
     Za velmi zdařilou akci lze považovat letošní Mikulášskou nadílku. mohli zahřát svařákem, medovinou, čertovským pivem, občerstvit 
Již ve 14.00 hodin začaly vánoční trhy na náměstí. Byla možnost se klobásou, cukrovím, koláči a jinými dobrotami. Úderem sedm-
zakoupit si vánoční výrobky, keramiku, hračky, trdelník, sladkosti, nácté hodiny nastal ten nejdůležitější okamžik celého odpoledne. 
uzené ryby, různé druhy sýrů a klobás. O hodinu později spustil své Na zaplněné náměstí dorazil Mikuláš, čert a andělé. Děti se už 
skladby orchestr Bohemia Universal Band a zazpíval nám pěvecký nemohly dočkat balíčků a dárečků. Mikuláš ale musel nejprve 
soubor Jiřičky. Program pokračoval živým betlémem, který si pro rozsvítit chrastavský vánoční strom, který letos dostal nové modro 
nás připravili mladí hasiči se svými vedoucími za vydatné pomoci bílé osvětlení. Předvedl se nám v celé své kráse a už následovala 
Jany Eichlerové. Kdo chtěl, mohl se u betlému vyfotit. Poté nám mikulášská nadílka. Martin Maxa dále pokračoval ve svém koncer-
opět zazpívaly Jiřičky, tentokrát s Martinem Maxou. Přítomní se tu, který na chvíli přerušil, neboť se vypouštěly bílé balónky, na které 

si lidé napsali svá přání. Spolu s moderátorem Davidem Jelínkem 
odpočítali začátek a k nebi se vzneslo několik desítek přání. Martin 
Maxa zpíval i po tomto dojemném okamžiku. Budeme doufat, že se 
přáníčka všem splní.
   Paní místostarostka Zita Václavíková předala Dárkový poukaz pro 
útulek Azyl Pes Krásný Les. Pro pejsky a kočičky se nasbíralo 
celkem 379 kg krmiva. Všem, kteří se na této sbírce podíleli, velmi 
děkujeme. Jmenovitě to jsou: Z. Teichmanová, E. Procházková, S. 
Nováková, W. Kmínková, E. Štrachová, Z. Václavíková, pí Koutová, 
pí Průšová, Marxovi, Loučkovi, Urbanovi, Hrdličkovi, Dostálovi, 
Vodičkovi, Fraňkovi, Moravcovi, rodina Sehnoutkova, Šnýdlova, 
Šormova, Zíkova, pracovnice Pošty Chrastava a v neposlední řadě 
Město Chrastava.
   Celé odpoledne i podvečer se vydařilo, počasí se umoudřilo, 
rodiče s dětmi odcházeli spokojeni a i na druhý den přišlo několik 
účastníků nadílky poděkovat za tuto krásnou akci. Všem, kdo se na 
přípravě i bezchybném průběhu podílel, děkujeme. 

Jitka Marxová – referentka infocentra

Mikuláš ve městě rozsvítil vánoční strom. Přišli i čerti...
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Ministryně Šlechtová zamítla rozklad majitele Kováku

Busta T.G.M. ke 100. výročí vzniku samostatného Československa

Cena tepelné energie a kogenerační jednotka

Okénko starosty města Chrastavy

Vážení spoluobčané, dovoluji si Vás pozvat na sto padesátý třetí

VEČER SE STAROSTOU na téma

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

Policie České republiky a Městská policie v Chrastavě.
Pozvání přijal velitel obvodního oddělení PČR v Chrastavě npor. Bc. Tomáš Dostál. 
Odborným garantem večera je velitel městské policie pan Marcel Másílko.    

Setkání se koná v pondělí dne 15. ledna 2018 od 17:00 hodin v malé zasedací 
místnosti  budovy radnice. 

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová rozhodla dne 30. 
listopadu 2017 (doručeno datovou schránkou dne 12.12.2017) o 
zamítnutí rozkladu majitele Kováku Radima Urbana proti usnesení 
Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 13. července 2017 o použití 
mimořádného opravného prostředku přezkumného řízení ve věci 
Kováku o pravomocném rozhodnutí odvolacího orgánu (Odbor 
územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu 
Libereckého kraje), kterým bylo již potřetí zrušeno rozhodnutí o 
demolici Kováku prvoinstančním orgánem (Odborem výstavby a 
územní správy MěÚ Chrastava).
Výsledkem přezkumného řízení bude buďto zrušení nebo změna 
nebo potvrzení pravomocného rozhodnutí o zrušení rozhodnutí o 
demolici Kováku.  
V Chrastavě dne  13. 12. 2017          
                                  Michael Canov, starosta města Chrastava 

Ke stému výročí vzniku Československa bude v Chrastavě odhalena busta Tomáše Garrigue 
Masaryka. Zastupitelstvo města Chrastavy tak rozhodlo za přítomnosti 17 z 19 zastupitelů. 
Návrh na zřízení pomníku Prezidenta Osvoboditele v Chrastavě předložila Československá 
obec legionářská, jejíž představitelé Jan Hnělička, Josef Doškář a Marek Dlouhý byli osobně 
přítomni na jednání zastupitelstva města s tím, že Československá obec legionářská daruje 
městu Chrastava zdarma již existující bustu a Město Chrastava pomník zbuduje (pochopitelně s 
důstojným podstavcem a základy). Jedním z důvodů, proč se zástupci Československé obce 
legionářské obrátili  se svým návrhem na Chrastavu, byla skutečnost, že takto Československá 
obec legionářská naváže po 90 letech na vlastní činnost, neboť v roce 1928 jejich předchůdci v 
Chrastavě odhalili desku legionáři Turpišovi, která je dodnes na budově ZŠ na náměstí 1. máje. 
Jako starosta města jsem pyšný na zastupitele našeho města, že schválili usnesení v 
následujícím znění jednomyslně: ZM rozhodlo na základě návrhu Československé obce 
legionářské a pana Jana Hněličky (vnuka Stanislava Hněličky, kterého vyznamenal prezident 
republiky v roce 2007 řádem Bílého lva) o umístění busty prvního prezidenta Československa 
Prezidenta Osvoboditele Tomáše Garrigue Masaryka u příležitosti 100. výročí vzniku 
Československa  na katastru města Chrastava a pověřila radu města určit přesné umístění.     

Jak je uvedeno ve výše citovaném rozhodnutí zastupitelstva, radu města čeká ještě rozhodnutí o přesném umístění pomníku. Možností 
existuje několik. Ať již bude nakonec pomník v Chrastavě vybudován kdekoli, těším se na důstojnou oslavu 100. výročí vzniku 
Československa v Chrastavě.
Chrastava 11. 12. 2017                                                                                                                                             Michael Canov – starosta  

Kotelna na Střeleckém Vrchu je nejvýznamnějším dodavatelem tepla v našem městě. Slouží   prostřednictvím firmy VE, spol. s.r.o. nejen 
obyvatelům a dalším subjektům (bývalý M-klub) sídliště Střelecký Vrch, ale zásluhou propojení  teplovodním kanálem dodává teplo též do 
řady veřejných budov v centru města (budova školy v Revoluční a na nám. 1. máje, školní jídelna, kino, kulturní centrum CVA, všechny tři 
domy s pečovatelskou službou v Turpišově, sportovní hala a radnice).
Cena za GJ (včetně 15 % DPH) dosáhla svého vrcholu v roce 2015, kdy činila 680 Kč. V dalších dvou letech klesla na loňských 645 Kč a 
letošních 595 Kč. V příštím roce by zásluhou zdražujícího se plynu opět stoupla a to na 636 Kč, jenže protože od příštího roku bude fungovat 
kogenerační jednotka společnosti E.ON Energie, a.s., dojde ke zlevnění oproti ceně bez této jednotky téměř o 15 %, a tak bude výsledná 
cena ve skutečnosti nejnižší za poslední léta a to 544 Kč.  Samotní uživatelé poznají zlevnění zřejmě až po roce, pokud jim spravující 
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Cyklostezka Paradýz je hotova

družstvo nechá zálohy ve stejné výši, při pravidelném vyúčtování 
minulého období (vyúčtování záloh za rok 2018 lze očekávat v dub-
nu 2019). 
Chrastava 4. 12. 2017                     Ing. Michael Canov, starosta

V úterý 12. prosince 2017 jsem si spolu s kolegou z Bílého Kostela 
nad Nisou  Jiřím  Formánkem  prošel  celou  cyklostezku „Paradýz” 
z Chrastavy do Bílého Kostela. Je hotovo, respektive celá cesta je 
hotova, jen v úseku mezi Lužickou Nisou a náhonem, který natropil 
největší technické problémy, ještě dělníci instalovali zábradlí. 

Chrastavská šlápota v sobotu 6. ledna 2018 bude první velkou akcí, 
která cyklostezku Paradýz využije, samozřejmě ji ale už mohou 
kdykoli využít ti, kterých se především týká, cyklisté.   

Slavnostní otevření plánujeme v jarních měsících.  

Chrastava  15. 12. 2017                     Michael Canov, starosta města 

Před koncem roku byla dokončena rekonstrukce vnitrobloku 
Turpišova a již dříve byla dokončena související rekonstrukce ul. 
Soudní.  
V rámci stavby byl položen nový povrch v ulici Soudní a nezpevněný 
povrch ve vnitrobloku Turpišova byl nahrazen zámkovou dlažbou. 
Součástí akce byl rovněž vznik deseti nových parkovacích míst a 
nové stání pro kontejnery separovaného odpadu.
Celkové náklady akce dosáhly 2 milionů korun. 
Chrastava  5. 12. 2017                                 Michael Canov, starosta

Vnitroblok ulic Turpišova a Soudní
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Usnesení ze Zastupitelstva města Chrastava ze dne 11. prosince 2017

Usnesení Rady města Chrastava č. 2017/ 20 dne 18. prosince 2017

Informace z radnice

ZM na své schůzi projednalo a usneslo se takto: fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva města za výkon 
- rozhodlo funkce člena rady města, předsedů a členů výborů ZM, komisí RM a 
na základě návrhu Československé obce legionářské a pana Jana zvláštních orgánů, s účinností od 1. 1. 2018.
Hněličky (vnuka Stanislava Hněličky, kterého vyznamenal prezident - schválilo
republiky v roce 2007 Řádem Bílého lva) o umístění busty prvního rozpočtové provizorium a investiční plán na rok 2018 dle § 13 
prezidenta Československa, prezidenta Osvoboditele Tomáše zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
Garrigue Masaryka u příležitosti 100. výročí vzniku Československa rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a pravidla rozpočtového 
na katastru města Chrastava a pověřila radu města určit přesné provizoria potřebná k zajištění plynulosti hospodaření v souladu s § 
umístění 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
- schválilo rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
koupi pozemku par. č. 67/3 o výměře 457 m2 - trvalý travní porost  a - schválilo
pozemku dle geometrického plánu č. 715-70/2017 par. č. 952/3 o v souladu s § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
výměře 4 m2 – ostatní plocha, vše v k. ú. Horní Chrastava, od územních rozpočtů, ve znění platných předpisů, střednědobý 
manželů Coufalových, za cenu 16.000,- Kč a náklady spojené s výhled rozpočtu na rok 2019 – 2020
prodejem, vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/27/2017 - schválilo
- schválilo aktualizaci Přílohy č. 1 ke zřizovací listině - vymezení majetku ve 
právo stavby kompaktní trafostanice 22kV na pozemku par. č. 730/3 vlastnictví města Chrastava, který se předává k hospodaření 
– trvalý travní porost, v k. ú. Dolní Chrastava, o výměře cca 16 m2, a příspěvkové organizaci Základní škola Chrastava, náměstí 1. máje 
budoucí prodej pozemku pod touto stavbou na základě Smlouvy o 228, 463 31 Chrastava, okres Liberec, IČ 72741643
smlouvě budoucí o uzavření kupní smlouvy a smlouvy o právu - schválilo
stavby LB_Chrastava, Polní, obnova sítě – TS LB_1081 čj. na základě návrhu členů ZM do funkce přísedících Okresního soudu 
SBS/20/2017, kterou uzavře město Chrastava a ČEZ Distribuce, v Liberci, pro funkční období 2017 -2021, navržené kandidáty
a. s. Kirschläger Zdeněk, nar. 1952, bytem Liberecká 21, Chrastava 
- schválilo Sedláková Milada, nar. 1942, bytem Bílokostelecká 191, Chrastava
záměr směnit část pozemku par. č. 270/8 o výměře cca 106 m2 – Zíková Lenka, nar. 1957, bytem Alšova 162, Chrastava
trvalý travní porost, v k. ú. Dolní Chrastava, ve vlastnictví města - vzalo na vědomí
Chrastava, za část pozemku par. č. 281/2 o výměře cca 12 m2 – doporučení předsedkyně okresního soudu JUDr. Ivany Šoljakové  s 
trvalý travní porost a celý pozemek par. č. 281/18 o výměře 94 m2 – tím, že vzhledem k tomu, že se jedná o totožné osoby, je toto bráno 
ostatní plocha, ostatní komunikace, oba v k. ú. Dolní Chrastava ve jako kladné vyjádření ve smyslu § 64 odst.3 zákona č. 6/2002 Sb., o 
vlastnictví pana Františka Novotného soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně 
- schválilo některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
záměr prodat části pozemků par. č. 67/1 o výměře cca 222 m2 – - deleguje
trvalý travní porost a par. č. 67/5 o výměře cca 22 m2 – ostatní 1) zástupce města Ing. Michaela Canova na jednání valné hromady 
plocha, oba v k. ú. Horní Chrastava. společnosti Severočeská, vodárenská společnost a. s., konané v 
- schválilo roce 2018 (náhradník paní Zita Václavíková)
záměr prodat část pozemku par. č. 144 o výměře cca 1990 m2 – 2) zástupce města paní Zitu Václavíkovou na jednání členské 
ostatní plocha, v k. ú. Dolní Vítkov, za účelem výstavby rodinného schůze bytového družstva MBD Chrastava a. s., konané v roce 2018 
domu. (náhradník Ing. Michael Canov)
- schválilo 3) zástupce města Ing. Michaela Canova na jednání členské schůze 
dohodu o spolupráci s partnerským městem Lwówek Śląski na TJ Spartak Chrastava, konané v roce 2018 (náhradník paní Zita 
projektu realizovaného z prostředků Programu Interreg V-A Česká Václavíková)
republika – Polsko, Fond mikroprojektů za účelem realizace 4) zástupce města paní Zitu Václavíkovou na jednání valné 
projektu „Využití turistického potenciálu partnerských měst na hromady
území pohraničí“ a) honebního společenstva Liberec - Machnín, konané v roce 2018 
- schválilo (náhradník Ing. Michael Canov)
návrh 5. změny rozpočtu a investičního plánu na rok 2017 b) honebního společenstva Chrastava - Vítkov, konané v roce 2018 
- vzalo na vědomí (náhradník Ing. Michael Canov)
informaci o zákonu č. 99/2017 Sb., kterým byl novelizován zákon č. - vzalo na vědomí
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších plán práce Kontrolního výboru ZM Chrastava na 2. pol. 2017
předpisů a o schválení nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn - schválilo
členů zastupitelstev územních samosprávných celků dotační program „Grant města Chrastava pro rok 2018“ na podporu 
- schválilo rozvoje kulturní, sportovní, spolkové činnosti a cestovního ruchu.
jako příslušný orgán podle § 84 odst. 2 písm. n) a písm. v) zákona č. - jmenovalo
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších komisi pro hodnocení žádostí o Grant 2018 z řad zastupitelů města 
předpisů, v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., ve znění ve složení: předseda komise: Veronika Povýšilová, členové: Petr 
pozdějších předpisů, „Zásady odměňování neuvolněných členů Rozmajzl ml., Miloslava Šírová, Oldřich Němec, Lambert Medřický
zastupitelstva města a pravidla pro poskytování peněžitých plnění 

Rada města na svém zasedání projednala a usnesla se takto: 
- s c h v á l i l a 
v návaznosti na usnesení ZM č. 2017/02/IV ze dne 10. dubna 2017, kterým byl schválen bezúplatný převod pozemků od ČR - Státního 
pozemkového úřadu Městu Chrastava, pronájem pozemku par. č. 813/1 o výměře 1430 m2 – trvalý travní porost, v k. ú. Chrastava I,  pro 
pana Karla Hedbávného, za cenu 155,- Kč/rok, za účelem provozování drobné zemědělské činnosti, vč. návrhu nájemní smlouvy čj. 
N/86/2017 
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- s c h v á l i l a 
v návaznosti na usnesení ZM č. 2017/02/IV ze dne 10. dubna 2017, kterým byl schválen bezúplatný převod pozemků od ČR - Státního 
pozemkového úřadu Městu Chrastava, zemědělský pacht pozemků par. č. 631/3 o výměře 1492 m2 – trvalý travní porost, par. č. 741/1 o 
výměře 3440 m2 – trvalý travní porost a par. č. 800/1 o výměře 6709 m2 – trvalý travní porost, v k. ú. Chrastava I,  pro společnost BIOFARMA 
NOVÁ VES s. r. o. , za cenu 1.263,- Kč/rok, vč. návrhu pachtovní smlouvy čj. P/1/2017 
- s c h v á l i l a 
zřízení věcného břemene na pozemku par. č. 720, v k. ú. Dolní Vítkov, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., jímž dojde k zajištění 
strpění umístění, zřízení a provozování stavby „IP-12-4007778 LB-Dolní Vítkov–ppč.804, vNN.SP+kNN“, vč. návrhu smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti čj. SBS/23/2017
- s c h v á l i l a 
v návaznosti na své usnesení 2016/05/II odst. 1 ze dne 4. dubna 2016 zřízení věcného břemene – služebnosti čj. VB/21/2017 ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. , jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby č. IV-12-4014314 „LB_Chrastava I, 
parc. č. 410/1, kabelové vedení NN“, za cenu 1.906,- Kč vč. DPH a náklady spojené se zřízením věcného břemene
- s c h v á l i l a 
uzavření Dohody čj. D/8/2017 s panem Petrem Bukajem o ukončení Pachtovní smlouvy čj. P/1/2015 ke dni 31. 12. 2017, na pozemek par. č. 
1158/1 o výměře 651 m2 , který koupila společnost, v níž je pachtýř prokuristou a na části pozemků par. č. 1150/1 o výměře cca 45 m2, par. č. 
1158/4 o výměře cca 95 m2 , vše v k. ú. Horní Chrastava
- s c h v á l i l a 
uzavření Dohody čj. D/9/2017  s panem Pavlem Hudcem o ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor sloužících k podnikání čj. 
N/14/2015 ke dni 31. 12. 2017, na místnost o výměře cca 6 m2 nacházející se v prvním nadzemním podlaží vpravo za vchodem do budovy 
čp. 236, ul. Turpišova, která je součástí pozemku st. par. č. 268 v k. ú. Chrastava I
- s c h v á l i l a 
podání Žádosti Státnímu pozemkovému úřadu o zahájení komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Horní Chrastava 
(nezastavěné části)  
- s c h v á l i l a  
na základě usnesení ZM č. 2017/06/XII ze dne 11. 12. 2017, kterým ZM vyčlenilo finanční prostředky na dotační akce z fondu mikroprojektů v 
roce 2018, podání žádosti na projekt „Náměstí nás spojuje“ s partnerským městem  Lwówek Śląski v rámci Programu přeshraniční 
spolupráce Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020 Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa – Nysa 
- s c h v á l i l a  
návrh dodatku č. 2 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení s provozovatelem: Elektrowin a.s., Michelská 300/60, 140 00 
Praha 4, IČ: 27257843 
- v z a l a   n a   v ě d o m í   Seznam akcí  financovaných z Fondu bydlení.
- s c h v á l i l a  
nabídku na dodávku zemního plynu pro rok 2018 až 2020 od společnosti Innogy Energie s.r.o. a pověřila starostu podpisem akceptačního 
protokolu a následně příslušné smlouvy na dodávku zemního plynu
- s c h v á l i l a  
1. hodnocení a zadání akce „Dodávka osobního automobilu pro Městskou policii Chrastava“  na základě Protokolu o posouzení a hodnocení 
nabídek v souladu s § 6 a § 27 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a se Směrnicí Rady města Chrastava č.1/2013 o 
zadávání veřejných zakázek a přidělila zakázku zhotoviteli: AUTO KP PLUS, s.r.o., Doubská 525, 463 12 Liberec 23, IČ: 25419226
2. návrh kupní smlouvy s prodávajícím: AUTO KP PLUS, s.r.o., Doubská 525, 463 12 Liberec 23, IČ: 25419226 na koupi auta pro Městskou 
policii Chrastava  
3. vzala na vědomí informaci, že v souladu s usnesením Zastupitelstva Stráže nad Nisou bod 1.3 bude 20 % z ceny nového auta pro 
Městskou policii Chrastava hrazeno z rozpočtu Stráže nad Nisou, tj.  103 320,2 Kč
- s c h v á l i l a  
návrh Smlouvy o využití systému zavedeného městem Chrastava pro nakládání s komunálním a separovaným odpadem s: Van Tuong Vu, 
Železná 245/4, 460 01  Liberec I – Staré Město,  IČ: 27288269, místo podnikání: potraviny, Střelecký Vrch 537, 463 31  Chrastava 
- v z a l a   n a   v ě d o m í 
hodnotící protokol veřejné zakázky „Oprava dešťové kanalizace ve Školní ulici“ v souladu s bodem 3.1. Směrnice Rady města Chrastava č. 
1/2013 o zadávání veřejných, včetně hodnocení a výběru vybraných uchazečů
 - v z a l a  n a  v ě d o m í 
hodnotící protokol veřejné zakázky „DSP most přes Lužickou Nisu v AH“ v souladu s bodem 3.1. Směrnice Rady města Chrastava č. 1/2013 
o zadávání veřejných, včetně hodnocení a výběru vybraných uchazečů
- v z a l a   n a   v ě d o m í 
hodnotící protokol veřejné zakázky „12. změna územního plánu Chrastava“ v souladu s bodem 3.1. Směrnice Rady města Chrastava č. 
1/2013 o zadávání veřejných, včetně hodnocení a výběru vybraných uchazečů
- v z a l a   n a   v ě d o m í 
hodnotící protokol veřejné zakázky „Územní studie Chrastava - Výtopna“ v souladu s bodem 3.1. Směrnice Rady města Chrastava č. 1/2013 
o zadávání veřejných, včetně hodnocení a výběru vybraných uchazečů
- s c h v á l i l a
na základě žádosti a v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2017 poskytnutí investiční účelové dotace panu Jiřímu Novákovi na 
vybudování domovní ČOV na pozemku parc. č. 699/11 v katastrálním území Dolní Vítkov pro rodinný dům č. p. 46, Dolní Vítkov, Chrastava 
ve výši maximálně 50 % prokazatelných, účelně vynaložených nákladů na realizovaná opatření uvedená v bodech 1.2. – 1.6., Pravidel 
Fondu voda, včetně kontrolních rozborů vody nejvýše však 30.000,- Kč celkem na jednu nemovitost (dům určený k trvalému vlastnímu 
bydlení)
- s c h v á l i l a
odpis drobného dlouhodobého hmotného majetku (DDHM), dlouhodobého hmotného majetku (DHM) a majetku vedeného v operativní 
evidenci
- s c h v á l i l a
v souladu s § 30, odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, převod 
finančních prostředků příspěvkové organizace Školní jídelna Chrastava, Turpišova 343, okres Liberec, příspěvková organizace, IČ 
69411123 z rezervního fondu do investičního fondu     
- v z a l a   n a   v ě d o m í
v souladu se zřizovací listinou návrh příspěvkové organizace Školní jídelna Chrastava, Turpišova 343, okres Liberec, příspěvková 
organizace, IČ 69411123 návrh na vyřazení nepotřebného majetku
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- s c h v á l i l a
aktualizaci pojistné částky u pol. č. Z10 (semafory) u pojistné smlouvy č. 54683064-11 o pojištění majetku a pověřila starostu města 
podpisem smlouvy s Českou pojišťovnou a.s., Spálená 75/16, 113 04  Praha 1, IČ 45272956
- s c h v á l i l a
v souladu s § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, návrh rozpočtu na 
rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2022 příspěvkových organizací zřízených Městem Chrastava
a) Základní škola Chrastava, náměstí 1. máje 228, okres Liberec, příspěvková organizace, IČ 72741643
b) Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69, příspěvková organizace, IČ 72741724 
c) Mateřská škola, Chrastava, Revoluční 488, okres Liberec, příspěvková organizace, IČ 72741881 
d) Školní jídelna Chrastava, Turpišova 343, okres Liberec, příspěvková organizace, IČ 69411123
- r o z h o d l a 
o uzavření dodatku č. 12, č. M/1/2017 k mandátní smlouvě účinné dne 1. 7. 2001 o správě majetku města Chrastavy uzavřené mezi Městem 
Chrastava a Městským bytovým družstvem Chrastava  účinnou ode dne  1. 7. 2001, ve znění následných dodatků a úplného znění 
schváleného radou města 2.10. 2006 pod č. M/05/2006, aktualizované a schválené radou města 14.9. 2009 pod č. M/06/09 
- s c h v á l i l a   Odměny ředitelům příspěvkových organizací Města Chrastava 
- s c h v á l i l a
uzavření smlouvy o vzájemné spolupráci Základní školy Chrastava, náměstí 1. máje 228, okres Liberec – příspěvková organizace s 
Národním institutem pro další vzdělávání na projekt Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi v rámci dotačního titulu OP VVV 
- v z a l a   n a   v ě d o m í   výsledky voleb do školské rady ZŠ Chrastava 
- s c h v á l i l a
1. v souladu s bodem 7.5. Směrnice Rady města Chrastava č. 1/2013 o zadávání veřejných, odchylný postup pro výběr uchazeče na výrobu 
publikace "Chrastava ve fotografiích"
2. smlouvu o výrobě dodání publikace "Chrastava ve fotografiích" s firmou Milan Holenda, Bilejova 531, 463 03 Stráž nad Nisou IČ: 
61330230 

Výhledy se dočkaly pěkného altánu
Výhledy se po pozorovací stanici dočkaly i pěkného altánu, kde si doznala i sama přístupová cesta k Výhledům od vítkovského kostela 
turisté po namáhavé cestě budou moci odpočinout. Novinek navíc Navštívení Panny Marie. Prostřední část je nově zpřístupněná (byla 

zarostlá náletovými dřevinami a turisté museli chodit po louce) a po 
trase jsou umístěny tři infotabule o historii Vítkova, vítkovského 
kostela, samotného vrcholu Výhledů a Chrastavy. 
Celá akce byla zrealizována v rámci Projektu Česko-polská 
Hřebenovka jako česká část projektu partnerských měst Chrastava 
a Lwówek Śląski nákladem 525 tis., z nichž 85 % bylo hrazeno z 
Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictví Euroregionu 
Nisa.

Chrastava 11. 12. 2017          Michael Canov - starosta  

Kontrola okrajových částí města – Vítkov, vysoká, Víska, Kolonka, Andělská Hora, Barandov
Kontroly dopravní situace v centru města
Asistence pro RZS při převozu pacientů
Dohled nad dodržováním nočního klidu a veřejného pořádku v celém katastru obce Chrastava a Stráž nad Nisou
- v nočních hodinách spolupráce s OO PČR Chrastava při kontrole chatových oblastí, kontrole motorvých vozidel a jejich řidičů (kontroly na 
alkohol, drogy, odcizené RZ, odcizená motorová vozidla, osoby v pátrání).
 

Beseda se seniory v ul. Bílokostelecká v Chrastavě na téma SOS náramky
  Městská Policie Chrastava ve spolupráci s firmou SG Praha představila v domu s pečovatelskou službou v ul. Bíklokostelecká v Chrastavě  
produkt SOS náramky,  které mohou zachránit lidský život v ohrožení. Starším občanům byl celý produkt představen a zároveň vyzkoušen.  
Dále byli všichni seznámeni ze strany Městské Policie Chrastava, co mají v krizové situaci dělat a jak se mají v případě ohrožení života 
chovat.

Přednáška seniorům na téma podomní prodej a lstivé praktiky podvodníků
 Během setkání strážníci Městské policie Chrastava hovořili o rizicích, která hrozí právě skupině dříve 
narozených. Především bylo hovořeno o podvodných záminkách, jak se zloději pod lstivými záminkami 
dostanou k poškozeným seniorům až domů, kde je posléze v mnohých případech okradou o naspořené 
peníze. Jedná se především o různé podomní prodeje, reklamní akce a nabídky, donáška přeplatků, výher, 
kontroly stavu měřičů různých energií, půjčka peněz s ponecháním „cenné“zástavy, či potřeba na toaletu 
nebo snad žádost o doušek vody k zapití důležitého léku. Základní rada v případě „návštěvy“ cizího člověka 
je nevpouštět jej za dveře obydlí, jednat s ním přes okno, uzavřené dveře, či domovní telefon a v případě 
jakýchkoliv pochybností jej zcela jistě nevpouštět do domu, či bytu a zavolat na linku tísňového volání.

Z činnosti Městské policie Chrastava – listopad 2017
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Tradiční vítání občánků proběhlo 9. prosince 2017
Podle počtu narozených dětí se několikrát do roka koná  v obřadní síni Městského úřadu vítání nových občánků Chrastavy.
 Poslední letošní proběhlo 9. prosince 2017. Děti a rodiče přivítala místostarostka paní Zita Václavíková.  Ke slavnostní atmosféře přispěli 
svým vystoupením žáci ZŠ pod vedením paní učitelky Živnůstkové.                                          Ivana Loučková -  vedoucí kanceláře starosty

Dne 13. prosince 2017 se zaplnil sál společenského klubu. Žáci hudebních kurzů společně se svými lektory připravili pro všechny přítomné 
pohodový vánoční koncert. 
Po úvodním vystoupení Davida Bučka  následovalo poděkování paní místostarostky Zity Václavíkové panu Františku Boudovi za jeho letitou 
práci s dětmi v chrastavské hudební škole. Sálem se roznesl veliký potlesk, který si František bezesporu zaslouží. 
Poté již začali postupně vystupovat žáci, kteří měli připravené klasické české koledy a písně s vánoční tematikou. Všem se vystoupení 
povedlo a drobné chyby nebyly snad ani slyšet. Žáci svou pílí a snahou před vánoční akademií na koncertě  pak navodili tu pravou 
předvánoční atmosféru.  Hezké svátky a pohodový rok 2018.                                                                                               Helena Kačenová

Kultura... stalo se / programy S-klubu a kina

Vánoční akademie žáků hudebních kurzů
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V pondělí 11. 12. 2017 navštívila kino v Chrastavě známá zpěvačka 
paní Eva Pilarová, která je trojnásobnou vítězkou čtenářské ankety 
Zlatý slavík v kategorii zpěvaček a v roce 2009 jí byla udělena 
Medaile Za zásluhy.
Eva Pilarová začínala v divadle Semafor, kde spolupracovala s Jiřím 
Suchým a Jiřím Šlitrem. Známé jsou její duety s Waldemarem 
Matuškou a Karlem Gottem,ale nebrání se ani mladší generaci 
zpěváků, spolupracuje s Vojtou Dykem, skupinou Wohnout nebo 
raperem El Nino.Mezi nejznámnější songy patří Ach, ta láska 
nebeská, Dotýkat se hvězd, Oliver Twist nebo Montiho čardáš.
Na vánočním koncertě jsme tak mohli slyšet nejen její známé hity, 
ale i spoustu vánočních koled. Celé své vystoupení zakončila písní 
Ave Maria, za kterou sklidila velký potlesk.
Koncert se vydařil, všem se líbil a my se budeme těšit na další akce.
                                                                            Klára Sehnoutková

Vánoční koncert Evy Pilarové

POZVÁNÍ / PŘIPRAVUJEME
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SPOLEČENSKÝ KLUB
CHRASTAVA

LEDEN 2018

 17.

 27.

 23.

 9.

 6.

10 hodin / KINO

15 hodin / CVA

17 hodin / CVA

17 hodin / CVA

U KOMÍNA

Středa

Sobota

Úterý

Úterý

Sobota

 Přednáška zeměpisného seriálu VIDEOGLOBUS. Přednáší Patrik Kotrba, vstupné: 35,-Kč                                

 Přednáška zeměpisného seriálu VIDEOGLOBUS. Přednáší Vladimír Lemberk, vstupné: 35,-Kč                                

 Tradiční zimní turistický pochod, Start v Restauraci U komína, Nádražní ulice                                   

Pohádka pro děti, vstupné 40,-Kč                         

Zábavné odpoledne plné masek, odměn, písniček a soutěží. Pro každou masku odměna. Již podruhé se na vás těší Tomáš Barták 
a hudební divadlo Hnedle Vedle                        

Ze srdce Evropy do Santiaga de Compostela

CHRASTAVSKÁ ŠLÁPOTA

Rumunské Karpaty

O BUDULÍNKOVI

DĚTSKÝ KARNEVAL
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PROGRAM KINA
DIGITÁLNÍ MÌSTSKÉ KINO CHRASTAVA

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

LEDEN 2018

Pátek 5. ledna v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI Pátek 19. ledna v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI

ČERTOVINY – ČR – pohádka – 101 minuta – přístupný COCO – USA – animovaný – 126 minut – přístupný
Po čertech hezká pohádka  Navzdory prazvláštnímu rodinnému zákazu muziky se Miguel touží stát 

uznávaným muzikantem, jako je jeho idol, Ernesto de la Cruz. V touze                               Vstupné: 100 Kč, v předprodeji IC Chrastava – 80 Kč
dokázat svůj talent se Miguel souhrou neuvěřitelných okolností ocitne 
v překrásné a barevné Říši zesnulých. Tam potká okouzlujícího šejdíře Pátek 5. ledna v 19:00 hodin
Hectora a společně se vypraví na strhující cestu odhalit skutečný příběh ŠPINDL - ČR – komedie – 98 minut - přístupno od 12 let
Miguelovy rodiny.                          Vstupné: 120 KčSpolečně s prvním zimním dnem vstoupí do českých kin horská zimní 

komedie Špindl. Tři sestry v ní vyrážejí na hory do zasněženého Špin-
Pátek 19. ledna v 19:30 hodindlerova mlýna, aby si užily dámskou jízdu. A bude to možná větší jízda, 
ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI – ČR – komedie než samy čekaly. Filmu vévodí hrdinka v podání Anny Polívkové, která 
– 83 minuty – nevhodné pro děti do 12 letsvým milostným trablům čelí s velkou dávkou ironie a suchého humoru. 
Komedie, ze které vyplývá, že co se týče lásky, tak... i když je vám Snímek natočil Milan Cieslar, tvůrce úspěšných komedií Láska je láska 
hrozně, i když jste k smíchu, tak to prostě nesmíte vzdát!  nebo Život je život.                                Vstupné: 120 Kč
             Vstupné: 120 Kč, v předprodeji IC Chrastava – 100 Kč

Pátek 12. ledna v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI
Pátek 26. ledna v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTIFERDINAND – USA – animovaná komedie – české znění – 99 minut 
ČERTOVINY – ČR – pohádka – 101 minuta – přístupný– přístupný
Po čertech hezká pohádka.Nina a Ferdinand jsou největší kamarádi pod španělským sluncem. To 

by nebylo až tak zvláštní, kdyby Nina nebyla malá holčička a Ferdinand                 Vstupné: 100 Kč, v předprodeji IC Chrastava – 80 Kč
velký býk. A to pořádně velký býk. Narodil se sice jako malé, rozpustilé 
telátko, ale časem vyrostl o pořádný kus do výšky, do délky i do šířky. Pátek 26. ledna v 19:00 hodin
Neznalí lidé by jej mohli považovat za nebezpečné, zuřivé monstrum, Tři billboardy kousek za Ebbingem – USA – černá komedie – české 
jenže Ferdinand je naštěstí ten nejroztomilejší a nejhodnější sudokopyt- titulky - mládeži do 15 let nepřístupný
ník na světě, který nade vše  miluje  kytičky  a  nikdy  by  neublížil  ani  Mildred Haynesové (Frances McDormand) zavraždili dceru. A protože  
mouše.  Bohužel zároveň je  taky nešikovným popletou, který i díky se vyšetřování už několik měsíců bezvýsledně vleče, rozhodne se 
svým rozměrům občas dokáže způsobit pořádnou katastrofu. jednat. U vjezdu do města vylepí na tři billboardy velmi kontroverzní 
 Vstupné: 80 Kč, v předprodeji IC Chrastava – 60 Kč vzkazy adresované váženému šéfovi místnípolicie (Woody Harrelson).  

            Vstupné: 120 Kč, v předprodeji IC Chrastava – 100 Kč
Pátek 12. ledna v 19:00 hodin

ZMENŠOVÁNÍ – USA – komedie – 136 minut – nevhodné pro děti 
do 12 let
Matt Damon hraje v originální komedii Alexandera Paynea ( Bokovka) 
chlapíka, který se  nechá  s vidinou  zbohatnutí  dobrovolně  zmenšit.  
Paradoxně  až  jako deseticentimetrový začne konečně pořádně žít.                       
                                Vstupné: 80 Kč, v předprodeji IC Chrastava – 60 Kč

Sportovní zpravodajství... výsledky / události

Oddíl kopané TJ Spartak: Naši nejmladší fotbalisté
     Zdravím všechny naše příznivce. V sobotu 16. 12. 2017 proběhlo tradiční rozloučení s fotbalovou sezónou našich nejmenších fotbalistů v 
tělocvičně TJ Spartak Chrastava. Pod taktovkou trenéra Petra Rachlického proběhl nejprve slavnostní nástup, na kterém starosta města 
Chrastavy Ing. Michael Canov pronesl úvodní řeč. Poděkoval 
rodičům, že podporují své ratolesti ve sportovních aktivitách a popřál 
všem klukům, aby jednou mohli v tomto sportu reprezentovat město 
Chrastava stejně tak dobře, jako to aktuálně dělají muži v divizním 
týmu A. Dále se ujal slova předseda TJ Spartak Chrastava pan Petr 
Rozmajzl, který rovněž poděkoval klukům, ale především trenérovi 
Petru Rachlickému za jeho dosavadní práci s přípravou malých 
fotbalistů a pak všem popřál bohatého Ježíška.
     Velmi příjemné a pro naše nejmenší fotbalisty rozhodně 
povzbuzující bylo, že se na ně přišli podívat hráči z A týmu a to 
konkrétně Jiří Štajner, Ludvík Zíka a Filip Henzl.
     Po nástupu proběhla nejprve soutěž mezi jednotlivými týmy dětí a 
rodičů v opičí dráze. Poté se uskutečnil turnaj pěti týmů sestavených z 
dětí a rodičů. Každý zápas trval 15 minut a našim nejmladším 
fotbalistům se v nich vždy podařilo jednoznačně zvítězit. Turnaj tak 
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dopadnul ke spokojenosti všech zúčastněných. Na závěr předali trenéři Petr Rachlický a p. Hovad svým svěřencům medaile a dárky. 
Předseda Petr Rozmajzl společně s Ludvíkem Zíkou a Filipem Henzlem vyhodnotili a odměnili nejlepší hráče. Na konec rodiče poděkovali 
trenérům a popřáli jim příjemné vánoční svátky plné klidu a odpočinku.
     Turnaj i rozloučení s letošní fotbalovou sezónou nejmladších fotbalistů proběhlo bez zranění a všichni jsme si to náramně užili. Děkujeme 
všem.

Folková skupina Ozvěna vystihla ve své písni „Nádraží“ i osud vyšplhali na rozhlednu, také jsme u hranic s Polskem navštívili 
úzkorozchodné tratě – místními láskyplně přezdívané Heřmanička. chátrající velkou budovu nádraží Heřmanice a poté se vrátili do 
Trať vedla z Frýdlantu přes Dětřichov do Heřmanic, měřila necelých centra vesničky. Tady si děti zařádily na dětském hřišti. Pak jsme se 
10,5 kilometrů. Po tři čtvrtě století na ní byl ukončen provoz v roce přesunuli na autobusovou zastávku, kde stál betlém s dřevěnými 
1976. sochami a vánoční stromek a odtud jsme se vraceli do Chrastavy.  
S turistickým oddílem Perseus jsme jedné zimní soboty nejprve                                                                        Robert Kopecký - Rolf
navštívili malé muzeum věnované této trati ve Frýdlantu. Prakticky 
celou cestu od vlakového nádraží k výtopně, kde je muzeum 
umístěné jsme nacházely stopy po Heřmaničce. Po prohlídce 
muzea jsme zamířili po silnici vedoucí souběžně s tratí. Minuli jsme 
velikou fabriku a pomník a po chvíli jsme ze silnice odbočili na jih ke 
zrušené trati. Ta je i po letech dobře viditelná a v této roční době 
navíc nemusíte bojovat s ostružiním a kopřivami. Sem tam leží na 
trase pražce, se kterými se nemohl rozloučit zbytkový sníh, a tak 
lépe při naší návštěvě vynikly. Trasa vede po náspu a zanedlouho 
zase zářezem, překonali jsme i viadukt. Heřmanička je i na loukách 
obklopena stromy. Výhledy, které trasa nabízí, jsou moc pěkné. V 
Kunraticích je přímo u trati pramen a hned nato navazuje 
biketrialová dráha, už také poněkud chátrající. Potom se trať stáčí 
na jih až jihovýchod k Dětřichovu. My jsme si cestu zkrátili a napojili 
se na úsek z Dětřichova do Heřmanic. Zde jsme zkřížili silnici a 
vstoupili do lesíka před Heřmanicemi. Tratí protéká potok, ale 
naštěstí tu nějaký dobrodinec postavil lávku. Docházíme k další 
silničce, zde jsou už chaloupky a silniční mostek přes potok. 
Dokonce tu je i nějaký zajímavý lávový kámen s popisem. My jsme 
zůstali věrni trase Heřmaničky a došli k hlavní silnici. Pak jsme ještě 

PERSEUS: Jen prázdné nádraží, co dýchá samotou
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Již tradičně se vítkovská škola zúčastnila zábavného programu pro 
děti v liberecké Home Credit Aréně. S group SPORT FACILITY 
MANAGEMENT již tradičně pořádá v liberecké Home Credit Areně 
předvánoční akci pro děti z mateřských škol, prvního stupně 
základních škol a dětských domovů. Letošní soutěžní téma znělo 
„Dárek pro Arénu“. Vyrobili jsme s paní učitelkou Darjou Hajderovou 
perníkový věnec s postavičkami hokejistů, za který nám bude 
odměnou vstup zdarma do vzdělávacího centra iQLANDIA v Liberci. 
                                                    Mgr. Romana Sobotková, ředitelka

Byli jsme hodní? To se asi honilo hlavou dětem i žákům, když do 
vítkovské školičky dorazil Mikuláš s Andělem a třemi čerty. Byli, 
protože si nikoho do pekla neodnesli. Paní učitelky by je ani nedaly. 
Mikuláš rozdal dětem balíčky a ty mu za odměnu odrecitovaly 
básničky. Občas nějaká slzička ukápla, ale po slibu, že se 
polepšíme, zavládla pohoda. Nakonec se všechny děti s Mikulášem, 
Andělem i čertem vyfotily. Chtěla bych za příjemné dopoledne 
poděkovat paní učitelce Daniele Reslové a členům SDH Chrastava, 
kteří toto překvapení pro děti připravili.
                                           Mgr. Romana Sobotková, ředitelka školy

Vánoce v aréně Mikuláš ve Vítkově

12

   Již tradičně si mladí hasiči před Vánoci připravili vystoupení nejen 
pro rodiče a další příbuzné. V úterý 12. 12 předvedli pásmo písniček, 
tanečků a divadelních scének pro babičky a dědečky z DPS v 
chrastavském CVA, nezapomněli také něco milého vyrobit a potěšit 
tak všechny, kteří přišli. V pondělí 18. 12. se vypravili se stejným 
vystoupením na faru. 
   V pátek 15. 12. se v budově CVA sešli, aby rodině předvedli celé 
pásmo a co všechno zvládli nazkoušet. Ale nejenom to, připravili si 
pro svoje trenéry neskutečné překvapení. Děkujeme děti, děkujeme 
maminky, které jste dětem pomohly. Pro nás všechny to je největší 
odměna. 
    Za všechny členy SDH Chrastava Vám přeji krásné Vánoce a 
především šťastný nový rok, plný úspěchů.   
                                                                                        D. Reslová

HASIČI: Adventní čas s mladými hasiči

Další fotky z této akce najdete na straně 13
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V letošním roce, na první adventní neděli, chrastavští hasiči uspořádali druhý ročník slavnostního rozsvícení vánočního stromu. Stromek 
sami hasiči nazdobili, připravili pro veřejnost stánek s občerstvením, kde byl k zakoupení tradiční svařák, grog a horká griotka. Zakousnout 
mohli buřt z grilu a sladkosti od paní Cardové. 
O program se postarali mladí hasiči ze všech kategorií. Kromě zpívání nechyběla ani taneční vystoupení, připomenutí vánočních zvyků, hra 
na flétničky a kytaru.                                                                                                                                                                        D. Reslová

Rozsvícení vánočního stromu u hasičské zbrojnice

přišli v hojném počtu.Kreativní večery pro ženy
Slavnostní večer zahájil pan ThMgr. Šimon Dvořák úvodním V průběhu měsíců října až prosince proběhly v Bételu čtyři kreativní 
slovem.  Pak se v sále otevřela scéna jako ve skutečném divadle. večery pro ženy. „Zelený salónek“ v Bételu se v pátek večer proměnil 
Herci - děti zahájily program příběhem na motivy baletu Louskáček, v místo pohody a veselého tvoření s přátelským povídáním, ke 
který složil Petr Iljič Čajkovskij. Aktéři byli úžasní, hudba známá a kterému přispěla i bohatá nabídka Bétel bistra. Domů si účastnice 
krásná, příběh moudrý a hluboký. Děj ukázal názorně, jak některé odnesly z prvního večera originální scrapbookové koláže a 
věci, které zdánlivě mají malou nebo nevyjádřitelnou hodnotu přáníčka. Druhý večer se naučily navlékat zajímavé korále stylem 
mohou být naopak ty nejcennější. Nemusí to být vždycky jen „čtyřkorálek“.  Poslední dva večery se již nesly v duchu Vánoc, kdy 
materiální záležitosti, ale třeba přátelství, obětavost, láska k lidem... si z drátů vyrobily vánoční dekorace - závěs z hvězd a úžasné 
Představení se vydařilo, divákům se líbilo a vtáhlo je do děje. drátěné anděly, to vše doplněno elegantními korálky.
Program pokračoval pěkným slovem směřujícím k poselství Vánoc.    Večery nejsou uzavřenou společností, můžete se k nám přidat v 
   Druhá část večera byla již časem pro program Klubu Evergreen, příštím roce, kdy plánujeme další sérii oblíbených kreativních 
podávala se večeře s tradičním řízkem a bramborovým salátem. večerů.                                                                       Káťa Helisová
Poté nastoupil Bétel band a rozezvučel sál vánočními písněmi a 
koledami. Sál s nimi zpíval společně známé koledy. Hraní koled bylo Večer Klubu Evergreen 
vyplněno rozdáváním dárečků pro seniory. Byly moc pěkné a všem Klub Evergreen 55+ spolu s dětmi z klubů Komunitního centra Bétel, 
se líbily. Tím skončila vánoční oslava a program volně přešel do Bétel band a Sbor Jednoty bratrské v Chrastavě společně 
„Silvestrovské oslavy“. Po krátkém promítnutí snímků z letošních uspořádaly 16. prosince akci pro všechny zájemce z řad seniorů 
aktivit klubu následovala soutěžní hra pro každého - Bingo. Velice nazvanou příznačně Vánoční dárek. Pozváni byli i rodiče dětí, kteří 

KOMUNITNÍ CENTRUM
JEDNOTA BRATRSKÁ CHRASTAVA

B e z r u č o v a 5 0 3 – C H R A S T A V A
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přišli v hojném počtu. rychle vtáhla všechny přítomné do soutěživosti. Hru vedli manželé 
Slavnostní večer zahájil pan ThMgr. Šimon Dvořák úvodním Helisovi přirozeným a profesionálním způsobem, který nenechal 
slovem.  Pak se v sále otevřela scéna jako ve skutečném divadle. nikoho v nečinnosti. V každém kole byla pro vítěze připravena 
Herci - děti zahájily program příběhem na motivy baletu Louskáček, pěkná odměna. Na závěr jsme si zazpívali několik lidových písní. 
který složil Petr Iljič Čajkovskij. Aktéři byli úžasní, hudba známá a Večer byl ukončen pozváním všech seniorů na akce Evergreenu 
krásná, příběh moudrý a hluboký. Děj ukázal názorně, jak některé 55+ v příštím roce a společným přípitkem s přáním všeho zdraví a 
věci, které zdánlivě mají malou nebo nevyjádřitelnou hodnotu požehnání v roce 2018. Poděkování patří všem, kdo pomohli večer 
mohou být naopak ty nejcennější. Nemusí to být vždycky jen připravit.                                                        Jiří a Daniela Coufalovi
materiální záležitosti, ale třeba přátelství, obětavost, láska k lidem... 
Představení se vydařilo, divákům se líbilo a vtáhlo je do děje. 
Program pokračoval pěkným slovem směřujícím k poselství Vánoc. SRDEČNĚ ZVEME    Druhá část večera byla již časem pro program Klubu Evergreen, 

Rodinné centrum Domeček Vás zve na podávala se večeře s tradičním řízkem a bramborovým salátem. 
SEMINÁŘ LOGOPEDIE V PRAXI: Předcházíme specifickým Poté nastoupil Bétel band a rozezvučel sál vánočními písněmi a 
poruchám učení v předškolním věku - s úsměvem do první třídy koledami. Sál s nimi zpíval společně známé koledy. Hraní koled bylo 
(prevence dyslexie) ve čtvrtek 18. 1. 2018 od 18 h.vyplněno rozdáváním dárečků pro seniory. Byly moc pěkné a všem 
v Bétel bistru, Bezručova 503, Chrastava, se líbily. Tím skončila vánoční oslava a program volně přešel do 
přednáší Mgr. Lucie Bašová, speciální pedagog – logoped, „Silvestrovské oslavy“. Po krátkém promítnutí snímků z letošních 
surdopedaktivit klubu následovala soutěžní hra pro každého - Bingo. Velice 

   Již tradičně podvečer před Štědrým dnem vyrazila Marie s Jo-
sefem do Betléma. Vše začalo na náměstí, kde nás do příběhu uvedl 
rozhovor Marie s andělem. A již byl čas vyrazit na cestu, místo osla 
nasedla Marie na koně a mohli s Josefem vykročit. Spolu s nimi 
vyrazilo asi tři sta poutníků. Cesta vedla Chrastavou, uličkami, podle 
řeky, přes autobusové nádraží, parkem, pak kolem lékárny a končila 
na zahradě Bételu. V ději příběhu to nebyl Bétel, ale Betlém a Marie 
s Josefem tu našli ve chlévě místo, kde spočinuli a narodil se Ježíš. 
Obklopeni byli anděly a pastýři s ovečkami, kteří se přišli podívat na 
narozeného Spasitele. Bylo to  radostné představení, které zahráli 
dospělí a děti z klubů Bételu, nejen pro zpestření vánočního času, 
ale také proto, abychom si připomněli poselství o narození Ježíše. 
Na konci příběhu zaznělo slovo kazatele Šimona Dvořáka, o 
vděčnosti a o jistotě, kterou přináší důvěra v Boha.
  Zimní počasí nás minulo, dokonce chvíli zahrozil déšť, ale nakonec 
to byla jen krátká přeprška a vše vyšlo dobře. Bétel bistro zvládlo 
nápor hostů, děti se potěšily živými ovečkami, dospělí si stihli popřát 
k Vánocům a společně si zazpívat koledy. 
  Díky za pěkný čas, který nás uvedl do vánočních svátků a pásmo, života“.                                                                         Ctibor Veselý 
které nám přiblížilo Slova Bible: „Jak velice nás miluje, prokázal Bůh 
tím, že poslal na zem svého jediného Syna, aby se nám stal zdrojem 

Chrastavská světýlka

Strom splněných přání dětí z Krompachu

V prosinci 2017 se v kostele svatého Vavřince konal již pátý ročník adventních koncertů.
Celý koncert měl krásnou atmosféru a věřím, že návštěvníkům nabídl příjemné a klidné zastavení v čase příprav na Vánoce. Výtěžek 
koncertu ve výši 7325,-Kč byl věnován Domovu pokojného stáří – Domovu svatého Vavřince. Peníze budou použity na pořízení nových 
dveří u budovy fary, kde byl zbudován nový bezbariérový nájezd. 
Děkujeme touto cestou všem laskavým dárcům. 

Poděkování z Charitního domova sv. Vavřince

   I v letošním roce zdárně probíhala spolupráce s Dětským 
domovem Krompach v Čechách, která byla završena akcí „Vánoční 
strom splněných přání“. Tato akce probíhala již pošesté. Děti si 
vyrobily vánoční ozdoby na stromeček a na ně si napsaly svá přání. 
Lidé si přáníčka vyzvedli, dárky zakoupili a odevzdali je do 
infocentra.Tam se nafotili a referentky infocentra je zabalily. 18. 
prosince pracovníci Města Chrastava dárky naložili a odvezli je do 
dětského domova. Zde bylo pro nás připraveno malé občerstvení. 
Děti se těšily, až se představí se svojí besídkou. Měly připravené dvě 
pohádky, nejmenší dětičky nám zatancovaly na trpasličí svatbě, 
představily se mažoretky a na závěr vystoupení jsme si společně 
zazpívali. Součástí besídky bylo promítání fotek ze života dětí v 
domově a na různých akcích, kterých se zúčastnily během roku 
2017. Pak již následovalo rozdávání dárků. Všem dětem bylo 
splněné jejich přání, které si napsaly, a každý ještě dostal dáreček 
navíc. Po rozbalení jsme byli pozváni do všech pěti bytů a navštívili 
jsme tak každou rodinku. Tady bylo napečené cukroví a připravené 
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ovocné mísy a chlebíčky. Vše je natočeno a zdokumentováno. 
Návštěva se vydařila, děti byly spokojené a už se začaly těšit na 
zimní pobyt v Harrachově. 
Děkujeme všem jednotlivcům, rodinám a kolektivům, kteří se 
podíleli na této akci a udělali radost zakoupením dárku. Jmenovitě to 
jsou:
Čápovi, Fraňkovi, Georgievski, Hájkovi, Henzlovi, Hruškovi, 
Kopalovi, Lindnerovi, Loučkovi, Martinyovi, Marxovi, Máchovi, 
Mouchovi, Pěchovi, Rožcovi, Sehnoutkovi, Šírovi, Šlechtovi, 
Šormovi, Vajnerovi, Vodičkovi, Vokounovi, Zmatlíkovi, Žemličkovi, 
rodina Brandova, Zíkova, manželé Novotní Z. + K., Zahradníkovi Z. 
+ P., Zahradníková Aneta + Štěpánka, Klárka + Míša Loučkovi, sl. 
Dresslerová, paní Búziková, Čálková, Dušková, Foyterová, 
Hlavatá, Jiřičná, Matoušová, Peřinová, Reichlová, Suchanová, 
Teichmanová, Václavíková st., Václavíková ml., pan M. Canov, A. 
Trpišovský a B. Václavík. Z kolektivů a organizací to bylo Kadeřnictví 
Áčko, KČT, nohejbalisté, obyvatelé Vísky, pracovnice Pošty 
Chrastava, Ráj drogerie, Sokol ženy II., SPHMCH a kolektiv ZŠ.
Ještě jednou děkujeme.
                                                Jitka Marxová – referentka infocentra

V tomto díle si řekneme něco málo o naší nejznámější dřevině. 
Dovoluji si tvrdit, že je nejznámější, protože ji na první pohled poznají 
i malé děti. Je to bříza bílá, latinsky betula pendula, (Roth). Můžeme 
se také setkat s českými názvy jako bříza bradavičnatá či bříza 
bělokorá, latinsky se používají ekvivalenty betula alba či betula 
verrucosa. Ve všech případech se jedná o jeden a ten samý druh.
Jedná se o nenáročný, rychle rostoucí strom, vysoký až 20–30 m, 
korunu má vejcovitou, řídkou a nepravidelně utvářenou. Kůra je bílá, 
odlupující, nakonec borkovatí a černá, mladé větévky jsou tenké, 
převisající, drsné a bradavičnatě žláznaté. Listy jsou nejširší v dolní 
třetině délky čepele, široce vejčité, trojúhle vejčité až vejčitě deltoidní 
nebo víceméně kosočtverečné či kosočtverečně vejčité, 30–70 × 
25–55 mm velké, jemně zašpičatělé, báze klínovitá, široce klínovitá 
až téměř uťatá, na okraji hrubě 2× pilovité, 5–7(–12) párů žilek, 
řapíky tenké, 1–3 cm dlouhé a lysé, na brachyblastech vyrůstají 
obvykle dva listy. Prašníkové jehnědy jsou po 2–3 pospolu na 
koncích větví, převislé, 5–6 cm dlouhé, pestíkové jednotlivě na 
krátkých postranních větvích, 15–40 × 7–14 mm velké, postranní 
cípy podpůrných šupin široké, prostřední cíp mnohem menší. Místo 
výskytu je celá Evropa, Malá Asie, na sever až k polárnímu kruhu.
Má řadu pěkných kultivarů významných pro sadovnické účely. U nás 
v parcích nebo botanických zahradách se můžeme setkat zejména s 
deštníkovitě převislým kultivarem betula pendula ‚Youngii', kultivar 
betula pendula ‚Tristis' má rovný kmen s větvemi dlouze (až k zemi) 
obloukovitě převisajícími. Zlatožlutou či žlutou barvou listů vynikají 
kultivary betula pendula ‚Golden Beauty' či betula pendula ‚Golden 
Cloud', kultivar betula pendula ‚Purpurea' má olistění tmavě 
zelenočervené. A kultivary betula pendula ‚Dalecarlica' a betula 
pendula ‚Laciniata' mají listy méně či více rozeklané.
Bříza - jedná se o jeden z ekologicky nejplastičtějších a 
nejpřizpůsobivějších stromů, uchycuje se ve velmi drsných 

Město jako arboretum – 19. díl

I takto může vypadat 
list břízy...

Bříza u lávky
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podmínkách, ve vlhku, suchu, v teplých i chladných polohách, na 
starých zdech, v okapech apod. Je však silně světlomilný. Vyskytuje 
se i na extrémních stanovištích, kde ji jiné dřeviny neohrožují. Pro 
svůj vzhled je velmi dlouho pěstována, vytváří rozlehlé monokulturní 
porosty. Často je vysazována při rekultivacích krajiny či osazování 
exhalacemi odlesněného území. Je to typický pionýrský druh, který 
je velmi aktivní při kolonizaci zpustlé kulturní krajiny (opuštěná pole, 
louky, skrývky, výsypky apod.). A právě díky břízám jsme kdysi 
odhalovali stará důlní místa nebo lomy na Chrastavsku ale i 
Jablonecku, neboť turistické mapy bývaly nepodrobné a navíc často 
s chybně zakreslenými údaji. 
V hospodářských lesích však bývá často vnímána jako plevelný 
strom. Její dřevo je ohebné a houževnaté, bez jádra, dobře hoří. 
Zvláště truhlářsky cenné jsou dýhy z březových kořenic, pocházející 
ze spodních konců kmenů a z pařezů na exponovaných místech. Při 
suché destilaci dřeva a kůry se získává březový dehet k napouštění 
kůží a přípravě juchty na nepromokavou obuv. Z březové kůry se 
zhotovovaly nádoby k různému použití, kůra hoří i mokrá. Již v 
pravěku se vařením čerstvé březové mízy získávalo univerzální 
lepidlo. Březové saze sloužily k přípravě koptu na tiskařskou čerň. 
Březový dehet se uplatňuje ve farmaceutickém průmyslu. Mladé 
listy jsou drogou – mají diuretický účinek. Z proutí se tradičně 
vyrábějí košťata, březová voda je stále používána v kosmetice. 
Rašící bříza roní sladkou šťávu vhodnou k výrobě sirupu. Suché listí 
se pro značný podíl vitamínu A a C, saponinů, silic, minerálních látek 
využívá ve farmaceutickém průmyslu, zevně se březové listy užívají 
do koupelí a k omývání. Je to dřevina krátkověká, dožívá se pouze 
100–150 let. Plodí záhy a téměř každoročně, úroda nažek bývá 
velmi bohatá. Patří mezi dřeviny, jejichž zastoupení s činností 
člověka a hospodařením v lesích výrazně stouplo. Má velké nároky 
na světlo, velmi dobře odolává mrazu, na přesazení je citlivější. V 
místech s častými přísušky prosychá, při zachování dobrých 
půdních podmínek snáší výsadbu do zpevněných ploch. Kořeny 
poškozuje podpovrchové konstrukce, výsadba do zelených pásů 
nebo travnatých ploch je vhodnější. Na posypové soli je citlivá. Její 
pyl je alergenní.
Břízy v Chrastavě se dají najít téměř na každém kroku. Tak například 
hned u naší klubovny Persea je jedna, dost jich najdete na sídlišti 
Střelecký Vrch nebo i ve sběrném dvoře. Tři vzrostlé břízy bílé 
najdete kousek od náměstí ve společnosti památného jasanu, o 
kterém jsme již psali. Další pěkná bříza je u lávky mezi Pobřežními řadu topolů a po pravé straně jsou břízy. Nejlépe si tuto cestu užijete 
ulicemi nedaleko služebny Policie ČR nebo řada bříz je před za krásného dne na jaře, když raší listí, proti modré obloze břízy 
činžovními domy v ulici Nový Domov. Toto místo má svoji poezii, krásně vyniknou. Nakonec našich vycházek se vrátíme zase do 
když tu zrovna neparkují auta, vytváří až harmonické sepětí lidských Chrastavy. Zde v Liberecké ulici naproti příjezdové autobusové 
příbytků a stromů. zastávce „Sídliště“ je v zahradě soukromého domu zajímavý a 
Řada bříz kryje od silnice parkoviště před panelovým domem v mohutný exemplář břízy, viditelný i z přilehlého chodníku.
Andělohorské ulici. Kdyby si někdo chtěl udělat takovou březovou ----------------------------------------------------------------------------------------
procházku, mohl by jít ulicí Ještědskou od Svatého Jána směrem na Zdroj: http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=5&id=160
Andělskou Horu a pokračovat ulicí Andělohorskou k nádraží https://cs.wikipedia.org/wiki/Dub_%C4%8Derven%C3%BD
Andělská Hora, bude stále v dobré společnosti bříz a to i když půjde 
od nádraží po cyklostezce směrem k transbordéru. Jiným tipem na Mgr. Michal Dvořák a Robert Kopecký
vycházku může být cesta vedoucí z Vysoké po modré k rozcestí ----------------------------------------------------------------------------------------
Růžek, odtud pokračujete po žluté na Vítkov a po levé straně máte Obr.: bříza v Liberecké ulici

45. ročník

Klub českých turistů společně se Společenským klubem Chrastava vás srdečně zve na 

Jsou pro vás tradičně připraveny tratě
v délkách 7 km, 10 km, 15 km a 20 km.

Tentokrát povedou směrem na Panenskou Hůrku,
delší pak na Buk republiky a na Hamrštějn...

Start bude probíhat od 7:30 hodin
v Restauraci u komína v Nádražní ulici v Chrastavě.

Pochod se koná za každého počasí!

Sobota 6. LEDNA 2018
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V posledním adventním týdnu se již pravidelně koná Vánoční koncert vítkovské školy. Ten letošní byl příběhem narození Ježíška. Děti z 
dramatického a pěveckého kroužku za doprovodu flétniček připomněly svým vystoupením plným koled, jak to tenkrát vlastně bylo. Spousta 
našich dětí a žáků se proměnila v pastýře, tři krále, anděly, hvězdu, či zvířátka z betlému. Vystoupení zvládli bravurně, byli odměněni 
pochvalou, perníčky a potleskem diváků. Chtěla bych touto cestou poděkovat dětem, žákům i učitelkám Daniele Reslové a Marii Pilařové za 
krásné adventní  vystoupení.
Všem bych chtěla popřát krásné Vánoce, zdraví, štěstí a pohodu v příštím roce.

Mgr. Romana Sobotková, ředitelka

Vánoční koncert ve Vítkově

Příjemné prožití vánočních svátků

a

pohodový rok 2018 

čtenářům Chrastavských listů

přejí

děti, žáci a zaměstnanci

za ZŠ a MŠ Vítkov

PF 2018
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Čerpací stanice 7 Station v Hrádku nad Nisou
hledá do svého kolektivu PRACOVNÍKA na pozici

OBSLUHY ČS 

a SMĚNÁRNY 
Požadujeme spolehlivost, zodpovědnost 

a znalost německého jazyka.
------------------------------------------------------------------------------------------------
V případě zájmu nás kontaktujte na telefonním čísle 733 628 321 

nebo e-mailu: zdenek@7station.eu

STATION

Místo pro

Váš inzerát

v příštím vydání

Chrastavských

listů
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DŮLEŽITÁ
TELEFONNÍ

ČÍSLA

Informační centrum Chrastava
knihy / publikace / turistické a cyklistické mapy

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

propagační předměty města Chrastavy

informace o pamětihodnostech Chrastavy
kopírování / internetový klub / prodej eVstupenek

průvodcovství v muzeích a galerii

i

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

PILAØSKÁ VÝROBA
Jiří HAVEL

kompletní dodávky stavebního řeziva

SÍDLO:
Bílokostelecká 61
463 31 CHRASTAVA
e-mail: havles@volny.cz

PROVOZOVNA – PILA:
Oldřichovská ul.

463 34 HRÁDEK NAD NISOU
tel.: +420 721 829 184

Inzerce je černobílá a uvnitř vydání. Barevná inzerce se sjednává na celý 
rok dopředu a její uzávěrka na rok 2019 bude 16. 11. 2018. 
Bližší informace získáte v kanceláři Společenského klubu.  

je objednávána na celý rok

Celoroční plnobarevná Chrastavských listůINZERCE 
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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  polštáře / / /

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

vše od vizitky po billboard...

PŘIPOJENÍ K INTERNETU

DODÁ VKY HW a SW

Dr. M.Horákové 44 / LIBEREC / info@adv.cz

internet  telefon  počítače

www.adv.cz   480 000 000

již od 250,-Kč za měsíc!

1990 – 2018Chrastavské 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 – 2018

revize hromo a elektro

energetika staveb / elektroenergetika

pronájem plošiny 16 m

hledání poruch na kabelech

vytýčování el. sítí

20

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