
Dne 22. 3. 2021 byla zahájena oprava pra- berce tedy bude možné použít tento nájezd pouze sjezd u obalovny a při cestě z Chra-
vého jízdního pásu silnice I/35 mezi Stráží u čerpací stanice a sjezd při jízdě od Bílého stavy do Liberce použít pouze nájezd u 
nad Nisou a Chrastavou,která navazuje na Kostela nad Nisou. Pro cestu do Liberce lze obalovny. 
opravu  levého  jízdního  pásu  provedenou případně jet ze sídliště směrem na Machnín Ve třetí etapě od 28.6.2021 do 15.7.2021 
v loňském roce. a pokračovat dále přes Svárov a Stráž nad bude otevřen jak sjezd a nájezd u čerpací 

Nisou až do Liberce. Budou tedy uzavřeny Tato uzavírka nemá vliv na sjezdy do Chra- stanice, tak u obalovny a bude uzavřen 
sjezdy i nájezdy u obalovny a u Svárova.stavy směrem od Liberce, což znamená, že pouze sjezd a nájezd Svárov, který se už 

oba sjezdy do Chrastavy (sídliště i centrum) V druhé etapě od 4.6.2021 do 27.6.2021 Chrastavy spíše netýká a bude tedy možné 
budou po celou dobu stavby bez omezení. bude otevřen pouze nájezd a sjezd Machnín užívat oba sjezdy a nájezdy do Chrastavy 

(u obalovny) a bude uzavřen sjezd a nájezd bez omezení.Podstatný vliv uzavírky však je pro nájezd a 
u čerpací stanice. Bude také uzavřen sjezd a sjezd na komunikaci směrem na Liberec, Celá stavba by tedy měla být dokončena do 
nájezd u Svárova ve směru na Liberec. Tzn. kdy v první etapě od 22.3.2021 do 3.6. 2021 15.7.2021. Věříme však, že se zhotoviteli 
pro vjezd do Chrastavy při cestě od Bílého bude otevřen pouze nájezd z centra města podaří čas opravy urychlit, jako tomu bylo v 
Kostela nad Nisou bude možné použít (u čerpací stanice Benzina). Při cestě do Li- minulém roce.                 Ing. Daniel Fadrhonc

V loňském roce došlo na stovkách poboček pošta vždy odmítala. A tak od 1. dubna bu-
České pošty po celé republice ke zkrácení de sice pošta otevírat až po polední pauze 
denní  otevírací doby z devíti hodin na sedm ve 13 hodin, ale zato bude mít otevřeno až 
a to tak, že v některé dny se dvě hodiny ode- do 20 hodin, tzn. i v rozmezí 18 až 20 hodin, 
bírají ráno (začíná se až v 10 hodin) a v ně- kdy dosud v historii nikdy v Chrastavě pošta 
které odpoledne (končí se už v 16 hodin).  otevřeno neměla.    
Toto zkrácení bylo a je ze strany České pošty Otevřeno tak bude následovně: 
nezvratné (hlavním důvodem je skuteč- Po 10–12 a 13–18, St 13–20 
nost, že takto nemusí na daném místě a Út, Čt, Pá 8–12 a 13–16.
střídat, neboť 7 hodin na něm může být Podařilo se domluvit na chrastavské poště 
jeden pracovník).  od 1. dubna i další vylepšení, kdy v období 
Na můj návrh jsem se při osobním jednáním zvýšené poptávky (např. v předvánočním 
20. ledna s panem ředitelem Miroslavem čase) bude otevřena mimořádná balíková 
Štěpánem, ale domluvil na pilotním progra- přepážka ze dvora a v hodinách zvýšené 
mu, kdy jeden den v týdnu bude pošta ote- poptávky mimořádná přepážka v kanceláři 
vřená i v hodinách, kdy dosud nebyla a vedoucího pošty. 
umožní tak návštěvu i těm, kdo dříve prostě Všechna výše popsaná opatření byla 
nemohou. Předpokládám, že s tímto roz- písemně sdělena dopisem pana ředitele 
hodnutím budou spokojeni zejména ti, kteří Štěpána ze dne 24. února 2021.  
právě z tohoto důvodu léta požadovali 
otevření v sobotu, což v Chrastavě Česká V Chrastavě dne 26. 2. 2021   Michael Canov
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603 941 561   603 347 676
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Pilotní projekt České pošty v Chrastavě –
ve středu do 20 hodin

Částečná uzavírka silnice I/35 – uzavření sjezdů do Chrastavy

Usnesení Rady města Chrastava
–

Poplatek za odpady
má splatnost 30.4.2021 

–
I letos bez Chrastavských slavností

–
 Informace Střeleckého klubu

–
Hasiči radí občanům

–
BÉTEL připravil rodinnou hru:

Poznejte hranice Chrastavy
–

Sčítání lidu 2021

ETAPA 1 (22.3.–3.6.) ETAPA 2 (4.6.–27.6.) ETAPA 3 (28.6.–15.7.)

LIBEREC   CHRASTAVA

CHRASTAVA   LIBEREC

LIBEREC   CHRASTAVA

CHRASTAVA   LIBEREC

LIBEREC   CHRASTAVA

CHRASTAVA   LIBEREC

DĚČÍN   CHRASTAVA

bez omezení oba sjezdy (sídliště, u Penny)
bez omezení!

otevřen pouze nájezd u BENZINY

otevřen pouze nájezd u OBALOVNY

otevřen pouze sjezd u OBALOVNY všechny sjezdy a nájezdy bez omezení
DĚČÍN   CHRASTAVA
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Jana Eichlerová zdobí interiéry veřejných budov
I v době omezení kulturní činnosti Spole-
čenský klub nezahálí. Nastala doba věno-
vat se činnostem, na něž nezbývalo mnoho  
času při plném provozu. 

Pozornost byla věnována výbavě interiérů, 
kterou kromě nábytku a dalšího vybavení  
bylo i vyzdobení velkých fádních bílých 
ploch chodeb a místností. 

Toho úkolu se ujala, s talentem jí vlastním, 
zaměstnankyně Společenského klubu paní 
Jana Eichlerová. 

Postupně vyzdobila stěny společenských 
místností v klubech s pečovatelskou 
službou – Pohoda a Trojlístek, prostory 
centra volnočasových aktivit, chodby před 
obřadní síní a v neposlední řadě i některých 
prostor městského úřadu.  

O jejím výtvarném talentu jsme se mohli 
přesvědčit již dříve na výstavách jejích prací  
v městské galerii  i v polském  partnerském 
městě Lwówku Ślonském. 

Reportáž můžete zhlédnout na TV Chrasta-
va na internetu města ( www.chrastava.cz ).

                                 V.Loučka, Společenský klub

Jana Eichlerová
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Rada a zastupitelstvo města

Usnesení Rady města Chrastava ze dne 15. března 2021
Rada města na svém zasedání projednala a usnesla se takto:
- s c h v á l i l a        
1. v návaznosti na své usnesení 2020/02/I ze dne 3. února 2020 zřízení věcného břemene čj. VB/3/2021 na pozemku par. č. 1484, v k. ú. 
Horní Chrastava, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby „IP-12-
4009849 - LB-Chrastava-ppč.1025/3,vNN, vým.SP+kNN“, za cenu 12.100,- Kč vč. DPH a náklady spojené se zřízením věcného břemene
2. v návaznosti na své usnesení 2019/06/IV ze dne 24. dubna 2019 zřízení věcného břemene čj. VB/4/2021 na pozemcích par. č. 489/21, 
par. č. 688/4, par. č. 688/25 a par. č. 770/1, vše v k. ú. Dolní Chrastava, ve prospěch společnosti GasNet, s. r. o., jímž dojde k zajištění strpění 
umístění, zřízení a provozování stavby „REKO MS Chrastava – Bílokostelecká II, číslo stavby: 7700101010“, za cenu 77.803,- Kč vč. DPH a 
náklady spojené se zřízením věcného břemene
3. v návaznosti na své usnesení 2020/01/II ze dne 13. ledna 2020 zřízení věcného břemene čj. VB/5/2021 na pozemku par. č. 1504, v k. ú. 
Chrastava I, ve prospěch Sboru Jednoty bratrské v Chrastavě, jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby
„Kanalizační přípojka pro objekt Komunitního centra Bétel č. p. 503, ul. Bezručova, Chrastava“, za cenu 4.840,- Kč vč. DPH a náklady 
spojené se zřízením věcného břemene
- s c h v á l i l a                                   
záměr prodloužit pronájem pozemků uvedených ve stávající Smlouvě o pronájmu pozemku čj. N/18/2012 ze dne 27. 4. 2012 ve znění 
Dodatku č. 1 čj. N/29/2013 ze dne 18. 12. 2013 a Dodatku č. 2 čj. N/22/2014 ze dne N/22/2014, pro k. ú. Chrastava I, Chrastava II, Horní 
Chrastava (příloha č. 2  k originálu usnesení), uzavřené za účelem zemědělské výroby na dobu určitou do 30. 4. 2022, v souladu s § 2339 
odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a agrotechnickými lhůtami do konce pachtovního roku, tj. do 30. 9. 2022  
-  s c h v á l i l a                                   
1. hodnocení a zadání veřejné zakázky „Činnost koordinátora BOZP a TDS“ na výkon stavebního dozoru a kontrolu bezpečnosti práce na 
akci „Chrastava – splašková kanalizace ve Vítkovské ulici“ na základě Protokolu o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 6 a § 27 
zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a se Směrnicí Rady města Chrastava č. 1/2020 o zadávání veřejných zakázek a 
přidělila zakázku příkazníku: QM-4C, s.r.o., Jeronýmova 62/24, Liberec VII-Horní Růžodol, 460 07 Liberec, IČ: 09686380. 
2. návrh příkazní smlouvy s příkazníkem: QM-4C, s.r.o., Jeronýmova 62/24, Liberec VII-Horní Růžodol, 460 07 Liberec, IČ: 09686380 na 
výkon stavebního dozoru a kontrolu bezpečnosti práce na akci „Chrastava – splašková kanalizace ve Vítkovské ulici“
- s c h v á l i l a   cenovou nabídku společnosti ČEZ a.s. na dodávku elektřiny pro roky 2022 a 2023 
-  r o z h o d l a  o vypořádání zlepšeného výsledku hospodaření zřízených PO za rok 2020 
- s c h v á l i l a
v souladu se zákonem č. 239/2012 Sb., kterým se mění zákon 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související 
zákony a v souladu s usnesením RM ze dne 15.03.2021 č.j. 2021/04/V účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací za rok 2020 
sestavené k rozvahovému dni 31.12.2020,

a) Základní škola Chrastava, náměstí 1. máje 228, okres Liberec, příspěvková organizace, IČ 72741643
b) Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69, příspěvková organizace, IČ 72741724 
c) Mateřská škola, Chrastava, Revoluční 488, příspěvková organizace, IČ 72741881 
d) Školní jídelna Chrastava, Turpišova 343, okres Liberec, příspěvková organizace, IČ 69411123

-  s c h v á l i l a
na základě žádosti poskytnutí účelové dotace paní Martině Bočkové, bytem Bílokostelecká 191, 463 31  Chrastava, na připojení objektu na 
veřejnou kanalizaci ukončenou ČOV v obci ve výši maximálně 50 % prokazatelných, účelně vynaložených nákladů, nejvýše však 30.000,- 
Kč celkem na jednu nemovitost (dům určený k trvalému vlastnímu bydlení) 
-  s c h v á l i l a
na základě žádosti poskytnutí účelové dotace panu Mgr. Radku Šimonkovi, bytem Bílokostelecká 186, 463 31  Chrastava, na připojení 
objektu na veřejnou kanalizaci ukončenou ČOV v obci ve výši maximálně 50 % prokazatelných, účelně vynaložených nákladů, nejvýše však 
30.000,- Kč celkem na jednu nemovitost (dům určený k trvalému vlastnímu bydlení) 
-  s c h v á l i l a  inventarizační zprávu o provedení inventarizace za rok 2020
-  v z a l a   n a   v ě d o m í  zápis č. 2021/4 z jednání bytové a sociální komise ze dne 1. 3. 2021 
1) RM   r o z h o d l a   uzavření smlouvy o poskytnutí nájmu bytu v DPS paní Marii Slabihoudkové 
2) RM   r o z h o d l a   uzavření smlouvy o poskytnutí nájmu bytu v DPS paní Haně Dankové 
3) RM   r o z h o d l a   uzavření smlouvy o poskytnutí nájmu bytu v DPS paní Heleně Tiché 
-  s c h v á l i l a  Ceník č. 4/2021 – vstupného do Muzea hasičské techniky v Chrastavě 
-  s c h v á l i l a
Dodatek č. 1 a Dodatek č. 2 ke Smlouvě licenční č. CNS_SSL_09_22_MeUChrastava k užití 3. stupně podpory k softwarovému dílu Spisová 
služba/ELISA se společností CNS a.s., se sídlem Nad Šafranicí 574, 276 01 Mělník a pověřila starostu města podpisem těchto Dodatků 
-  v z a l a   n a   v ě d o m í  zprávu o vyhodnocení hospodaření v lesích města v roce 2020 a plánu hospodaření v městských lesích na rok 2021 
-  u l o ž i l a  vedoucímu ORM zajistit realizaci úkolů dle bodu č. 1, včetně uzavření příslušných smluv systémem náležité péče v roce 2021. 
- s c h v á l i l a
podání žádosti o vydání dvou debetních platebních karet k bankovnímu účtu č. 39028-098482379/0800 vedeného u České spořitelny, a. s. 
pro držitele paní Pavlínu Reslovou - pokladní HFO a paní Hanu Urbanovou - vedoucí OZO, a to z důvodu zrušení pobočky (pokladny) České 
spořitelny v Chrastavě 
- r o z h o d l a  vzhledem k epidemiologické situaci a jejího výhledu o zrušení Chrastavských slavností 2021.
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Rada města na svém zasedání projednala a usnesla se takto: 
- r o z h o d l a

na základě Zprávy o hodnocení nabídek k veřejné zakázce s názvem: „Chrastava – splašková kanalizace ve Vítkovské ulici“ zadávané ve 

zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon“) v souladu ustanovením § 122 odst. 1 zákona o výběru dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky 

nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, tj. společnosti 1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o. Pražská 392, 463 42 

Hodkovice nad Mohelkou, IČ: 49904884
- s c h v á l i l a
návrh smlouvy o dílo na realizaci akce „Chrastava – splašková kanalizace ve Vítkovské ulici“, který byl součástí nabídky vybraného 
dodavatele, společnosti 1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o. Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, IČ: 49904884 a 
pověřila starostu jejím podpisem v souladu s ustanovením § 124 zákona
- s c h v á l i l a
aby při všech soudních jednáních ve věci vedené Okresním soudem v Liberci pod sp. zn. 13 C 143/2020, spolu s advokátní kanceláří SPOLAK 
s.r.o. zastupoval účastníka řízení Město Chrastava, které je žalobcem, Ing. Daniel Fadrhonc, investiční referent ORM 

Usnesení mimořádné Rady města Chrastava č. 2021/05 dne 22. března 2021

I letos bez Chrastavských slavností

Poplatek za odpady má

splatnost 30.4.2021
Z deníku Městské policie Chrastava – únor 2021

Hospodářsko-finanční odbor Městského 
úřadu Chrastava upozorňuje občany na 
blížící se splatnost místního poplatku za 
komunální odpad, tj. 30. 4. 2021.

Od roku 2020 se složenky nezasílají. 
Variabilní symbol pro platbu převodem z 
účtu byl každému poplatníkovi přidělen 
dopisem doručovaným v prosinci roku 
2019.
Případné dotazy zodpovíme na telefonním 
čísle 482 363 854 nebo 482 363 851.
Podrobné informace k místním poplatkům 
naleznete na webových stránkách města 
www.chrastava.cz v sekci Vyhlášky.

Hospodářsko-finanční odbor MěÚ Chrastava

Spolupráce se  zdravotnickou záchrannou službou Liberec.
Na základě tel. oznámení poskytnutí pomoci osobě, která nahlásila sebevražedné sklony. 
Po příjezdu na místo nalezena osoba v rozrušeném stavu bez známek fyzického poškození. 
Na místo přivolána RZS Liberec , která osobě zajistila odbornou pomoc.
Nahlášení místa, kde došlo k odkládání odpadu mimo vyhrazená místa (černá skládka). Na 
místě provedeno místní šetření a přestupek byl dále řešen dle zákona.
Přivolání RZS zraněné osobě, která jevila známky podnapilého stavu. Po ošetření a 
vyloučení závažného zranění lékařem RZS, byla výše uvedená osoba předána osobě blízké , 
která ji převezla do místa trvalého bydliště.
V únoru MP odchytla dvě toulavá zvířata v katastru obce:  jedno předala majiteli, druhé do 
útulku.

Činnost MP Chrastava

Kontrola okrajových částí města – Vítkov, Vysoká, Víska, Kolonka, Andělská Hora, Baran-

dov, 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 motorových vozidel a jejich řidičů (kontroly na alkohol, drogy, odcizené 

RZ, odcizená motorová vozidla, osoby v pátrání).

Opakované kontroly dodržování vládních nařízení v době koronavirové krize.

Kultura

Rada města na svém březnovém zasedání jednomyslně rozhodla o zrušení letošních Chrastavských slavností. Důvod je zcela jasný a stejný, 

jako byl v loňském roce  –  epidemiologická situace a nejasný výhled jejího vývoje.  

I přesto, že se letošní slavností neuskuteční, věřím, že se budeme moci setkat na některé z následujících letních a podzimních akcích.

Bc. Pavel Urban, vedoucí Společenského klubu 
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Střelecký klub – hodnocení letní střelecké činnosti 2020
AVZO Chrastava má 38 členů, z toho 36 3x40 s výsledkem 1029 body skončil na 45. sehnat do příštího roku finance na další  

střelců a dva lodní modeláře. Z důvodů místě. lapače, mohli bychom příští rok pořádat 
málo střeleckých soutěží v AVZu se zúčast- Na kontrolní sledovaný závod v LM 60 soutěže I. kategorie, což by k nám přivedlo 
ňujeme z větší části soutěží ČSS, jehož jsme se nominoval Josef Rajnoha. Ve třech ko- střelce nejen z celé republiky, ale nemuseli 
také členy. Zde máme tři členy, kteří jsou lech se držel mezi 25.-35. místem z 51 bychom se stydět pozvat i střelce ze sou-
zařazeni do reprezentace. V pistolových nominovaných. Celkově skončil na 18. sedních zemí. Dále jsme investovali do vy-
disciplínách nás reprezentuje Koprivnikar místě. tápění vzduchovkové střelnice (haly), kde 
Jiří, v puškách Mikulčik Radek a Mikulčiková Na Jarní ceně Dukly Plzeň 60 ran leže se máme ústřední topení.
Kateřina. J. Rajnoha  umístil nástřelem 599,7 b. na 5. Zveme všechny, kteří si chtějí vyz-

V roce 2020 jsme měli naplánované místě. Pohár Svornosti (Plzeň) s osobním koušet v rámci tréninku, co to je sportovní 
uspořádat tři soutěže. Bohužel pandemie rekordem 605,5 body obsadil 28. místo. Na střelba. V rámci úterního a čtvrtečního 
nám neumožnila tyto soutěže uspořádat Ceně medvědů Kolína GP Kolín skončil na 4. tréninku od 15:00 hodin. K dispozici jsou 
pro nedostatek času a přednost měly sou- místě. vzduchové a malorážkové pušky. Doplňky 
těže I. a M. kategorie jako  KZR, KSZ ČPM V loňském roce jsme víc investovali do (rukavice, kabáty dalekohledy a podobně), 
nebo M ČSS. údržby a zlepšení střeleckých podmínek. rádi zapůjčíme. Střelnice je také k dispozici 

Za SSK Chrastava se na MR ČSS nomi- Podařilo se nám nechat vyasfaltovat plo- legálním držitelům soukromých zbraní (jen 
noval J. Rajnoha v Libovolné malorážce 60 chu před střelnicí. Dále se nám podařilo malorážka). Lze se i předem domluvit ter-
ran leže a LM 3x40 v polohách (kleče, leže, zakoupit elektronické lapače (terče) jak na mín a to na mobilním č. 725 919 190.
stoje). V poloze leže s nástřelem 5594,6 10 metrů (vzduchovku), tak i na 50 metrů -------------------------------------
bodů se umístil na 48. místě. V polohách (střelbu z malorážky). Pokud se nám podaří          Josef RAJNOHA, předseda AVZO p.s. 

Kultura

Proběhla Valná hromada sboru Chrastava

Sbor dobrovolných hasičů Chrastava

V této těžké koronavirové době, kdy se 
nemůžeme scházet, jsme Valnou hromadu 
sboru, volbu starosty sboru a náměstka 
sboru provedli písemnou formou, všichni 
členové (nad 18 let) obdrželi veškeré 
materiály, které jim byly předány oproti 
podpisu. Dne 5. 3. 2021 proběhly v hasičské 
zbrojnici řádné volby za přísných hygienic-
kých podmínek. Starostkou sboru byla zvo-
lena paní Renata Šimíková a náměstkem 
sboru byl zvolen pan Petr Čálek. V příloze 
vám zasíláme Zprávu o činnosti sboru, žen 
a mládeže za rok 2020.
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Zpráva činnosti SDH, mládeže a žen za rok 2020
Úvod

Rok 2020 se nesl ve znamení vládních nařízení a omezení v souvislosti s šířením koronaviru, která se projevila napříč všemi organizacemi a 
spolky, nás hasiče nevyjímaje.
Stejně tak jako okolo, i u nás to mělo dopad na činnost celého sboru. Proto jsme zprávu z činnosti sboru, kolektivu mládeže a kolektivu žen 
sjednotili dohromady, do jedné.

Zpráva
K 31. 12. 2020 jsme měli v evidenci 38 členů sboru starších 18 let z toho 15 žen a 23 mužů. Dětí a mládeže do 18 let bylo evidováno 41 členů 
a to 3-5 let 8 členů, 6-14 let 30 členů, 15-18 let 3 členové.
Začátek roku se vyvíjel celkem podobně jako v předchozích letech. V lednu proběhla Valná hromada sboru, kde byl volen starosta a výbor 
sboru na nové pětiletí.
Kolektiv mládeže se zúčastnil tradičního pochodu Chrastavská šlápota a dvakrát týdně probíhala zimní příprava v tělocvičně základní 
školy a v atletické hale v Jablonci nad Nisou. Část kolektivu žen se podílela na spolupráci s mládeží.
Podobně na tom byl i měsíc únor a první polovina března. Mimo zmíněného bylo řešeno odevzdání úředních záležitostí a to registrační list 
mládeže, registrační list sportovců, hlášení, podání žádosti o čerpání grantu města na výstrojní součásti jednotlivých kolektivů, zápis do 
rejstříku sportovců MŠMT, odevzdání výtvorů dětí do soutěže Požární ochrana očima dětí, daňové přiznání, přihlášení Petra Málka na letní 
školu instruktorů v Malých Svatoňovicích. Za zmínku stojí i školní práce členky Moniky Křížové, která využila historii sboru jako podklad pro 
ročníkovou práci.
V únoru se Vladimír Židlický zúčastnil soutěže TFA v Bělé pod Bezdězem – Zimní železný hasič. Domů si přivezl 7. místo.
Po jarních prázdninách, tedy přibližně v polovině března, se ale vše obrátilo vzhůru nohama. Vlivem eskalující situace ohledně koronaviru v 
Evropě přišla první vládní nařízení a omezení a s narůstající vážností přitvrzovala. Až do konce května se tak přerušila veškerá činnost jak 
kulturní tak i sportovní. Neproběhly čarodějnice, dětský den, jarní kolo soutěží hry Plamen…Ze začátku jsme se ještě snažili pružně 
reagovat zejména u kolektivu mládeže.
Přeci jen, byla před námi nová sezóna soutěží, děti ze začátku dubna čekaly dva halové závody a další pohárové. Bohužel, nakonec s 
omezením setkávání se, jsme museli kroužek přerušit. Stejně tak se i téměř zastavil chod sboru. Výbor a vedení se nescházel a 
komunikoval skrze el. poštu. Zlepšení situace nastalo až ke konci května a s nastupujícím rozvolňováním bylo možno se opět setkávat. 
První víkend v červnu se tradičně pořádají Chrastavské slavnosti. Ty však byly pro rok 2020 zrušeny. Začali jsme tedy s přípravami na 
Vavřineckou pouť, ačkoliv i nad tou visel otazník.
Vzhledem k tomu že bylo rozhodnuto o zrušení všech soutěží do konce června, s kroužkem dětí jsme už ani nezačínali. Sezóna končí 30. 
června a o prázdninách se kroužek nekoná.
V tréninku zůstal jen dorost, u kterého byla šance na absolvování alespoň některých soutěží v běhu na 100m překážek. V červnu také 
proběhlo vyhodnocení Okresního a Krajského kola soutěže Požární ochrana očima dětí, v obřadní síni v Chrastavě. Na předních příčkách se 
umístily i děti z našeho kolektivu.
Měsíc červenec se nesl ve znamení příprav na sv. Vavřineckou pouť. Zároveň společně s dalším a dalším rozvolňováním vládních nařízení už 
bylo možno pořádat soutěže a s vidinou návratu situace k normálu se začínalo s plánováním jarních akcí v náhradním, podzimním termínu. 
Na dvě TFA vyrazil Vladimír Židlický a to do Rychnova u Jablonce nad Nisou a do Větřkovic v MSK. Z Rychnova si přivezl 4. místo a z Větřkovic 
7. místo.
V srpnu, jak už bylo zmíněno jsme pořádali posezení k pouti. Na akci se podílel i kolektiv žen a několik dorostenců. Bylo vidět, že lidem 
chybělo kulturní dění ve městě. Jednalo se o první větší akci po rozvolnění a tak jsme měli na place plno dlouho do noci a následně i v neděli.
Dále pak v srpnu Vláďa Židlický vyrazil na další TFA. Na TFA Liberec, které bylo zároveň krajským kolem a nominační soutěží na MČR v TFA 
pro dobrovolné hasiče. V Liberci získal 1. místo a s tím i nominaci na MČR. Další ze soutěží bylo TFA v Žernově, okr. Náchod, kde skončil na 6. 
místě.
S měsícem září přišla na slovo zejména činnost s mládeží. V září začíná nová sezóna a s tím spojená podzimní část hry Plamen. A také 
soutěže přesunuté z jara. Kroužek začal hned první pátek a všichni aktivní členové se podíleli na přípravě a průběhu úvodní besedy pro 
nové, ale i stávající členy. Společně s ženami a dorostenci jsme si děti rozdělili podle kategorií a kroužek pak probíhal 2x až 3x týdně. Kromě 
mládeže bylo potřeba řešit i další věci – čerpání grantu města na výstrojní součásti kolektivů žen, mužů a dětí. Museli jsme se také 
vypořádat s odstoupením pana Petra Tlacha z funkce starosty sboru. Jeho místo převzala v souladu se stanovami jednatelka paní Renata 
Šimíková a vykonává ji do teď.
Volba starosty a náměstka tak byla nevyhnutelná položka na nadcházející Valné hromadě. Vláďa Židlický vyrazil na další dvě soutěže v TFA 
do Prahy a do Milevska a přivezl domů 4. a 8. místo. Mládež na závěr měsíce vyrazila na soutěž v běhu na 60 a 100m překážek do Mimoně. 
Všichni naši závodníci obsadili od druhého po páté místo. Bohužel se jednalo o poslední soutěž roku 2020.
Na měsíce říjen až prosinec pak bylo hodně plánů. U mládeže bylo v plánu zúčastnit se podzimních kol hry Plamen jak pro mladé hasiče, tak 
pro dorost a obhájit úspěchy z roku 2019. Na programu byly i další pohárové soutěže, školení vedoucích mládeže, které ho se měl zúčastnit 
Petr Málek a Anna Machatá a stávající vedoucí a instruktoři Lada Hlavatá, Monika Křížová, Vl. Židlický. V plánu bylo uspořádat na první 
adventní neděli rozsvícení vánočního stromu, v prosinci pak pomoci městu s betlémem, uspořádat besídky pro DPS a rodiče, Vláďa se měl 
zúčastnit MČR v TFA ve Svitavách. Bohužel druhá vlna koronaviru nám svázala ruce a činnost sboru se tak opět zastavila. Útěchou nám 
může být, že díky předchozím úspěchům se kolektivu mládeže podařilo umístit na druhém místě v anketě Sportovec roku města 
Chrastavy. Vyhlášení ankety proběhlo v říjnu, těsně před úplnou uzávěrou.
Ze všech akcí tedy sešlo a jen výbor se sešel v prosinci k projednání a přípravě na nadcházející Valnou hromadu. A to ještě nebylo jisté, že 
proběhne.

Závěr
O roku 2020 a jeho průběhu se dá říci, že jediná jistá věc je, že jisté není nic. Proto, velké poděkování patří všem aktivním členům, kteří se 
podíleli na všem co jsme během roku stihli, ať už okolo mládeže, akcí pro veřejnost, muzeum. Bez vás by to všechno nebylo. Navymýšlet si 
hory doly s horákama umí každý, ale uskutečnit to, to už chce kunšt.
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HASIČI RADÍ OBČANŮM: Pravidla pálení biologického odpadu
Jaro patří k obdobím, kdy lidé pracují na kách (silný vítr, inverze) by se pálení mělo provádějící pálení povinna okamžitě vzniklý 
svých zahradách a zahrádkách. Proto jsou přerušit. požár ohlásit KOPIS HZS LK, případně na 
jarní měsíce každoročně spjaty s pálením ·  Je třeba dodržovat bezpečnou vzdálenost tísňové linky 150 nebo 112.
biologického odpadu (listí, větví, rostlin-

ohniště od zástavby a hořlavých předmětů ného odpadu apod.). Z hlediska pohledu 
(domy, auta, ploty apod.) a mít k dispozici Všechny zmíněné informace se samo-požární ochrany je tato činnost spojena se 
jednouché hasební prostředky (lopata, zřejmě týkají i pálení ohňů 30. dubna při zvýšeným rizikem vzniku požáru. 

Vypalování porostů je zákonem č. 133/ kbelík s vodou, písek apod.). „pálení čarodějnic“. Při těchto oslavách je 
1985 Sb., o požární ochraně, zakázáno a ·   Velikost ohniště je třeba volit tak, aby třeba dát také pozor na konzumaci alkoholu 
porušení zákazu je možno trestat u fy-

všechen hořící materiál shořel v době, kdy spojenou právě s otevřeným ohněm nebo 
zických osob až do výše 25 000 Kč a u 

je na místě přítomen dozor. manipulací se zábavní pyrotechnikou.právnických osob postihem do 500 000 Kč. 
·    Po ukončení pálení se musí ohniště řádně Také spalování „nepřírodních“ materiálů a 

odpadu je zakázáno. Na rozdíl od vypa- uhasit. V období sucha je třeba ohniště kon-
lování porostů není pálení shrabané trávy, trolovat i v průběhu následujícího dne, po- por. Mgr. Iva Michalíčková, listí či klestu zákonem výslovně zakázáno. I 

případě opakovaně prolít vodou. koordinátorka preventivně výchovnéna tuto činnost však platí určitá pravidla a 
·   V případě, že se oheň vymkne kontrole a  činnosti HZS Libereckého krajeomezení. Některé obce svými obecně zá-
nelze ho uhasit vlastními silami, je osoba vaznými vyhláškami pálení biologického 

odpadu omezují nebo dokonce zakazují.
Zákon jasně stanovuje podmínky pro 
pálení, které provádí podnikající fyzické a 
právnické osoby. Je to zejména povinnost 
ohlašovat každé pálení na krajské operační 
a informační středisko Hasičského zá-
chranného sboru Libereckého kraje (KOPIS -
HZS LK). Pálení lze nahlásit z pohodlí 
domova po internetu pomocí jednodu-
chého formuláře „NAHLÁŠENÍ PÁLENÍ“, 
který je uveřejněn na webových stránkách 
www.lk.hzscr.cz. Stejný formulář lze využít 
i pro nahlašování odpalování ohňostrojů. V 
případě, že pálení není možné nahlásit přes 
formulář na webu, lze využít také číslo 
950 471 100. 
Při ohlašování pálení je nutno uvést ze-
jména následující informace:
·    datum a místo pálení
·  jméno osoby, která je za pálení odpo-
vědná a kontakt (mobilní telefon)
·    dobu, po kterou bude pálení probíhat
·    spalovaný materiál
·    způsob zabezpečení místa

Povinnost ohlašovat pálení se nevztahuje 

na fyzické osoby, které tuto činnost pro-

vádějí na svém pozemku. Pokud ale fyzická 

osoba plánuje pálení většího množství bio-

logického odpadu, je vhodné také ohlásit 

pálení na KOPIS HZS LK. I pro tyto práce na 

soukromém pozemku platí určitá pravidla

·   Je třeba dodržovat povinnosti vyplývající 

ze zákona o ovzduší a platných obecně zá-

vazných vyhlášek obcí (požární řád obce, 

vyhlášky o nakládání s komunálním odpa-

dem apod.)

·    Pálení musí být po celou dobu přítomna 

osoba starší 18 let.

·    Oheň by se neměl rozdělávat za pomoci 

hořlavých kapalin.

· Při nepříznivých povětrnostních podmín-
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A kdo se může hry zúčastnit? Vlastně každý, do minulosti, aby poznal prababičky a pra-Rodinná hra:
kdo chce vyrazit někam ven. Mapu s dědečky. To je kouzelné. Zdraví E. J.“ Poznejte hranice Chrastavy
„hraničními body“ naleznete pod odkazem  Reakce našich klubových přátel nám při-

Březnové nastavení protiepidemiologic- www.mapy.cz/s/gotorodede. Přejeme nesly velkou radost a chuť do další práce. 
kých opatření přineslo do naší země jednu všem účastníkům mnoho radosti z pohybu, Potvrdilo se nám, že je dobré hledat nové 
dosud nepoznanou novinku – vláda sice ne- ze společně stráveného času i z naší krásné způsoby jak spolu komunikovat. Vždy je čas 
zrušila možnost individuálního sportování krajiny.        Marie Justová být si navzájem oporou a povzbuzením. 
a vycházek do přírody, tyto se ale nově 

Kateřina Helisovásměly konat pouze na území vlastní obce. 

V Bételu jsme se rozhodli, že si tím nene-
cháme zkazit chuť vyrazit ven, ale že mo- Distanční karneval
mentálních opatření naopak využijeme k V předjarním čase se již tradičně těšíme na 
nové rodinné hře. Kudy totiž vlastně vedou karnevalové veselice. V loňském roce 
hranice Chrastavy? Naštěstí při pohledu do proběhl maškarní ples v TJ Spartak téměř 
mapy jsme zjistili, že katastr našeho města na poslední chvíli před první koronavirovou 
je nejen docela velký, ale v rámci území vlnou. V letošním roce jsme museli tuto již 
Chrastavy najdete civilizaci i divočinu, údolí tradiční akci zrušit. Velmi nás to mrzí.
řeky i vrcholky lákající k výstupu, hluboké   Nechtěli jsme se však úplně vzdát. Víme, že 
lesy i louky s krásnými výhledy do okolí. mnoho rodičů je doma s dětmi a mnohdy 
Proč se tedy nepotěšit „obyčejnou“ krásou není jednoduché najít pro holky a kluky 
naší obce a nezkusit dojít až na její hranice? program. Proč tedy toto nespojit?
Vytipovali jsme 36 orientačně dobře do- Povzbudili jsme rodiče, ať si udělají bál 
stupných bodů na hranicích Chrastavy a na klidně ve svých domovech. Doufáme, že pro 
ně děti, mládež či vedoucí z našich klubů mnohé to byl čas plný smíchu a společných 
umístili „hraniční cedulku“ s textem „Tady radovánek, kdy si  i  dospělí  mohli  
končí naše veliká Chrastava“. Cedulky jsou odpočinout od starostí běžného dne. Přišly 
vlastní výroby, každá z nich je tedy originál. nám také fotografie, které použijeme na 
Pravidla hry jsou velice jednoduchá. nástěnku, která bude opět v okně přístup-
Účastníci podle mapy hledají cedule a na ném z terasy KC Bétel.
důkaz nálezu mohou poslat „cílovou                                                       Slávka Kasalová
fotografii“ na e-mail:

justova@jbchrastava.cz. Hra primárně 
slouží jako tipy na výlety, soutěživé tipy si Přání seniorům
ale také přijdou na své: Soutěžící, kteří 

Končí zima, pomalu nastává jaro. Covidová 
pošlou nejvíce fotografií z různých míst, 

situace vede k omezení běžných kontaktů. 
získají poukázku do Bétel bistra. 

Proto jsme v týmu Evergreen 55+ pře-
mýšleli, jak potěšit naše milé seniory. 
Bohužel nemůžeme společně vyrážet do 
přírody. Zahrát si spolu žolíky, posedět v 
teple u kávičky také nejde. Přesto vnímáme, 
že jsme stále jedna parta. Patříme k sobě a 
vzájemně na sebe myslíme. 

 Dnes v době elektronické komunikace jsme 
se rozhodli komunikovat hezky postaru. 
Napadlo nás, že každému členu klubu osob-
ně doneseme obálku s přáníčkem. Oslovili 
jsme děti z Komunitního centra Bétel, aby 
pro naše přátele nakreslily obrázky.  Použili 
jsme je při výrobě přáníček a  vložili do nich 
pár slov s touhou potěšit a povzbudit do 
nelehkých dní, které jsou před námi. 

Naši přátelé nás záhy zahrnuli vlnou díků. 
Uvědomili jsme si, že povzbuzení bylo 
oboustranné. Pro ilustraci si dovoluji zve-
řejnit jeden z nich: „Milí přátelé z Ever-
greenu, děkuji za krásný dopis a zájem, i 
pěkný obrázek, kterým se chtěl autor vrátit 

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
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Plánujete sázet stromy? Poradíme vám, jak společné hranice pozemků 3 metry a pro 
začít a na co si dát při výsadbě pozor. ostatní stromy 1,5 metru." Z toho vyplývá, 

že váš pozemek musí být dostatečně Ještě před výsadbou byste si měli ujasnit 
široký, aby nebyla tato povinnost poru-řadu věcí, například, k čemu má daný po-
šena. Případně si musíte zajistit souhlas zemek sloužit a jak moc se o něj a o zeleň 
vlastníků okolních pozemků.plánujete starat. Představit si, jaký bude 

strom v dospělosti i jaký bude mít vliv na Jak na výsadbu ve velkém
své okolí. Každá dřevina má totiž specifické Příprava výsadby ve větším měřítku vyža-
nároky. Některé preferují vyšší vlhkost, jiné duje peníze a čas. Ucelené informace o 
jsou suchomilné, či světlomilné. To vše je tom, co organizace takové výsadby obnáší, 
při navrhování potřeba zohlednit. včetně odkazů na finanční zdroje, najdete 
Pozor na invazivní a jedovaté druhy na webu sazimebudoucnost.cz.Tam si mů-

žete stáhnout i podrobné manuály, jak Pokud se na pozemku pohybují děti, 
stromy sázet a jak o ně po výsadbě pečovat. neměli byste zde vysazovat jedovaté 
Na webu najdete také informace o mož-druhy, konkrétně třeba tis. Zvýšenou po-
nostech finanční podpory výsadeb.zornost výběru druhů by měli věnovat také 

alergici. Pyly lísky, břízy, olše, či vrby jsou Každý strom se počítá
silné alergeny a na jaře by si zahrady moc Vysazené stromy je dobré evidovat. K tomu 
neužili. Zamyslet byste se měli i nad tím, slouží centrální registr stromů na webu 
zda se výsadba do daného místa hodí z Sázíme budoucnost. Zaregistrovat do něj 
širšího kontextu. Například akát, který výsadbu může každý, kdo od roku 2019 
pochází ze Severní Ameriky, se v pod- vysadil stromy mimo les. Po zaregistrová-
mínkách České republiky velmi dobře šíří a ní se strom přidá na interaktivní mapu a za-
vytlačuje původní druhy. Sázet do krajiny počítá se mezi nové stromy vysazené v naší 
nepůvodní druhy je tedy nevhodné. krajině a v obcích.
Souhlas souseda (ne)třeba Díky tomu získáváme unikátní přehled o 
Při plánování výsadby musíte dbát také na druzích a počtech stromů vysazených v ČR 
to, aby byly dodrženy všechny zákonné a můžeme měřit dopad společného úsilí 
povinnosti. Občanský zákoník říká: „Ne- všech, kdo sází stromy. Na celonárodní 
stanoví-li jiný právní předpis nebo neplyne- úrovni neexistují žádné souhrnné přehledy 
li z místních zvyklostí něco jiného, platí pro o kácení a sázení stromů. Registrace nově 
stromy dorůstající obvykle výšky přesahu- vysazených stromů je proto velmi důležitá. 
jící 3 metry jako přípustná vzdálenost od 

Jak na výsadbu stromů na vlastním pozemku

ČSOP: Ukliďme svět! Na Den Země i po celý rok nás příroda potřebuje!
(ČR, 8. března 2021) Hlavní úklidový termín dobrovolnické akce Ukliďme svět, kterou v Česku koordinuje Český svaz ochránců přírody 
(ČSOP), letos kvůli pandémii posouváme z března až na Den Země 22. dubna. Dobrovolníci však mohou uklízet po celý rok. Do 10. března je 
možné objednat si u ČSOP na jarní úklidy pytle na odpadky a trička. Počítají se i individuální a rodinné úklidy. ČSOP je zpestří i nejrůznějšími 
aktivitami zaměřenými na poznávání přírody. Více na www.uklidmesvet.cz.

Český svaz ochránců přírody k dnešnímu dni eviduje v akci Ukliďme svět více než 100 jarních úklidů. A další stále přibývají. Ukazuje se tak, 
že i přes složitou situaci, která nyní světu vládne, lidé nezapomínají na své životní prostředí. Do přírody se smí, což bohužel je vidět i na tom, 
že se plní odhozenými odpadky. K jejich úklidu lze využít jakoukoli individuální vycházku. Stačí si přibalit s sebou pytel, v němž posbíraný 
nepořádek z přírody odneseme. I drobný individuální úklid přírodě pomůže a i takovým se můžete pochlubit na webu či na facebookové 
stránce kampaně Ukliďme svět! Navíc, počítáme s tím, že postupem času bude možné organizovat i tradiční velké úklidy. Jejich 
organizátory chceme podpořit nejen metodicky, ale i tradičními úklidovými pytli. A pro šéfy jednotlivých úklidů máme od společnosti 
ALPINE PRO i pěkná trička. Všichni, kdo věří, že letos úklidovou akci v rámci Ukliďme svět zorganizují, by si měli o zásilku pytlů a tričko 
požádat do 10. března.
Ochránci přírody zároveň vyzývají, aby své úklidy na www.uklidmesvet.cz přihlašovali i ti, kteří materiální pomoc využít nepotřebují. 
„Získáme tak přehled o skutečných počtech proběhlých úklidů, což může motivovat i další případné zájemce o tuto akci,“ říká k tomu 
Veronika Andrlová, koordinátorka kampaně z Českého svazu ochránců přírody.
Uklízet v přírodě však lze už nyní. A aby taková vycházka spojená s uklízením byla ještě o něco zajímavější, připravuje ČSOP na každý 
měsíc tematickou soutěž, v níž se spojuje sbírání odpadků s pozorováním přírody. „V tomto týdnu končí zimní soutěž „Kdo zanechal svou 
stopu ve sněhu či blátě?“ a na konci týdne vyhlásíme další, jarní téma. Výherci každé soutěže se mohou těšit na zajímavé odměny. Také 
informace o aktuálních soutěžích najdete na webu www.uklidmesvet.cz,“ doplňuje Veronika Andrlová z ČSOP.
Ukliďme svět je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky jako součást kampaně Clean Up the World. Jejím 
cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a pohozené odpadky. Akci Ukliďme svět od roku 1993 organizuje Český svaz ochránců 
přírody. Do kampaně se každoročně zapojují tisíce dobrovolníků. V letech 2017–2020 se kampaň konala společně s kampaní Ukliďme 
Česko. Od roku 2021 pokračuje opět samostatně. Smyslem kampaně Ukliďme svět není však jen samotné uklízení odpadků – účastníci 
zároveň posilují vztah k  přírodě s prostředí ve svém okolí.   
                                                                                                                                                                Kontakt: Veronika Andrlová, tel.: 773 198 015, info@csop.cz
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1. 
Po oznámení pozitivního výsledku testu zůstaňte doma. Telefonicky kontaktujte svého ošetřujícího praktického lékaře a domluvte se s 
ním na způsobu a frekvenci monitorace svého zdravotního stavu nejméně po dobu 14 dnů od prvního pozitivního PCR testu, z toho 
minimálně 3 poslední dny bez klinických příznaků. Informujte o situaci svého zaměstnavatele. Návštěvy v domácnosti nejsou povoleny.

2. 

V případě zhoršení zdravotního stavu a výskytu závažných příznaků (výrazná dušnost, poruchy vědomí, dezorientace, útlum, 
několikadenní vysoké horečky v kombinaci se závažným chronickým onemocněním nereagující na antipyretika) zavolejte vy nebo členové 
domácnosti na tísňovou linku 155. Volající je při komunikaci s operátorem ZZS povinen uvést, že jde o pacienta s nemocí COVID-19.

3. 

Nemocného je vhodné izolovat v samostatné dobře větratelné místnosti. V případě nutného kontaktu s ostatními členy domácnosti je 
vhodné dodržet vzdálenost od nemocného nejméně 2 metry, pokud je to možné.

4. 

Nemocný má doma nosit roušku, zakrývající nos i ústa, a denně ji vyměňovat, nepoužívat opakovaně, textilní roušky denně prát (60-90°) a 
vyžehlit. Během používání a snímání roušky nesahat na její přední stranu.

5. 

Pokud je nutná péče druhé osoby, měl by to být jeden člen domácnosti, který je v dobrém zdravotním stavu a netrpí závažným chronickým 
onemocněním nebo poruchou imunity. Při ošetřování nemocného s nemocí COVID-19 musí mít ošetřující osoba roušku nebo respirátor.

6. 

Nezbytná hygiena: časté mytí rukou vodou a mýdlem nejméně po 
dobu 20 sekund, vhodné je používání dezinfekčního gelu s nejméně 
60% obsahem alkoholu a jednorázových papírových ručníků. 
Členové domácnosti si vždy musí umýt/dezinfikovat ruce po 
kontaktu s pacientem, po a před přípravou stravy, po konzumaci 
jídla, po provedení úklidu.

7. 

Nemocný má mít své vlastní ložní prádlo a jídelní potřeby, které 
nesdílí s ostatními členy domácnosti, vhodné je používat papírové 
kapesníky, které po použití ihned vyhodí.

8. 

Je nutné zajistit častý úklid a dezinfekci povrchů v okolí nemocného 
a společně používaných prostor (kuchyně, WC, koupelna apod.), na 
úklid a manipulaci s prádlem je vhodné používat rukavice, před a po 
použití rukavic provést hygienu rukou dle bodu č. 6.

9. 

Veškerý odpad vzniklý při péči o nemocného (rukavice, roušky, 
kapesníky aj.) se vyhazuje do igelitového pytle na odpadky, 
umístěného v uzavíratelném odpadkovém koši, a 1 x denně se 
vynáší do sběrné nádoby na komunální odpad.

10. 

Členové společné domácnosti monitorují svůj zdravotní stav, jeho 
změnu a výskyt příznaků nemoci ihned nahlásí svému ošetřujícímu 
praktickému lékaři a na KHS, kde bude případně dohodnut odběr a 
navržen další postup.

Michael Georgiev, ZZS Libereckého kraje

Desatero pro nemocné s COVID-19
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Aktuální informace za zasedání Rady a Zastupitelstva města Chrastava najdete

www.chrastava.cz
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Informační centrum Chrastava
knihy / publikace / turistické a cyklistické mapy

pohlednice / Chrastavské listy / Véčko / DVD
turistické známky a nálepky

propagační předměty města Chrastavy

informace o pamětihodnostech Chrastavy
kopírování / internetový klub / prodej eVstupenek

průvodcovství v muzeích a galerii

i

Telefon: 485 143 161          E-mail: info@chrastava.cz

Inzerce

Červený Hrádek prodává slepičky typu
TETRA hnědá, DOMINANT všechny barvy, 

GREEN SHELL–typu Araukana a DARK SHELL–typu Maranska.
Stáří 16 – 20 týdnů, 185 – 229,-Kč/ ks. 

                                                                                                         
Prodej:  24. 4. 2021  

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 

PRODEJ SLEPIČEK

14.00 - 18.00

  8.00 - 12.00

14.00 - 18.00

  8.00 - 12.00

  8.00 - 12.00

  9.00 - 12.00

PONDĚLÍ

ÚTERÝ

STŘEDA

ČTVRTEK 

PÁTEK

SOBOTA

PROVOZNÍ DOBA

SBĚRNÝ DVŮR
CHRASTAVA

Pro zahrádkáře:
DARUJI KOŇSKÝ HNŮJ (slamnatý).

Odvoz možný za sucha , až k hnojišti
je možné autem zajet.

Informace: Ivan Vydra, tel.: 603 260 778

Inzerce je černobílá a uvnitř vydání. Barevná inzerce se sjednává na celý 
rok dopředu a její uzávěrka na rok 2022 bude 3. 12. 2021. 
Bližší informace získáte v kanceláři Společenského klubu.  

                                                                                       

 

 
 

 

           

Výdej objednané drůbeže 12. 4. 2021

13 hodin / parkoviště u tržnice CHRASTAVA

z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost

Informace a objednávky: GALLUS EXTRA s.r.o., Hubenov 20

telefon: 567 212 754, 567 214 502, mobil: 731 701 331, 734 833 158 (ne SMS)

volejte PO-PÁ  7 - 15 hodin, e-mail: info@prodej-drubeze.cz,  www.prodej-drubeze.cz

Kuřice černé, červené, kropenaté, bílé sussex

( 12 - 18 týdnů, cena 140 - 200,-Kč )

Chovné kohoutci

Kuřice Vlaška a kuřice Modrá

Kačeny pekingské (bílé brojlerové)

Moularden (kříženec pižmové a pekingské kachny)

Husy bílé

Brojlerová kuřata

( 12 - 18 týdnů, cena 140 - 200,-Kč )

( 12 - 18 týdnů, cena 140 - 200,-Kč )

( 1 - 3 týdny, cena 90 - 100,-Kč )

( 1 - 3 týdny, cena 90 - 100,-Kč )

( 1 - 3 týdny, cena 160 - 170,-Kč )

( 1 - 7 dní, cena 25,-Kč )

PRODEJ
CHOVNÉ 
DRŮBEŽE
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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

1990 – 2021
měsíční zpravodaj městského úřadu v Chrastavě

zakázková výroba nábytku

kuchyně

skříně

doplňky

tel.: 603 272 837

Ing. Lambert Medřický
1990 – 2021

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

31 let s Vámi...

VÝROBA REKLAM
GRAFICKÉ STUDIO

TISKÁRNA

www.recodesign.czwww.recodesign.cz

Vítkovská 468 / CHRASTAVA
  

VÝROBCE REKLAM   TISKÁRNA

                   ... již od roku 1990

tabule /  / samolepky / 

 / knihy /  / vizitky /  

 

bannery polepy automobilů

letáky tiskopisy infosystémy 

603 260 778 

reco.design@volny.cz@

ZEMNÍ
PRÁCE
TERÉNNÍ Ú PRAVY
DOVOZ SYPKÝCH HMOT
PRODEJ ŠTĚRKU A PÍSKU
BOURÁ NÍ HYDRAULICKÝM
 KLADIVEM
VYVÁ ŽENÍ SEPTIKŮ
Ú KLID SNĚHU
KONTEJNERY
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