálenost se nám podařilo vypravit 
dvě auta. Tělocvična v Klášterci je charakteristická tím, že se v ní hází „proti srsti“, lépe řečeno 
proti světlejší části. To má opět velký vliv na odhad a orientaci. Výsledky nebyly nejlepší. Zde se 
projeví to, kolik toho má závodník natrénováno. 

Poslední závody a celkové vyhodnocení mělo proběhnout v Bílině, 31. 3.  Bohužel tyto závody 
byly z důvodu karantény zrušeny. Poslední zprávy naznačují, že závody se pravděpodobně 
odloží na podzim. Uvidíme, v tuto chvíli nikdo nedokáže říct, jak se současná situace vyvine. 

Co se týká výkonu našich závodníků. Velice dobře si vede Aleš Kasal v kategorii do 10 let. Tady to 
vypadá celkové umístění „na bedně“. Výborný je i Daniel Stejskal v kategorii do 12 let, „bedna“ 
ho určitě nemine. Doufáme v co nejlepší umístění. V kategorii juniorek má dobré naděje na 
umístění Tereza Richterová. I ostatní závodníci se neztratili a rád bych vyzvednul výkon 
Kristýny Knoblochové a Matouše Justa, nováčků mezi závodníky. Jsme rádi za tyto nováčky, 
protože pomalu nahrazují první závodníky, kteří už nám odrůstají. 

Společenský klub oznamuje

Sport – pořádané akce, výsledky, zprávy o činnosti

Aktivity rybářského kroužku
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Volejbalový turnaj Zrušení akcí KČT
V sobotu 29. 2. 2020 jsme pořádaly 7. roč- hodně vyrovnané.
ník volejbalového turnaje žen. Tentokrát se A takto to dopadlo:
zúčastnilo šest družstev. Hrálo se na dva 1. Pilínkov
sety a do 12 bodů, což se některým nelíbilo, 2. Vratislavice
ale časově se to nedalo jinak udělat. 3. Kokonín
Občerstvení měla na starosti Zdeňka 4. Chrastava (Hovorková R., Hovorková M., 
Močárková a chtěla bych jí tímto moc Hovorková K., Lipenská E., Hovadová L., 
poděkovat. A samozřejmě i hráčkám, které Hradcová Z., Jarošová V.)
napekly buchty, udělaly guláš a řízky. Jídla  5. Hrádek n./N.
bylo  dost, ale fanoušků míň. Jinak se turnaj 6. Vesec
vydařil, hezky jsme si zahrály a bylo to i Za tým volejbalu Chrastavy R. Hovorková

Memoriál  Zemana v zápase ve volném stylu přípravek a ml. žákyň a memoriál Korycha v zápase ř.ř. st. přípravky a ml. žáků 

K L A D N O – H N I D O U S Y      1. února 2020
Rok 2020 jsme začali účastí na tradičním turnaji mládeže v Kladně. Tento turnaj naši mladí bojovníci zvládli výborně a přivezli jsme celkem 6 
medailí ( 2 x 1.místo, 2 x 2.místo a 2 x 3.místo).  Zúčastnilo se 153 závodníků z 22 oddílů ČR, Polska a Německa.  V soutěži družstev jsme 
vybojovali výborné  2.místo.
Soutěž družstev:   1.místo   Jiskra Havlíčkův Brod,  2. místo  Spartak  Nelson Chrastava,  3. místo   Sokol   Hodonín  
                              
Umístění chrastavských  borců:
Přípravka  B                                                                   
22 kg – Hazi  Vojtěch     2. místo              
22 kg – Sehnoutka  Vojtěch          4 .místo              
22 kg – Kopecký  Matěj            6 .místo             
25 kg – Ambrož  Jakub          3. místo     
31 kg – Hajna  Vojtěch        5 .místo        
35 kg – Hakl  Tomáš         1 .místo
Přípravka A    
31 kg – Gänsel  Benjamin           2.místo
35 kg – Kasal Aleš                    7.místo
35 kg – Novák Daniel               13.místo
39 kg – Hajna  Antonín               3.místo
39 kg – Hrouda Pavel                   5.místo
47 kg – Musil Štěpán                 5.místo
57 kg – Loučka Michal                 4.místo
st. žáci                                                                        
44 kg – Beneš Filip              4.místo               
44 kg – Gomolák Jan                5.místo
68 kg – Tvrdek Daniel           6.místo ml. žáci 35 kg – Novák Martin                 4.místo

TJ Spartak Nelson Chrastava: oddíl zápasu

Klub českých turistů Chrastava oznamuje 
všem svým členům a příznivcům zrušení 
všech plánovaných akcí i pro veřejnost 
(všechny výlety i Jarní setkání na Výhle-
dech) až do odvolání na základě nařízení 
vlády o vyhlášení nouzového stavu. Další 
informace o změně budou na vývěsce a  
webových stránkách Klubu. 

Připojujeme vyjádření vedení KČT.

                               za Klub KČT Zdeňka Novotná

„S ohledem na vládou vyhlášený nouzový 
stav vedení KČT všem pořadatelům jedno-
značně doporučuje do odvolání zastavit po-
řádání všech turistických akcí Klubu českých 
turistů pro členy KČT i pro veřejnost, a to bez 
ohledu na předpokládaný počet účastníků.”

Sledujte pravidelně
aktuality o omezeních
změnách a opatřeních
v oficiálních médiích

a na www.chrastava.cz
(např. provozní doby lékařů

a dalších institucí).

INFORMACE - KORONAVIR
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MEZINÁRODNÍ TURNAJ ŽÁKYŇ A JUNIOREK
B I E L A W A  ( POLSKO)

23. února 2020
Turnaje se zúčastnilo 168 závodnic z 27 oddílů Polska a Č R. Tři 
mladší žákyně reprezentovaly náš oddíl na tomto velmi dobře 
obsazeném turnaji. Děvčata vybojovala 1 x 3.místo a 2 x  5.místo.
ml. žákyně :
42 kg – Ambrožová Daniela               5. místo
58 kg – Saparová Marta                   5. místo
62 kg – Starhoňová Kateřina           3. místo 

MISTROVSTVÍ  ČESKÉ  REPUBLIKY
mladších žáků, žákyň, kadetů a kadetek

zápas volný styl
P L Z E Ň – 7. března 2020

Mistrovství České republiky se zúčastnilo celkem 147 mladých zá-
pasníků a zápasnic z 26 oddílů ČR. Mezi nimi i trojice ml. žákyň z na-
šeho oddílu, kteří si chtěli vybojovat své první medaile.  A to se jim 
podařilo. Zlaté medaile a titul Mistryně ČR si domů odvezla Daniela 
Ambrožová a Kateřina Starhoňová a na ně navázala stříbrnou 
medailí Marta Saparová. 6. místo si vybojoval starší žák Musil 
Matouš v kate-gorii kadetů. Všem upřímně blahopřeji .
Mladší žákyně :  
43 kg – Ambrožová  Daniela                1. místo – Mistryně  ČR
63 kg – Starhoňová  Kateřina              1. místo – Mistryně  ČR
63 kg – Saparová Marta                         2. místo
Kadeti :
71 kg – Musil Matouš                              6. místo  

150  HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR směrovány do dostupných telefonních opisné, vhodný orientační bod v blízkosti), 
Volejte v případě požáru, úniku nebezpeč- center v ostatních krajích. včetně počtu zraněných a dalších 
ných látek, dopravní nehody aj. Volejte když: upřesňujících informací.

l událost vyžaduje účast alespoň dvou Kdo volá – jméno a příjmení.
155  ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA záchranných složek najednou, tzn. např. Pokud jste ve stresu, uklidněte se před 
Volejte, pokud jste zraněn, máte Vy nebo při dopravních nehodách se zraněním, kdy voláním několika hlubokými nádechy a 
někdo jiný zdravotní obtíže. je potřeba přítomnosti hasičů, výdechy. V klidu odpovídejte na doplňující 

l zdravotnické záchranné služby a poli- dotazy operátora. Po oznámení události 
158  POLICIE cie. zavěste telefon, nevypínejte ho a čekejte 
Volejte v případě trestného činu, přepa- l si nejste jisti místem, kde se nacházíte, na zpětný dotaz operátora.
dení, krádeže, dopravní nehody aj. nebo ho např. ze zdravotních důvodů ne-

můžete operátorce popsat, může posloužit Automatická lokalizace volajícího
156  MĚSTSKÁ POLICIE linka 112 ke snadné lokalizaci, popř. Záchranné složky v Evropě i ve světě se 
Volejte v případě dopravních přestupků, identifikaci, volajícího. neustále snaží pracovat na zpřesnění loka-
rušení veřejného pořádku aj. l si ve stresu a krizové situaci nemůžete lizace tísňových volání. Výsledkem jejich 

vzpomenout na jiné číslo tísňové linky. úsilí je například zavedení eCall, automa-
1 1 2  J E D N OT N É  E V R O P S K É  Č Í S LO  l neovládáte češtinu, odbaví Vás operá- tického tísňového volání z vozidla, jehož 
TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ torky na lince 112 ve většině světových příjem byl na lince TCTV 112 spuštěn  v září 
Pro možnost komunikace občanů v rámci jazyků. 2017 v České republice
států EU se základními složkami IZS je l je rovnocenná národní linka tísňového Dalším krokem je využívání lokalizačních 
zavedeno mezinárodní číslo tísňového volání obsazena. SMS formátu Advanced Mobile Location 
volání 112. Systém telefonického centra (AML), jako nové funkcionality tísňové 
tísňového volání 112 umožňuje překonat Při volání na jakoukoli tísňovou linku linky 112, která bude využita také pro 
problém přetížení linek tísňového volání. sdělte operátorovi tyto údaje: národní tísňová čísla. Služba byla v České 
V případě vysokého počtu volajících v da- Co se stalo – požár, dopravní nehoda atd. republice spuštěna 11. února 2020, pro 
ném kraji jsou hovory automaticky pře- Kde se to stalo – místo (město, ulice, číslo zařízení  s  operačním  systémem  Android, 

. 

 

MISTROVSTVÍ  ČESKÉ REPUBLIKY  mladších žáků a  kadetů, zápas ř.ř.
Havlíčkův Brod – 22. února 2020

   Mistrovství České republiky se zúčastnilo celkem 159 mladých zápasníků z 26 oddílů ČR. Náš oddíl na tomto mistrovství zastupovali  tři 
zápasníci. Pro dva to byla premiéra a další startoval v kategorii kadetů, ačkoli je to starší žák. Jeli hlavně sbírat zkušenosti. Bohužel dalších 
pět závodníků se z různých důvodů nezúčastnilo.
Mladší žáci : Kadeti :
35 kg – Soukup Matouš                     5.místo 71 kg – Musil Matouš                    10.místo     
63 kg – Matuška Ondřej                     8.místo

Hasiči radí občanům: Linky tísňového volání a automatická lokalizace volajícího
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a bude nabíhat postupně několik týdnů. mobilními sítěmi nebo wi-fi sítěmi. Na vého volání použít. Nezapomeňte ale, že 
Pilotní provoz bude probíhat nejdříve na základě těchto dat pak bude schopen určit jejich zneužití je trestné. Ve smyslu 
území hl. m. Prahy a postupně se rozšíří do polohu s přesností přibližně na desítky ustanovení § 17 odst. 3 písm. a) zákona č. 
celé České republiky. metrů. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 
V praxi to bude vypadat tak, že pokud Podmínky pro fungování: pozdějších předpisů (zákon o požární 
volající vytočí jedno z tísňových čísel (112, l Telefon musí být tzv. „chytrý telefon“, ochraně) fyzická osoba nesmí vědomě 
150, 155, 158), vyšle jeho chytrý telefon vybavený lokalizačním zařízením bezdůvodně přivolat jednotku požární 
operátorovi nejpozději do 25 sekund l Používání systému Android, do budou- ochrany nebo zneužít linku tísňového 
automaticky zprávu se zpřesněnou cna také iOS volání. Pokud fyzická osoba vědomě 
polohou. Tato poloha se operátorovi l Volající musí být na signálu svého ope- bezdůvodně přivolá jednotku požární 
zobrazí na monitoru v mapě. rátora ochrany nebo zneužije linku tísňového 
Tato doplňková služba se spustí ve všech l Česká SIM karta volání, dopustí se přestupku, za který jí 
„chytrých telefonech“ s operačním l K odeslání dojde pouze vytočením tís- může příslušný orgán hasičského 
systémem Android automaticky. Není tedy ňových linek záchranného sboru, vykonávající státní 
potřeba instalovat jakoukoli aplikaci, V současné době využívá AML již 21 zemí požární dozor, uložit pokutu až do výše 20 
povolovat polohové služby nebo světa, včetně ČR, mezi nimi například Velká tisíc Kč. 
přenastavovat telefon. Služba je Británie, Spojené státy, Norsko, Švédsko, -------------------------------
bezplatná. Finsko, Rakousko, Belgie nebo Dánsko. por. Mgr. Iva Michalíčková
K určení přesné polohy bude mobilní            koordinátorka preventivně výchovné 
telefon v yužívat  pokr ytí  satel ity,  Nebojte se v případě potřeby linky tísňo- činnosti  HZS Libereckého kraje

KOMUNITNÍ CENTRUM
JEDNOTA BRATRSKÁ CHRASTAVA

B e z r u č o v a 5 0 3 – C H R A S T A V A

Nabídka Komunitního centra Bétel v době mimořádných nařízení vlády:

l Rodinné centrum Domeček udržuje kontakt s maminkami a jejich dětmi prostřednictvím videí a drobných úkolů, které zvládnou 
společně splnit. 

l Kluby pro děti a mládež - dětem jsme odeslali náměty k samostatným výletům do přírody s cílem odhalit zašifrované osobnosti. Může 
to být inspirace na výlet pro celé rodiny. Pokud byste se do hry také rádi zapojili, kontaktujte Marii Justovou na e-mail: 
justova@jbchrastava.cz

l Nabídka látkových roušek - zájemci si je mohou zdarma vyzvednout v Bétel bistru na náměstí 1. máje č. 224 (po - pá: od 11 do 16h). 
Šijeme a zásoby budeme průběžně doplňovat 

l Bétel bistro pro seniory nabízí donášku svého obvyklého sortimentu do domu 

                                                                     - bližší informace a objednávky na tel: 778 761 160 (po - pá: od 11 do 16h).

l Second hand u Bételu začíná internetový prodej oblečení a obuvi. Bližší informace na webových stránkách: www.jbchrastava.cz.

l Nabídka povzbuzení z Bible na každý den:  V Jednotě bratrské nás  již bez mála 300 let v časech dobrých i zlých povzbuzují tzv. Hesla, 
což jsou na každý den vylosované úryvky z Bible. Losují se vždy dva roky dopředu a je velmi zajímavé, jak často promlouvají do událostí, 
které pak aktuálně prožíváme. V této vypjaté době se chceme s vámi o tuto možnost povzbuzení podělit, proto každý den na našich 
webových stránkách (www.jbchrastava.cz) zveřejníme aktuální hesla spolu s krátkým zamyšlením. Kdo chcete, můžete to využít.  

l Pastorační a duchovenská služba, po předchozí osobní nebo tel. domluvě (výjimka z omezení volného pohybu při vyhlášení nou-
zového stavu pro individuální duchovní péči a služby). Kontaktní osoba Mgr. David Just, tel.: 605 969 555.

Informace ředitele Základní školy Chrastava
Vážení rodiče, 
současná situace, kdy budou školy na několik týdnů zavřeny a vyučování tak, jak je všichni známe, bude  přerušeno na dlouhou dobu, 
byla pro nás všechny ještě na začátku tohoto roku nepředstavitelná. Ale  realita nás učitele, Vás rodiče i naše žáky staví před zcela novou 
situaci a nový způsob vzdělávání. V současné době naše škola organizuje výuku na dálku přes webové stránky školy. Naši učitelé se zde 
snaží zadávat učební látku a úkoly  především za účelem  procvičování a upevnění již probraného učiva. U vzdělávacích aktivit, které mají 
vést k pochopení nové učební látky, rozhodně není naším cílem přenášet odpovědnost za vzdělávání na Vás rodiče, ale také trochu učit 
naše žáky k samostatnosti v učení a tedy „umět se učit“. Plně si uvědomujeme Vaši velmi náročnou situaci, zvláště pokud pracujete. 
Děkujeme Vám za pochopení situace a spolupráci. Poděkování také patří našim učitelům za to, jak zvládají tento pro nás všechny nový 
způsob vzdělávání „na dálku“.Od našich žáků si slibujeme, že k tomuto systému vzdělávání přistoupí zodpovědně. Systém se budeme 
dále snažit postupně vylepšovat a úskalí, která vyvstanou odstraňovat.
V této době, která přináší řadu změn, je důležité sledovat webové stránky školy (www.zschrastava.cz), na kterých škola zveřejňuje 
důležité informace pro Vás a naše žáky. Webové stránky průběžně aktualizujeme (sledujte zejména informace k vzdělávání na dálku, 
zápisu do 1. tříd a informace o ošetřovném). 
Věříme, že se s touto situací společně vypořádáme, a těšíme se, až se nám žáci vrátí zpátky do školy.

V Chrastavě 24. 3. 2020                                                                                                                                                       Mgr. Aleš Trpišovský, ředitel školy
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Červený Hrádek prodává slepičky typu
TETRA hnědá, DOMINANT všechny barvy, 

GREEN SHELL–typu Araukana a DARK SHELL–typu Maranska.
Stáří 15 – 19 týdnů, 169 – 219,-Kč/ ks. 

                                                                                                         
Prodej:  25. 4., 23. 5.  a  20. 6. 2020  

Chrastava  –  parkoviště u tržnice  –  13.05 hod.

VÝKUP KRÁLIČÍCH KOŽEK- cena dle poptávky. 
Po-Pá 9.00 – 16.00 hod  Tel. 601 576 270, 728 605 840,

www.drubezcervenyhradek.cz 

          
(z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost)

     

                                                

11. 5. 2020  / 13 h / Chrastava  (parkoviště před tržnicí)  

PRODEJ SLEPIČEK

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE

Kuřice černé, červené, kropenaté, bílé /nesou bílá vejce/, 
sussex /hnědá vejce, vysoká užitkovost/, Vlaška a kuřice Modrá,

kohoutci, Kačeny pekingské /bílé brojlerové/,Moularden /kříženec pižmové
a pekingské kachny/, Husy bílé, Krůty/kanadské širokoprsé brojlerové/,  

Kalimera /selské brojlerové kuře/, Brojlerová kuřata, Perličky

Info a objednávky:
Gallus Extra s.r.o., tel. 567 212 754, 567 214 502, 

mobil  731 701 331, 734 833 158
volejte po-pá 7-15h, email: info@prodej-drubeze.cz

   www.prodej-drubeze.cz

Poděkování za vzpomínku na zesnulého PhDr. Františka Vydru
Chtěl bych jménem celé rodiny poděkovat za projevy soustrasti s úmrtím mého otce pana 
Františka Vydry. Taktéž chci poděkovat všem, kteří si na tátu v den posledního rozloučení 
vzpomenuli či se s ním přišli naposledy rozloučit do smuteční síně chrastavského hřbitova a 
vyjádřit mu tak poděkování za jeho pestrý a přínosný život. Myslím, že jeho práce bude 
provázet nadále i další generace.
                                                                                                                     Děkuji. Ivan Vydra 

Informace
o možnosti inzerce 
v Chrastavských

listech získáte
v kanceláři

Společenského
klubu.
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/ / /

/ / / /

/ /

 reklamní štíty   infosystémy    bannery

 vizualizace    letáky    brožury    vizitky

 velkoplošný  digitální  tisk    polep  aut

 hrnky s potiskem  fotoplátna  polštáře / / /

Vítkovská 468 – CHRASTAVA
tel.: 603 260 778   www.recodesign.cz

vše od vizitky po billboard...

PŘIPOJENÍ K INTERNETU

DODÁ VKY HW a SW

Dr. M.Horákové 44 / LIBEREC / info@adv.cz

internet  telefon  počítače

www.adv.cz   480 000 000

již od 250,-Kč za měsíc!

PARTNERSKÁ  MĚSTA
CHRASTAVY

Eichstätt Lwówek Ślaşki

www.prochelektro.cz
tel.: 602 274 283

ELEKTROINSTALACE PRO RD
A PRŮMYSLOVÉ OBJEKTY

REVIZE OBJEKTŮ A ELEKTROSPOTŘEBIČŮ
ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

HROMOSVODY 

    

MONTÁŽE       REVIZE        OPRAVY      

s.r.o.PROCHELEKTRO

16

1990 – 2020
měsíční zpravodaj městského úřadu v Chrastavě

zakázková výroba nábytku

kuchyně

skříně

doplňky

tel.: 603 272 837

Chrastavské listy

modeláž nehtů

na rukách i nohách

parafínové zábaly

pedikúra

manikůra P-shine

Helena Hrušková
Vítkovská 289 – CHRASTAVA

728 887 796

PEDIKÚRA – MANIKŮRA

Ing. Lambert Medřický
1990 – 2020

TERMOVIZE
energetika

zřizování přípojek
revize elektrika a hromo

DŮLEŽITÁ  TELEFONNÍ ČÍSLA

tel.: 603 830 318, 737 360 167
Liberecká 13, 463 31 Chrastava

www.autodoprava-hradecky.kvalitne.cz

30 let s Vámi...

od roku 1990

VÝROBCE REKLAM
TISKÁ RNA  grafické studio
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