
Vážení spoluobčané, usiluje o to, aby se pandemie třetího 
stala se věc, která nemá v historii lidstva tisíciletí udržela v přijatelných mezích a 
obdoby. Celý svět, doslova celý svět, je nedoprovodily ji desítky milionů obětí.  
paralyzován novým typem koranoviru 
způsobujícího nemoc COVID 19. Všude po K datu psaní tohoto článku se snad začíná 
celém světě existují zákazy a nařízení blýskat na lepší časy a začínají se uvolňovat 
omezující svobodu pohybu a je zavřena některá omezující opatření nejen u nás, ale i 
řada institucí. Takováto paralýza po celém v řadě dalších zemí. Zda je však na obzoru 
světě nebyla ani během světových válek. ukončení pandemie, nikdo v tuto chvíli ještě 
Minulé pandemie byly sice doprovázeny říci nedokáže. Přeji proto nám všem, aby-
miliony až desítkami milionů mrtvých, ale chom  vydrželi  vše,  co  se  kolem nás děje, 
nikdy nikde po doslova celém světě a s optimismem hleděli do dalších dnů. 
neexistovalo tolik zákazů a nařízení, 
omezujících veškeré obyvatelstvo. Cíl je 20. 4. 2020              Michael Canov,
jasný, moderní společnost třetího tisíciletí starosta města Chrastava 
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Jak dlouho budou trvat veškerá omezení? 100. výročí
vzniku naší vlajky

Co je to rouškovník?
–

Usnesení Rady 
a Zastupitelstva města

–
Odložení poplatků o tři měsíce

–
 Chrastavské slavnosti

v roce 2020 definitivně zrušeny
–

Komunitní centrum Bétel

PŘÍLOHA:
KRAJ

Přesně před sto lety, 30. března 1920, byla 
Ústavou Československé republiky defini-
tivně schválena podoba československé 
vlajky. K tradiční české červenobílé byl při-
dán ještě modrý klín, který značil Sloven-
sko, a zároveň odlišil naši vlajku od polské. 
Za autora vlajky je považován heraldik 
Jaroslav Kursa. Jeho první varianta však 
měla klín jen do 1/3 délky vlajky, takže při 
horší viditelnosti nebyl příliš zřetelný, a 
proto byl prodloužen do poloviny délky.

Po rozdělení ČSFR měly oba nástupnické 
státy začít používat novou verzi, Česká 
republika však zůstala u původní česko-
slovenské, a tak si nyní můžeme připome-
nout její stoleté výročí. Z vlajky česko-
slovenské se stala vlajka česká.

Při tomto významném stoletém výročí v té-
to nelehké době dne 30. března 2020 za-
vlála vlajka i na chrastavské radnici.

Chrastava  30. 3. 2020                             
Michael Canov, starosta města Chrastava 
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R O U Š K O V N Í K
Vážení spoluobčané,

po vzoru jiných jsme se rozhodli vyzkoušet, zda i v našem městě se 
může dařit velmi vzácnému stromu, 

Rouškovníku Českému (Compressius bohemica).

Potřebnými živinami, tedy nezbytnými látkami zaručujícími  
zdravý růst a prosperitu tohoto vzácného stromu jsou: láska k 
bližnímu, ohleduplnost, přejícnost, sounáležitost,  humanita a 
víra v lepší svět a lepší lidské vlastnosti.

Návod k použití:
1. Občan přející - může na strom zavěsit nadbytečnou 

roušku libovolné konstrukce, vzoru či provedení,  pro 
potřeby méně šťastných spoluobčanů. 

2. Občan potřebný - si může jednu roušku ze stromu 
utrhnout a na její místo na znak vděčnosti zavěsit 
maličkost vhodnou k Velikonočním svátkům.

Užitek
Pokud je strom správně pěstován a dobře se mu daří, má jedinečné 
léčivé účinky proti vážným duševním poruchám, jako jsou 
hrabivost, chamtivost, hamižnost, lakota, sobectví, úzkost a 
mnoho dalších.

Co je to „rouškovník”?

Rada města na svém zasedání projednala a stavby:   „Železniční  přejezd  na  trati  089 čj. N/19/2019 uzavřené dne 26. 8. 2020, 
usnesla se takto: v žkm 9,010 Andělská Hora – Chrastava“ kterou jsou pronajaty prostory v prvním 
- s c h v á l i l a                             2. zřízení věcného břemene na pozemku nadzemním podlaží za účelem zřízení a 
v návaznosti na své usnesení 2020/01/VI par. č. 36/3, 726/2 a 789, vše v k. ú. provozování služeb – kosmetika, pedikúra, 
ze dne 13. ledna 2020 pronájem části Andělská Hora u Chrastavy, ve prospěch v budově čp. 250, náměstí 1. máje v Chra-
pozemku par. č. 1305 – orná půda o výměře společnosti GasNet, s. r. o., jímž dojde k za- stavě

2 jištění strpění umístění, zřízení a provo- -  s c h v á l i l acca 203 m , v k. ú. Chrastava I, panu 
zování stavby „Přeložka STL plynovodu, 1. návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na Antonínu Vaňkovi, za cenu 1.100,- Kč/rok, 
Andělská Hora, Chrastava, číslo stavby realizaci akce „Oprava Bílokostelecké ulice za účelem zřízení zahrady (zahrádky), vč. 
8800097051, z důvodu akce: Železniční v Chrastavě“ se zhotovitelem: STRABAG návrhu nájemní smlouvy čj. N/15/2020
přejezd na trati 089 v žkm 9,010 Andělská a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 - s c h v á l i l a                             
Hora - Chrastava“, vč. návrhu smlouvy o Praha 5, IČ: 608387441 v návaznosti na své usnesení 2020/01/VI 
budoucí smlouvě o zřízení věcného 2. návrh dohody o zrušení smlouvy o ze dne 13. ledna 2020 pronájem části 
břemene čj. SBS/13/ úhradě opravy části komunikace Bílo-pozemku par. č. 1306/1 – trvalý travní 
-  s c h v á l i l a kostelecká, Polní a Sedmidomská se porost a par. č. 1308/1 – orná půda o cel-

2 uzavření Dohody čj. D/2/2020 s panem společností: Progres Liberec s. r. o., Vilová kové výměře cca 204 m , v k. ú. Chrastava I, 
Václavem Vaníčkem o ukončení Nájemní 350, Liberec 10, 460 10, IČ: 25401645 z dů-panu Petru Kopeckému, za cenu 1.300,- 
smlouvy čj. N/24/2009 ze dne 15. 3. 2010 vodu úhrady nákladů opravy komunikací v Kč/rok, za účelem zřízení zahrady 
ke dni 30. 4. 2020, na část pozemku par. č. plné výši jiným smluvním vztahem (zahrádky), vč. návrhu nájemní smlouvy čj. 
360/1 v k. ú. Chrastava I - r o z h o d l a N/16/2020
-  s c h v á l i l a zveřejnit záměr prodeje nekompletní -  s c h v á l i l a
na základě žádosti podané paní Bc. Dagmar mostní provizorium MT-50 ve špatném 1. návrh smlouvy o zajištění přeložky 
Jirouskovou pro rok 2020 odpuštění technickém stavu za minimální cenu 75 plynárenského zařízení a úhradě nákladů s 
navýšení nájemného o průměrnou roční tisíc Kč bez DPH. Zpráva o technickém stavu n í  s o u v i s e j í c í c h  č í s l o  s m l o u v y :  
míru inflace za rok 2019 z Nájemní smlouvy provizoria a nákladech na nutnou údržbu a 4000229626, čj. RŮ/13/2020 pro realizaci 

 

 

 

 

 

Rada a zastupitelstvo města

Usnesení Rady města Chrastava č. 2020/5 dne 6. dubna 2020
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nabídka na odkup mostního provizoria -  s c h v á l i l a budoucích na zřízení věcného břemene 
-  s c h v á l i l a                            návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem: Městskému úřadu, odboru rozvoje, dotací a 

SILKOM, spol. s r.o. Dlouhá 3037, 464 01 správy majetku (ORM). Podpisem smluv  1. hodnocení a zadání akce „Chrastava – 
Frýdlant, IČO: 46713158 na realizaci akce pověřuje referenta majetku ORMrekonstrukce komunikace Na Hůrce, včetně 
„Chrastava – rekonstrukce komunikace pod - s c h v á l i l a                            

dešťové kanalizace“ na základě Protokolu Střeleckým vrchem“ na základě žádosti podané MUDr. Ilonou 
o posouzení a hodnocení nabídek v souladu - s c h v á l i l a                            Černíkovou lékařkou gynekologické 
s § 6 a § 27 zákona č. 134/2016 Sb. o 1. hodnocení a zadání akce „Rekonstrukce ordinace ve zdravotním středisku v Polní ul. 

veřejného osvětlení – lokalita Na Hůrce“ na 175, Dodatek č. 1 čj. N/17/2020 k nájemní zadávání veřejných zakázek a se Směrnicí 
základě Protokolu o posouzení a hodnocení smlouvě N/22/2019 ze dne 27. 9. 2019 Rady města Chrastava č. 1/2020 o 
nabídek, v souladu s § 6 a § 27 zákona č. - s c h v á l i l a                            

zadávání veřejných zakázek a přidělila 
134/2016 Sb. o zadávání veřejných Dohodu o úhradě nákladů spojených se 

zakázku zhotoviteli: 1. jizerskohorská zakázek a se Směrnicí Rady města směnou pozemků čj. D/3/2020 mezi 
stavební společnost, s.r.o., Pražská 392, Chrastava č. 1/2020 o zadávání veřejných městem Chrastava a Lesy ČR, z důvodu 

zakázek a přidělila zakázku zhotoviteli: pokračujících jednání o směně a arondaci 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, IČO: 
WELIDO Int. s.r.o., Novoměstská 2614, 407 lesních pozemků 49904884. Realizace akce je nezbytná z 
47 Varnsdorf, IČ: 08403406. - s c h v á l i l a                            

d ů vo d u  n á va z n o st i  na  p l á n ova n é  
zřízení věcného břemene na pozemku par. Realizace akce je nezbytná z důvodu ná-

rekonstrukce inženýrských sítí v dotčené č. 1462/1, v k. ú. Chrastava I, a na pozemku vaznosti na plánovanou rekonstrukci za-
lokalitě a příspěvku správců sítí na obnovu par. č. 860, v k. ú. Dolní Chrastava, oba ve 

řízení v majetku společnostiČEZ. vlastnictví Libereckého kraje, ve prospěch komunikace
2. návrh smlouvy o dílo (příloha č. 10b k Města Chrastava, jímž dojde k zajištění 2. návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem: 1. 
originálu usnesení) se zhotovitelem: strpění umístění, zřízení a provozování jizerskohorská stavební společnost, s.r.o., 
WELIDO Int. s.r.o., Novoměstská 2614, 407 stavby veřejného osvětlení a odvodnění Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad 
47 Varnsdorf, IČ: 08403406 na realizaci chodníku v rámci akce „Chodník podél ulice Mohelkou, IČO: 49904884 na realizaci akce 
akce „Rekonstrukce veřejného osvětlení – Vítkovské v Chrastavě, k. ú. Chrastava I a k. „Chrastava – rekonstrukce komunikace Na 
lokalita Na Hůrce“ a pověřila starostu jejím ú. Dolní Chrastava“, vč. návrhu smlouvy o Hůrce, včetně dešťové kanalizace“ a 
podpisem budoucí smlouvě o zřízení věcného pověřila starostu jejím podpisem
- d o p o r u č i l a   Z M  břemene čj. SBS/15/2020-  s c h v á l i l a             
1. odložit vyhodnocení Grantu 2020 na - v z a l a   n a   v ě d o m íhodnocení a zadání akce „Chrastava – 
příští jednání zastupitelstva sdělení ředitelky MŠ Chrastava ve věci rekonstrukce komunikace pod Střeleckým 
2. uložit komisi pro hodnocení grantu úpravy školného ve stávající situaci vrchem“ na základě Protokolu o posouzení 
provést přehodnocení rozdělení grantu s epidemie Koronaviru a hodnocení nabídek v souladu s § 6 a § 27 
ohledem na stávající pandemii koronaviru - r o z h o d l a  zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání 
3. uložit vedoucímu společenského klubu, z důvodu koronavirové pandemie nemoci veřejných zakázek a se Směrnicí Rady 
zajistit doplnění (aktualizaci) podaných Covid-19 města Chrastava č. 1/2020 o zadávání 
žádosti o grant 2020 od jednotlivých 1. o zrušení letošního ročníku Chrastav-veřejných zakázek. Realizace akce je 
subjektů a zajistit organizačně splnění ských slavností (Chrastavské slavnosti nezbytná z důvodu návaznosti na 
bodu 2. 2020)plánované rekonstrukce inženýrských sítí v 
-  p r o j e d n a l a   a   d o p o r u č i l a  ZM  2. o stanovení termínu Chrastavských slav-dotčené lokalitě a příspěvku správců sítí na 
schválit 1. změnu rozpočtu a investičního ností 2021 od pátku 4. – do neděle 6. červ-obnovu komunikace
plánu – rozpočtové opatření na rok 2020 na 2021,-  v z a l a   n a   v ě d o m í
dle ust. § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o 3. o změně termínu vzpomínkové akce na informaci o odstoupení od nabídky na 
rozpočtových pravidlech územních „povodně 2010“ z pátku 7. srpna 2020 na realizaci akce „Chrastava – rekonstrukce 
rozpočtů, ve znění pozdějších sobotu 7. srpna 2021,komunikace pod Střeleckým vrchem“ od 
- s c h v á l i l a                            a pověřila vedoucího společenského klubu zhotovitele: STRABAG a.s., Kačírkova 
jako příslušný orgán obce v souladu s Pavla Urbana, aby neprodleně zajistil 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ: 
ustanoveními § 102 odst. 3 a § 102 odst. 2 realizaci potřebných opatření k zajištění 608387441 a přidělila zakázku uchazeči, 
písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve usnesení RM ve vztahu ke smluvním který se umístil druhý v pořadí: SILKOM, 
znění pozdějších předpisů svěření své partnerům.spol. s r.o. Dlouhá 3037, 464 01 Frýdlant
pravomoci k uzavírání smluv o smlouvách 

Usnesení ze ZM Chrastava dne 20. dubna 2020
ZM na své schůzi projednalo a usneslo se takto: 
- schválilo  koupi částí pozemků par. č. st. 3/1 o výměře 92 m2 - zastavěná plocha, nově označeno par. č. 951, par. č. 319/1 o výměře 82 m2 - 
ostatní plocha, nově označeno par. č. 319/21, par. č. 324/3 o výměře 18 m2 - ostatní plocha, nově označeno par. č. 324/9, vše dle 
geometrického plánu č. 1061-87/2020 v k. ú. Dolní Chrastava, od pana Václava Levory, za cenu 48.000,- Kč a náklady spojené s koupí, vč. 
návrhu kupní smlouvy čj. K/3/2020 
- schválilo  koupi pozemku par. č. 740/1 o výměře 1111 m2 - ostatní plocha, neplodná půda, v k. ú. Dolní Chrastava, se závazkem budoucího 
vybudování rámového propustku k zajištění sjezdu na pozemek par. č. 576/3 v k. ú. Dolní Chrastava od Českého kynologického svazu ZKO 
Chrastava – 429, za cenu 111.100,- Kč a náklady spojené s koupí, vč. návrhu kupní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti čj. K/4/2020 
- schválilo   záměr prodat ideální podíl ve výši 3/10 z celku pozemku par. č. st. 125/2 dle geometrického plánu č. 1062-86/2019 o výměře 
405 m2, v k. ú. Dolní Chrastava, jehož součástí je budova čp. 104, Nádražní ulice, bytový dům s 18-ti bytovými jednotkami za minimální cenu 
vycházející ze znaleckého posudku ve výši 3.964.596,- Kč 
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- schválilo na základě žádosti a v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2020 poskytnutí neinvestiční účelové dotace TJ Spartak 
Chrastava, spolek, Turpišova 292, 463 31 Chrastava, IČ 467 44 657, na opravy a udržování sportovišť, které jsou ve vlastnictví TJ Spartak 
Chrastava, ve výši 200.000,-- Kč 
- schválilo na základě žádosti darovací smlouvu DR/4/2020 – poskytnutí finančního daru Hospicu sv. Zdislavy, o.p.s., Pod Perštýnem 
321/1, Liberec IV–Perštýn, 460 01 Liberec, IČ 287 00 210 ve výši 31.075,-- Kč (5,- Kč*počet obyvatel, k 01.01.2020 Chrastava 6 215 
obyvatel)
- schválilo na základě žádosti darovací smlouvu DR/3/2020 – poskytnutí finančního daru pro Domov pokojného stáří – Domov sv. Vavřince 
v Chrastavě spadající pod Oblastní charitu Liberec, Uhlířská 424/7, 460 01 Liberec – Liberec XI-Růžodol I, IČ 265 20 699 ve výši 100.000,-- 
Kč 
- schválilo návrh 1. změny rozpočtu a investičního plánu na rok 2020
- schválilo na základě žádosti poskytnutí účelové dotace manželům Karel Chvojka a Jaroslava Chvojková, oba bytem Horní Vítkov 3, 463 31 
Chrastava, na vybudování domovní ČOV ve výši maximálně 80 % prokazatelných, účelně vynaložených nákladů, nejvýše však 80.000,- Kč 
celkem na jednu nemovitost (rodinný dům určený a užívaný k trvalému vlastnímu bydlení, který nelze efektivně napojit na veřejnou 
kanalizaci) 
ZM
1. s c h v á l i l o  odložení vyhodnocení Grantu 2020 na příští jednání zastupitelstva
2. u l o ž i l o  komisi pro hodnocení grantu provést přehodnocení rozdělení grantu s ohledem na stávající pandemii koronaviru
3. u l o ž i l o  vedoucímu společenského klubu, zajistit doplnění (aktualizaci) podaných žádosti o grant 2020 od jednotlivých subjektů a 
zajistit organizačně splnění bodu 2.

Městské informační centrum 
provozní doba 

Od pondělí 20. dubna je  Infocentrum provizorně otevřeno. 
Služby Infocentra budou poskytovány z okénka. 

Provozní doba: 

Pondělí 8.00 – 10.00 a 13.00 – 15.00

Úterý zavřeno

Středa 8.00 – 10.00 a 13.00-15.00

Čtvrtek zavřeno

Pátek 8.00 – 10.00 a 13.00 – 15.00   

Služby, které budou k dispozici:

· Kopírování

· Tisk černobíle i barevně 

· Prodej propagačních předmětů 

· Zprostředkování propagačních materiálů

· Vrácení vstupného ze vstupenek zakoupených v našem 
Infocentru

· Prodej Chrastavských listů  

Během provozní doby bude možné získat zpět peníze za zrušená 
představení (pouze za vstupenky zakoupené v chrastavském Info-
centru). 

Prosíme o dodržování hygienických zásad – rouška a optimálně i 
ochranné rukavice.

Aktuální změny budou zveřejněny na webu města, FB stránkách a 
samozřejmě také na vývěsce Infocentra.

Bc. Pavel Urban, vedoucí Společenského klubu 

Travesti show NEMOCNICE NA POKRAJI ZKÁZY byla přesunuta na 
nový termín 23. listopadu 2020. Vstupenky zůstávají v platnosti. 
Vstupné vám bude případně vráceno v Infocentru.

Splatnost poplatku za odpad, za psa nebo nájemné z pozemku se pro tento rok 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 pozemku do 1. 6. 2020.
Platby převodem z účtu lze zasílat 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 od 20.4.2020 až do odvolání otevřena v omezeném provozu:
PONDĚLÍ a STŘEDA   7:30 – 12:00  a  13:00 – 17:00

Hospodářsko–finanční odbor informuje

Řešení přestupku krádeže – vyřešeno dle zákona.

Přijaté  oznámení  ohledně  osob  jevící známky podnapilého stavu 

v ul. Nádražní Chrastava. Po příjezdu hlídky MP byla skupina osob 

ztotožněna a přestupek na úseku veřejného pořádku byl vyřešen 

dle zákona.

Řešení přestupku na úseku občanského soužití. Řešeno dle 

zákona.

Spolupráce se  zdravotnickou službou Liberec.

---------------------------------------------------------------------    

Odchyt toulavých zvířat  v katastru obce:  2x

Předaní zvířata majiteli: 2x  

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 ce-

lém katastru obce Chrastava a Stráž nad Nisou

- v nočních hodinách spolupráce s OO PČR Chrastava při 

kontrole chatových oblastí, kontrole motorových vozidel 

a jejich řidičů (kontroly na alkohol, drogy, odcizené RZ, 

odcizená motorová vozidla, osoby v pátrání).

Během celého měsíce prováděny kontroly na uzemí katastru obce 

ohledně dodržování nařízení vlády ČR při vyhlášeném krizovém 

stavu.

Z činnosti městské policie
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Zvýšení turistické atraktivity partnerských měst pomocí společného kulturního dědictví
Program:  Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014–2020
Registrační číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0002057
Oblast podpory:  Fond mikroprojektů

Termín realizace projektu:  2020

Předpokládané celkové náklady projektu:    cca 59.900 EUR

85 % dotace z celkových uznatelných výdajů, max. 30.000 EUR 
Město Chrastava plánuje v letošním roce na místě bývalé textilní 
továrny zrealizovat úpravy, které zpřístupní bývalou strojovnu s 
částí náhonu pro veřejnost.
Lwówek Śląski, náš partner v daném projektu, provede v rámci 
společného projektu další úpravu a rekonstrukci své historické 
radnice.
V současné době ze strany města Chrastava probíhají přípravy 
realizace akce tak, aby během léta mohla celá akce stavebně 
proběhnout. O průběhu akce, např. o vítězném zhotoviteli i o 
postupu prací u našeho polského partnera, vás opět budeme 
informovat na webu města Chrastava i v Chrastavských listech.

 V Chrastavě dne 9.  4.  2020       Ing. Jiří Vodička, ORM MěÚ Chrastava

Na projekt bude poskytnuta finanční podpora z Evropské unie.

Přesunutí termínu oslav na jaro 2021
Učebny chrastavské hudební školy v tehdejším společenském klubuse zaplnily žáky poprvé v roce 1960, letos je tomu tedy krásných 60 let.  
V době vzniku společenského klubu byla hudební škola hojně navštěvována žáky z přilehlého okolí. Vyučoval se zde také balet, působil zde 
divadelní klub, konaly se taneční a různé zábavy. 
Společenský klub a hudební škola má za sebou tedy bohatou historii. Proto jsme naplánovali na říjen roku 2020 oslavu, při které jsme si 
chtěli připomenout, kdo stál za vznikem společenského klubu, bývalé lektory i žáky a společně si zavzpomínat a prožít hezký společenský 
večer. 
Bohužel nám současná situace neumožňuje připravit takový večer tak, aby byl opravdu povedený a  jednou na něj mohli vzpomínat i naši 
nástupci. S žáky se nyní bohužel nevidíme a právě oni budou nedílnou součástí připravovaného večera. Není tedy možné se na tak důležitou 
událost náležitě připravit.  Rozhodli jsme se tedy přesunout termín na jaro 2021. Termín bude upřesněn.
Pokud máte na společenský klub a hudební školu vzpomínky nebo fotografie,  o které byste se rádi podělili již nyní, uvítáme jejich zaslání na 
email: Helena.Kacenova@gmail.com.  

Helena Kačenová, lektorka hudební školy Chrastava

Kultura – události

Oslava 60ti let společenského klubu a chrastavské hudební školy

Chrastavské slavnosti 2020 definitivně zrušeny
Rada města rozhodla v pondělí dne 6. dub- zajištěná vystoupení. řešením. Navíc 7. srpen 2021 bude stejně 
na 2020 o definitivním zrušení Chrastav- Ať žijí Chrastavské slavnosti 2021, které se jako byl 7. srpen 2010 v sobotu. A to, že 
ských slavností 2020 z důvodu pandemie budou konat od pátku 4. června do neděle akce „10 let poté“ se bude konat až 11 let 
koronaviru. 6. června 2021.  poté? No a co? Když v Rusku mohli mít 
Celosvětový  boj  s  koronavirem pokračuje. Změna termínu vzpomínkové akce „10 let říjnovou revoluci v listopadu a ve Francii 
V naší zemi vláda signalizuje možné první poté“ mohli být tři mušketýři čtyři, tak co by v 
zmírnění přijatých restriktivních opatření. Rada města též rozhodla, že se vzpomín- Chrastavě nemohlo být „10 let poté“ po 
Je však jisté, že povolení masových akcí v ková akce na povodně 2010, která byla letech jedenácti. 
řádech tisíců návštěvníků, přijde na řadu naplánována přesně na 10. výročí ničivé Chrastava  07. 3. 2020            
jako poslední. Bylo by tak velkou otázkou, povodně, na pátek 7. srpna 2020, přeloží o Michael Canov, starosta města Chrastava 
jestli by takovéto uvolnění vůbec bylo před jeden rok na sobotu 7. srpna 2021. 
posunutým srpnovým termínem slavností Důvodem byla taktéž epidemie koronaviru. 
vydáno. Osobně si myslím, že nebylo. A i Na tuto akci chceme pozvat řadu přímých 
kdyby bylo, stály by slavnosti v rouškách aktérů. Kromě hasičů, záchranářů a dalších 
vůbec za to? A dovolil by vůbec občanům účastníků chceme pozvat i představitele 
strach z rozšíření nákazy účast v davech státu, kteří tehdy do Chrastavy přijeli a 
před podiem? Rada města rozhodla, že to Chrastavě pomohli, včetně tehdejšího 
fakt nemá smysl. Včasné zrušení navíc prezidenta republiky a tehdejšího 
umožní, že Město Chrastava nebude platit předsedy vlády. Za situace, která nastala, 
žádné storno poplatky za již dávno se nám zdá přeložení o rok tím nejlepším 
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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

okolí Chrastavy. Snažíme se je zavést nejen NOUZOVÝ STAV Senioři nejsou sami
na známá místa, ale pomoci jim objevit i Klub Evergreen 55+, v rámci Přístavu 3V V KOMUNITNÍM CENTRU BÉTEL
skryté kouty místních krásných lesů a luk, z.ú., sdružuje aktivní seniory, kteří spolu Stejně tak jako celou naši zem i nás v Bételu 
například studánky či místa nečekaných rádi tráví čas. V posledních týdnech jsme zastihl na začátku března, uprostřed 
výhledů. Hra není uzavřená pouze pro byli nuceni zrušit všechny společné akce i jarních prázdnin, nouzový stav. Zastihl nás 
pravidelné účastníky aktivit Komunitního osobní návštěvy, přesto naši přátelé nečekaně, bez velkého varování. Nikdo z 
centra Bétel, pokud máte zájem o zaslání nezůstávají sami. Každý den mohou začít nás nic podobného nezažil a tak jsme se ani 
zadání, napište načtením krátké SMS plné povzbuzení, kterou nemohli připravit předem. Proto hned v 
 justova@jbchrastava.cz.        Marie Justovájim zasíláme. Telefonické rozhovory s na-pondělí 16. března zasedl tým vedení KC 
                                                                                                                          šimi seniory nám pomáhají ve vzájemném Bétel a společně jsme začali přemýšlet, jak 
Klub PodVodou na síti i v lesekontaktu a zároveň máme možnost zjistit můžeme být za těchto okolností užiteční. 

případné potřeby, které můžeme pomoci Nouzový stav a osobní odloučení členů Tak jako mnozí další, také dvě slečny 
zajistit. Seniorům nabízíme pomoc jak s klubu PodVodou jsme se pokusili vyřešit učitelky začaly šít hned ve volných chvílích 
donáškou jídla, tak i roušek. Přístav 3V pravidelným on-line setkáváním. Nápad se látkové roušky a díky okénku Bétel bistra 
obdržel pro své klienty  nanofiltry, které si ujal a myslím, že jsme všichni moc rádi, že jsme je mohli rozdávat všem potřebným. 
mohou vyzvednout u okénka v Bétel bistru. spolu můžeme tímto způsobem udržovat Dále zde přinášíme několik dalších 
V neděli 19. 4. jsme alespoň pár seniorů kontakt. Setkáváme se každý pátek ve svědectví o tom, jak jsme se s fungováním 
mohli potěšit improvizovaným malým stejném čase. Zahrajeme si nějakou hru a v nouzovém stavu poprali my v Bételu. 
koncertem pod balkóny DPS v Bezručově povzbudíme se do dalšího týdne. Děti mají 
ulici. Společně se snažíme, abychom toto možnost se zapojit do několika projektů, Rekonstrukce domu v Bezručově ulici
nelehké období zvládli co nejlépe, a těšíme které mohou plnit na individuálních  Navzdory pandemii se nezastavila 
se na mnoho skvělých setkání, která jsou procházkách.                        Vojta Briestenskýrekonstrukce domu KC v Bezručově ulici. 
před námi.                             Kateřina HelisováRadujeme se z nové fasády a řešíme každý 

den množství důležitých věcí – výmalby, 
Rodinná hra KC Bételsvítidla, podlahové krytiny atd. Už se moc 
Otevřeli jsme již třetí kolo rodinné hry, kdy těšíme, až bude vše dokončeno a budeme 
úkolem účastníků je dojít podle mapy a se tam s mnohými Chrastaváky zase 
fotografií na rozličná místa v přírodě a tam setkávat. Začali jsme také s opravami a 
splnit různé úkoly - najít citát, uhodnout jarní údržbou našeho dětského hřiště. 
historickou osobnost, zahrát si drobnou Paluba lodi Irene je už natřená, hned jak to 
rodinnou hru… Hlavním cílem hry je bude možné, otevřeme hřiště pro malé 
podpořit rodiny v aktivním trávení volného návštěvníky.                        Milena Dvořáková
času a poskytnout jim náměty na výlety po 

Youtuberky z RC Domeček
Od poloviny března je RC Domeček po-
dobně jako další podobná centra zavřené. 
Hledali jsme způsob, jak být s dětmi a jejich 
maminkami stále v kontaktu. Začali jsme 
nahrávat krátké programy na různá 
témata na Youtube. Naši hosté nás mohou 
sledovat na svých monitorech a tak se 
alespoň virtuálně účastnit klubu. Také 
dostávají různé úkoly, které mohou 
postupně plnit buď doma, nebo venku při 
procházkách. 
Máme i zpětnou vazbu v podobě fotografií 
a videí, které nám maminky posílají. 
Těšíme se, až naše herna znovu ožije 
pohybem a smíchem dětí. A také až bude 
vonět káva při posezení s maminkami.                                                                                                         
                                                    Slávka Kasalová
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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:  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

2
Poptávám PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR v Chrastavě o výměře 30 - 100 m , v přízemí, 

s přístupem k elektřině a vodovodnímu řadu.  Nabídky prosím na telefon 721 721 512.  

Inzerce – pro občany i podnikatele

Město Chrastava se rozhodlo připojit k výzvě města Mnichovo 
Hradiště, které se na Den světového zdraví, který připadá na 7. dub-
na, rozhodlo vyvěsit státní vlajku České republiky jako symbolické 
uznání laskavosti a odvahy statisíců lidí.

Město Chrastava proto na znamení úcty vyvěsí dne 7. dubna 2020 
státní vlajky na počest lékařů, zdravotních sester, hasičů, vědců, 
prodavaček, řidičů, pošťáků, úředníků, policistů, vojáků, mediků, 
švadlenek,  vývojářů  a  statisíců  dobrovolníků…. těch  všech, kteří 
s vypětím  sil  bojují  za naše zdraví, nezištně pečují o druhé, udržují 
v běhu základní infrastrukturu a dělají maximum, aby ochránili 
nejohroženější skupiny občanů.

Vlajky pro hrdiny dnešních dní budou vlát až do konce aktuálního 
nouzového stavu.

                                                Ivana Loučková, vedoucí kanceláře starosty

Vlajka pro hrdiny
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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

1990 – 2020
měsíční zpravodaj městského úřadu v Chrastavě

zakázková výroba nábytku

kuchyně

skříně

doplňky

tel.: 603 272 837

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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