
Doba roušková po druhé.
VLÁDA COVIDA XIX. NEKONČÍ



PRÁZDNINY KONČÍ…ROUŠKY SE VRACÍ  
COVID XIX. PO DRUHÉ ??? PO DRUHÉ A HORŠÍ !!!

Vláda Andreje Babiše připravuje povinný návrat roušek v uzavřených prostorách.                 
Ochrana nosu a úst začne pro všechny od 1. září 2020,                                                                 

tedy v době, kdy se z prázdnin vrátí děti zpět do školních lavic. 



Lidé musejí mít od září 2020 zakrytá ústa a nos ve všech obchodech a nákupních centrech, ve veřejné dopravě, 
na úřadech a poštách nebo v provozovnách poskytujících služby, jako jsou kadeřnictví. 

Roušky budou povinné při pohybu po restauraci pro hosty i obsluhu a v říjnu ve volebních místnostech. 
Jen se zakrytými ústy a nosem bude možné jít do kostelů nebo do kina, koncertních sálů a divadel. 

Na vnitřních hromadných akcích budou roušky povinné bez ohledu na počet účastníků.



ROUŠKY V POHOTOVOSTNÍM REŽIMU 

Vernisáž v galerii Městského muzea 4. září 2020.



Lidová tvořivost 
opět nastoupila do boje 

proti rozporuplným nařízením.



Akce zatím probíhají,
ovšem již 

s povinnými rouškami.



VÍTÁNÍ 
OBČÁNKŮ
19. září 2020

za zpřísněných hygienických podmínek



Hygiena musí být.
Desinfikování mikrofonů po každém řečnickém projevu 
na akci Sportovec a Osobnost Chrastavy – tentokrát poprvé venku na náměstí 1. máje.



KRAJSKÉ A SENÁTNÍ 
VOLBY

2. – 3. října 2020





ROUŠKY – ŠTÍTY – DESINFEKCE
povinná součást života 

nejen při volbách













Roušky…   …každý podle svého „gusta“.



A OPĚT 
MÁME 

OKÉNKA



28. ŘÍJEN – státní svátek
Den vzniku 

samostatného československého státu 



Liduprázdné ulice
…město duchů

28. října 2020



!!! JEDNADVACÁTÁ HODINA ODBILA !!!
DOBA ZÁKAZU VYCHÁZENÍ NASTALA

28.říjen 2020







17. listopad 2020 – státní svátek
Den boje za svobodu a demokracii
Kvůli pandemii koronaviru covid-19 

a vzhledem k vládním opatřením 
platícím na území celé České republiky, 

byli organizátoři akcí k výročí 17. listopadu 
nuceni přesunout svůj program do online prostoru.

V 17 hodin a 11 minut se po celé České republice 
rozsvítily čtyři desítky významných budov 

v českých národních barvách. 
Nechyběl mezi nimi Pražský hrad. Chrastava



OSTRAHA

ROUŠKY

ROZESTUPY

DESINFEKCE
…



POSLUŠNÍ ZÁKAZNÍCI
TRPĚLIVÉ POKLADNÍ











Betlém v Andělské Hoře

Víska

Vánoční strom u hasičů



HLÍDÁ NÁS PES
Protiepidemický systém ČR – stupně pohotovosti 

dle aktuální epidemiologické situace.



9. 12. 2020 se poprvé otevřel 
v areálu technické údržby 

Města Chrastava v Liberecké 
ulici nový bazar použitých věcí 

(RE – USE centrum)





Vítání
občánků

12. 12. 2020
se uskutečnilo
s dodržením 

přísných
hygienických

opatření. 



Tradiční akce 
- letos netradičně…



Předání dárků od chrastavských „Ježíšků“ pro děti z DD Krompach.



Děti 
z Krompachu

zaslaly
po paní ředitelce

- jako 
poděkování -

ručně
vyrobené 
dárečky. 



Krásnou vánoční výzdobu v prostorách radnice bohužel veřejnost nemohla veřejně vidět.







B
É
T
E
L

I LETOS PŘIPRAVIL PRO DĚTI CHRASTAVSKÁ SVĚTÝLKA



Andělé z Bételu



Stoletý občan Chrastavy pan Václav Šeda …zdravý a stále plný optimismu.



ŠŤASTNÉ A VESELÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY

…A HLAVNĚ 
NEZTRATIT HUMOR



Roušky, pandemie, koronavirus. Ještě nedávno okrajová nebo neznámá slova vyplnila celý letošní rok. 
Rok, kdy se největšími hrdiny stali zdravotníci a vědci a kdy jsme si uvědomili, že zvládat krize musíme i navzdory vládě.
Rok 2020 znamenal pro naprostou většinu z nás zlom v našich životech. Nikdy předtím jsme tak intenzivně nepociťovali neuvěřitelnou křehkost
světa kolem. Všechno, co bylo neměnné a téměř jisté, se zlomilo. Volný pohyb. Běžné kontakty. Svoboda rozhodování. Neomezené podnikání…
Den po dni jsme vnímali omezení, která nám vstupují do života a která mají bránit masivnímu šíření nákazy. Nosit roušku, striktně dodržovat
hygienu rukou a být ohleduplní k sobě navzájem se z tohoto pohledu jeví jako to nejbanálnější narušení našich stereotypů.
Mnohem horší bylo omezení sociálních kontaktů. Nepříjemné pro řadu z nás nově převedených na práci v „home officech“, těžko stravitelné při
celoročním omezení svobodných aktivit, ale bez debat nejhorší pro lidi odkázané na péči v sociálních zařízeních. Být celé měsíce odříznutí od svých
nejbližších, často přitom nechápat, z jakých důvodů, i to se bohužel muselo podepsat na jejich psychické pohodě a zdraví.
Náš obrovský dík a vděk si zaslouží všichni, kdo se o lidi v této nelehké situaci starali a obětovali jim své pohodlí a někdy i zdraví.
Jedním ze symbolů roku 2020 zůstane jarní vlna solidarity, kdy lidé svépomocí šili roušky pro sebe i personál v nemocnicích či sociálních
zařízeních, protože vláda – ač deklarovala, jak je na pandemii připravená – nebyla schopna i přes včasné varování zajistit dostatek ochranných
pomůcek.
Rok 2020 v tomto směru vůbec vystavil vládním politikům katastrofální vysvědčení. Řekněme si to na rovinu: tento šílený rok nebyl stavěný pro
lidi, jejichž politika je závislá na marketingovém nátěru a kteří neustále zkoumají průzkumy veřejného mínění. Tady všechny průzkumy vedly do
slepé ulice.
Chvástání o připravenosti státu či vyzdvihování Česka jako země „best in covid“ se sice mohlo někomu dobře poslouchat, ale neodráželo realitu.
Šílenství roku 2020 ale přece jen končí nadějí. Nadějí, která k období Vánoc patří a která má v covidové době jméno „vakcína“.
Ať už patříme k rizikové skupině obyvatel, máme děti ve škole, nebo tam učíme, provozujeme horský hotel, nebo hrajeme divadlo, či se živíme
hudbou, neexistuje pro nás v době zamoření světa čínským virem jiná cesta, jak se vrátit k normálnímu životu.
A rychlost, s jakou byla během letošního roku vyvinuta a otestována několika vědeckými týmy účinná látka, díky níž nás covid-19 nevyřadí
z provozu či ze života, se rovná zázraku. Není to tak dávno, kdy se předpovědi upínaly k podzimu 2021. Očkování se přitom v západním světe už
rozjelo, a i v Česku – doufejme – odstartuje během pár dnů.
Vyčerpávající rok 2020 tedy může končit dobrou zprávou. Seznam Zprávy 24. prosince. 2020



Rádi bychom odložili roušky…
…místo toho na nás štěká PES na nejvyšším pátém stupni.

Nebude to letos moc veselé vykročení do nového roku.



Tento fotodokument
z koronavirového období

vznikl v Chrastavě
od 1. září 2020

do 27. prosince 2020.
Sleduje život 

v našem městě tak, 
jak se vyvíjela situace
s nástupem druhé vlny

Covidu-19.
Doplňující texty 

pocházejí
z oficiálních 

internetových zpráv,
webových stránek 
města Chrastavy,

ale také z vtipných
příspěvků na facebooku.


