
V pátek 7. října 2016 proběhlo v kinosále slavnostní vyhlášení nej-
lepších sportovců města a jako již tradičně závěrem – vyhlášení 
osobnosti města Chrastavy pro rok 2016. 
Nejlepším sportovcem za sezónu červen 2015 / červen 2016 se stala 
MILOSLAVA CELLEROVÁ – dlouholetá cvičitelka TJ Sokol.
Zastupitelstvo města na svém zasedání 27. června 2016 jedno-
myslně odhlasovalo osobnost města pro rok 2016. Touto osobností 
se stal pan MILAN SVOBODA in memoriam.

Bc. Pavel Urban, vedoucí Společenského klubu

Byli vyhlášení sportovci roku a osobnost města Chrastavy
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Nekrmte holuby!

–

Informace o vyvážení domovních

jímek odpadních vod

–

Město vyhlásilo grant na podporu

kultury a sportu na rok 2017

–

Výsledky: Sportovec Chrastavy

–

Nová pamětní deska:

padlým v Chrastavě v roce 1813

–

Kniha o chrastavských hospodách

je již v prodeji!

Z obsahu dnešního vydání

Předání ceny „Osobnost města 2016" dětem Milana Svobody.

Miloslava Cellerová                      Vyhlášení kategorie chlapci a dívky do 14 let

MILAN SVOBODA (1951 – 2016)
osobnost města Chrastavy pro rok 2016 

Pan Milan Svoboda byl in memoriam oceněn jako člověk, který 
dokázal se svým společníkem panem Jordánem Šťastným 
úspěšně zprivatizovat, zachovat výrobu a po léta dávat práci 
desítkám chrastavských občanů ve společnosti Vzduchotechnik 
Chrastava s.r.o. On a jeho rodina také dobudovali a provozují 
reprezentativní areál Farmy Vysoká. Byl oceněn i jako člověk s 
vysokým morálním kreditem, sportovec a hrdý „Chrastavák”.
Jeho životopis najdete na straně 7 tohoto vydání Chrastavských 
listů.
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Stanovisko starosty města po senátních volbách – TV Chrastava okénko starosty

Večer se starostou aneb Jak to bude ve Vítkově u Chrastavy s vodou?

Skvost z Jablonce se vydal na svoji první spanilou jízdu

Tento palčivý problém s vodou se táhne ve Vítkově již mnoho let. recký kraj udělal první důležité kroky. Protože mezistátní jednání 
Lidé žijící v této příměstské části Chrastavy se každoročně potýkají jsou složitá a pro občana mnohdy nesrozumitelná, kraj tedy zajistil 
s problematikou nedostatku vody užitkové i pitné. Jen v části Vítkova zahájení projektové dokumentace pro inkriminovanou oblast, která 
je natažen vodovod, který končí u myslivny. A zbytek občanů pravděpodobně bude zasažena prohloubením dolu Turów v Polsku. 

Doufáme, že vyhraje zdravý rozum a ministerští úředníci zajistí Dolního i Horního Vítkova? Ti každoročně musí sami řešit stále 
financování pro vybudování vodovodní sítě, která by v jednadva-stejný problém. 

V roce 2012 se podařilo prosadit, že Zastupitelstvo města Chrastavy cátém století měla být samozřejmostí.
Jsme rádi, že nás nenechává Liberecký kraj a město Chrastava na přijalo na svém zasedání usnesení, které alespoň částečně řeší 
pospas osudu a činí takové kroky, aby Vítkov nezůstal na suchu.problém a vychází vstříc obyvatelům Vítkova, „Fond pomoci řešení 

Mgr. Karel Řehákproblémů se zásobováním pitnou vodou ve Vítkově“ vzhledem ke 
zhoršující se kvalitě spodních vod a snižování její hladiny.
Po zveřejnění informace o prohlubování hnědouhelného dolu na 
území Polska se stala tato informace strašákem Vítkováků. 
Nejenom, že každoročně a po malých krůčcích se snižují hladiny 
spodních vod i její kvalita a spousta obyvatel je část roku bez vody, 
ale nebezpečí odvedení spodní vody vzhledem k prohlubování dolu 
se stává skutečností. Vždyť i malé děti se učí, že voda teče z kopce 
dolů. A vznikne-li kus od Vítkova jáma o obrovské velikosti a hloubce 
dosahující hladiny moře, vznikne sací síla, která stáhne vodu ze 
širokého okolí. 
Jak velký máme mít strach? Na tuto otázku nám přijel odpovědět 
hejtman Libereckého kraje Martin Půta se svým náměstkem pro 
životní prostředí Josefem Jadrným. Společně se starostou 
Michaelem Canovem nám podali informace o postupech a 
následných krocích v této problematice. Jsme velice rádi, že Libe-

Vážení občané, velmi Vám děkuji za podporu ve volbách do Senátu. Přestože jste v Chrastavě nemohli volit, Vaše obrovská podpora na 

ulicích i na sociálních sítích byla více než  patrná a zřejmá.

Zároveň Vám touto cestou sděluji, že po mém zvolení senátorem za obvod Liberec nikdo z kolegů zastupitelů města Chrastava nepožadoval 

mé odstoupení z funkce starosty. Za to svým kolegům děkuji. Chci se pokusit skloubit tyto dvě významné funkce tak, jak se to daří řadě 

kolegů senátorů, kteří jsou ve svých městech současně starosty či dokonce primátory. Podle toho, jak se mi to bude dařit, se rozhodnu 

přibližně za rok, zda se budu ucházet o hlasy chrastavských voličů i v komunálních volbách 2018. 
Ještě jednou si dovoluji poděkovat všem za podporu. 
Tomuto tématu se chci věnovat i na večeru se starostou v pondělí dne 7. listopadu od 17 hodin v malé zasedací místnosti.
19. 10. 2016                                                                                                                   Michael Canov 

o Okénko starosty města Chrastavy

Na počátku loňského roku darovalo Statutární město Jablonec nad Nisou pod vedením primátora Petra Beitla městu Chrastava nepojízdné 
historické hasičské auto Mercedes Benz L 1500 z roku 1942. Vedoucí 
hasičského muzea a bývalý dlouholetý velitel chrastavských hasičů 
Miroslav Pivoňka spolu se svými pomocníky  tento unikát repasoval. On 
sám nad ním strávil více než tisíc hodin. Město Chrastava přispělo 
částkou  300  tisíc  Kč  a  dar ve výši 50 tisíc Kč poskytl pan Jiří Svoboda 
z firmy Vzduchotechnik. 

V pondělí dne 26. září 2016 nastal den „D”. Ve vyblýskaném vozidle jsem 
měl tu čest, že jsem doprovázel pana Pivoňku na první spanilé cestě do 
Jablonce, kde na nás již očekával pan primátor Beitl, pan tajemník 
Řeháček a další pracovníci radnice a také místní hasiči. Poté, co 
nablýskaného krasavce asi hodinku obdivovali místní, svezl pan 
Pivoňka tímto skvostem pana primátora do Chrastavy. 

Ještě jednou děkuji jabloneckým za dar a  věřím, že si repasované auto 
užijí mnozí i v budoucnu. Vždyť již příští rok ho čeká i první cesta do za-
hraničí do Spolkové republiky Německa.  

V Chrastavě dne  27. 9. 2016                     Ing. Michael Canov – starosta
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Vážení spoluobčané, dovoluji si Vás pozvat na sto čtyřicátý prvý

VEČER SE STAROSTOU na téma

Těším se na Vaši účast.                                                             Ing. Michael   C a n o v, starosta

MŮŽE SENÁTOR ZVLÁDNOUT STAROSTOVÁNÍ.

Usnesení ze zasedání Rady města Chrastava ze dne 10. října 2016

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Chrastava ze dne 17. října 2016

Rada města na své schůzi projednala a usnesla se takto: dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním 
RM sněhu a náledí a pověřila starostu a místostarostku jeho podpisem.
- s c h v á l i l a  přílohu č. 6 dopravně provozního řádu. 2) Plán zimní údržby místních komunikací pro zimní období 2016 – 
- z r u š i l a   2017 
provozní a manipulační řád sběrného dvora ze dne 9.12.2015 3) odchylný postup pro výběr uchazečů na zajištění zimní údržby 
- s c h v á l i l a komunikací pro město Chrastava v souladu s bodem 7.5. Směrnice 
návrh provozního a manipulačního řádu sběrného dvora Rady města Chrastava č. 1/2013 o zadávání veřejných zakázek.
RM 4) smlouvu o dílo na zajištění zimní údržby místních komunikací v 
- s c h v á l i l a Chrastavě se zhotovitelem: Ladislav Polák, Dolní Vítkov 6, 463 31 
hodnocení a zadání akce „Opatření pro zvýšení bezpečnosti Chrastava, IČ: 87505061 a pověřila starostu jejím podpisem.
chodců v Chrastavě“ na základě Zprávy o      posouzení a 5) smlouvu o dílo na zajištění zimní údržby místních komunikací v 
hodnocení nabídek vyhlášené  v souladu se zákonem č. 137/2006 Chrastavě se zhotovitelem: Oldřich Drešer, Ztracená 211, Krásná 
Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a Studánka, , 460 01 Liberec 31, IČ: 86792962 
přidělila zakázku firmě: JOSTAV spol. s r.o., Studánecká 74, 463 -   s c h v á l i l a
03 Stráž nad Nisou, IČ: 47785233 cenovou nabídku společnosti ČEZ a.s. na dodávku elektřiny pro rok 
- s c h v á l i l a 2017 
návrh smlouvy na akci „Opatření pro zvýšení bezpečnosti chodců -  s c h v á l i l a
v Chrastavě“ s: JOSTAV spol. s r.o., Studánecká 74, 463 03 Stráž směrnici pro poskytování OOPP 
nad Nisou , IČ: 47785233 a  pověřila starostu jejím podpisem v -   v z a l a   n a   v ě d o m í 
případě, že nebudou v zákonné lhůtě podány námitky proti stížnost ve věci hlídání svěřené osoby a schválila přijaté řešení 
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky dle §82 odst. 1 zákona -   s c h v á l i l a
č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších na základě žádosti darovací smlouvu DR/23/2016 – finanční dar 15 
předpisů. 000,- Kč Základní škole Chrastava, náměstí 1. máje 228, okres 
- s c h v á l i l a Liberec-příspěvková organizace, nám. 1. máje 228, 463 31  
1) na základě § 27 odst. 5 a odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o  Chrastava, IČ 727 41 643 za účelem reprezentace města Chrastava v 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v soutěžním televizním pořadu žáků 8. ročníků Bludiště 
souladu s ustanovením § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona -   s c h v á l i l a
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, nařízení žádost o souhlas s navýšením kapacity ve školní družině 
obce č. 6/2016, kterým se stanoví rozsah, způsob a lhůty -  s c h v á l i l a
odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací licenční smlouvu VP_2016_135292 o veřejném provozování 
a průjezdních úseků silnic a kterým se stanoví úseky silnic, hudebních děl mezi OSA – Ochranný svaz autorských pro práva k 
místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dílům hudebním o.s. Praha a Městem Chrastava 

r Informace z radnice z radnice

Setkání se koná v pondělí 7. listopadu 2016 od 17:00 hodin 
v malé zasedací místnosti  budovy radnice. 

ZM na své schůzi projednalo a usneslo se takto:
ZM s c h v á l i l o 
v návaznosti na své usnesení čj. 2016/05/XII ze dne 27. června 2016 prodej pozemku par.č. st. 7/3 o výměře 50 m2 - zastavěná plocha a 
nádvoří, jehož součástí je jiná stavba (kůlna) bez čp., a pozemku par.č. 1546 o výměře 432 m2 - ostatní plocha, v k.ú. Chrastava I, do 
vlastnictví pana Miroslava Vostárka, za cenu 289.700,- Kč a náklady spojené s prodejem, vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/29/2016) 
ZM s c h v á l i l o
v návaznosti na své usnesení čj. 2016/05/XIII/1 ze dne 27. června 2016 prodej pozemku par.č. 173 o výměře 809 m2 - zahrada, v k.ú. 
Chrastava I, do vlastnictví pana Miroslava Hudouska a pana Petra Hudouska, za cenu 316.000,- Kč a náklady spojené s prodejem, vč. 
návrhu kupní smlouvy čj. K/30/2016 
ZM s c h v á l i l o 
v návaznosti na své usnesení čj. 2016/02/XI/2 ze dne 11. dubna 2016 prodej dle geometrického plánu čz. č. 928-168/2016 (příloha č. 3a k 
originálu usnesení) pozemek par.č. 45/39 o výměře 39 m2 – ostatní plocha, v k.ú. Chrastava I, do vlastnictví manželů Jitky a Jana 
Pospíšilových, za cenu 2.000,-Kč, a náklady spojené s prodejem, vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/31/2016 
ZM s c h v á l i l o  návrh 5. změny rozpočtu a investičního plánu na rok 2016
ZM v y d a l o
obecně závaznou vyhlášku města Chrastavy č. 7/2016, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o místním poplatku 
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za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
ZM s c h v á l i l o 
pořízení změny územního plánu města Chrastava, dle žádosti Aleše Šindeláře, K Mojžíšovu prameni 1683, 463 11 Liberec, o změnu na 
p.p.č. 660/6 - o výměře 1425 m2 v k.ú. Horní Vítkov, obec Chrastava, ze stávající zemědělské plochy na plochu pro výstavbu RD (plocha 
bydlení)
ZM v y d a l o 
1) v souladu s ust. § 45 odst. 4. zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, o úplné úhradě 
nákladů spojených s pořízením změny žadatelem schválené změny
2) o pořízení změny schváleného územního plánu města Chrastava dle usnesení ZM č. 2016/07/x, ve které dojde k uzavření dohody dle 
odst.1 v termínu do 31.3.2017, v souladu s pravidly postupu při pořizování změn schváleného územního plánu města Chrastava schválené 
Radou města Chrastava dne 26.1.2009
ZM s c h v á l i l o 
smlouvu o spolupráci mezi Městem Chrastava, E.ON Energie, a.s. a VE, spol. s r.o. nahrazující původní smlouvu o spolupráci ze dne 
26.2.2016, která zanikla dne 30.9.2016 a pověřila starostu jejím podpisem
ZM s c h v á l i l o 
1) dotační program na podporu rozvoje kulturní, sportovní, spolkové činnosti a cestovního ruchu pro rok 2017 ve výši 300.000,00 Kč a jeho 
pravidla
2) j m e n o v a l o komisi pro hodnocení žádostí z řad zastupitelů města 
ZM s c h v á l i l o smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro roky 2017 – 2019

Zaměříte-li se někdy na kostel sv. Vavřince nebo se projdete 
Turpišovou ulicí, asi se vám vybaví slavná scéna z legendárního 
filmu Alfreda Hitchcocka Ptáci. Nad městem přelétávají stohlavá 
hejna hřadující na stromech, střechách a oknech budov, telefonních 
budkách. Všude kolem se rozprostírá zlověstné ticho, které 
předchází nečekanému útoku opeřenců proti lidem...
V Chrastavě už začíná být situace obdobná a mohou za to 
především holubi. S přicházející zimou zde jejich populace opět 
prudce narostla. V jarních a letních měsících se na území města 
vyskytuje hejno o asi 200 kusech. Tento počet je dán zejména 
potravní nabídkou a hnízdními příležitostmi v místě výskytu. Na 
podzim se s vidinou snadnější potravy do měst stěhují i holubi z 
širšího okolí. Není tedy problém zahlédnout i hejno čítající desítky až 
stovky jedinců.
V minulosti došlo několikrát ze strany města Chrastava k regulaci 
holubí populace za pomoci odchytových pastí a instalacím zábran 
na veřejné budovy a školy. Avšak holub je tvor vynalézavý a k 
usednutí si nalezne jakékoliv další nechráněné místo. Tím spíše, 
nachází – li se poblíž zdroj potravy jako například stánek s pečivem, 
školní jídelna či jen důchodce pravidelně přilepšující městské fauně 
ze svého okna.. 
Stejně jako každý druh, který má zájem na chování svého trvání a 
pokračování i holub vezme za vděk  i minimální nabídkou. A kde 
dostává pravidelně potravu, tam se i dlouhodobě zdržuje. 
Soužití holubů a lidí má v mnoha ohledech velká úskalí, z něhož asi 
nejzásadnější je asi zdravotní hledisko. Se zvětšujícím se počtem 
holubů roste i riziko alergií pocházejících z přenášených roztočů, 
dále pak salmonela, encefalitida, různé druhy plísní, toxoplazmóza, 
ptačí tuberkulóza a další.
Závěrem tohoto článku děkujeme všem, kteří nekrmí holuby.

Bc. Martin Spáčil, referent OVÚS, MěÚ Chrastava

Nekrmte holuby!

Letošní opravy místních komunikací

Spolupráce s OO PČR Chrastava při pátrání po motorovém 
vozidle. Řidič výše uvedeného vozidla ujel od dopravní nehody.
Přijeto oznámení o zraněné a nemohoucí klientce DPS 
Chrastava. Hlídka MP Chrastava zajistila otevření bytu a byla 
přivolána RZS Liberec. Do příjezdu lékaře poskytnuto ošetření. 
Nahlášeno rušení nočního klidu na katastru obce, věc vyřešena 
dle zákona ( 2x).
Přivolání RZS zraněnému ležícímu muži v centru města. Do 
příjezdu RZS poskytnuta první pomoc.
Asistence lékařské zdravotní službě při převozu pacienta.
Řešení cestujícího bez platné jízdenky na vlakovém nádraží 
Chrastava.
Nahlášení zjištěných či oznámených závad na majetku města na 
odboru ORM Chrastava.

Dohled nad dodržováním nočního klidu a veřejného pořádku v 
celém katastru obce Chrastava a Stráž nad Nisou.
Dohled nad dopravní situací v centru města a okolí města – 
místní, obecná a přechodná  úprava silničního provozu. 
V nočních hodinách spolupráce s OO PČR Chrastava při 
kontrole chatových oblastí, spolupráce při kontrole motorových 
vozidel a jejich řidičů (kontroly na alkohol, drogy, odcizené RZ, 
odcizená motorové vozidla, osoby v pátrání).
Odchyt zvířat - 4 ks, předána do útulků v Liberci a Krásném Lese.
Nález uhynulého zvířete, předáno mysliveckému sdružení.

Z deníku Městské policie

v Chrastavě – 9 / 2016

S nastupujícím podzimem pomalu končí i stavební sezóna a s ní i 
letošní opravy místních komunikací. Již začátkem léta se dokončila 
oprava Loudátovy ulice, včetně výměny zábradlí, následovala 
oprava  Muzejní  ulice a ulice u kostela, nově ulice Tomáše Genrta. 
V průběhu září pak proběhla další etapa rekonstrukce komunikace 
mezi ulicí Novoveskou a ulicí Města Lwówek Śląski (cesta na 
Vísku).
Ve výčtu opravených komunikací bohužel chybí ulice Hřbitovní, 
podél plotu MŠ Luční. Zde došlo k situaci, kdy vítěz veřejné zakázky 
- spol. SaM silnice a mosty a.s. z České Lípy odstoupila od zakázky 
a odmítla podepsat smlouvu.  Vzhledem k tomu, že druhý uchazeč 
v pořadí podal nabídku výrazně vyšší a klimatické podmínky nám již 
nezaručují bezproblémové dokončení této zakázky, jsme se 
rozhodli výběrové řízení zrušit a zakázku opětovně vypsat v zim-
ních měsících, aby se mohla oprava realizovat na jaře příštího roku. 
Co se týká dalších plánovaných oprav na příští rok, kromě již 
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zmiňované Hřbitovní ulice, chceme dokončit opravu komunikace mezi ul. Novoveskou a ulicí Města Lwówek Śląski. Rádi bychom také 
konečně opravili povrchy na náměstí 1. máje, kde jsme čekali na dokončení oprav krajských komunikací. V současné době také 
připravujeme projekt rekonstrukce vnitrobloku v Turpišově ulici, včetně přilehlé ulice Soudní. V případě, že zastupitelstvo uvolní na tuto akci 
finanční prostředky, chceme realizovat I. etapu, která by zahrnovala opravu 2 nejhorších komunikací ve vnitrobloku. 
Z dalších plánovaných oprav můžeme uvést propojku mezi ul. Ještědskou a Lipovou, ulici k výchovnému ústavu a komunikaci u kostela v An-
dělské Hoře. Přesný seznam komunikací bude znám až po schválení rozpočtu města na rok 2017 Zastupitelstvem města Chrastava.  
 
V Chrastavě dne 14.10. 2016                                                                                                                       Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM 

Co je to žumpa? zahnívá, zapáchá a na čistírně odpadních vod se špatně likviduje.
Žumpa je bezodtoká jímka, která slouží k shromažďování Kam mohu žumpu vyvážet?
odpadních vod z nemovitosti, která není připojena na kanalizaci. Obsah žumpy je nutno likvidovat tak, aby nedošlo k ohrožení jakosti 
Žumpa musí být provedena jako vodotěsná, tedy je nepřípustné, povrchových nebo podzemních vod (§ 38, odst. 6 vodního zákona). 
aby byla proražena popř. měla přepad apod. Přepad do vodního Řešením je vývoz žumpy fekálním vozem na ČOV.
toku nebo trativodu je možný u septiku, kde ale musí být vypouštění V žádném případě nelze bez povolení žumpy likvidovat vyčerpáním 
odpadních vod řádně povoleno vodoprávním úřadem dle §8 zákona do trativodu, kanalizace, potoka nebo odvozem na pole. Ve všech 
254/2001 v platném znění (vodní zákon). Žumpa není ze zákona případech by se jednalo o vypouštění odpadních vod do vod 
vodním dílem, a proto u ní není povolení k vypouštění nutné, musí povrchových nebo podzemních (vsak do země se považuje za 
být pouze řádně stavebně povolena a zkolaudována, což se vypouštění do podzemních vod), a to je bez řádného povolení 
obvykle stalo v rámci povolení a kolaudace domu. protizákonné.
Jak často žumpu vyvážet? Hrozí mi nějaké kontroly a sankce?
Každou žumpu je třeba vyvážet a odpadní vody z ní likvidovat v Ano, kdo provozuje žumpu, je podle § 38, odst. 6 vodního zákona 
souladu s vodním zákonem. Četnost vyvážení žumpy by měla povinen na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce 
odpovídat spotřebě vody v domě. Dnes můžeme počítat s životního prostředí doložit zneškodnění odpadních vod v souladu s 
průměrnou spotřebou vody 90 I na osobu a den. Čili pokud jsou v vodním zákonem. Jako doklad může sloužit např. doklad o za-
domě dva lidé, produkují denně 180 I odpadní vody, což činí 5400 I = placení vyvážení odpadních vod na ČOV.
5,4 nfi3 vody za měsíc. Pokud je tedy u domu jímka o objemu 5 m3, Podle §118 odst. 1 vodního zákona se fyzická osoba, která nezajistí 
je třeba ji vyvážet cca. 1x za měsíc. I pokud jímka není naplněna, je zneškodnění odpadní vody akumulované v bezodtokové jímce, 
třeba ji vyvézt minimálně 4x za rok, protože jinak v ní voda silně dopouští přestupku a může jí být uložena pokuta do výše 50 tisíc Kč. 

Informace o vyvážení domovních jímek odpadních vod – žump

Město Chrastava vyhlašuje pro rok 2017 grant (dotační program)

na podporu rozvoje kulturní, sportovní, spolkové činnosti a cestovního ruchu
Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 17. 10. 2016 dotační program na podporu rozvoje sportovní, kulturní, spolkové 
činnosti a cestovního ruchu ve výši Kč 300.000,- Kč pro kalendářní rok 2017.
Žadatelem může být právnická nebo fyzická osoba, jakož i složky organizační struktury právnických osob (např. sportovní oddíly TJ Spartak 
apod.) působící na území města.

Písemná žádost o poskytnutí finančních prostředků musí být doručena do Společenského klubu, organizační složky města, Turpišova 407, 
463 31 Chrastava, e-mail: sklub@chrastava.cz nejpozději do 31. ledna 2017 do 12.00 hod. (lze podávat od 18. listopadu 2016).

Bc. Pavel Urban, vedoucí Společenského klubu
 

Úplné znění žádosti, požadované přílohy a pravidla pro přidělení grantu jsou k dispozici na: 
- www.chrastava.cz 

· Společenský klub,  Turpišova 407,  463 31 Chrastava –  Bc.Pavel Urban, Eva Mouchová
· Informace na tel.: 482 312 231, 485 143 348, e-mail: sklub@chrastava.cz   
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MĚSTO  CHRASTAVA, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

MĚSTO  CHRASTAVA, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava

přijme

Správa hřbitova a obsluha sběrného dvora
odboru rozvoje dotací a správy majetku Městského úřadu Chrastava

Místo výkonu práce:  Město Chrastava
Platové zařazení: 5. pl. třída (odměňování podle zák. č. 262/2006 Sb., a nař. vl. č. 564/2006 Sb.)
Charakteristika vykonávané činnosti:
Péče o veřejné pohřebiště v souladu s provozním řádem a zákonem o pohřebnictví. Zajišťování provozu sběrného dvora dle 
provozního řádu a zákona o odpadech.  
Požadavky:
·  vzdělání min. vyučen  
·  školení, případně certifikát v oblasti pohřebnictví výhodou   
·  praxe v provozu sběrného dvora a evidence odpadů výhodou  
·  praxe při údržbě zeleně výhodou
·  dobré komunikační schopnosti, asertivní jednání
·  základní znalost práce na PC (Office: zejména Word a Excel na uživatelské úrovni)
·  znalost Microsoft Front Page výhodou
Zájemci předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
·  přesné označení výběrového řízení ·  jméno, příjmení uchazeče
·  datum a místo narození uchazeče ·  státní příslušnost uchazeče
·  místo trvalého pobytu uchazeče ·  číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,

   jde-li o cizího státního občana
Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:
·  strukturovaný životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech 
   a dovednostech týkajících se shora uvedených  činností
· výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
Pracovní poměr: na dobu určitou 1 rok, možnost změny na dobu neurčitou 
Předpokládaný termín nástupu:  předpoklad prosinec 2016             Lhůta pro podání přihlášky:  do 14. listopadu 2016
Způsob podání přihlášky: osobně nebo písemně na adresu: Město Chrastava, nám. 1. máje 1, 463 31  Chrastava,  

  telefon:  482 363 811, e-mail: tajemnik@chrastava.cz,   
Bližší informace - vedoucí odboru Mgr. Jakub Dvořák, tel.: 482 363 821, e-mail: dvorak@chrastava.cz 
Obálku označte textem: Výběrové řízení – správa hřbitiva a obsluha sběrného dvora

·  řidičský průkaz sk. „B“ – aktivní řidič, skupina „T” výhodou

·  datum a podpis uchazeče

podatelna@chrastava.cz

STRÁŽNÍKA MĚSTSKÉ POLICIE
Základní požadavky:
· občan České republiky
- min. věk  21 let
- bezúhonnost, spolehlivost
- zdravotně způsobilý
- střední vzdělání s maturitní zkouškou
Další požadavky:
-  řidičský průkaz sk. „B“   
-  uživatelská znalost PC práce na PC (Office, Windows, Word, Excel
-  komunikativnost, profesionální vystupování
- zbrojní průkaz s. „D” výhodou
- oprávnění podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, výhodou
Náležitosti přihlášky:
·  základní údaje: jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu uchazeče, 
   číslo OP, datum, podpis
Přílohy:
·  strukturovaný životopis, osobní dotazník vč. fotografie
· výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
Pracovní poměr: na dobu neurčitou   Předpokládaný termín nástupu:  dle dohody

Písemné přihlášky s požadovanými doklady zašlete do 30. listopadu 2016 na adresu: Město Chrastava, nám. 1. máje 1, 
Chrastava nebo e-mail: podatelna@chrastava.cz. Obálku označte textem: Veřejná výzva STRÁŽNÍK MěP
Další informace podá Marcel Másílko, velitel Městské policie Chrastava, tel. 482 363 824,    603 347 676,  
e- mail: velitelmp@chrastava.cz  nebo na internetové adrese: www.chrastava.cz.

mailto:podatelna@chrastava.cz
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k Kultura akce / Sklub / kino / galerie

Milan Svoboda se narodil 28. září 1951 jako nejmladší ze tří bratrů (Bedřicha a Jiřího), učitelům na 
základní malotřídní škole, Bedřichovi a Jiřině Svobodovým, v Dubnici u Jablonného v Podještědí. 
Krátce po jeho narození se rodina přestěhovala do Chrastavy, do domu ve Frýdlantské ulici, který se 
tak stal Milanovým celoživotním domovem. 
V roce 1969 se vyučil soustružníkem v chrastavském Totexu a nastoupil do LVZ Chrastava (Liberecké 
vzduchotechnické závody Chrastava), dnešního Vzduchotechniku s.r.o. Chrastava, v Tovární ulici.  
Později si také doplnil své technické vzdělání maturitou na strojní průmyslové škole v Liberci. V roce 
1975 se oženil a společně se svojí ženou Radmilou vychovali 3 děti (Milana, Jiřího a Václavu). 
Milan od dětství hrál a miloval volejbal, již jako dorostenec soutěžil za Stráž nad Nisou, během své 
vojny reprezentoval Duklu Nechranice a od roku 1978 začal hrát za TJ Spartak Chrastava.  Během své 
volejbalové kariéry absolvoval několik trenérských kurzů a jako trenér stál u úspěchů chrastavského 
volejbalu žen, kdy se podařilo z okresní soutěže postoupit do krajské soutěže. Volejbal žen měl v tomto 
svém úspěšném období 1983 až 1995 vůbec poprvé jak družstvo v krajské soutěži, tak i družstvo v 
okresní soutěži, mladší žákyně, později starší žákyně a mladší i starší dorostenky, to vše převážně pod 
jeho trenérskými křídly.  
Výrobní strojírenská provozovna LVZ Chrastava (dnešní Vzduchotechnik) byla nejenom prvním, ale 
současně i celoživotně jediným místem jeho pracovního působení. Pracoval zde nejprve jako 
soustružník, od r. 1979 jako mistr a od roku 1984 jako vrchní mistr. V roce 1992, v období privatizace, se 
poprvé pokusil o záchranu a udržení výroby právě zde v Chrastavě.  Zajišťování finanční dostatečnosti na splácení vysokých privatizačních 
bankovních úvěrů a s nimi spojených úroků, současně prostředků na pořizování strojů pro rozšiřující se výrobu a v neposlední řadě 
zodpovědnost za zajištění zakázkové náplně práce pro více jak stovku zaměstnanců bylo dlouhodobě jistě velmi vyčerpávající.  Přesto se 
Milanovi spolu se svým „věčným parťákem“, panem Jordánem Šťastným a také za spolupráce mnoha dalších dlouholetých 
spolupracovníků, dařilo po téměř čtvrt století poskytovat živobytí stovkám rodin. Za jeho celoživotní dílo je tedy nezpochybnitelně 
považováno vybudování a udržení funkčnosti i dobrého jména firmy Vzduchotechnik.  Jako jediný chrastavský podnikatel udržel a zachoval 
ryze českou firmu až dodnes.
Milan Svoboda byl přímočarý, veselý a charismatický chlap, uznávající otevřenost a odvahu, jako člověk obdařený „selským rozumem“.   
Měl především dobrotivé srdce, z jehož pověstné šíře často a rád druhým pomáhal. Roky trvající stresové napětí, spojené se svými 
zodpovědnostmi, bylo zřejmě i zásadním pro vznik jeho onemocnění.  Zpočátku plíživá, ale dlouhá a nevyléčitelná zákeřná nemoc pak nad 
ním v jeho 64 letech, dne 19. června 2016 bohužel zvítězila. Milan Svoboda byl příkladem vzácného člověka, hrdého Chrastaváka, který svůj 
život zasvětil jedné práci, jediné ženě, svým dětem a svému jedinému městu. 

Osobností Chrastavy 2016 se stal pan Milan SVOBODA in memoriam

Hrdý Chrastavák, který svůj život zasvětil jedné práci, jediné ženě, svým dětem a svému jedinému městu... 

V pátek  7. října 2016 proběhlo  v  kinosále  slavnostní  vyhlášení IV. KATEGORIE – CVIČITEL/CVIČITELKA – 
nejlepších sportovců města. Programem provázel David Jelínek a TRENÉR/TRENÉRKA
ceny vítězům v jednotlivých kategoriích předali zastupitelé města. 1. místo Josef Rajnoha –  střelecký klub

2. místo Kolektiv cvičitelek TJ SOKOL
Výsledky: 3. místo Kolektiv trenérů přípravky – oddíl kopané
I. KATEGORIE –  CHLAPCI A DÍVKY DO 14 LET
1. místo Nikola Čiháčková – TJ  Spartak Chrastava, oddíl zápasu V. KATEGORIE – KOLEKTIVY A DRUŽSTVA

Tadeáš Hakl – TJ  Spartak Chrastava, oddíl zápasu 1. místo A TÝM – TJ Spartak – oddíl kopané
2. místo Martin Kašinský – florbal, ZŠ Chrastava 2. místo Družstvo ženy – SDH Chrastava
3. místo Barbora Hrabáková – Střelecký klub 3. místo Kolektiv Sportovní střelby

II. KATEGORIE – DÍVKY A CHLAPCI DO 18 LET 
1. místo Tereza Pipišová – SDH Chrastava
2. místo Marek Rubeš – vrh koulí, ZŠ Chrastava 

III. KATEGORIE – ŽENY A MUŽI
1. místo Kateřina Kašková – orientační klub Chrastava
2. místo Daniel Fadrhonc + Tomáš Brodský – Bc. Pavel Urban, 
                TJ  Spartak Chrastava, oddíl sálové cyklistiky vedoucí Společenského klubu Chrastava
3. místo Vladimír Židlický – SDH Chrastava

Proběhlo tradiční vyhlášení nejúspěšnějších sportovců Chrastavy

Koncert pro violoncello a klavír
Dne 27. 9. 2016 se v sále CVA uskutečnil koncert violoncella a klavíru. Na violoncello zahrál pan Václav Petr, student významných českých 
violoncellových pedagogů, člen Pražákova kvarteta, laureát mnoha sólových mezinárodních soutěží, absolutní vítěz mezinárodní soutěže 
Talents for Europe 2005 a koncertní mistr v České filharmonii. Na klavír zahrál pan Václav Mácha, nejvyhledávanější český komorní hráč, 
který jako sólista získal řadu ocenění na domácích i zahraničních soutěžích. Působí v Praze jako asistent klavírní sekce Hudební Akademie 
múzických umění a je taktéž členem české filharmonie.

NEJLEPŠÍM SPORTOVCEM ZA SEZÓNU 
ČERVEN 2015 / ČERVEN 2016

se stala: MILOSLAVA CELLEROVÁ 
  – dlouholetá cvičitelka TJ SOKOL 
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Poslechli jsme si Baladu a serenádu pro violoncello a klavír od 
Josefa Suka, Sonátu pro violoncello od Paula Hindemitha, Klid lesa 
pro violoncello a klavír od Antonína Dvořáka a Sonátu č. 2 D Dur od 
Felixe Mendelssohna.
I přesto, že se koncert setkal s nepřílišným zájmem, neskutečně nás 
kulturně obohatil. Děkuji tak mistrům, že naše město navštívili.

Eva Mouchová – referentka společenského klubu

Ve středu 12. 10. 2016 k nám opět zavítali naši oblíbení hoši z 
TECHTLE MECHTLE a SCREAMERS se svou travestie show „ 
Videopůjčovna“. Opět bylo na co se dívat. Se svými scénkami a 
tanečními kreacemi herci vpluli i mezi diváky, kteří byli jejich 
humorem unešení. Myslím, že nejedna dáma byla okouzlena jejich 
dokonalým líčením a ladnou chůzí na neuvěřitelně vysokých 
podpatcích. Kluci (dámy), těšíme se na vaši další show.
                               Eva Mouchová, referentka společenského klubu

Travestie show
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V pondělí 17. října 2016 začala vernisáží další výstava tohoto roku 
pod názvem „Mazanice a Čmáranice“.
Své obrazy zde vystavuje rodák z Chrastavy pan František Šimek. 
Jsou výsledkem jeho 12-ti leté tvorby. Začínal kreslit uhlem, který 
pak rozmazával a následně přidal barvy. Současně začal 
experimentovat s automatickou kresbou malého formátu.
Pan František Šimek se nechal inspirovat pouličním 
uměním,tetováním a mnoha jinými formami lidového umění.
Jeho výstavu můžete navštívit od pondělí do pátku od 9.00 do 16.00 
hodin. Výstava potrvá do 18.11.2016. Všichni jste srdečně zváni.

Klára Sehnoutková – infocentrum Chrastava

Vernisáž výstavy „Mazanice a čmáranice”
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PROGRAM KINA
DIGITÁLNÍ MÌSTSKÉ KINO CHRASTAVA

Změna programu vyhrazena!  Rezervace vstupenek: http://evstupenka.cz

LISTOPAD 2016

Pátek 4. listopadu v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI ve kterém se nachází obrovská sbírka vzácných magických tvorů z jeho 
JÁ, KOCOUR – Francie / Čína – rodinný, komedie – ČESKÝ DABING – cest kolem světa. Co se může stát, když se nadaný britský kouzelník 
87 minut – přístupný vydá do Ameriky a jeho zvířata (některá i trochu nebezpečná) uniknou 
Tom Brand (Kevin Spacey) je závratně úspěšný, neuvěřitelně bohatý z kufříku? J. K. Rowlingová Vás zve do nové epochy kouzelnického 
a blbec. Snaze postavit nejvyšší mrakodrap na severní polokouli, je světa!        Vstupné: 130 Kč, děti do 15 let – 110 Kč
sebestředný miliardář připraven obětovat cokoliv. I lásku své rodiny. 
Chystaná stavba je skoro stejně monumentální jako jeho ego. Tomův Pátek 25. listopadu v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI
pracovní život ho od jeho rodiny odcizil. Neváží si oddané manželky ODVÁŽNÁ VAIANA: LEGENDA O KONCI SVĚTA – USA – animovaný 
Lary (Jennifer Garner), zanedbává dospělého syna Davida a ignoruje –  přístupný 
žadonění o pozornost dcerky Rebeccy. Ta má k 11. narozeninám jediné Walt Disney Animation Studios uvedou struhující počítačově animovaný 
přání: chce kočku. Tom se náhodou ocitá ve zverimexu podivínského film Odvážná Vaiana: Legenda o konci světa o nebojácné dospívající 
Felixe Perkinse (Christopher Walken). Svérázný majitel přesně ví, co dívce, která se vydává na nebezpečnou cestu, aby zachránila svůj lid. 
Tom potřebuje: velkého kocoura jménem pan Fuzzypants. Cestou potkává Vaiana (v původním znění Auli'i Cravalho) kdysi mocné-
                   Vstupné: 100 Kč v předprodeji IC Chrastava 80 Kč ho poloboha Mauiho (v původním znění Dwayne Johnson), který jí po-

může stát se zkušenou mořeplavkyní. Společně se plaví přes širý oceán 
Pátek 4. listopadu v 19:00 hodin a zažívají nebezpečná a úžasná dobrodružství, například setkání s ob-
Vavřinec Hradílek, Vica Kerekeš, Petr Šmíd, Jan Budař, Miroslav Etzler, řími mořskými monstry, ze kterých leckdy uniknou jen o vlásek. Na konci 
Ondřej Havelka ve filmu cesty Vaiana splní úkol svých předků a najde to, co vždycky hledala: 
TENKRÁT V RÁJI – ČR /SR – dobrodružný – 99 minut – přístupný sama sebe.       Vstupné: 120 Kč
JEDNO LANO, JEDEN CÍL...JEDNA CESTA KE SVOBODĚ
Česko-slovenský koprodukční film "Tenkrát v ráji" spisovatele, scená- Pátek 25. listopadu v 19:00 hodin
risty a producenta Josefa Urbana, volně vypráví příběh dramatického EGON SCHIELE - Rakousko / Lucembursko – životopisný – české 
osudu českého horolezce Josefa Smítky a jeho druhů, popravených titulky – 109 minut – mládeži do 15 let nepřístupný
nacisty v dubnu 1945 v Terezíně.          Vstupné: 120 Kč Malíř a grafik Egon Schiele byl jedním z nejprovokativnějších vídeň-

ských umělců začátku 20. století. Doby, během níž se pomalu a téměř 
Pátek 11. listopadu v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI nepozorovaně chýlila ke konci jedna velká dějinná éra. Doby, kdy se 
Najdi svoje štěstí v kultuře, a ve výtvarném umění snad nejvýrazněji, začaly bouřlivě pro-
TROLLOVÉ – USA – animovaný dobrodružná komedie – ČESKÝ sazovat zcela nové směry. Návštěvníci galerií byli poprvé vystaveni 
DABING – 92 minuty – přístupný troufalé tvorbě expresionistů a kubistů, objevují se i první abstraktní 
Trollové jsou vždy veselí a šťastní skřítkové, kteří nejvíce ze všeho milu- díla. A do veřejného prostoru, díky tvůrcům jako byl Schiele, vstoupila 
jí hudbu, tanec a zpěv. Jedinou vážnější starost na světě jim dělají Ber- erotika.               Vstupné: 100 Kč, v předprodeji IC Chrastava – 80 Kč
geni. Ti si totiž myslí, že můžou být šťastní jedině tehdy, pokud budou 
mít Trolla v žaludku. Bohužel však už dlouhou dobu žádného na jídel- Pondělí 28. listopadu v 18:00 hodin
níčku neměli. Trollímu králi Peppymu se totiž podaří i se všemi jeho OSUDY KARLA KRYLA POLSKÝM POHLEDEM
poddanými utéct a založit vlastní veselé městečko Trollíkov, které se BRATŘÍČEK KAREL – ČR /Polsko – dokument – 79 minut – přístupný
Bergenům, v čele s princem Chroupou, nedaří a nedaří nalézt. A tak je Nový pohled na legendárního písničkáře, který se stal symbolem 
jejich království oproti šťastnému a barevnému Trollíkovu naplněné na- Pražského jara. „Bratříček Kryl“ ukazuje  tragické osudy legendy dvou 
bručeností, zlobou a vztekem. československých revolucí – 1968 a 1989. Dokument přibližuje spoustu 
                                  Vstupné: 100 Kč v předprodeji IC Chrastava 80 Kč neznámých událostí ze života Karla Kryla a představí zajímavé archivy, 

které zatím nebyly širší veřejnosti známy. Texty jeho písní jsou dodnes 
Pátek 11. listopadu v 19:00 hodin aktuální – byl vizionář, předvídal budoucnost, ale zároveň výborně re-
POHÁDKY PRO EMU – ČR – romantický příběh – 112 minut – flektoval současnost. Věčný rebel…
přístupný                Vstupné: 100 Kč, v předprodeji IC Chrastava – 80 Kč
Romantický příběh zasazený do předvánoční Prahy sází na humor, lás-
ku a naději, které v životě tolik potřebujeme V hlavních rolích příběhu Pondělí 28. listopadu ve 20:00 hodin
o lásce a naději se setkávají dvě velké filmové a televizní hvězdy sou- Omar Sy, hvězda Nedotknutelných a Samby, je 
časnosti – Ondřej Vetchý a Aňa Geislerová. Pro oba představují role MONSTERU CHOCOLAT - Franci - životopisný – české titulky – 110 
v Pohádkách pro Emu odklon od dramatických postav, které doposud minut  - přístupný od 12 let 
tvořily hlavní oporu jejich filmografie.                        Vstupné: 120 Kč Rafael  Padilla  přezdívaný  Chocolat  byl  prvním  černošským klau-

nem. Vystupoval společně s ostříleným kolegou Footitem a toto na první 
Pátek 18. listopadu v 17:00 hodin -  HRAJEME PRO DĚTI pohled nepravděpodobné duo si na počátku 20. století podmanilo Paříž. 
POJAR DĚTEM – ČR – pásmo animovaných filmů – 70 minut – Jenže lákadla slávy a dobové  předsudky  připraví  Padillovi  v podání 
přístupný (cílová skupina: 4 - 7 let) Omara  Sye  (Nedotknutelní,  Samba)  víc  překážek,  než s kolika po-
Pásmo je složeno z animovaných filmů Břetislava Pojara, který je znám čítal...          Vstupné: 80 Kč
především jako tvůrce populárních seriálů Pojďte, pane, budeme si hrát, 
Zahrada a Dášeňka. Nyní představujeme pět filmů, na nichž se podílel 
v posledních letech svého života.  
                          Vstupné:  60 Kč, děti do 15 let 40 Kč

Pátek 18. listopadu v 18:30 hodin
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A KDE JE NAJÍT – Velká Británie / USA – 
rodinný, dobrodružný  -ČESKÝ DABING – 133 minuty – přístupný
Newt Scamander přichází do New Yorku se svým záhadným kufříkem, 

OSUDY KARLA KRYLA 
POLSKÝM POHLEDEM
BRATŘÍČEK KAREL
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s Sport informace sportovních klubů

O víkendu 8. a 9. října 2016 se konalo poslední letošní Mistrovství 
České republiky v orientačním běhu. Pořadatelé z oddílu OK Jiskra 
Nový Bor jej uspořádali v náročném skalnatém terénu u 
Kamenického Šenova v okolí Dolního Prysku. O tom, že se jednalo 
opravdu o vrcholný závod, vypovídá i účast dvou tisícovek 
závodníků z celé České republiky, kteří v sobotu závodili ve 
štafetách (žákovské, juniorské, elitní a veteránské kategorie), v 
neděli pak v soutěži družstev. V Prysku se sešla celá česká 
orienťácká elita, účast 575 štafet!!!
Za nepřívětivého mlhavého a deštivého počasí se soutěže 
zúčastnila i vydatná skupina borců z OK Chrastava, kteří se v tomto 
hlavním závodě štafet a družstev rozhodně neztratili a dosáhli i na 
medailová umístění.
Ve veteránských kategoriích v D105 si s pětiminutovým náskokem!! 
doběhla pro titul mistryň ČR štafeta ve složení Lankašová, 
Pachnerová a Kašková. Další triumf slavila chrastavská štafeta v 
kategorii D180 – Ševčíková, Bradnová a Šaffková. Dobrého 
umístění dosáhli i veteráni v kategorii H180 – 9. místo – Kaška, 
Smetana, Ševčík.
Ani další štafety nepodaly špatné výkony a řada z našich mladších 
odchovanců reprezentovala výběr Ještědské oblasti.
Chrastavský rodák Pavel Hradec výborně rozběhl turnovskou 
štafetu, která v elitě obsadila vynikající 5. místo. V Chrastavě nyní 
žijící Pája Kubát dopomohl zase štafetě OK99 Hradec Králové ke 
stříbrné medaili v téže kategorii.
Ani v neděli se počasí neumoudřilo a ve stejném prostoru proběhl 
prestižní závod družstev. Prostor byl v některých místech již značně 

Orientační klub Chrastava vybojoval tři medaile na Mistrovství ČR štafet a družstev
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rozbahněn. Přesto byly předváděny skvělé výkony a závod byl do 
poslední chvíle napínavý a v žádné kategorii nebyl rozhodnut. 
Chrastaváci opět bojovali a vybojovali cenné kovy. Mezi družstvy 
veteránů získalo stříbrnou medaili v kategorii DH275 družstvo ve 
složení Vydra, Šaffková, Pachnerová, Smetana a Gorčica. 
Skvěle zaběhlo i družstvo v kategorii DH175 ve složení Bradna, 
Lankašová, Pachner, Kašková a Polák, které vybojovalo 6. místo! 
Chrastavská štafeta nemistrovské kategorie tzv. MIX ve složení 
Čechlovský, Gorčicová, Bek, Vejstrková, Vejstrk si pak doběhla 
pro výbornou druhou příčku.
Pája Kubát opět vybojoval stříbrné medaile s kolegy z OK99 Hradec 
Králové a Pavel Hradec pomohl družstvu Turnova k 6. místu v hlavní 
kategorii dospělých. 
                                                         Ivan Vydra, člen OK Chrastava
Poznámka: ČT sport dokonce natočil  kvalitní půl hodinový záznam, 
který můžete zhlédnout  na:
h t t p : / / w w w. c e s k a t e l e v i z e . c z / p o r a d y / 1 0 1 8 3 6 7 7 6 2 4 -
beh/216471291282003-m-cr-stafet-2016/

1. MISTROVSKÉ ZÁVODY neztěžoval jen skalnatý terén, avšak i po oba dva dny chladné 
Mistrovství a veteraniáda ČR na klasické trati deštivé počasí.
1. - 2. října 2016, pořadatel Loko Pardubice, prostor Pustá Rybná na 
Českomoravské vysočině 2. ZÁVODY JEŠTĚDSKÉ OBLASTI
- Opět jsme přivezli dvě stříbrné medaile, a to zásluhou Kateřiny 24. 9. pořadatel Doksy, prostor v okolí Bezdězu, dopoledne krátká 
Kaškové v D35 a Zuzany Šaffkové v D65. Gratulujeme. trať, odpoledne sprint
- Do finále A se dále probojovali (uvedeno konečné umístění): D35  - umístění v první desítce: KRÁTKÁ TRAŤ – D10 9. B. Lipenská, 
D. Pachnerová 7. , D60 A. Ševčíková 10. , H40 J .Polák 14. a P. D10L 3. T. Klustová, 10. A. Březinová, D12  2. K. Matyášová, D21K 
Pachner 15. , H50 I. Vydra 12. , H65 M. Ševčík 17. 7. M. Krtičková, D21L 3. K. Kašková, D35 1. B. Lankašová, D40 10. 

L. Švorcová, D45 4. P. Pavlíková, D55 1. V. Bradnová, 2. Z. 
Mistrovství a veteraniáda ČR štafet a družstev Šaffková, 3. E. Kadavá, D60 2. A. Ševčíková, D65 7. P. Vokálová, 
8. 10. 2016 – štafety, neděle 9. 10. 2016 – družstva, pořadatel Jiskra H10 1. J. Klust, H10L – 5. T. Polák (na snímku), 9. R. Šťastný, H35 1. 
Nový Bor, prostor Dolní Prysk u Kamenického Šenova P. Pachner, 3. J. Polák, 
- Ještědskou oblast v žákovských kategoriích po oba dva dny 8. V. Tomanica, H40 3. 
reprezentovali z našeho klubu: V. Matyáš, V. Růžičková a K. Z. Sychra, H45 4. I. Vy-
Matyášová (její družstvo se místilo 6. z 34). dra, H60 2. R. Kaška, 
- Sobota – štafety (571 štafet). Podařilo se nám ve veteránských 3. M. Pavlík, 4. M. Šev-
kategoriích získat dvě zlaté medaile. Zasloužily se o to v D105 B. čík, 7. Z. Kadavý
Lankašová, K. Kašková, D. Pachnerová (na snímku) a v D180 Z. SPRINT 
Šaffková, V. Bradnová, A. Ševčíková. D21A 2. K. Kašková, 

D60 1. Z. Šaffková, 3. 
V. Bradnová, 4. A. Šev-
číková, H21B 1. P. 
Pachner, H45 5. I. Vy-
dra, H60 2. M. Ševčík, 
5. R. Smetana
16. 10.  
pořadatel Turnov, 
prostor Alšovice u Že-
lezného Brodu, krátká 
trať
- umístění v první de-
sítce: D10L 1. T. Klu-
stová, 8. L.Holanová, 
D12 4. K.Matyášová, 
D21K 1. M.Krtičková, 
2. D.Pachnerová, 7. Z.Šaffková, H10 7.K.Březina, H10L 6. R.Ku-
čera, 7. T.Polák, H21K 2. P.Kadavý, 4. I.Vydra, 5. O.Bek, 7. 
D.Vejstrk, 10. J.Polák, H35 2. P.Pachner, H65 3. R.Smetana, P2 
Gomolák J.

- Neděle družstva (305 družstev). I tady jsme slavili úspěch. 3.RŮZNÉ
Družstvo ve složení P. Gorčica, I. Vydra, R. Smetana, Z. Šaffková, - Jsme rádi, že v anketě Sportovec Chrastavy vyhrála v dospělých 
D. Pachnerová si v kategorii 275 vyběhlo stříbrnou medaili. Na naše Katka Kašková, která za uplynulou sezónu získala medaile 
stejném místě v nesoutěžní kategorii MIX skončilo naše družstvo, na mistrovských soutěžích (kategorie D35) v nočním OB, na krátké 
kde závodili J. Bek, J. Čechlovský, sourozenci Vejstrkovi, E. a klasické trati a ve štafetách. Mimo to obohatila svoji sbírku 
Gorčicová. bronzovou  medailí  z  Mistrovství  světa  veteránů v lyžařském OB 
- Všem medailistům, ale i ostatním, kteří se zúčastnili, ale nestanuli v Německu.
na stupních vítězů, gratulujeme za jejich výkony, protože tratě - Omlouváme se, že nám z textu v minulém příspěvku vypadlo 

Další úspěchy orientačních běžců

na Místrovství a veteraniádě ČR
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poděkování liberecké firmě MOCCA, která věnovala sponzorské znázorňovaly různá zvířata…(liška, tygr, žralok, leopard, mravenec, 
dary pro dětské kategorie při Chrastavském pohárku. medvěd…). Tak jsme oslavili náš klubový přebor.
- Od pátku 23. 9. do neděle 25. 9. jsme uspořádali pro 69 dětí a - V pondělí 24.10. se v CVA konala členská schůze klubu. 
rodičů soustředění ve Starých Splavech. Předcházela jí sportovní dvouhodina pro děti i dospělé OK CHA na 
- Poslední závod v Ještědské oblasti nás čeká 23. října. multifunkčním hřišti v Chrastavě.
- Při „oblasťáku“ v Alšovicích jsme ukázali, že máme smysl pro ---------------------------------------------------------------------------------------
legraci. Do lesa na trať jsme vyráželi v převlecích, které                                                            Eva Kašková, členka OK CHA

Orientační rojení ve Starých Splavech

Na výlet po stopách PERSEA

V pátek 23. 9. 2016 vyrazil z chrastavského autobusového nádraží autobus plný orientačních běžců různých věkových kategorií, 
následovaný několika „zásobovacími“ vozy do Starých Splavů, kam jsme nasměrovali letošní podzimní soustředění. Ubytovali jsme se v 
areálu Elite, ve čtyřlůžkových chatičkách, sice bez vytápění, ale i přes téměř mrazivé noci jsme přežili ve zdraví. Čekalo nás několik tréninků 
jak v lese, tak i teorie u stolu a v neposlední řadě v sobotu dopoledne 
závod oblastního žebříčku.
Již tradičně chodíme první den soustředění do terénu v noci. Klasický 
noční orienťák byl pro tentokrát nahrazen tzv. skákavým orientačním 
během, který měl prověřit u všech účastníků fyzičku, orientaci a také 
všeobecné znalosti ze sportu, literatury, teorie OB apod. S čelovkami 
či baterkami se běhalo dlouho, takže dalším bodem programu pro 
tento den byl už jen spánek. V sobotu jsme využili závodu oblastního 
žebříčku, který pořádal oddíl OK Doksy v obci Bezděz. Měli jsme mezi 
sebou i několik „bednařů“ – závodníky na stupních vítězů. Odpolední 
trénink byl zaměřený na pilování dlouhých postupů mezi kontrolami. Z 
místa závodu se děti i dospělí museli dostat podle mapy na místo, kde 
na ně čekal autobus a „sebrat“ při tom několik kontrol vyznačených na 
mapě. Bylo to docela drsné a všichni byli rádi, když se po absolvování 
tréninku usadili do autobusu a zbylé 4 km do tábora nemuseli po 
svých. Když dorazila poslední dvě děvčata, došlo i na večeři a po ní na 
kytary, zpěv a hry. 
Zlatým hřebem soustředění byly nedělní štafety. Při veselém 
večerním losování ze čtyř „košů“ bylo připraveno bojovat o vítězství 
14 štafet. Ráno po snídani začal boj. Jednotlivé úseky štafet byly 
zajímavě nakombinované. Všichni se snažili, všichni běželi na doraz 
a po 3,5 hodinách jsme znali vítěze. Nebyli to však jen ti 4 borci z první 
štafety, ale všichni, kteří doběhli. Po obědě, vyhodnocení, balení a 
úklidu jsme se vydali domů - směr Chrastava.
Ještě bych chtěla poděkovat všem pomocníkům, kteří s námi 
soustředění připravili, všem maminkám a tatínkům, kteří podpořili 
naše chuťové buňky různými maškrtkami a v neposlední řadě řidiči 
autobusu Liboru Matyášovi za perfektní a bezpečnou jízdu. Část 
soustředění jsme dětem hradili z grantu města Chrastavy, za což mu 
patří velký dík.                              Pavla Vokálová

Na podzimní výpravu jsme si vybrali nepříliš vzdálené Kryštofovo nádraží netradičně nescházíme dolů do civilizace, ale zamíříme 
Údolí. Na této výpravě začala letošní celoroční hra na „Šerpy“, která severovýchodním směrem po žluté značce, která vede podél 
vyvrcholí na letošním putovním táboře. Hned na nádraží měly děti vlakové trati na Liberec. Zpočátku není trasa příliš kvalitně značena, 
úkol seřadit se od největšího k nejmenšímu a v tomto pořadí nesly takže je dobré mít i mapu. Za chvíli dojdeme k červenému kříži. Zde 
objemný batoh šerpů. Každý nosič pak oprávněně získal průkazku je na tabulce vysvětlen důvod jeho vzniku. Zde překřížíme trať a 
šerpy. žlutá značka nás vede do prvního půlkilometrového stoupání. Odtud 
Nyní se už budeme věnovat popisu výletu. Trasa je dlouhá pokračuje žlutá doleva východním směrem do Srního sedla (na 
pohodových 11 kilometrů, ale převýšení činí 500 m, což není málo. Z podzim tu potkáme nejen houbaře, ale i klouzky). Je tu poměrně 
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dech. No, ale ten nemůžeme tajit dlouho, neboť podél viaduktu 
krátce, ale úderně vystoupáme na vlakovou zastávku Novinu, která 
byla postavena na této trati tradičně z červených pálených cihel.

Robert Kopecký - Rolf

velký přístřešek, kde se můžeme občerstvit z vlastních zásob. 
Odsud se dá alternativně pokračovat po naučné stezce Karlovské 
bučiny směrem na vlakovou zastávku Karlov nebo dále po zelené 
severním směrem pokračovat k Machnínu. My však pokračujeme 
po zelené značce jižním směrem po kamenitých cestách na vrcholy 
Rozsocha 767 m a Kaliště 745 m. Následuje sedlo Černé hory s 
dalším přístřeškem a odtud stoupáme na nejvyšší místo výletu – 
Černou horu 811 m. Tady už máme vyhráno a odtud scházíme stále 
po zelené na Výpřež. Zde u parkoviště bývá otevřené občerstvení 
nebo jsou tady alespoň lavičky.  Vracíme se po modré značce, v 
pravotočivé zatáčce odbočuje jedna pěšina doleva a kousek pod ní  
naši modrou trasu křižuje neznačená vrstevnicová cesta. Po té se 
vydáme doprava severovýchodním směrem, abychom po necelých 
čtyři sta metrech (ještě před loveckou chatou) došli k upravenému 
prameni Rokytky (ten je asi 20 metrů pod cestou a vede k němu z 
cesty klikatá odbočka). Rokytka, nenápadná říčka protéká následně 
překrásným údolím (které vytvářela) a vlévá se do Nisy.  Pak se 
vrátíme na modrou značku a pokračujeme do Noviny. V Novině jsou 
krásné chaloupky, dokonce u jedné je téměř každá plaňka v plotu 
opatřená hrníčkem nebo džbánkem. A to už jsme téměř u 
Novinského viaduktu. Pohled na jeho smělé klenby v člověku až tají 

od nejmenšího...

pramen Rokytky...

šerpa Ája...plot s hrnečky...

MO ČRS Chrastava rozšířila svou činnost o práci s dětmi. Rybářský 
kroužek znovu obnovil svoji činnost na podzim 2014 se 14 dětmi. 
Nejdříve rybářský kroužek vedl jeden instruktor. V loňském roce 
rybářský kroužek získal další vedoucí. O tyto malé rybáře se 
nestarají pouze vedoucí, ale i rybáři z řad členů výboru, rodiče. Tím 
pomáhají vedoucím při závodech nebo víkendovém soustředění. 
Náplní kroužku je znalost rybářského řádu, lovu ryb, ale i výuka 
ekologie a vodního hospodářství. 
Na jaře se pravidelně účastníme vysazování plůdku pstruha 
obecného do chovných potoků. V letních měsících stavíme hrázky 
na Jeřickém potoce a tím pomáháme rybám a ostatním živočichům 
přežít. Jezdíme na jednodenní i několikadenní akce jako jsou 
závody, soustředění v lovu ryb udicí,  poznávání živočichů a rostlin 
kolem vody. V zimě se zaměřujeme na výuku rybolovné techniky 

Rybářský kroužek v Chrastavě
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jako je například hod na přesnost (tělocvična a hřiště na hoření škole). V klubovně se zaměřujeme na teoretickou výuku, přípravu na rybolov.
Pořádání závodů v lovu ryb v Chrastavě se již stalo tradicí. Této akce se účastní děti i  z jiných organizací. Nejen na ceny, ale na provoz 
kroužku přispívá pravidelně město Chrastava. Za tento příspěvek děkujeme a jsme rádi, že nejen nám město přispívá.
Další informace o naší činnosti najdete na facebooku pod názvem rybářský kroužek MO Chrastava.

Za MO Chrastava Josef Čeněk

Mládež
V září byla zahájena sezóna 2016 – 17 pro chlapce i dívky z oddílu 
stolního tenisu TJ Spartak Chrastava. V letošní sportovní sezóně se 
budeme účastnit krajských bodovacích turnajů pořádaných v rámci 
libereckého kraje. První akcí, které jsme se účastnili v této sezóně 
byl turnaj 28.9.2016 v Liberci. V turnaji si zahráli naše nejmladší 
žákyně a žák proti hráčům a hráčkám z oddílů z libereckého a 
středočeského kraje. Nejlepšího výsledku jsme dosáhli v kategorii 
nejmladších žákyň, kde Terezka Nováková obsadila 5. místo a 
Baruška Lipenská 6. místo.  
Přijďte si s námi zahrát – přijímáme nové členy každé pondělí od 
18.00 hod. v tělocvičně základní školy ve Školní ulici (u kostela).

TJ Spartak Chrastava – oddíl stolního tenisu

Zahájeny mistrovské soutěže 2016–2017
Před  novou  sezónou  posílil  náš  oddíl nový hráč Michal Svoboda 
z SKST Liberec, který se zařadil na základ soupisky A mužstva. Díky 
příchodu Michala jsme mohli uplatnit přesun čtvrtého hráče A týmu 
do B mužstva a tak pro tuto sezónu posílil B tým Karel Žemlička.
Družstvo A zahájilo své působení v krajské divizi prohrou se silným 
soupeřem  z  Nového  Boru. Další  utkání jsme absolvovali v Liberci 
tj. v herně, která se stala po dobu rekonstrukce tělocvičny v Chra-
stavě naší domovskou. 
První dvě utkání jsme sehráli 7. a  8. října s celky SKST Liberec D a 
KMST Liberec C.  První  z  dvojice  byl  nad  naše  síly,  ale  v utkání 
s KMST jsme zabojovali a připsali si první vítězství v nové sezóně.
22. října jsme na domácích stolech v Liberci uvítali tým z Raspenavy, 
který je jedním z favoritů soutěže a tak možnost bodovat byla jen 
teoretická. Nicméně jsme zápas se silným soupeřem využili k pří-
pravě na další den,  kdy jsme se utkali s mužstvem SKST Liberec E. 
A příprava se ukázala jako účinná a tým z Liberce jsme těsně 
porazili. 

TJ Jiskra Nový Bor A  -  TJ Spartak Chrastava A  10 : 2
Naše mužstvo nastoupilo ve složení  T. Martenek 1/2,  M. Svoboda 
1/2, M. Cinibulk 0/2 ,K. Žemlička 0/2 čtyřhra 0/2 (počet vyhraných 
zápasů/počet porážek).
SKST Liberec D - TJ Spartak Chrastava A 10 : 4
Domácí – T. Martenek 0/1,  K. Žemlička 1/2, M. Cinibulk 0/3, M. Svoboda 2/1, P. Průša 0/2, čtyřhra 1/1
KMST Liberec C - TJ Spartak Chrastava A 5 : 10
Domácí – T. Martenek 2/1,  K. Žemlička 2/1, M. Cinibulk 1/2, M. Svoboda 4/0, čtyřhra 1/1
TJ Spartak Chrastava A  - Raspenava A 3 : 10
Domácí – T. Martenek 0/3,  K. Žemlička 1/2, J. Hudský  0/2, M. Svoboda 2/1, čtyřhra 0/2
TJ Spartak Chrastava A  - SKST Liberec E 10 : 8
Domácí – T. Martenek 4/0,  K. Žemlička 3/1, M. Cinibulk 2/2, L. Charvát 0/4, čtyřhra 1/1
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Družstvo B odehrálo první tři soutěžní utkání na stolech soupeřů 
kde jednou prohráli, ale následně vyhráli další dva zápasy.
V domácí herně již tak úspěšní nebyli a po remíze s týmem SKST 
Liberec H prohráli těsně se soupeřem z Tanvaldu.

KST Victory Liberec A    - TJ Spartak Chrastava B 10 : 4
TJ Sokol Bratříkov  B - TJ Spartak Chrastava B 3 : 10
TJ Jiskra Raspenava B - TJ Spartak Chrastava B 4 : 10
TJ Spartak Chrastava B  - SKST Liberec H 9 : 9
TJ Spartak Chrastava B  - TJ Jiskra Tanvald A 8 : 10

Připravil: Karel Žemlička, předseda oddílu

Miroslav Cinibulk Tomáš Martenek

Hasičský sport – hasiči Chrastava
CHRASTAVSKÉ HASIČKY PŘIVEZLY DALŠÍ POHÁR
Ve Stráži nad Nisou se tuto sobotu 25. 9. 2016 konala hasičská soutěž O pohár starosty obce Stráž nad Nisou. Závodu se zúčastnilo sedm 
družstev mužů a žen. Na soutěžní týmy čekala tajná disciplína, při které byl jeden člen družstva na nosítkách přenesen čtyřmi soutěžícími 
kolegy a smotání hadice zbylými dvěma členy mužstva. Ihned po jejím splnění družstva vybíhala k provedení požárního útoku za použití 
nástřikových terčů. 
Ženy z Chrastavy obsadily druhé místo, a tak rozšiřují svojí sbírku dalším krásným pohárem.                                                     D. Reslová

do 8. patra budovy s dvěma hadicemi, které bylo nutné vynést do  VE STŘEDU FINÁLE DRAGER LIGY DO A 
4. patra. Toto vše prováděli soutěžící v kompletním zásahovém 

V SOBOTU MČR TFA VE ŠTRAMBERKU obleku s aktivním dýchacím přístrojem.
Ve středu 28. září se v lázeňském parku v Poděbradech konalo Našemu závodníkovi se podařilo umístit na 7. místě s časem 
finále Drager ligy v disciplínách TFA. Na finále byli nominováni 466,31s (cca 7:45m). Vítězem se stal Jiří Tkaný (čas 365,64s), 
závodníci a závodnice ze Severočeské, Středočeské, Šumavské druhý byl Vojtěch Kurka (čas 391,83s) a třetí Pavel Dvořák (čas 
ligy a z Vysočiny a celkem se tak boje o ligový titul zůčastnilo 16 395,76s)
mužů a 9 žen. Nominaci získal i náš závodník v TFA disciplínách 
Vladimír Židlický. V sobotu 1.10. se v Moravskoslezském kraji v obci Štramberk 
Pořadatelé připravili pro závodníky opravdovou výzvu v podobě konalo II. MISTROVSTVÍ ČR V DISCIPLÍNÁCH TFA PRO 
roztažení 40 metrových hadic, převalení nákladní pneu, překonání DOBROVOLNÉ HASIČE. Mistrovství se zúčastnilo celkem 62 
2 metrové bariéry, roztažení zavodněného proudu, 80ti úderů závodníků z 12 krajů. Reprezentovat Liberecký kraj na místo 
kladivem v hummerboxu, smotání dvou hadic, transport 80kg vyrazili Pavel Dvořák (SDH Nová Ves), Vladimír Židlický (SDH 
figuríny, přenesení 2x25 kg závaží a následně výstup po schodišti Chrastava), Petr Augusta (SDH Karlinky), Jiří Brázda (SDH 
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Karlinky) a Roman Mojžíš (SDH Lužec). sestup a připojení proudnice na čerpadlo.V posledním úseku bylo 
Mistrovství se od běžných TFA závodů liší v tom, že je závod úkolem zdolat 369 schodů na ochoz Štramberské Trúby.
rozdělen do 4 úseků. V prvním úseku se roztahuje 60m hadic a Hodnoceni byli jak jednotlivci tak i celé kraje. Náš nejlepší závodník 
motá 2x 20m hadice, v druhém úseku závodník provede 80 úderů Pavel Dvořák se umístil na 8. místě, další pak Vladimír Židlický na 
kladivem v hummerboxu, protáhne tunelem tam a zpět závaží váhy 42. místě, Jiří Brázda na 55. místě, Petr Augusta na 56. místě a 
20 kg, transportuje figurínu na vzdálenost 40m a překoná 3m Roman Mojžíš na 57. místě. Celkově se tak Liberecký kraj umístil 
vysokou bariéru. Třetí úsek se skládal z přenesení 2x25kg závaží na 11. místě. V krajích zvítězil Jihomoravský kraj, druhý byl 
postavení dvou kusů sestavených nastavovacích žebříků, Moravskoslezský a na třetím místě skončil Zlínský kraj.
vyšplhání na konstrukci z lešení a vytažení závaží, následně V. Židlický

V sobotu 15. 10. 2016 se v prostorách Domu hasičů v Chrastavě sešli domácí hasiči a zástupci partnerských měst- jednotka hasičů z České 
Skalice u České Lípy a němečtí kolegové z města Bersdof-Hörnitz, aby prověřili své schopnosti v taktickém cvičení a překonávání 
jazykových bariér. Cvičení se zúčastnili i zástupci Českého červeného kříže, tentokrát pouze jako rozhodčí a dozor. Cvičení bylo provedeno 
v rámci projektu CÍL 3 - HASIČI SPOLEČNĚ PROTI PŘÍRODNÍM ŽIVLŮM a jednotky se nesetkaly poprvé. Jejich spolupráce trvá již delší 
dobu a pokračuje se v ní nadále. Pro hasiče bylo připraveno bohaté občerstvení, včetně snídaně a oběda.
V ranních hodinách proběhlo společné školení, seznámení s průběhem celého dne a plánem cvičení. Poté se jednotky odebraly na exkurzi 
na HZS LK do Liberce, kde se seznámily s výjezdovou technikou a prostory HZS.
Zhruba ve 13.00 byl ohlášen výjezd. Celé cvičení bylo provedeno v Ústředním kontrolním a zkušebním zemědělském ústavu v Chrastavě a 
simulován byl požár zásobníku na zrní a, díky prašnému prostředí,následný výbuch haly právě tohoto ústavu.  Simulace měla prověřit 
schopnosti hasičů nejenom v hašení, ale především v nalézání a ošetření zraněných a komunikaci s nimi. Areál byl rozdělen do tří bojových 
úseků, každý sektor patřil jedné jednotce, celý prostor byl zakouřen, proto hasiči zasahovali za využití dýchací techniky. Na každou jednotku 
čekala dvě ohniska požáru a připraveno bylo pět figurantů, ti měli různá zranění od tržné rány na hlavě a zlomené klíční kosti, přes 
popáleniny na rukou a nohou, otevřené zlomeniny holeně, až k masivnímu krvácení a těžkému šoku. Figuranti si pro účastníky cvičení 
připravili i malé překvapení, k jejich zraněním sehráli scénáře- hysterická matka hledající své děti, těhotná dívka v osmém měsíci těhotenství 
a jeden mrtvý muž. Členové ČČK hodnotili přístup hasičů k zachraňovaným osobám, způsob ošetření jejich zranění, udělovali rady a 
pomáhali hledat nejjednodušší řešení situace. Všem jednotkám se podařilo zachránit všechny zraněné. Němečtí kolegové výborně 
překonali i překážky v jazykové bariéře a dokázali se dorozumět s česky mluvícími figuranty v nelehkých situacích. 
Na závěr celého dne proběhlo hodnocení velitelů jednotek a ředitele ČČK. 
Děkujeme nejen přímým účastníkům cvičení, ale všem kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na této akci.                                     D. Reslová

SPOLEČNÝ DEN V DUCHU TAKTICKÉHO CVIČENÍ V RÁMCI PROJEKTU CÍL 3- 

HASIČI SPOLEČNĚ PROTI PŘÍRODNÍM ŽIVLŮM
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KOMUNITNÍ CENTRUM BÉTEL
JEDNOTA BRATRSKÁ CHRASTAVA

Klub seniorů Evergreen 55+ 
Výlet na Dlaskův statek 
  Za nepěkně vyhlížející předpovědi počasí jsme vyrazili v několika 
automobilech směrem k Turnovu. Po krátké cestě, již za Paceřickým 
kopcem, nám počasí ukázalo vlídnější tvář a dokonce občas vysvitlo 
slunce a déšť zůstal v Liberci. 
  Ve statku nás přátelsky přivítala paní průvodkyně oblečená v kroji. 
Místnost, kde jsme začali prohlídku, byla vyhřátá původními kamny, 
na plátech stály hrnce a kamnový "měděnec" byl plný horké vody. 
Místnost byla plná příjemné vůně křížal a sušených hub. Vyslechli 
jsme si poutavý výklad o historii statku a jeho vybavení i s popisem, k 
čemu co sloužilo. Pan Dlask byl pozoruhodná a důležitá osoba, 
která zde pobývala se svou rodinou. Pozoruhodné je, že pan Dlask 
si dělal zápisky ze svého života. Díky tomu nám zanechal svědectví 
o životě před téměř 300 lety. Uměl tedy číst a psát, v této době 
mnoho lidí tuto znalost nemělo. Mnoho let byl v Dolánkách 
rychtářem, proto byl váženou osobností.  Statek je typickou a 
vzácně dochovanou památkou. Tato bývalá svobodnická usedlost a 

zde nebyl jako v sezóně, takže jsme nebyli obslouženi. Náladu nám rychta byla postavena v malebném údolí řeky Jizery v roce 1716. Je 
to nezkazilo, vždyť všude kolem byla krásná příroda a řeka Jizera jedním z nejkrásnějších a zároveň nejtypičtějších příkladů roubené 
líně tekla směrem k Turnovu a unášela opadané listí. Bylo nám spolu architektury českého venkova. Statek tvoří samostatný dům 
dobře, pokračovali jsme pěšky k autům a odjeli do Chrastavy do oplocený zdí se dvěma branami, horní zděnou s dřevěnou 
bistra Bétel. Zde jsme příjemným posezením zakončili náš výlet.zvoničkou vystavěnou v roce 1794 a dolní dřevěnou. 
                                                                     Daniela a Jiří Coufalovi  S příjemnými pocity jsme opustili Dlaskův statek a vydali jsme se na 

procházku podél Jizery směrem k Zrcadlové koze. Příroda nám 
Podzimní koktejl 2016nastlala na cestu různobarevné listí, bylo cítit, že už je tu podzim. 
  Příchod podzimu jsme oslavili tradičním koktejlem, který jsme Došli jsme až k restauraci, kde jsme se chtěli občerstvit, ale provoz 
namíchali na první říjnový víkend. V sobotu bylo počasí srovnatelné 
s letním, a tak jsme si všichni mohli užít akce na zahradě Bételu. 
  Na jarmarku bylo k zakoupení kvalitní víno z Moravy, sušená 
rajčata, včelí med, oplatky, čerstvě pražená káva z pražírny v Nové 
Pace, dýně k jídlu i k dekoračním účelům. Nákupem keramiky jsme 
mohli přispět domovu pro seniory Borová. Prodávaly se také 
náušnice z fima a ručně pletené čepice pro děti i dospělé. Mnozí 
nakoupili, mnozí se pokochali.
Nechybělo ani vyrábění pro malé i velké. Krásné počasí umožnilo 
vyrábět venku. K dispozici byl materiál na skřítky z různě velkých 
květináčů, na svícny, papírové stromečky, zápichy a také se tisklo na 
bavlněné nákupní tašky.
Bistro bylo připravené podávat vynikající dobroty, které se na jazyku 
jen rozplývaly.  V herně v 1. patře se pracovalo na výrobě 
papírových draků. Děti společně s dospělými měřily, svazovaly, 
lepily, malovaly… dokud se drak „nenarodil“ celý.
  V neděli jsme se probudili do podzimu. Venku bylo nevlídno, 
sychravo, ale odhodlaní jsme vyrazili spolu s bistrem na Ovčí horu. 
Postavený stan nás ochránil před přeprškou, ale pak už jsme mohli 
zkoušet draky úplně nově vyrobené, osvědčené nebo kupované. A 
děti si také mohly zasoutěžit v různých disciplínách, opékali jsme 
buřty i pekli brambory ve žhavých uhlíkách. Déšť ukončil akci ve 
chvíli, kdy už jsme věděli, že prima čas na čerstvém vzduchu se 
neodvratně chýlí k závěru.                    Slávka Kasalová

Virtuální svět a děti
  V novém školním roce jsme v Bételu opět zahájili sérii přednášek 
pro rodiče. Po zářijové přednášce na téma Motivace a odměňování, 
kázeň a trestání, se 14. října konala přednáška s besedou nazvaná 
Virtuální svět a děti. Skupina účastníků, která se sešla, byla dosti 
netypická – kromě rodičů, pro které byla přednáška primárně 
určena, dorazila i skupina starších dětí. (Které si jistě mimo jiné 
užívaly možnosti posedět v prostorách Bétel bistra, objednat si k 
přednášce něco dobrého, zkrátka být jako dospělí.) Přednášející 
Mgr. Jan Molnár, lektor společnosti Maják o.p.s., se úkolu vést 
přednášku pro různorodou skupinu posluchačů zhostil velice dobře. 
Zapojil do rozhovoru rodiče i děti (nutno říci, že děti měly podle 
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V LISTOPADU SRDEČNĚ ZVEME

CESTOPISNÁ BESEDA O ŘECKU, Peloponéský poloostrov    čtvrtek 10. 11. 18,00h

ADVENTNÍ VYRÁBĚNÍ               sobota 26. 11. odpoledne

 - bližší informace budou na plakátech a na webových stránkách (www.jbchrastava.cz)

očekávání v mnoha oblastech virtuálního světa větší vědomosti) a užívání těchto médií, ale zároveň zůstat rodičem, který svým dětem 

věřím, že přednáška i vzájemná interakce generací byla užitečná naslouchá a vnímá jejich potřeby v dnešní rychlé době. Všichni 

všem. Děti možná začaly reálněji uvažovat o nebezpečích a společně si užili klidný podvečer, který byl jistě v nejedné rodině 

nevýhodách internetu a virtuálního světa, rodiče získali praktické pozdějším námětem rozhovorů mezi rodiči a jejich dětmi. Jsme rádi, 

rady, jak mohou své děti chránit, jak nastavovat zdravé hranice že jsme tomu mohli být nápomocni.                             Marie Justová  

Podzim je tady a s ním i krásně vybarvená příroda. V toto období rozpukaná, obzvláště na starých stromech. Dlouhé větévky jsou 
některé stromy mění barvu ze zelené na žlutou, tmavě žlutou, bledě hnědožluté, nakonec šedé, krátké větévky jsou černošedé, s 
oranžovou, červenou až na temně fialovou. Asi nejkrásnější hustými a eliptickými listovými jizvami. Zimní pupeny jsou 
karneval barev vytváří javor mléč, dlanitolistý a japonský, škumpa žlutohnědé, vejčité. Vějířkovité listy vyrůstají ve svazečcích na 
ocetná, svída, modřín, jinan a další. Každý strom má své kouzlo, brachyblastech, většinou jsou dvoulaločné, až 13 × 15 cm velké a 
každý používá svou paletu barev. Rok co rok, století co století. A řapíky jsou 3–10 cm dlouhé. Květy jsou jednopohlavné, samčí 
některé stromy to už dělají tisíce, desetitisíce let, pořád dokola. šištice slonovinově zbarvené, 12–22 mm. Plodem je žlutá až 
Přeživší rody či druhy stromů, které jsou známy i ze zkamenělin a oranžová peckovice velikosti třešně. Jádro plodu je jedlé, semena 
jejichž stáří se odhaduje na několik tisíc až miliónů let, se nazývají jsou eliptická, úzce obvejcovitá, vejcovitá nebo téměř kulovitá, 
živoucí fosílie. Mezi ně dnes řadíme např. blahočety, cykasy, jinan 25–35 × 16–22 mm velká, stopky oranžové, 30–95 mm dlouhé. 
dvoulaločný, metasekvoji čínskou, či zcela nedávno objevenou Semena, která vytvářejí samičí stromy, však velmi nepříjemně 
wollemii vznešenou. zapáchají (jako zvratky), z tohoto důvodu se často samičí stromy 

nevysazují.
Další, v pořadí již šestý strom, o kterém se v dnešním pojednání V našich podmínkách je vysazován ponejvíce základní druh. 
podrobněji zmíníme, je jinan dvoulaločný, latinsky ginkgo biloba (L.). Poněkud vzácnějším kultivarem dosahující velikosti vzrostlého 
Je známo a pěstováno něco přes devadesát kultivarů, nicméně v 
našich klimatických podmínkách se jich pěstuje jen pár.
Nejstarší prehistorické stopy po rostlině podobné jinanu vedou až do 
geologického období rozhraní karbonu a permu v prvohorách, tj. do 
období asi před 300 až 270 miliony let. Za tak dlouhou dobu si jinan 
prošel svou érou širokého rozšíření v juře (asi před 200 miliony let), 
kdy jeho areál zabíral celou Severní polokouli i obdobím postupného 
úpadku až do dnešních dnů, které mohly být jeho posledními. Z 
amerického kontinentu vymizel před 7 miliony, z Evropy před 3 
miliony let. Přestože se s ohledem na současné přírodní podmínky 
jeví jako rostlina nenáročná, zůstal v přírodě zachován pouze v 
jediném druhu a jen na malém území v jihovýchodní Číně, kde byl 
nově „objeven" pro Evropu.
(https://cs.wikipedia.org/wiki/Jinan_dvoulaločný)
Jinan dvoulaločný je dlouhověký, opadavý dvoudomý strom, 15–30 
metrů vysoký, ve své domovině dosahuje výšky i přes 40 metrů. 
Jeho koruna vytváří protáhle kuželovitý až bizarní tvar, v zimě 
připomínající hrušeň. Kůra je světle šedá nebo šedohnědá, podélně 

Město jako arboretum – 6. díl

Jinan – list
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stromu, se kterým se můžete setkat zejména v parcích nebo krámcích se plody ginkga v překladu nazývají stříbrný plod nebo 
botanických zahradách, je převislý kultivar 'Pendula'. Další kultivary stříbrná meruňka, v Číně a Japonsku se plody před použitím do stra-
u nás pěstované si pořizují převážně majitelé rodinných domů do vy máčejí ve slané vodě, pak se smaží. Takto upravené se považují 
svých zahrad. Tyto exempláře dosahují velikosti od 15 cm do cca 3 – za lahůdky, obsahují množství škrobů, bílkovin, olejů a dalších látek, 
5 metrů. Jedná se o kultivary 'Variegata' (listy žlutozeleně a bíle listy a semena jsou využívány v lékařství pro biologicky aktivní látky. 
pruhované), 'Aurea' (žlutý list po celou dobu vegetace), 'Laciniata' Měkké části jinanu však obsahují alergenní látky způsobující těžké 
(stříhanolisté), Saratoga (listy úzké a dlouhé), 'Troll' (listy dermatitidy (poškození kůže), které mohou vést až k hospitalizaci. 
trychtýřovité a nahloučené) a další. Jinan dvoulaločný se hojně Dřevo je užíváno pro výrobu nábytku. 

Jinan dvoulaločný je pro spoustu lidí velice zvláštní strom. A to hned pěstuje i jako bonsai. Velice specifický vzhled má exemplář ginkgo 
z několika důvodů. I když má listy, je to strom jehličnatý (srostlé biloba var. pragensis, který najdete v botanické zahradě Univerzity 
jehlice), je opadavý a plod vypadá jako třešeň. Karlovy Na Slupi v Praze. Jedná se nejspíše o ojedinělou odchylku 
Krásné výrazné žluté podzimní vybarvení listů totiž kromě obvyklých vzniklou pravděpodobně z 
karotenoidů způsobuje látka, která působí jako optický zjasňovač jedince původně pěstovaného 
(podobně jako u zvýrazňovacích fixů).jako bonsai  a  k terý  s i  

zachovává velmi zakrslý vzrůst 
i po pře-sazení do volné půdy.
Je vhodný pro propustné, 
přiměřeně vlhké, živinami 
zásobené půdy, slabě kyselé 
nebo slabě zásadité, na plně 
osluněném až pohostinném 
místě, přestože je mrazu-
odolný, potřebuje pro dobrý 
růst teplejší polohy a neroste v 
zamokřených místech. Snáší i 
výsadbu do zpevněných ploch, 
toleruje vyšší koncentraci 
posypové soli, dobře zvládá i 
znečištěné ovzduší, je odolný 
proti chorobám. 
Domovinou jinanu je jiho-

východní Čína, pravděpo-dobně severovýchodní Zhe-jiang, odlehlá 
horská údolí. V přírodě je vzácný, dlouho je avšak pěstován, 

No a pro pamětníky ani nemusíme připomínat jeho vzácnost, kterou pravděpodobně až 3000 let. V minulosti byl tento druh často 
mu přiřkl Jaroslav Foglar v příběhu o tajemných Stínadlech. vysazován v okolí chrámů a je považován za posvátnou dřevinu. 
Vzpomeňte, kolik z Vás zatoužilo list ginkga najít a kolika z Vás se to V Čechách byl prvně vysazen na Hluboši v roce 1809. Z Japonska 
opravdu podařilo? Věřím, že většině, protože i v Chrastavě mini-do Evropy dovezen 1727, a to do botanické zahrady v Utrechtu. 
málně jeden vzrostlý jinan dvoulaločný roste. Najdete jej nedaleko U nás často pěstován, zejména jako okrasná dřevina parků a 
od autobusového nádraží v Žitavské ulici na dvorku v blízkosti zahrad; je velmi dekorativní, uplatní se zejména jako solitéra ve 
komunikace mezi domkem „Rybářské potřeby“ a domem čp.156. větších trávníkových plochách.
Jestli vás tento strom uchvátí, můžete se za ním vydat i dále např. do Čínští mniši začali v 10. století jinan vysazovat do klášterních zahrad 
Liberce. Shodou okolností také u autobusového nádraží je krásný a žvýkali jeho listy, aby zůstali duševně čilí. Číňané a Japonci jedí 
vzrostlý jedinec v Oldřichově ulici mezi dlouhým panelákovým loupaná a pražená jádra jinanu jako pistácie. Čínská medicína 
blokem a starším domem naproti Budokan centru. používá odvary ze semen při astma, při kašli s hleny a při 
Budete-li někdy v hlavním městě, můžete se za jedním jinanem odkapávání moče, dále čajové nálevy z listů při astma, hučení v 
podívat přímo do Královské zahrady v areálu Pražského hradu.uších a vysokém krevním tlaku. Jinan způsobuje zřeďování krve, 

kdo užívá jiné léky s takovým účinkem nebo čeká na operaci, má se 
Mgr. Michal Dvořák a Robert Kopeckýo používání jinanu poradit s lékařem nebo lékárníkem. V japonských 

Jinan – plod

Jinan – strom v Žitavské ulici

U příležitosti čtyřstého výročí zřízení kostela Nanebevzetí Panny Marie v Nové Vsi u Chrastavy 
(kulturní památka od r. 1958), který nechala postavit v roce 1616 Kateřina z Redernu, proběhla tento rok 
jeho částečná údržba. Přestože se tato stavba nenacházela v havarijním stavu, dohodli se zástupci 
bývalých rodáků Neundorfu (nyní žijící v SRN), představitelé obce Nová Ves a římskokatolické církve, na 
obnově této dominanty. Byla provedena nová elektroinstalace a osvětlení v kostele, proběhly částečné 
restaurátorské zásahy na presbytáři a kostel byl vymalován. Částka kolem půl milionu korun byla pořízena 
od výše zmíněných subjektů a také díky příspěvku Česko-německého fondu budoucnosti.  
Podstatně hůře na tom je kostel Navštívení Panny Marie ve Vítkově (kulturní památka od roku 1958). 
Jeho  historie  sahá  až do  roku 1330,  ale současná barokní stavba je z roku 1575, upravená přestavbou 
v letech 1671–1680. Jeho sláva končí odsunem německých obyvatel a od té doby, dá se říci, kostel 
chátrá… V 80. letech 20. století se dokonce uvažovalo o jeho demolici, jíž ale neunikla budova fary 
márnice (1976, ve stejném roce byl také zbořen kostel sv. Václava ve Václavicích), a hřbitov. Po roce 1989 
byl kostel pronajat sdružení Svítání, které zde občas pořádá kulturní akce. Léta se hledal způsob, jak 
zabránit další devastaci kostela, ba naopak provést jeho rekonstrukci. V roce 2014 se zde  sešli zástupci 
církve, krajského úřadu a památkové péče, aby zjistili stav a zároveň prověřili možnosti napravení tohoto 
stavu.
A ledy se skutečně hnuly! V minulých měsících byla nákladem cca 300 tisíc opravena nejvíce poškozená 
část krovů. Na financování se podílel Krajský úřad v Liberci, částí přispěl i havarijní fond Ministerstva 
kultury ČR a také majitel stavby, tj. římskokatolická církev. Aby bylo možno využít i dalších zdrojů, byl také 

Kostelům na Chrastavsku svítá na lepší časy
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zpracován pracovníkem NPÚ I. Peřinou tzv. stavebně-historický průzkum. Ten je nezbytný pro 
následnou rekonstrukci, aby neubylo na památkové hodnotě stavby.
Dá se tedy říci, že od konce druhé světové války zde proběhl první systematický a odborný zásah. 
Ikdyž se s kostelem nepočítá k obnovení bohoslužeb, určitě by bylo škoda tuto vzácnou a zajímavou 
stavbu nevyužít k nějakému rozumnému duši obohacujícímu projektu.
O tom, že církev to s údržbou svého  majetku  myslí vážně svědčí i fakt, že 8. října 2016 provedli farníci 
v čele s farářem Radkem Vašinkem brigádu ve prospěch kostela sv. Vavřince v Chrastavě. Bylo 
potřeba odstranit náletové dřeviny, které se „usídlily“ v různých partiích střechy a vyčistit listím ucpané 
okapy. Byl také proveden úklid půdy, ale i dalších prostor této naší městské dominanty. V říjnu bylo také 
instalováno tolik nutné nové ozvučení kostela, na něž zčásti přispělo darem Město Chrastava, které 
kostel několikrát do roka využívá ke svátečním koncertům. Část nákladů byla opět hrazena z pro-
středků církve.                                                                                              Ivan Vydra, člen SPHMCH

Samotná osada Nová Víska (spadající do k.ú. Horní Chrastava) pod 
Bedřichoveckým lesem toho nemá historicky moc co nabídnout 
(snad ještě starý hydrant a vodárnu). V minulosti zde byly sice dva 
vyhlášené restaurační podniky, ale ty bychom tam dnes už hledali 
marně. Je zde „jen“ Jäntschův kříž.
Ten se stal dalším drobným sakrálním objektem, jehož rekonstrukci 
jsem rekonstruoval, ve spolupráci se SPHMCH. Kříž nechal postavit 
v roce 1842 sedlák Gottfried Jäntsch. Jedná se o objekt z pískovce, 
na kterém se podepsal jak zub času, tak i ruce vandalů. Tělo 
pomníku bylo kompletně zrestaurováno certifikovaným kameníkem, 
bylo zbaven černého zbarvení rzí a mikroflóry a byly doplněny 
poškozené a uražené části. Původní německy psaný verš byl 
vandaly (zřejmě hned po válce) celý otlučen. Zrezivělý litinový kříž 
byl zlomený. I na něm proběhl restaurátorský zásah – oprava 
zlomení, odrezování a natření grafitovou barvou. Ozdobné části byly 
nazlaceny a na kříž byl vrácen zlacený odlitek korpusu Krista. Na 
pískovcovém těle byl též vyzlacen motiv věnce.
Součástí zásahu byl i prořez okolních dřevin, které ale do budoucna 
budou muset být vyměněny, neboť jejich stav je havarijní (lípy). 
Celá akce proběhla za podpory dotačního projektu Libereckého 
kraje a dofinancována byla ze soukromých zdrojů.

Ivan Vydra, organizátor akce, člen SPHMCH

1. Poškozený a zčásti chybějící krov těsně u věže kostela. 2. Po zásahu: vyměněné a doplněné krovy.

Ukázka odborně zaměřeného kostela ve Vítkově. Součástí je i doku-
mentace a zakreslení krovů.  Podle  těchto  plánů  se při restaurátor-
ském zásahu postupuje. Autor: Mgr. Jan Sedlák.

3. Kostel míval původně krytou
dřevěnými šindely, později na ně byla
aplikována krytina z břidlice....

 

Na Nové Vísce byl zrestaurován Jäntschův kříž

FOTO: Matouš Kirschner 

dáváme 
zašlým 
místům 
novou 
tvář... 

...rádi!
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Napoleonští a rakouští vojáci padlí v roce 1813 v Dolní Chrastavě mají pamětní desku
Pokud jste čtenáři Bulletinu SPHMCH, určitě jste se v květnu a v materiálu zastupitelům byla naše žádost schválena ZM Chrastava 
červnu 2016 (Bulletin 243 a 244) dočetli o průběhu a důsledcích dne 27. 6. 2016 a 26. 9. 2016 nám byl vydán souhlas k umístění 
napoleonských válek na území našeho města. Dovolil bych si uvést pamětní desky padlým na čelní stranu muzea. Instalace proběhla na 
ještě jednou překlad tužkou zapsaného nápisu na futrech dveří v 1. náklady soukromých osob dne 15. 10. 2016.
patře Führichova rodného domu: 1813 / 20. srpna v 8 hodin večer / Deska nemá být projevem sympatií k žádné straně (v té době byla 
přišli do města první nepřátelští Francouzi – tuto stručnou Chrastava součástí Rakouska), ale připomenutím této historické 
poznámku si tam zřejmě udělal otec malíře Josefa Führicha... události i zmařených životů v době válek v roce 1813.
Výsledkem našich badatelských snah, které jsme spojili se Před Muzeum historické hasičské techniky byla týž den instalována 
spoluprací s nadšencem a znalcem průběhu napoleonských válek i nová deska turistického informačního systému, která představuje 
panem Pavlem Kněbortem z Liberce, jsme dne 15. 5. 2016 podali tři důležité informace o zde stojících stavbách bývalého Meierhofu – 
žádost o svolení na umístění pamětní desky na budovu současného krátká historie budov, šarvátka v roce 1813 a přestavba budovy na 
hasičského muzea (dříve panský statek), kde došlo k tragické unikátní muzeum hasičské techniky.
šarvátce mezi Rakušany a Francouzi v roce 1813. Ivan Vydra, člen SPHMCH
Po odprezentování ve výše uvedených Bulletinech SPHMCH a také FOTO: Jana Zahurancová 

Zkoušky
V sobotu 1.10. 2016 se na našem kynologickém cvičišti ZKO Chrastava uskutečnily zkoušky. Těchto zkoušek se účastnilo pět našich členů.
Zkoušky probíhaly podle národního a mezinárodního zkušebního řádu, pod taktovkou pana rozhodčího Jiřího Koláře.
Čtyři členové absolvovali zkoušku ZZO a jeden BH. Všichni úspěšně zkoušku splnili. 
Tímto jim gratulujeme a přejeme další úspěchy ve výcviku.                                                                                                      ZKO Chrastava

Zprávy z kynologického klubu Chrastava
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Od 1.11.2016 bude v prodeji dlouho 
očekávaná kniha autora 
pana Vitalije Marka: 
Zapomenuté 
hospody,vinárny,kavárny 
a cukrárny na Chrastavsku.
------------------------------------------------
Kniha bude k dostání v Infocentru, za 
cenu 490 Kč.
Přijďte si knihu koupit a udělejte tak 
radost sobě nebo svým blízkým pod 
vánoční stromeček.

Klára Sehnoutková

Dlouho očekávaná kniha

nejen o hospodách v Chrastavě

je na světě!!!

V současné době se tvoří rozpočet města pro rok 2017. Zástupitelé Zdůvodnění: 
za ODS se zabývali, zpracovali a předali městu Chrastava některé Zeleň, která vlivem neúdržby přerostla do rozměrů, které obecně 
položky, které považují jako užitečné ztěžují, případně i ohrožují život ve městě. Jejich následné odstra-
Všechny navrhované položky mají společného jmenovatele, a tím je ňování a údržba je prováděno z plošin a lezeckou technikou 
buď péče řádného hospodáře o vlastní majetek – tj. majetek Města nepřiměřenými náklady.
nebo se jedná o položky, jejichž naplnění poslouží velkému počtu Navrhovaná částka:  
obyvatel, nikoliv pouze skupině nebo jednotlivé organizaci. realizace                                                                         700.000 Kč

monitoring                                                                         20.000 Kč
1. péče o zeleň v intravilánu města – nejedná se o sečení travních 
porostů, ale o systematické odstraňování invazních rostlin (kříd- 2.  kontejnery na odpady – vytvoření odpovídajících zpevněných 
latka,...) a komplexní péči o přerostlou zeleň – stromy nadměrné ploch na kontejnery a vkusných zástěn směrem k obydlím. Dále pak 
velikosti, které způsobují zvýšenou vlhkost, tmu, případně uzavírají osazení kontejnerů vhodného typu a zajištění jejich operativního 
tradiční rozhledová místa ve městě a okolí. Dále pak se jedná o včasného vyvážení. Kontrola míst pro kontejnery např. kolujícími 
neudržovanou zeleň, která omezuje průjezdové koridory vozidel, fotopastmi a následné nekompromisní postihy občanů, nerespek-
elektrické sítě či průchozí koridory pro osoby. V neposlední řadě pak tujících občanské soužití v součinnosti s městskou i státní policií.
ohrožují odpadáním suchých větví občany i jejich majetek. Problém Zdůvodnění:  okolí kontejnerů je často ohyzdné, lidé, kteří v okolí 
se týká celého města. kontejnerů žijí si oprávněně připadají jako na smetišti. Kontejnery 

Navrhované položky k zahrnutí pro sestavování rozpočtu Města Chrastavy pro rok 2017
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jsou zneužívány k odkládání odpadů, který tam nemá co dělat, občanů.
případně jsou těmito odpadky doslova obkládány (pneumatiky, Zdůvodnění: komunikace ve městě většinou již ve velmi slušném 
velké plasty...). Usazením kontejnerů na vytvořené zpevněné plo- stavu, chybí dodělat v podstatě drobnosti, to se nepřiměřeně táhne. 
chy a opatření zástěnami směrem k obydlím, např. v provedení Navrhovaná částka:                                   
betonové bloky v kombinaci s dřevem  a zároveň kontrola a realizace                                                             1.500.000 Kč                                     
případné postihy při nerespektování čistoty a účelu kontejnerů projekty                                                                             50.000 Kč
pomůže zlepšit kulturu žití ve městě.
Navrhovaná částka:  5. odstranění havarijních stavů jednotlivých objektů, které 
realizace                                                                     1.000.000  Kč    Město vlastní, případně kde má majetkový podíl – některé domy 
typový projekt - min. 3 různé návrhy                                  10.000  Kč v majetku jsou stále velmi zanedbané, mají zásadní nedostatky v 
fotopasti - nákup                                                                20.000 Kč údržbě. Objekty, které si chce Město ponechat, uvést do dobrého 
(vlastní provoz a vyhodnocování! v rámci činnosti MP) stavu, u ostatních urychlit proces prodeje. Úprava povrchů sběrné-
  ho dvora, odvodnění.                                                                                                                                      
3a. oprava dožilého nebezpečného veřejného osvětlení ve Zdůvodnění: zanedbanost objektů není v souladu s prací dobrého 
Frýdlantské ulici – výměna cca 15 kusů dožilých ocelových hospodáře.
výložníků, které padají a zároveň osazení moderních svítidel. Navrhovaná částka:             navýšení stávajících prostředků o  30%
Zdůvodnění: nutná výměna shnilých výložníků, které bezprostředně 
ohrožují bezpečnost osob i majetku je urgována bezvýsledně již 20 6. dokončení revitalizace náměstí 1. máje,  zejména dokončení 
!! let. Za tu dobu cca 20 % výložníků popadalo, naštěstí nikdy povrchů komunikací, vydláždění parkovacích míst, srovnání žu-
nespadly člověka ani nezpůsobily zásadní škodu. Současnou vý- lových! obrubníků, dořešení povrchů vnitřních cest, odstranění 
měnou svítidel, která jsou stará cca 35 let dojde k vylepšení starého zábradlí (vynechání či doplnění nového zábradlí).
světelných poměrů v lokalitě a snížení spotřeby el. energie zhruba o Zpracování koncepce revitalizace dřevin – odstranění přerostlých a 
25 %. nevhodných dřevin, osazení nových s výhledem dlouhodobé este-
Navrhovaná částka:                                                        220.000 Kč tické hodnoty (s přihlédnutím i k budoucí údržbě). Řešení osvětlení 
3b. Osazení dalšího regulátoru veřejného osvětlení – v praxi a sítí (aby nedošlo k rozkopávání nového díla).
osvědčená metoda, jak snížit náklady na provoz VO Navrhovaná částka:                           dle dispozic pracovníků ORM 
Zdůvodnění:  návratnost regulátoru je cca 4 až 7 let, životnost ____________________________________________________ 
minimálně 15 až 20 let. Jedná se o jedno z nejefektivnějších Doporučujeme zachování stávající, zvýšené částky na pod-
opatření k dosažení úspory v provozu VO s velmi rychlou a poru společenských a sportovních organizací jako významného 
zaručenou návratností. prostředku pro uchování spolkové činnosti ve městě. Její navýšení 
Navrhovaná částka:                                                        280.000 Kč na 700.000 Kč jsme iniciovali v rozpočtu roku 2016. Zároveň 

podotýkáme, že se nejedná o částku nárokovou. Ochota Města by 
4. dokončení oprav místních komunikací, případně chodníků – neměla být zneužívána k dalším požadavkům nad rámec roční 
lokality, kde je již většina komunikací opravena, zbývají většinou dotace.  Jedná se o příspěvek, nikoliv o jediné peníze, ze kterých by 
nelogické krátké úseky – např. Horní Frýdlanstká, spojnice Ještěd- si organizace měly financovat svoji činnost, a tak by to mělo z jejich 
ská – Andělohorská na horizontu, zničené povrchy Lipová vč. strany být chápáno.
nedokončených chodníků – zde zřejmě nutný v prvé řadě projekt a Navrhovatelé:  Ing. Lambert Medřický, Ivan Vydra¨
koordinace se správci sítí a jejich záměry. Případně další potřebné zastupitelé za ODS
úseky po celém městě dle pasportu a oprávněných požadavků V Chrastavě dne 24. 10. 2016
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i Inzerce soukromé i firemní inzeráty

Sháním GARÁŽ DO PRONÁJMU, č. tel. 728 954 715.

HLEDÁM pracovitého BRIGÁDNÍKA na příležitostnou pomoc na zahradě (zbourání skleníku, hrabání listí, sekání...). 
Na odměně se dohodneme. Informace tel.: 603 260 778 

f Fotogalerie z akcí města , S-klubu...

Slavnostní vyhlášení sportovců Chrastavy
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Jedná se o práci na zkrácený pracovní úvazek, 

vhodné i pro důchodce.

Nabízíme dobrou odměnu a slušné zacházení.

Pro další info volejte prosím

na tel. 777 337 994

Inzerce je černobílá a uvnitř vydání.
Barevná inzerce se sjednává na celý rok dopředu.
Uzávěrka celoroční barevné inzerce na rok 2017 bude 18. 11. 2016. 
Bližší informace získáte v kanceláři Společenského klubu.  

Chrastavské listy – příspěvky, inzerceelektronova
PŘIJME

ŘIDIČE (zároveň obsluhu)

MONTÁŽNÍ PLOŠINY MP16 ( ŘP „B”)

ŠIKOVNÉHO A SAMOSTATNÉHO

ELEKTRIKÁŘE 

CHRASTAVA
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PILAØSKÁ VÝROBA
Jiří HAVEL

kompletní dodávky

stavebního řeziva

PROVOZOVNA – PILA:
Oldřichovská ul.

463 34 HRÁDEK NAD NISOU
tel.: +420 721 829 184
e-mail: havles@volny.cz

DŮLEŽITÁ
TELEFONNÍ

ČÍSLA

Informační 
Centrum
Chrastava

knihy / publikace / turistické
a cyklistické mapy / pohlednice
Chrastavské listy / Véčko / DVD  

turistické známky a nálepky

kopírování / internetový klub
prodej eVstupenek

průvodcovství v muzeích a galerii

Telefon: 485 143 161
E-mail: info@chrastava.cz
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VÝROBCE REKLAM
TISKÁ RNA  grafické studio
/ / / 

/ / / /

/ /

 reklamní štíty infosystémy bannery

 vizualizace  letáky  brožury  vizitky

 velkoplošný digitální tisk  polep aut

 hrnky s potiskem  fotoplátna NOVINKY /

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

vše od vizitky po bilboard...

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 200,-Kč za měsíc!

1990 - 2016Chrastavské listy
Měsíční zpravodaj městského úřadu v Chrastavě

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 – 2016

revize hromo a elektro

energetika staveb / elektroenergetika

pronájem plošiny 16 m

hledání poruch na kabelech

vytýčování el. sítí
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RENOVACE SVĚTEL

VAVERACA

POZNÁVACÍ A POBYTOVÉ ZÁJEZDY
ZÁJEZDY NA OBJEDNÁVKU

Náměstí 1. máje 46
CHRASTAVA

tel.: 725 985 020

cestovní agentura

cavavera@email.cz

...s námi až na konec světa
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