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Platí nouzový stav: Všechno zavřít. 

Zůstanou jen obchody a restaurace přes den

12. 3. 2020, 8:09

Vláda vyhlásila od čtvrtečních 14 hodin v České republice nouzový stav kvůli koronaviru. Zakázala také konání

akcí s počtem lidí vyšším než 30 a zakázala vstup do restaurací od 20 hodin večer do 6 hodin ráno. Omezila také

vstup do České republiky pro cizince a zakázala českým občanům vstupovat do rizikových zemí. Opatření mají

platit po dobu 30 dnů. V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu bylo přijato krizové opatření v gesci

Ministerstva zdravotnictví.
Od 13. 3. 2020 od 6:00 se zakazují divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, 

taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací 

akce, a to jak veřejné, tak soukromé s účastí přesahující ve stejný čas více než 30 osob. Zákaz platí do odvolání toho mimořádného 

opatření. Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných 

veřejných osob, které se konají na základě zákona. Současně se zákaz nevztahuje na pohřby.

S účinností od 13. 3. 2020 od 20:00 se zakazuje přítomnost veřejnosti v čase mezi 20:00 a 6:00 v provozovnách stravovacích služeb.

Dále se zakazuje od 13. 3. 2020 od 6:00 činnost provozoven stravovacích služeb umístěných v rámci nákupních center s prodejní

plochou přesahující 5000 m2.

Zakazuje se také od 13. 3. 2020 od 6:00 přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých služeb. Jedná se o posilovny, 

přírodní a umělá koupaliště, solária, sauny, wellness služby, hudební a společenské kluby, zábavní zařízení, veřejné knihovny a galerie.

Vzhledem k novému omezení počtu osob, se ke dni 13. 3. 2020 k 6:00 ruší mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 

10. března 2020, které zakazovalo konání akcí nad 100 osob.



FOŤTE ...    …FOŤTE VŠECHNO, 
CO SE TEĎ DĚJE V CHRASTAVĚ

Starosta města Chrastavy Michael Canov



ROUŠKY - 18.3.2020 - Vláda zavádí povinnost nosit roušky a vyhradila seniorům dobu nákupů.

A ROUŠKY SE ŠILY VŠUDE…
…I NA NAŠÍ RADNICI
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Musim sdilet😍😍😍😍😍😍 s dovolenim kradu 
na facebooku ŠIČĶÁM:

Za mašinou s tuhým tělem sedí ženy podvečerem:
„sviť žárovko sviť, ať mi šije niť.

Šiju, šiju huboroušky, proti virum nemám zkoušky,
sviť,žárovko, sviť, ať mi šije niť.

Dnes je čtvrtek, zejtra pátek - rozstříhám i modní šátek:
sviť, žárovko, sviť, ať mi šije niť.

Zelené šaty, botky rudé, brzy virus zničen bude:
sviť, žárovko, sviť, ať mi šije niť."

Ráno, raníčko šička vstala, roušky si v uzel zavázala:
„Půjdu, matičko, roušky prát, musím je celé 
dezinfikovat"

„Ach nechoď, nechoď mezi lidi, v testech se staly už
i chyby.
Já měla zlý té noci sen: nechoď, dceruško, bez roušky 
ven.

Virus se tobě vyhýbal, asi se české šičky bál,
v sukničce jako z vodních pěn: nechoď, má šičko, k lidem 
ven.

Bílé šatičky smutek tají, v perlách se slzy ukrývají,
a pátek nešťastný je den, nechoď, má šičko, k lidem ven."

Nemá šička, nemá stání, rozdávat roušky ji cos pohání,
roušky všem dodat ji teď nutí, nic doma, nic jí po chuti. 

První roušku už lidem dala - zakryla ústa, naději dala,
po ochraně teď šité od srdce, zavířilo se rychle velice.

Narazil u nás virus tvrdě, české šičky to vzaly hrdě,
na mapě zkázy co světu dal,
zelený mužík dotleskal.







Tajemník města Chrastavy Miroslav Chvála



KDO
SI
HRA
JE
NE
ZLO
BÍ
???



DEZINFEKCE NA RUCE 
PRO OBČANY ZDARMA





…fakt jste si jistí, že

zavřít spolu manžela 

a manželku 

na 14 dní doma, 

je řešení, 

jak snížit 

počet obětí ???















Důležitá informace !!!
V dnešní nelehké době jezte hodně česneku. 
Covid 19 to sice nezabije, ale pro vaše okolí nebude problém, 
mít od vás odstup 2 metry. 😁





Život
rouš
ko
vý





















ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY

* Zápis bude organizován bez osobní přítomnosti dětí ve škole. *
Přihlášky je možné od 14. do 30. dubna vhodit v zalepené obálce do schránky
školy, která bude pro tento účel od uvedeného data umístěna na dveřích
hlavního vchodu do budovy školy na náměstí 1. máje.



OKÉNKA



PODATELNA 
je po dobu trvání mimořádných opatření 
umístěna do přízemí 

– vlevo u vstupu do budovy úřadu. 
Koordinátor zde zajišťuje spojení občana (žadatele) s jednotlivými zaměstnanci městského úřadu, 
přebírá poštu…      a zajišťuje minimalizaci pohybu občanů po budově úřadu.



Úsměv, 
prosím















Takto také 
vypadá nouzový 

stav



Na podporu pozměňovacího senátního návrhu, který může v rámci zákona o
kompenzačním bonusu zachránit pro obce až 12 miliard a pro kraje 4 miliardy
korun, vyhlásily společně Svazměsta a obcí, Sdružení místních samospráv a Spolek
pro obnovu venkova tichý protest, který spočíval ve vyvěšení černé vlajky. Ta
symbolizovala důsledky, které nastanou, pokud nebude poslaneckou sněmovnou
návrh Senátu schválen.

STÁTNÍ VLAJKU NA BUDOVĚ RADNICE VYSTŘÍDALA VLAJKA ČERNÁ 





Školní jídelnu 
chrání před 

Covidem
superozbrojení

„mimozemšťané“.



ŽIVOT SE POMALU VRACÍ DO NORMÁLU
…venku již není povinnost nosit roušky…



ČERVEN – ROUŠKY  (pomalu ale jistě)  ODKLÁDÁME





Zita Václavíková – místostarostka města Chrastavy



OPĚT MŮŽEME SVOBODNĚ DÝCHAT



Prázdniny se blíží…   Tzv. semafor zveřejněný 18. června 2020



1. července 2020
Většina Čechů smí odložit roušky, 

o zavírací době opět rozhoduje hospodský.

Úderem půlnoci skončila většina zbývajících omezení, která vláda

zavedla kvůli koronaviru. Lidé mohou po čtvrt roce odložit roušky,

povinné zůstávají jen ve zdravotních a sociálních zařízeních.

Hospody, bary nebo diskotéky už nemají nařízenou zavírací dobu.

Výjimky však platí v některých okresech a Praze.

Vědci varují, že druhá vlna koronavirových infekcí se může v zemi

sejít s epidemií chřipky. Virus se může s větší silou vrátit také kvůli

tomu, že s příchodem podzimu lidé tráví více času ve vnitřních pro-

storách, kde se v chladnějším období oproti létu méně větrá.

Nejtěžší období podle nich přijde v lednu a únoru příštího roku.



Tento fotodokument

z koronavirového období  

vznikl v Chrastavě 

od března 

do července 2020. 

Sleduje život v našem 

městě tak, jak jej ovlivnil 

nouzový stav.

Doplňující texty pocházejí 

z oficiálních zpráv, 

webových stránek města 

Chrastavy, 

ale také z vtipných 

příspěvků na facebooku.


