
V předvečer stého výročí popravy československého legionáře Pamětní deska věnovaná Františku Turpišovi, která byla poprvé 
Františka Turpiše v 15:00 hodin v pondělí dne 18. června 2018 odhalena na budově České školy v dnešní Revoluční ulici u 
proběhl před budovou školy na náměstí 1. máje slavnostní a příležitosti 10. výročí popravy v roce 1928 a podruhé po válce v roce 
zároveň pietní akt k jeho uctění.    1946 (jak se podařilo dodatečně zjistit zásluhou členů Společnosti 
Na pietním aktu vystoupil představitel Československé obce přátel historie města Chrastavy) na budově školy na náměstí 1. 
legionářské pan Jan Hnilička a zástupce Pěší roty aktivních záloh máje, tak byla po zrestaurování odhalena do třetice. Součástí 
Čestmíra Šikoly pan Jindřich Šnýdl, ředitel školy pan Aleš slavnostního aktu bylo znovuobnovení urny, která obsahuje „hrst 
Trpišovský a já jako starosta města.  U pamětní desky stála čestná země“ čerstvě dovezené z Itálie z místa slavného bojiště Doss´ Alto. 
stráž a tři „masarykovské“ písničky včetně jedné „legionářské“ Ta původní se v předvečer 2. světové války ztratila neznámo kam, ta 
zazpíval školní sbor Jiřičky. Ten také na závěr zazpíval českou státní nová byla umístěna do vstupní chodby budovy školy. 
hymnu. Chrastava  19.06.2018           Michael Canov,  starosta  

Pietní akt k uctění památky popraveného legionáře Františka Turpiše
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Z obsahu dnešního vydání
Pozvánka na chrastavské koupaliště

–
POZOR! Sběrný dvůr dočasně přestěhován

do Frýdlantské ulice
–

Svatovavřinecká pouť bude 11. a 12. srpna
–

Hudební festival LÉTO 2018
proběhne na koupališti 25. srpna

–
Klub kopané končí v divizi

–
Komunální volby proběhnou 5. – 6. října

–
ŠKOLNÍK / Příloha KRAJ
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V pondělí dne 11. června 2018 byla na půdě Krajského úřadu 
Libereckého kraje představena „Studie odtokových poměrů včetně 
návrhů možných protipovodňových opatření pro povodí Lužické 
Nisy na území LK“. Zpracovatelem analytické a návrhové části 
projektu je sdružení Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s., 
Sweco Hydroprojekt a. s. a Valbec, spol. s r. o. 

Tato studie pochopitelně obsahuje i území Chrastavy. Dle autorů 
studie by měli být v červenci či dalších měsících osloveni majitelé 
pozemků, kterých se navrhované úpravy dotýkají, aby vyjádřili  svůj 
názor, zda by s takovými úpravami souhlasili či nikoli.  Již nyní se 
však mohou všichni zájemci o tuto problematiku podívat na 
navrhované řešení kdekoli v Chrastavě resp. i na dalších místech  
Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko.  Vše je dopodrobna na 
internetové adrese  http://vrv.cz/luzickanisa/ .  

Chrastava  11.06.2018          Michael Canov,  starosta

Okénko starosty města Chrastavy

Studie protipovodňových opatření je hotova

Usnesení Rady města Chrastava č. 2018/ 11 ze dne 4. června 2018

Informace z radnice

Rada města na svém zasedání projednala a usnesla se takto: 
- s c h v á l i l a 
uzavření Dodatku č. 3 nájemní smlouvy o přechodu práv a závazků společnosti JC PRO FITKO s. r. o., se sídlem Jablonecká 88/18, 460 05 
Liberec, IČ 05649412, čj. N/16/2018 vyplývajících ze stávající smlouvy o nájmu nebytových prostor č. N/48/2009 ze dne 19. 10. 2009 vč. 
dodatku č.1 čj. N/50/2009 ze dne 24. 11. 2009 a dodatku č. 2 čj. N/63/2017  na pronájem části nebytových prostor v objektu čp. 709 v k. ú. 
Chrastava I, na společnost JC PRO SERVIS PLUS s. r. o., se sídlem Jablonecká 88/18, 460 05 Liberec, IČ 05215838, zastoupenou 
jednatelem Jiřím Černým 
- s c h v á l i l a 
v návaznosti na své usnesení 2016/05/II odst. 2 ze dne 4. dubna 2016 zřízení věcného břemene – služebnosti čj. VB/10/2018  na pozemku 
par. č. 1390/1 v k. ú. Horní Chrastava, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. , jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a 
provozování stavby č. IP-12-4006359 „LB, Chrastava, Vysoká st.p. 108/4 - přípojka NN“, za cenu 605,-- Kč vč. DPH a náklady spojené se 
zřízením věcného břemene
- v z a l a   n a   v ě d o m í  
1. v návaznosti na své usnesení 2016/11/I odst. 1 ze dne 1. srpna 2016 odchylku v umístění plynovodní přípojky na pozemku par. č. 1500 v k. 
ú. Chrastava I, z důvodu nepřesného zákresu původního NTL plynovodního řadu z roku 1976 v projektové dokumentaci 
- s c h v á l i l a 
2. v návaznosti na své usnesení 2016/11/I  odst. 1 ze dne 1. srpna 2016 a bod 1 tohoto usnesení zřízení věcného břemene – služebnosti čj.
VB/11/2018 na pozemku par. č. 1500 v k. ú. Chrastava I, ve prospěch společnosti GasNet, s. r. o. , jímž dojde k zajištění strpění umístění, 
zřízení a provozování stavby „Reco MS Chrastava – Revoluční č.p. 389, číslo stavby: 7700073173“, za cenu 605,-- Kč vč. DPH a náklady 
spojené se zřízením věcného břemene
- v z a l a   n a   v ě d o m í 

2 1. výpověď paní Petry Endrychové ze dne 19. 3. 2018 o ukončení nájmu části pozemku par. č. 365/1 o výměře cca 400 m – travní porost, v k. 
ú. Chrastava I, čj. N/3/2017 ke dni 30. 6. 2018
- s c h v á l i l a 

2 2. v návaznosti na bod 1. záměr pronajmout část pozemku par. č. 365/1 o výměře cca 400 m – travní porost, v k. ú. Chrastava I  za účelem 
zřízení zahrady (zahrádky)
- s c h v á l i l a
1. uzavření Dohody čj. D/3/2018  s paní Kristinou Maruškovou, o ukončení Nájemní smlouvy čj. N/39/2010 ke dni 30. 6. 2018 na část 
pozemku par. č. 88/25 v k. ú. Chrastava II

2 2. v návaznosti na bod 1. záměr pronajmout část pozemku par. č. 88/25 o výměře cca 25 m – ostatní plocha, v   k. ú.  Chrastava II  za účelem 
údržby pozemku sečením, umístění lavičky či sušáku prádla a parkování osobního automobilu
- s c h v á l i l a
Dodatek č. 1 Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření ze dne 6. 6. 2017 pro rok 2018 uzavřený mezi Městem Chrastava a Společností 
C.P.A. Audit, spol. s r.o., U Hájovny 1022, 460 01  Liberec 14, IČ 254 72 542
- s c h v á l i l a
na základě žádosti  darovací smlouvu DR/13/2018 – finanční dar ve výši 5.000,-- Kč pro Junák – český skaut, přístav Flotila Liberec, z.s., 
pobočný spolek, Kaplického 362, Liberec XXIII-Doubí, 463 12  Liberec, IČ: 467 48 725 
- s c h v á l i l a
souhlas s uzavřením darovací smlouvy Základní škole Chrastava – žádost, na základě které daruje Oblastní Charita Liberec škole dar z 
výtěžku Tříkrálové sbírky 2018 ve výši 7.590,-- Kč, který je určen na podporu vzdělávání handicapovaných a potřebných dětí v ZŠ 
Chrastava.
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Usnesení ze Zastupitelstva města Chrastava ze dne 18. června 2018

- s c h v á l i l a
na základě žádosti darovací smlouvy DR/15/2018 – finanční dar ve výši 20.000,- Kč na akci 8. ročník „COUNTRY FESTIVAL VYSOKÁ“ 
pořádaný paní Bc. Václavou Jarošovou (FARMA VYSOKÁ), IČ 64041069
- s c h v á l i l a
v souladu s § 85, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vzdání se práva na poplatek 
ze vstupného do výše max. 20.000,-Kč za akci 8. ročník „COUNTRY FESTIVAL VYSOKÁ“ pořádaný paní Bc. Václavou Jarošovou 
(FARMA VYSOKÁ), IČ 64041069  

ZM na své schůzi projednalo a usneslo se takto: v návaznosti na své usnesení čj. 2018/02/XI ze dne 9. dubna 2018 
- schválilo prodej dle geometrického plánu č. 993-10/2018 pozemku 
převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu označeného dílem „b“ o výměře 0,47 m2 – zastavěná plocha a dle 
Chrastava včetně souvisejících práv a povinností dosavadnímu geometrického plánu č. 1009-20/2018  pozemku par. č. 770/15 o 
nájemci, který nemá splatné pohledávky za městem, v souladu s výměře 5 m2 – ostatní plocha, oba odděleny z pozemku par. č. 770/1 
Podmínkami pro prodej části podílu města Chrastavy v Městském – ostatní plocha, vše v k. Dolní
bytovém družstvu Chrastava nájemcům bytu, příp. po 30. 6. 2012 i Chrastava, do vlastnictví Mgr. Radka Šimonky, za cenu 1.080,- Kč a 
jiným zájemcům takto: náklady spojené s prodejem, vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/8/2018 
a) paní Danutě Lohynské k bytu č. 23 v domě čp. 205, ulice - schválilo
Andělohorská, obec Chrastava, za cenu 252.139,- Kč, včetně v návaznosti na své usnesení čj. 2018/02/VIII ze dne 9. dubna 2018 
návrhu smlouvy o převodu části členského podílu vč. souvisejících směnu pozemků dle geometrického plánu č. 729-19/2018 k. ú. 
práv a povinností v MBD Chrastava čj. K/9/2018 Horní Chrastava, část pozemku par. č. 131/1 o výměře 12 m2, nově 
b) panu Ladislavu Krejbichovi k bytu č. 8 v domě čp. 55, ulice označeno díl „a“, z majetku města za část pozemku par. č. 128/2 o 
Frýdlantská, obec Chrastava, za cenu 348.431,- Kč, včetně návrhu výměře 12 m2, nově označeno jako díl „b“, z majetku pana Ondřeje 
smlouvy o převodu části členského podílu vč. souvisejících práv a Kouta, vč. návrhu směnné smlouvy čj. K/7/2018 
povinností v MBD Chrastava čj. K/12/2018

- schválilo
- schválilo záměr prodat část pozemku par. č. st. 125 o výměře cca 20 m2, v k. 
členy komise pro otevírání obálek při prodeji částí podílu města ú. Horní Chrastava, za účelem rozšíření pozemku před rodinným 
Chrastava v MBD Chrastava: Mgr. Bc. Aleš Trpišovský, Mgr. Karel domem
Řehák, Mgr. Veronika Povýšilová - schválilo
- schválilo záměr prodat část pozemku par. č. 380/3 o výměře cca 20 m2, v k. ú. 
převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava I, za účelem rozšíření vstupu do zahrady 
Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 4 v domě - schválilo
čp. 159, ulice Barandov, obec Chrastava, za minimální cenu záměr prodat část pozemku par. č. 1459 o výměře cca 30 m2, v k. ú. 
485.215,- Kč v souladu s Podmínkami pro prodej částí podílu města Chrastava I, za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku, 
Chrastavy v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně který je součástí oplocené zahrady
souvisejících práv a povinností k volným bytům bez nájemního - schválilo
vztahu takto: žádost o přehodnocení stanoviska k žádosti k Úřadu pro 
nejvyšší nabídce pana Michala Hrušky, za cenu 490.000,- Kč vč. zastupování státu ve věcech majetkových  o bezúplatný převod 
návrhu smlouvy o převodu části členského podílu vč. práv a pozemku par. č. 1286 v k. ú. Horní Chrastava, podané starostou 
povinností v MBDCH Chrastava čj. K/13/2018 města dne 16. 4. 2014 za účelem nabytí sportovní a rekreační 

plochy k využití pro obyvatele „osady“ Víska- schválilo
- schválilopřevod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu 
poskytnutí finančního daru ve výši 25.000,-- Kč z. s. Linka bezpečí, Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu s č. 4 v 
se sídlem Ústavní 95, 181 00 Praha 8 - Bohnice, IČO 613 83 198 domě čp. 100, Frýdlantská ulice, obec Chrastava, k bytu s platným, 
- schválilodlouhodobým nájemním vztahem na dobu neurčitou JINÉMU 
návrh 2. změny rozpočtu a investičního plánu na rok 2018zájemci, za minimální cenu 612.117,- Kč, v souladu s Podmínkami 
- schválilopro prodej části podílu města Chrastavy v Městském bytovém 
a) v souladu se zákonem č. 239/2012 Sb., kterým se mění zákon družstvu Chrastava nájemcům bytu, příp. po 30. 6. 2012 i jiným 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další zájemcům manželům Martinu a Heleně Hruškovým, za cenu 
související zákony řádnou účetní závěrku za rok 2017612.500,- Kč, včetně návrhu smlouvy o převodu části členského 
b) v souladu s § 17, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových podílu vč. souvisejících práv a povinností v MBD Chrastava čj. 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, K/10/2018 
celoroční hospodaření a závěrečný účet města za rok 

- zamítlo
2017 bez výhrad

převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu - vydalo
Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu s č. 4 v obecně závaznou vyhlášku města Chrastavy č. 3/2018 o změně 
domě čp. 373, ulice Andělohorská, obec Chrastava, k bytu s Obecně závazné vyhlášky č. 2/2014 k zabezpečení místních 
platným, dlouhodobým nájemním vztahem na dobu neurčitou záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou 
JINÉMU zájemci, za minimální cenu 616.306,- Kč, v souladu s 

se stanovuje kratší doba nočního klidu, výjimečné případy, ve 
„Podmínkami pro prodej části podílu města Chrastavy v Městském 

kterých lze rozhodnutím vymezit dobu nočního klidu dobou kratší a bytovém družstvu Chrastava nájemcům bytu, příp. po 30. 6. 2012 i 
vymezují činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci, jiným zájemcům“ paní Dagmar Svatíkové
včetně omezení těchto činností 

- schválilo
- schválilov návaznosti na své usnesení čj. 2018/02/IX ze dne 9. dubna 2018 

prodej dle geometrického plánu č. 744-168/2015  pozemku par. č. 1. rozšíření využití „Fond voda“ tj. poskytnutí účelově vázané dotace 
381/5 o výměře 72 m2 – ostatní plocha, odděleného z pozemku par. z tohoto fondu na podporu hospodárného využívání srážkové vody 
č. 381/2, vše v k. ú. Dolní Chrastava, do vlastnictví Městského vytvořením podmínek pro její zadržování a využívání k zalévání 
bytového družstva Chrastava, za cenu 7.200,- Kč a náklady spojené trávníků, zahrad a zahrádek občanů města s účinností od 1. 7. 2018

2. změnu „Pravidel tvorby a čerpání účelového fondu pomoci řešení s prodejem, vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/6/2018 
problémů se zásobováním pitnou vodou ve Vítkově a likvidací 

- schválilo
odpadních vod na celém území města Chrastava“ na „Pravidla 
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tvorby a čerpání fondu pomoci řešení problémů se zásobováním 1. 7. 2018
pitnou vodou ve Vítkově,s likvidací odpadních vod a zadržování - schválilo „Osobnost města Chrastava pro rok 2018“ (až do 
srážkové vody na celém území města Chrastava “ vyhlášení je jméno neveřejné)
- schválilo  plán rozvoje sportu pro období 2018 –2022 s účinností od 

V pátek 1. června 2018 byla zahájena letní sezóna  areálu přírodního 
koupaliště Sluníčko. Jako každý rok se zde mohou návštěvníci 
sportovně vyžít v plaveckém bazénu, případně si za drobný poplatek 
zahrát plážový volejbal, stolní tenis, badminton či ruské kuželky. 
Pro všechny návštěvníky je připraveno kvalitní zázemí s občer-
stvením a možností venkovního posezení u bazénu.
Kvalita vody v koupališti je zde pravidelně kontrolována pracovníky 
akreditované laboratoře Technické univerzity v Liberci a výsledky 
jsou zveřejňovány na budově u vstupní části areálu koupaliště. 
Všichni jste srdečně zváni!

Provozní doba:    (červen – srpen)    
pondělí - neděle         BAZÉN           10:00 - 19:00 hod.
                                  AREÁL            10:00 - 20:00 hod.
Po 20:00 hod. nutno předem domluvit se správcem koupaliště!

Vstupné :
Základní …………....………...……………….. 20,- Kč/osobu a den  
zlevněné - děti do 15 let, důchodci, ZTP …......10,- Kč/osobu a den    

  - po 18:00 hodině jednotné vstupné  10,- Kč/osobu

Stanovení cen půjčovného pro sportovního vybavení 
v areálu koupaliště Chrastava

Druh vybavení půjčovné v Kč/hodina

Beachvolejbalový kurt …………............ 20,- Kč/hodina

Míč na volejbal ………………………….... 5,- Kč/hodina

Sada na badminton (2 rakety+košík) ……5,- Kč/hodina
                                                                                                 ORM

Pozvání na koupaliště a beachvolejbalové hřiště

REKONSTRUKCE SBĚRNÉHO DVORA

Vzhledem k plánované rekonstrukci sběrného dvora v Liberecké ulici bude provozovna na 
stávající adrese v první polovině července uzavřena.
Po dobu rekonstrukce bude sběrný dvůr přemístěn do areálu firmy JIPA ve Frýdlantské ulici 
(bývalá Prefa).
Provozní doba zůstane nezměněna. O přesném termínu uzavření, resp. přemístění současného 
sběrného dvora, budou občané města informováni v dostatečném časovém předstihu 
prostřednictvím aktualit na webu města Chrastavy, příp. rozhlasem.

V Chrastavě dne 20. 6. 2018                                                                          Šárka Spáčilová, DiS.
                                                                                                 referent odpadového hospodářství
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Platba kartou je možná i v Infocentru
Hospodářsko-finanční odbor MěÚ Chrastava oznamuje občanům, že platební karty lze využít, kromě pokladny Městského úřadu, nově také 
v Infocentru.

Z činnosti Městské policie Chrastava – květen 2018

Informace o možnosti vyvážení odpadních vod na ČOV Chrastava

Heslo: „Třiďte odpad, má to smysl!” stále platí

POPLATEK ZA ODPAD V CHRASTAVĚ – informace

MĚSTSKÁ POLICIE CHRASTAVA

603 941 561   603 347 676

Kontrola okrajových částí města – Vítkov, vysoká, Víska, Kolonka Andělská Hora, Barandov, přehrada Luční, 
Opakované kontroly zahrádkářských kolonií
Kontroly dopravní situace v centru města a okolí
Dohled nad dodržováním nočního klidu a veřejného pořádku v celém katastru obce Chrastava a Stráž nad Nisou
- v nočních hodinách spolupráce s OO PČR Chrastava při kontrole chatových oblastí, kontrole motorových vozidel 
a jejich řidičů ( kontroly na alkohol, drogy, odcizené RZ, odcizená motorová vozidla, osoby v pátrání).
----   
spolupráce s OO PČR Chrastava – pátrání po pohřešované osobě (2x)
dopravní nehoda – usměrňování dopravy
spolupráce s OO PČR Chrastava  –  občanské soužití
porušení OZV města – předvedení osoby a řešení přestupku (2x)
bezpečnostní dohled při konání myslivecké soutěže ve Vítkově
zjistění osoby řídící motorové vozidlo pod vlivem alkoholu, předáno k dalšímu šetření PČR
spolupráce s HZS Liberec – únik plynu
opakované výjezdy a kontrola objektů na základě signálu z PCO
spolupráce s RZS Liberec
-----
Odchyt toulavých zvířat v katastru obce:  4x, uhynulé zvíře:  1x  

Od 28. 5. 2018 je možné na čistírnu odpadních vod v Chrastavě (ČOV) navážet odpadní vody ze septiků a žump. Uvedená možnost platí pro 
fekální vozy s max. objemem 10 m³. Četnost navážení  určuje mistr ČOV ve spolupráci s technologem.
Pro více informací můžete kontaktovat p. Vodrážku, tel. 724 291 545.  
Chrastava 29. 5. 2018                                                                                                                              Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM 

Děkujeme všem občanům města Chrastava, kteří třídí odpad. Díky 
vám naše město opět získalo osvědčení o úspoře emisí a nejen to. V 
rámci spolupráce se společností EKO-KOM jsme za vytříděný 
odpad (plasty, papír, sklo, nápojové kartony) získali v roce 2017 
celkem 364.054,50 Kč. Tato částka byla zpětně využita v odpa-
dovém hospodářství na snížení záporného rozdílu mezi příjmy a 
výdaji na odstraňování odpadu. Oproti roku 2016 je obnos vyšší o 
více jak 22.000 Kč.
V roce 2017 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů a 
nápojových kartonů v rámci tříděného sběru a využití odpadů z obcí 
v systému EKO-KOM uspořeno 20,3 mil. GJ energie, tedy zhruba 
tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok více než 310 tisíc domác-
ností. V případě tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl 
systém tříděného sběru a využití odpadu z obcí ke snížení emisí o 
678 334 tun CO2 ekvivalentu.
Proto i nadále: Třiďme odpad, má to smysl!

Chrastava 13. 6. 2018                             Šárka Spáčilová, DiS.
                                                   referent odpadového hospodářství

Kdo je poplatníkem ? Kde se hlásit?
Každý, kdo má ve městě trvalý pobyt, ať již zde je, nebo není Při jakékoli změně (adresa, změna jména, narození, úmrtí) je 
přítomen. potřeba do 15 dnů nahlásit změnu na MěÚ oddělení HFO – dveře č. 
Každý, kdo je vlastníkem bytu, domu, rekreačního zařízení, ve 206 – povinnost vyplývá ze zákona.
kterém není nikdo k trvalému pobytu hlášen.
Cizinec, který je ve městě hlášen, nebo který se zde zdržuje déle Kdo je od poplatku osvobozen?
než 90 dnů. Poplatník, který je umístěn v domově pro seniory, v domově pro 

osoby se zdravotním postižením, v chráněném bydlení, v dětském 

Informace k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů ve městě Chrastava.
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Řádění vandalů na „Kamence”

domově pro děti do 3 let věku – dokládá se potvrzením domova. Jaké jsou pokuty za nezaplacení, nebo pozdní platbu?
Dle Obecně závazné vyhlášky č. 3/2012 města Chrastavy je 

Kolik se platí ? poplatek navýšen : 
Dle platné vyhlášky 500,- Kč/rok. O 20 % při platbě do 31. 5.  daného roku
Platí se poměrně tolik měsíců, kolik jste zde hlášeni. O 50 % při platbě do 31. 12. daného roku

O 200% při platbě v letech následujících
Kdy je splatnost?
Do 30. 4. daného roku Co když vznikne přeplatek? 
V měsíci únoru se rozesílají složenky. I když se složenka cestou Vrací se vždy na žádost poplatníka – vyplňuje se do připraveného 
ztratí, povinnost platby zůstává. Přijďte věc vyřešit na MěÚ oddělení formuláře.
HFO, dveře č. 206 Přeplatek vzniká změnou trvalého pobytu  mimo město Chrastavu – 

dokládá se změnou dokladů – vyplácí se poplatníkovi.
Jak lze platit? Při úmrtí vzniká také přeplatek – dokládá se úmrtním listem – vyplácí 
Hotově na pokladně MéÚ se až po skončeném dědickém řízení.
Kartou na pokladně MěÚ
Poštovní poukázkou Kde najdu více informací?
Převodem z účtu na odpadový účet 20036-0984852379/0800 V zákoně 565/1990 Sb o místních poplatcích
České spořitelny, variabilní symbol je každý rok jiný, přiděluje V obecně závazné vyhlášce č. 3/2012 města Chrastavy – najdete ji 
oddělení HFO MěÚ na stránkách www.chrastava.cz

Na MěÚ oddělení HFO, dveře č. 206       

Těžko pochopitelný projev vandalismu se stal v pátek večer na cestě na Střelecký Vrch „Kamence“. V minulém roce byla cesta kompletně 
zrekonstruována, dostala nový dlážděný povrch, nové osvětlení, lavičky, koše…
V letošním roce jsme chtěli obyvatelům Chrastavy přiblížit historii cesty i celé lokality, kde dnes stojí největší chrastavské sídliště. Minulý 
týden jsme proto na místě instalovali informační tabuli, kde si lidé mohli tyto informace přečíst. 
Bohužel ani ne po týdnu došlo dílem zatím neznámých vandalů k vylomení infotabule z betonových patek a jejího pohození opodál. 
Současně, aby si „hrdinové“ dokázali svou odvahu, povalili betonový koš (150 kg), který pustili dolů z prudkého svahu, jen shodou okolností 
se tento koš zastavil o garáže a neskutálel se až k rodinným domkům níže.
Co k tomu říci? Snad jen to, že tato bezduchá zábava ubírá čas a prostředky na jiné věci a nezbývá než doufat, že pachatelé obrátí svůj 
způsob vybití energie smysluplnějším směrem. V případě zájmu jim rádi na úřadě nabídneme vhodnou činnost, která nebude ničit to, co jiní 
vybudovali. 
Na závěr jen dodám, že vzhledem k výši škody byla záležitost nahlášena na Policii ČR a v současné době provádí Městská policie Chrastava 
šetření na místě s cílem pachatele dopadnout a zároveň bude na místě instalována fotopast.

V Chrastavě dne 11. 6. 2018                                                                                                                        Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM 

Výkupna kovů, stavebního a demoličního odpadu i např. autovraků, byla z Nádražní ulice přemístěna do Andělské Hory č.p. 53 
(budova vlevo v ostré zatáčce za mostem přes Lužickou Nisu).
Od 30. 4. 2018  funguje nová provozovna se stejnou pracovní dobou i podmínkami, na které byli občané zvyklí.

Do této provozovny mohou občané města odkládat stavební a demoliční odpad (cihly, beton, keramika,sádrokartony, stavební suť…). 
Sběrný dvůr v Chrastavě tento druh odpadu NEPŘIJÍMÁ !!

Provozní doba společnosti SEDRUS s.r.o. :
Pondělí, Úterý, Čtvrtek    8:00 - 16:30   /   Středa   8:00 - 18:00   /   Pátek  8:00 - 16:00  +  poslední neděle v měsíci    9:00 - 13:00
Tel.:  739 086 440

Další možností, kam odložit stavební a demoliční odpad (cihly, beton, keramika, stavební suť, obklady, kamenivo apod.) je firma 
EUROVIA Liberec, Žitavská ulice, pan Sáblik – denně od 7:00-16:30 hod. (sobota po předchozí dohodě), tel. 777 343 879. 

Šárka Spáčilová, DiS

Změna sídla společnosti SEDRUS s.r.o. (výkup sběrných surovin)
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Kultura... stalo se / programy S-klubu a kina

Ve středu 20. června se v chrastavském kinosále konal závěrečný 

koncert žáků chrastavské hudební školy. Představili se žáci kyta-

rového, klavírního i dechového oddělení. Vystoupení odprezento-

valo celoroční práci nejen návštěvníků kurzů, ale také samozřejmě 

všech učitelů. Velké poděkování patří tedy právě jim. 
Klavír: Jitka Fiedlerová, Ludmila Fillippová
Kytary: Helena Kačenová
Dechové nástroje a klávesy: Miroslav Kotlár
Přihlášky do hudební školy jsou ke stažení na webových stránkách 

města.

                              Bc. Pavel Urban, vedoucí Společenského klubu 

Závěrečný koncert hudební školy

Chrastavské slavnosti 2018
Je za námi první červnový víkend, který, již tradičně, patří Chrastavské slavnosti jsou svátky setkávání, dobrého jídla a hudby. 
Chrastavským slavnostem. Na zaplněném náměstí, spokojených návštěvnících a stánkařích 
O páteční hudební program se postaraly kapely Memphis, bylo patrné, že se tento cíl podařilo splnit. 
Supergroup.cz, Krávy Bez Medu, Citron a Wishmasters. Během 
sobotního dopoledne se představily dětské soubory z Chrastavy a Čísla výherních losů: 12, 16, 58, 61, 68, 118, 134, 306, 308, 323, 
Vítkova a proběhla také ukázka TJ Sokol. Dětský program pokra- 346, 368, 374, 449, 761, 784, 800, 813, 836, 847, 874, 876, 883, 
čoval i v odpoledních hodinách, kdy si mladí hasiči připravili ukázky. 889, 905, 916, 972, 979, 982, 983, 991, 998 
Odpoledního programu se zhostily kapely Šance, Stan Band, Protože příprava Chrastavských slavností není otázkou několika 
Kosmik a známý folkový písničkář František Nedvěd s kapelou týdnů, ale měsíců, rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří se 
Tiebreak. Otevřena byla také všechna muzea, a ani letos nechyběly na jejich přípravě podíleli a pomohli ji realizovat.
večerní prohlídky Führichova domu, kde bylo možné opéct také Tímto děkuji:
buřty a poslechnout si kapelu Shortfingers. Jednou z hlavních hvězd 
slavností byl Petr Kolář, který se postaral o hlavní sobotní čas na 
podiu. O tom, že do Chrastavy zavítala opravdová hvězda, svědčilo 
zaplněné náměstí. Kapela Retro live nás světoznámými hity 
dovedla až k půlnočnímu ohňostroji, který sobotní program završil.
 
Po náročné sobotě nás čekala odpočinková neděle. Pro lepší 
probouzení si hudební program opět připravili žáci místní hudební 
školy. V poledne obsadila podium dechová kapela Celestýnka. 
Nedělní hudební program završila, zcela netradičně, romská kapela 
Leny Band.
Poslední tečkou za celými slavnostmi bylo divadelní vystoupení 
chrastavského divadelní spolku, který svým výkonem ohromil téměř 
zaplněný kinosál.
Z bohatého programu si mohl vybrat snad každý. Mimo hudebních 
vystoupení nechyběly ani již tradiční pohádky pro děti, soutěže, 
ukázky místních sportovních oddílů, exhibice a mnoho dalšího.  
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Tímto děkuji: Kolová
Organizačnímu týmu: Jitka Marxová, Ivana Loučková, Petr Bezvo- Nohejbalisté Chrastava
da, Libuše Junková, Klára Sehnoutková, Jiří Hotovec, Marta Pinka- Perseus PS
sová, Jana Eichlerová TJ SOKOL Chrastava
Pořadatelům: Tereza Loučková, Adéla Bednářová, Jiří Hájek, Filip ZKO Chrastava
Kopecký, Petr Medřický, Jan Németh, Viktorie Henzlová, Vladimír Jednota bratrská
Vaněk, Alena Štěchová, Jarmila Hotovcová Chovatelé
Městské policii: Marcel Másílko, Mojmír Boch, Pavel Just, Jaroslav Foto a video: Jana Zahurancová, Ing. Vratislav Loučka
Ježek, Jan Loučka, David Novák Sponzoři: FRISCHBETON s.r.o; PIVOVAR HOLS a.s., SYNER 
Technickým službám: Josef Vondra, Zdenek Zoul, Marek Stejskal s.r.o.; VIRGO spol. s.r.o.; VZDUCHOTECHNIK s.r.o., ZDEŇKA 
Scéně, programování světel: Luboš Komárek, Petr Bartoš ZAHRADNÍKOVÁ, PRODEJNA VÍN U KONĚ, AVE ODPADOVÉ 
Zvukařům: Jiří Matys, Jan Ritschel HOSPODÁŘSTVÍ, s.r.o.;  SKRAMÁK s.r.o., FARMA VYSOKÁ, 
Moderátorovi: David Jelínek Kosmetika TRÉSOR, ONTEX Turnov, Pivovar VOLT, Restaurace 
Pracovníkům veřejně prospěšných prací Gloria,  Pizzeria U Dvou přátel, Burgr jako kráva
Místním spolkům a organizacím: Mediální partneři:
Sbor dobrovolných hasičů Radio Contact Liberec, Český rozhlas Liberec
Střelecký klub ---------------------------------------------------------------------------------------
Orientační klub Chrastava Bc. Pavel Urban
Oddíl – Kuželky hlavní koordinátor Chrastavských slavností 2018
Stolní tenis

KRÁVY BEZ MEDU

FRANTIŠEK
NEDVĚD

PETR
KOLÁŘ
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Sportovní zpravodajství... výsledky / události

Fotbalová pohádka je u konce

Zprávy z kolové – květen / červen 2018

Fotbalistům  se  předloni  podařilo  po  neuvěřitelné  šestileté cestě 
z 1. B třídy dostat do divize. Do soutěže, která se nikdy předtím v na-
šem 6 tisícovém městečku nehrála. A po dva roky se naši fotbalisté 
snažili ve čtvrté nejvyšší lize českého fotbalu reprezentovat Chra-
stavu ze všech sil. 
Nyní naše mužstvo sestupuje do krajského přeboru. Fotbalová 
pohádka je tak u konce. Chci touto cestou fotbalistům za 
reprezentaci města v divizní soutěži poděkovat a popřát našemu 
mužstvu úspěšnou reprezentaci města v krajském přeboru v příští 
sezóně. Nebudou to mít jednoduché, cesta dolů je vždy psychicky 
mnohem obtížnější než cesta nahoru.  Ještě jednou děkuji  všem 
fotbalistům  A mužstva dospělých za zážitek cesty do divize a pak 
dvou sezón ve čtvrté nejvyšší soutěži. Myslím si, že se bude i po 
desetiletích vzpomínat na tato léta  jako na zlatou éru chrastavského 
fotbalu.   

Chrastava  04.06.2018          Michael Canov,  starosta  

MUŽI
V sobotu 19. 5. 2018 se naši muži ve složení Fadrhonc Daniel – 
Brodský Tomáš zúčastnili Mezinárodního turnaje v německém 
Seisfersdorfu,  kde skončili na 1. místě z osmi dvojic, což je na 
mezinárodní scéně krásný úspěch.
Týden na to 26. 5. 2018 odehrála stejná dvojice Fadrhonc Daniel – 
Brodský Tomáš  2. kolo  1. ligy a skončili na 6. místě. Čeká je ještě 3. 
kolo na Moravě 29. 9. 2018 v Nezamyslicích.
V rámci Chrastavských slavností proběhl turnaj veteránů: na 1. místě 
Cesar Filip – Kirschläger Zdeněk, 2. místo Rusnák Martin – Leško 
Robert, 3. místo  Mácha Petr – Hajsl Jaroslav, 4. místo Celler Ladislav 
– Kovář Vlastimil a na 5. místě Loudát Václav – Horna Jaroslav. 

ŽÁCI 
Naši žáci 12. 5. 2018 odehráli semifinále Českého poháru v Plzni: 
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Další dvě medaile z MČR v orientačním běhu putují do Chrastavy

Pospíšil Lukáš – Herr Adam se probojovali na 1. místo a Rožec Matěj – Málek Petr skončili na 4. místě. 
Tím postoupili do finále ČP do Zlína 2. 6. 2018.
Následující sobotu dne 19. 5. 2018 vyhrála 1. místo naše dvojice Rožec Matěj – Málek Petr kvalifikaci „A mistrovství České republiky“ opět v 
Plzni a druhá dvojice Pospíšil Lukáš – Herr Adam  skončila na 2. místě. Žáci se kvalifikovali na finále Mistrovství ČR do Přerova 9. 6. 2018.
V sobotu 2. 6. 2018 se hrálo finále Českého poháru ve Zlíně: Pospíšil Lukáš – Herr Adam nakonec krásné 1. místo a stali se vítězi Českého 
poháru pro rok 2018 a Rožec Matěj – Málek Petr skončili na 5. místě. Blahopřejeme!
Dne 9. 6. 2018 odehráli dvě dvojice závodníků finále Mistrovství České republiky v Přerově: Pospíšil Lukáš – Herr Adam 3. místo, což je 
medaile a Rožec Matěj – Málek Petr skončili na bramborové pozici, což je 4. místo a také je to pěkné umístění. Takto jsme zakončili sezónu 
2017 – 2018, kterou hodnotíme jako velice úspěšnou a přejeme krásné prázdniny a nabrání nových sil pro ročník 2018 – 2019.      

Chrastava  10. června 2018                                                                                                                              Ladislav Celler, vedoucí oddílu   

MISTROVSKÉ ZÁVODY
2. 6.  OBLASTNÍ MISTROVSTVÍ NA KRÁTKÉ TRATI A ŠTAFETY 
(pořadatel Jablonec, prostor v okolí Semerinku u Janova a u Slovanky 
v Jizerských horách)
Dopoledne-jednotlivci:   
1. místo D60 Z. Šaffková, H35 P. Pachner, H60 R. Kaška
 2. místo D14 K. Matyášová (na snímku), H70 R. Smetana
 3. místo D16 V. Růžičková
Odpoledne-štafety: 
1. místo D18(V.Růžičková, R.Riby, M.Pavlíková), 

D165(P.Pavlíková, J.Čechlovská, Z.Šaffková),
H105(P.Pachner, V.Tomanica, P.Kadavý)

2. místo D21(J.Valešová, K.Kašková, B.Lankašová na snímku
- zároveň si vyběhly postup na podzimní mistrovství republiky za Chra-
stavu v kategorii dospělých), H135(I.Vydra, Z.Sychra, J.Polák), 
H195(M.Pavlík, Z.Kadavý, R.Kaška)
3.místo kategorie OPEN (D.Vejstrk, E.Gorčicová, M.Valešová)
17.6. OBLASTNÍ MISTROVSTVÍ NA KLASICKÉ TRATI (pořadatel Nový Bor, prostor Srbská Kamenice), díky skalnatému terénu, 

náročným tratím a velkému vedru nejtěžší závod jarní sezóny
1. místo H10L  V.Tůma
2. místo D14 K. Matyášová,  D21L K. Kašková, D60 Z.Šaffková, D70 E.Kašková, H21K J.Bek,  H70 R.Smetana
3. místo  D45  P.Pavlíková, D60 A.Ševčíková, H10L J.Krtička
                                                                                           23. – 24. 6.  MISTROVSTVÍ A VETERANIÁDA ČR 

                 NA KRÁTKÉ TRATI 
(pořadatel Tesla Brno, prostor Chlébská) – vrchol letošní jarní domácí 

o-sezóny
Dvě medaile, zlatou a stříbrnou, získaly pro OK CHA 1. Katka 

Kašková v D35 (na snímku při vyhlašování) a 2. Zuzka Šaffková v 

D65 (pouhé 3 vteřiny chyběly ke zlatu). Gratulujeme.
Do první desítky se ještě probojovali 8. J. Slavíková (D35), 9. 

A.Ševčíková (D65) a 7. I.Vydra (H50).

CELOSTÁTNÍ(A) a ZEMSKÉ(B) ZÁVODY
9. - 10. 6.   ŽEBŘÍČEK A (pořadatel Šumperk, prostor Šumperk)
Sobota-krátká trať  D21A 3.J.Valešová, D50B 7.P.Pavlíková
Neděle-klasika  D21A 3.J.Valešová
9. - 10. 6. ŽEBŘÍČEK ČECHY B-ZÁPAD (pořadatel Kralovice, prostor 

Hluboká u Rabštejna nad Střelou)
Sobota-klasika  D14B 10. K.Matyášová, D21A 5.K.Kašková, D50B 

5.I.Gorčicová, D65B 1.Z.Šaffková, 3.A.Ševčíková, H55B 10. 

P.Gorčica, H60B 8.R.Kaška, H65B 6.M.Ševčík
Neděle - krátká trať  D14B 5.K.Matyášová, D21A 3.K.Kašková, D50B 6.I.Gorčicová, D65B 1.Z.Šaffková, 4.A.Ševčíková, H55B 7.P.Gorčica, 

H60B 7.R.Kaška, H65B 6.,M.Ševčík 

ZÁVODY JEŠTĚDSKÉ OBLASTI
3. 6. (pořadatel Jablonec, prostor Nová Ves u Jablonce)     D14 1.K.Matyášová, D21 2.K.Kašková, D35 3.B.Lankašová, D452.P.Pavlíková, 

D60 2.A.Ševčíková, 3.E.Kadavá, H35 3.P.Pachner, H40 2.P.Kadavý, H70 1.R.Smetana

RŮZNÉ
Některé naše děti čeká letní orienťácký prázdninový tábor v Krčkovicích v Českém ráji...  Při pořádání akce v rámci Světového dne OB 23.5. 

nás navštívila regionální televize RTM + a natočila o nás krátký příspěvek... Jarní sezóna OB končí, ale to neznamená, že přestáváme 

závodit. Čeká na nás spousta vícedenních závodů nejen v ČR, ale i v zahraničí. Zároveň se již připravujeme na zářijový Pohárek, který 

budeme pořádat v rámci Ještědské oblasti... Děkujeme rodičům našich dětí(J.Březinovi a P.Holanovi), kteří pro náš dětský kroužek získali  

granty na činnost... Přejeme všem členům OK CHA, ale i jejich příznivcům, a vlastně všem, pohodové prožití prázdnin a dovolených.
                                                                                                                                                                                     Eva Kašková, OK CHA
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SOKOL – Krajský slet v Turnově

V sobotu 26. 5. uspořádala MO ČRS Chrastava tradiční rybářské 
závody na rybníku Luční.
Zažili jsme i hubenější roky, kdy nám nepřálo počasí a tudíž i 
závodníků bylo poskrovnu. To se ale nedá říci o letošní  překvapivé 
účasti dětí i dospělých!
Dopoledne bylo vyhrazeno dětským závodníkům (o největší rybu a 
nejvíce bodů za počet). Odpoledne  proběhla soutěž dospělých.
Kromě pohárů, diplomů a hodnotných cen dostal každý dětský  
závodník pitíčko a laskominu. 
Všichni  potom  dostali špekáčka, kterého si na ohýnku opekli.
Věříme, že se závody vydařily všem 32 dětem a 29 dospělým , kteří  
soutěžili.
Za finanční příspěvek patří poděkování MěÚ v Chrastavě, za 
výborné koláče (mimochodem – na některé zájemce ani nezbyly) 
děkujeme paní Zdeně Součkové a její dceři Zdeně a také členům 
výboru, kteří ochotně přiložili ruce k uspořádání této nadmíru 
vydařené akce.    Díky a Petrův zdar u rybníka v roce 2019!!!

Květnové rybářské závody

O víkendu 9. – 10. 6. 2018 jsme se účastnili Krajského sletu v 
Turnově, který byl generálkou na vystoupení v Praze při slavnostním 
XVI. všesokolském sletu, který se bude konat v prvním 
červencovém týdnu na stadionu fotbalové Slavie v Edenu.
V sobotu ráno nás zvláštní autobus odvezl na městský stadión 
Ludvíka Daňka v Turnově, kde jsme společně strávili příjemný a 
programově náročný víkend. V sobotu od ranních hodin po celý den 
byly secvičné jednotlivých sletových skladeb. Vzhledem k tomu, že 
velkou část naší výpravy tvořily děti, byl příjemným zpestřením v 
parku sousedícím se stadiónem odpoledne probíhající „Dětský den 
se žlutou ponorkou“ (centrem volnočasových aktivit), kde si mohly 
děti vybrat z velkého množství disciplín a atrakcí. I přes to, že nám 
hostitelé z TJ Sokol Turnov zajistili stravování formou plné penze ve 
školní jídelně, sešli jsme se večer u ohně, kde bylo možno opéct si 
ještě buřta a především popovídat s přáteli. Následovala hudební 
produkce v sokolovně, kde se děti přes počáteční ostych zapojily do 
tanečního reje, který vyvrcholil tradiční „mašinkou“ napříč 
generacemi. Před spaním přišlo na řadu překvapení v podobě historickým centrem Prahy. Po celý týden budou probíhat 
ohňové show. Bouřlivý potlesk patřil nejen účinkujícím, ale i našim doprovodné sportovní a kulturní programy. Vrcholem sletového 
hostitelům. týdne budou hromadná předvedení skladeb ve čtvrtek 5. 7. 2018 od 
Noc ve spacích pytlích ve sportovní hale rychle utekla a od časného 21:00 hodin a v pátek 6. 7. 2018 od 14:00 hodin.
rána jsme byli opět „na place“. Nejprve jsme nacvičili slavnostní Buďte ve sletový týden s námi! Ať už přímo v Praze nebo u 
zahájení, na které navázala generální zkouška všech skladeb. televizních obrazovek. Chrastavští cvičenci a cvičenky se představí 
Všichni jsme se snažili, aby odpolední předvedení dopadlo co ve třech skladbách, které nacvičovali pod vedením cvičitelek 
možná nejlépe. Kateřiny Kosové, Lenky Králové, Miloslavy Houdové, Zdeňky 
Krajský slet byl zahájen slavnostním průvodem z náměstí Českého Močárkové, Radky Portelové a Adély a Šárky Markových. Věříme, 
ráje a položením věnců u pomníku Dr. Miroslava Tyrše, zakladatele že bude nač se dívat.
Sokola. Ve 14:00 hodin byl slavnostní nástup, na kterém všech 950 
cvičenců z více jak třiceti sokolských jednot, které se sdružují v   Miloslava Houdová, cvičitelka mladšího žactva TJ Sokol Chrastava
Libereckém kraji do třech sokolských žup, přivítal za hostitele TJ 
Sokol Turnov starosta Milan Hejduk. Čestnými hosty sletu byli 
hejtman Libereckého kraje Martin Půta, náměstek hejtmana pro 
resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti Petr 
Tulpa a v neposlední řadě starosta města Turnova Tomáš Hocke. 
Součástí nástupu bylo stužkování sokolských praporů, na které 
navázala hromadná předvedení všech 11 sletových skladeb.
I přesto, že závěr krajského sletu doprovázela na pozadí černá 
obloha protkaná blesky a ani cvičenci nebyli ušetřeni spršky letního 
deště, nesl se program ve skvělé náladě, což ocenil diváky zaplněný 
stadión dlouhotrvajícím potleskem. Tento potlesk patřil nejen všem 
cvičencům, kteří na závěr zaplnili celou cvičební plochu, ale i 
náčelnici Jarině Žitné, která z můstku po celý víkend program i 
vlastní slet řídila.

Krajský slet v Turnově je dnes již minulostí, ale vrchol celoroční 
práce je teprve před námi. XVI. všesokolský slet bude zahájen v 
neděli 1. 7. 2018 v 10:00 hodin dopoledne slavnostním průvodem 
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Městská policie navštívila děti v MŠ v Revoluční ulici

Čtvrťáci složili zkoušky průkazu cyklisty

ZŠ Vítkov: školní výlet

Středa 20. 6. 2018 byl pro většinu žáků čtvrtých tříd důležitý den, na dopravním hřišti u tělocvičny skládali zkoušky průkazu cyklisty. Písemné 
testy s dopravní tématikou, ve které museli prokázat znalosti zákona o silničním provozu, se konaly již od rána v základní škole. Poté se žáci 
přesunuli na dopravní hřiště, kde za přítomnosti strážníka městské policie Davida Nováka skládali zkoušku praktickou na jízdním kole. 
Zkouška se týkala nejen žáků ze Základní školy v Chrastavě, ale také žáků ze Základní školy v Bílém Kostele nad Nisou. Všechny děti byly 
dobře připraveny jak na testy, tak na jízdu zručnosti, a proto slavnostně obdržely průkaz cyklisty. Gratulujeme.
Mojmír Boch, člen MP                                                                                                                                                     Chrastava 22. 6. 2018   

V pondělí 18. 6. 2018 navázala městská policie na setkání s dětmi ve 

školce v Nádražní ulici a tentokrát se beseda konala ve školce v ulici 

Revoluční. Velitel městské policie Marcel Másílko a strážník David 

Novák představili dětem svoji práci. Děti se dozvěděly, jak bezpečně 

se chovat v silničním provozu a vše o pravidlech pohybu na silnici. 
Součástí bezpečného pohybu na silnici jsou také reflexní prvky, po 

výkladu proběhla ukázka názorných pomůcek, jak konkrétně 

reflexní prvky používat. Dále provedli ukázku výstroje a výzbroje 

městské policie.
Děti byly pozorné, proto obdržely malé dárečky. Nakonec si mohly 

zblízka prohlédnout nové auto městské policie.

Mojmír Boch, člen MP                                      Chrastava 22. 6. 2018

Školství ... zprávy ze škol a školek

 

Na školní výlet jsme společně vyrazili ve čtvrtek 21. června do pohádkové země zábavy a poznání Mirakulum v Milovicích. Kouzelný hrad s 
katakombami, obří pískoviště nebo hledání cest z přírodního bludiště se nám velmi líbily. Doslova jsme prolezli dominantu parku hradní 
komplex osmi věží s průlezy a skluzavkami, neodolali jsme lanovému centru, které vzniklo spojením dvou částí nadzemních prolézaček. 
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Měsíce práce, hodiny nacvičování a učení textů i tvorba kulis byla 
zúročena ve středu 23. 5. 2018.  Děti, z divadelního kroužku 
Vítkováček, se vypravily na soutěž Dlouhomostecké divadelní 
hrátky, kde s dalšími osmi soubory předvedly, co nazkoušely. 
Vítkováček přijel s pohádkou „Ať žijí duchové!“. Náročnou hru s 
náročnými texty zvládli herci skvěle a jen o vlásek jim uniklo 
medailové umístění. Ovšem bez ocenění Vítkováček neodjel. Dva 
naši herci byli oceněni za mimořádné herecké výkony, Standa 
Kovach a Honza Bitman dostali poukaz na herecký kurz v Praze, 
jehož prvního kola se již zúčastnili.
                                                             Bc. Daniela Reslová, učitelka

Čtvrté místo v divadelní soutěži Chrastavské slavnosti 2018

Vystoupení pro seniory v DPS
Nacvičovat divadelní představení dá práci, ale když vidíte pobavené 
obecenstvo, víte, že ta práce za to stála. S naším vystoupením „Ať žijí 
duchové!“ jsme pobavili nejenom na divadelní soutěži a rodiče na 
školní akademii, ale také babičky a dědečky v DPS v Bílokostelecké 
ulici. Po dohodě s vedením společenského klubu, jsme obyvatelům 
DPS zahráli naše představení ve středu 30. 5. 2018. Moc nás 
všechny potěšila realizace tohoto nápadu a příští rok určitě 
přijedeme s novým divadlem. (foto vpravo)
                                                             Bc. Daniela Reslová, učitelka

Děti ze školy a školky ve Vítkově nezahálejí a zpestřily program 
Chrastavských slavností svým vystoupením. V sobotu v 
dopoledních hodinách byl vyhrazen blok pro dětské soubory, děti z 
Vítkova zazpívaly několik pohádkových písniček, také zahrály na 
flétničky a zatancovaly na krásné pohádkové písničky. 
                                                            Bc. Daniela Reslová, učitelka

Jedná se o v Evropě unikátní lanové centrum s délkou přes 200 metrů. Svou fyzickou zdatnost jsme posilovali na obřích nafukovacích 
trampolínách. Líbilo se nám kontaktní ZOO, kde jsme obdivovali malá kůzlata. Završením celého výletu byla návštěva Vodního světa, který je 
tvořen soustavou kaskád, fontán a brouzdališť a kde si na své přišli jak nejmenší děti z mateřské školy, tak i nejstarší žáci základní školy. Po 
celou dobu jsme měli možnost poznávat přírodu ze všech možných pohledů.
Chtěla bych dětem i žákům popřát hodně takových zážitků i během prázdnin a zaměstnancům školy poděkovat za jejich obětavost a 
nasazení při práci s dětmi během školního roku.                                                                                         Mgr. Romana Sobotková, ředitelka
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Krajem Trojzemí

Olympiáda mateřských škol

Spaní ve škole se zvířátky a strašidýlky

Den dětí ve Vítkově

O pohár Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko

Během posledních dní školního roku jsme se vydali vlakem do 
Hrádku nad Nisou, kde na nás čekal Quest krajem Trojzemí. Cestu 
nám značila mapa a 12 zastavení v podobě úkolů, které jsme 
vyplňovali do přiloženého pracovního listu. Kdo dobře vyřešil 
všechny otázky a vybarvil příslušný obrázek, získal městský erb 
města Hrádek n. N. 
Cesta vedla až k Celnímu kameni na hraničním přechodu a přes 
Trojzemí kolem Lužické Nisy, přes mokřady až ke Kristýně. Na závěr 
si děti našly poklad a byly odměněny zlatými mincemi. Jen škoda, že 
nám počasí tolik nepřálo a nemohli jsme se osvěžit ve vodě. 
Děkujeme p. Janě Modré z TUL v Liberci, která pro nás program 
připravila a stala se naší průvodkyní.  Mgr. Klára Beníčková, učitelka

Jeden z nejoblíbenějších dnů každého dítěte je Den dětí. A proto i ve 
Vítkově se 1. 6. 2018 slavil jejich svátek. Školáci si připravili 
nejrůznější disciplíny pro mladší spolužáky a pro děti z mateřské 
školky. Na zahradě bylo opravdu veselo! Děti jezdily na 
koloběžkách, házely míčky na terče, přenášely míčky na pálkách a 
plnily spoustu dalších zábavných disciplín. Odměněni byli 
samozřejmě všichni nejen cenami, ale hlavně dobrou náladou a 
zmrzlinou!                                            Bc. Daniela Reslová, učitelka

V pátek 15. 6. 2018 proběhl na fotbalovém hřišti v Hrádku nad Nisou 
již 8. ročník sportovní Olympiády mateřských škol. Letos se sjelo 
sedm mateřských školek z celého okolí i ze Žitavy. 
Malí závodníci soutěžili v běhu, hodu a skoku z místa. I našim atletům 
se dařilo a odvezli si medaile a diplomy. Nejlepším naším 
závodníkem byl Tomášek Turcanu. Nakonec každá školka před-
vedla krátký tanec. Po zhasnutí olympijského ohně se všichni 
rozloučili a už se těší na další ročník.   Mgr. Klára Beníčková, učitelka

V úterý 29. 5. 2018 se konal již 4. ročník sportovní akce „O pohár 
Mikroregionu Hrádecko–Chrastavsko“. Tentokrát pořádal atletické 
klání Hrádek nad Nisou. Na akci dorazili závodníci  z 11 škol 
mikroregionu (z Chrastavy, Vítkova, Hrádku nad Nisou, Rynoltic, 
Chotyně, Nové Vsi, Mníšku, Donína, Kryštofova Údolí, Bílého 
Kostela nad Nisou). 
Počasí nám přálo a i přes vysoké teploty všichni soutěžili a závodili v 
běhu, skoku, hodu a šplhu. Nám se podařilo vybojovat krásné 7. 
místo.
Výsledky byly vyhlášeny při závěrečném slavnostním nástupu, kde 
všichni závodníci obdrželi diplom a sladké odměny.
Děti si den užily a my se budeme těšit na příští ročník. 
                                                           Mgr. Klára Beníčková, učitelka

Ve čtvrtek 31. 5. 2018 se prostory školy nevyprázdnily ani ve večerních hodinách. Všichni školáci, od prvňáčků po páťáky, zůstali ve škole, 
aby si užili her a zábavy. V odpoledních hodinách proběhly hry na školní zahradě. Byly to hry  inspirované přírodou a zvířátky. Po večeři, 
kterou samozřejmě byly buřty opékané na ohni, se všichni společně vydali na Výhledy. Po cestě plnili s vervou zadané úkoly a cesta utekla 
jako nic. Na Výhledech se počkalo do setmění a po cestě zpět děti potkaly bludičky. Zapamatovat si jejich jména pro většinu nebyl problém a 
tak se úspěšně všichni vrátili zpět do školy.                                                                                                          Bc. Daniela Reslová, učitelka



Jako každý rok si děti pro potěšení svých rodičů, babiček, dědečků, 
tetiček a dalších připravily pásmo písniček, tanečků, vystoupení 
flétniček i divadlo. Na školní akademii se všichni sešli ve čtvrtek 24. 
5. 2018 v tělocvičně. Letošní vystoupení bylo v tématu „Ať žijí 
pohádky“ a pohádkové písničky a tanečky byly završeny divadelním 
představením „Ať žijí duchové!“. Při této slavnostní příležitosti 
proběhlo také rozloučení s předškoláky, kteří od září nastoupí do 
první třídy. A také s žáky pátého ročníku, kteří půjdou do velké školy v 
Chrastavě. Ať se Vám všem daří!          Bc. Daniela Reslová, učitelka
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Školní akademie – písničky, tanečky, divadlo

Hasiči ... SDH, hasičský sport

 
Hasičská fontána ke 100. výročí 

vzniku republiky

Dvojboj sv. Floriána Další úspěchy v TFA

Hasiči oslavili 100. výročí vzniku republiky nevídanou fontánou. V 
Praze v sobotu 2. června od 22 hodin vytvořili čeští hasiči největší 
fontánu na světě za motivů symfonické básně Vltava z cyklu Má 
vlast. Přes 200 družstev zahrnující 1055 hasičů celé republiky tak 
oslavilo 100 let od vzniku samostatného Československa. 
Jsem pyšný na to, že na fontáně nechyběli ani hasiči Chrastavy. 
Dáma Monika Černá a pánové Petr Čálek, Daniel Dymeš, Ladislav 
Židlický, Michal Kolner a Tomáš Hájek se tak podíleli na vskutku 
úžasném díle. Díky jim za to.   
Chrastava  7. 6. 2018          Michael Canov,  starosta  

V neděli 27. 6. 2018 se pohárové družstvo mladších žáků vypravilo 
reprezentovat svůj sbor na soutěž Dvojboj svatého Floriána. Závod 
byl pořádán HZS Liberec v Machníně. Děti soutěžily nejenom v 
klasickém požárním útoku, ale čekala je také tajná disciplína. V té 
museli závodníci překonat pneumatiky, přenést lahve s vodou skrz 
betonové skruže a přivázat je na lana. Časy obou disciplín se sečetly 
a nakonec se družstvo umístilo na 10. místě.                     D. Reslová

V sobotu 19. 5. 2018 proběhla noční soutěž v TFA disciplínách v No-
vé Vsi. V tomto závodě reprezentovali Monika Černá, Ladislav 
Židlický a Vladimír Židlický. Připraven pro ně byl silový víceboj, v kte-
rém museli roztáhnout hadice, překonat dvoumetrovou bariéru, 
připraven pro ně byl hammerbox, transport figuríny a pneumatiky, 
motání hadic, přenos závaží a běh na 800 metrů. To vše v plné 
výstroji a výzbroji. 
Ladislav získal 19. místo, Vladimír místo 5. a Monika skončila na 
stupních vítězů na 2. místě.                                               D. Reslová
 
Sboru v Nové Vsi také patří poděkování za zapůjčení výstroje, bez 
níž bych nemohl bojovat o nominaci na MČR v TFA.           V. Židlický
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Protože se družstvo mladších žáků probojovalo do okresního kola, místo, jsme na ně všichni pyšní. Jejich odhodlání a dřina na 
stalo se jedním z šesti nejlepších družstev v okrese. Svoje síly jeli trénincích je důkazem toho, že k hasičům patří a dělají tento sport 
mladí hasiči změřit v sobotu 2. 6. 2018 do Frýdlantu. Čekaly na ně tři srdcem. 
disciplíny štafeta 4x 60 metrů, štafeta dvojic a požární útok. I když se V příští sezóně se všichni pokusíme minimálně obhájit tento úspěch. 
úplně nezadařilo, chybičky se našly a chrastavští hasiči obsadili páté                                                                                         D. Reslová 

Okresní kolo hry PLAMEN

V sobotu 26. 5. 2018 proběhlo okresní kolo dorostu ve Frýdlantu. 
Soutěžili jednotlivci, chlapci i dívky, ale i družstva. Chrastavský 
reprezentant Jirka Hájek předvedl, co dokáže ve třech disciplínách- 
při běhu na 100 metrů s překážkami, při testu z požární ochrany a 
dvojboji. Dvojboj se skládá z překonání okna a přenosu hasičského 
přístroje, v této disciplíně skončil Jirka na prvním místě, test z požární 
ochrany splnil bez chyby a při běhu na sto metrů obsadil třetí místo. 
Do celkových výsledků se započítalo i umístění z podzimního kola, 
tedy závodu požárnické všestrannosti. A výsledek? Jirka si 
vybojoval 2. místo a tím postupuje do krajského kola! Tady se popere 
o další skvělý výsledek. 
Jirko, gratulujeme a hodně štěstí v neděli 10. 6.! 
                                                                                         D. Reslová 

V neděli 3. 6. 2018 se nejmladší hasiči sešli na VIII. Ročníku festivalu 
přípravek, tentokrát ve Stráži pod Ralskem. Ani chrastavská 
přípravka nemohla chybět se svou ukázkou práce hasičů. Tentokrát 
si se svou vedoucí připravili záchranu osob po pádu laviny. A protože 
všechny ukázky byly velmi povedené, vyhrály úplně všechny děti a 
domů si odvezly pěkné zážitky a odměny. 
                                                                                         D. Reslová

Jiří Hájek postupuje do krajského kola Nejmladší hasiči
na festivalu přípravek

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
spálených rozvalin. V zámecké expozici pří prohlídce výstavy, která Výlet na zámek Bad Muskau
dokumentuje životní dílo knížete von Pückler-Muskau, jsme se   13. června konečně byl ten den, kdy se sešli zájemci před Bételem 
seznámili s touto zajímavou renesanční osobností. Výstava nám s očekáváním dalšího hezkého zážitku z výletů uspořádaných 
přiblížila cestovatele, estéta, milovníka krásy a umění, ale také Klubem Evergreenem 55+. Sešlo se nás požehnaně, přesně jsme 
vizionáře, který vybudoval v okolí svého zámku rozlehlý krásný se vešli do dvou mikrobusů, které byly pro náš výlet připraveny. 
zahradní areál. Nepochybně jej k vytvoření tohoto díla přivedly Cesta byla delší než jindy, počasí nás trochu zlobilo mrholením. V cíli 
podněty a zážitky z cest, které vykonal. Krajinářský park je velmi cesty ale bylo počasí příjemné bez deště a dokonce i s rozumnou 
promyšleně osázen různými vhodnými rostlinami podle jeho teplotou. Vyrazili jsme z parkoviště stromovou alejí směrem k 
vlastních představ. Dá se říci, že zde kníže použil pravidla, která byla zámku, který se najednou před námi objevil ve své plné nádheře. 
později nazvána sadovnickou tvorbou. Nacházejí se zde stromy,   Zámek Bad Muskau je otevřen asi 4 roky po zázračném povstání ze 
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cesty, vodní plochy, tekoucí voda, záhony s květinami i drobné 
dekorativní stavby i sochy. Při procházce parkem nás provázel 
zkušený a milý místní průvodce. Úmyslem autora bylo vytvořit krásu 
podněcující příjemné pocity návštěvníků, kteří mohou krásno 
přijmout, přivlastnit si jej a roznášet jiným lidem. Cílem života mnoha 
lidí je touha zanechat něco po sobě na světě, kde jsme jen hosté, 
něco, co nás bude připomínat následujícím generacím. Myslím si, že 
si možná tohle všechno tvůrce neuvědomoval, ale snažil se obklopit 
sebe i své milé krásnem. Park byl od počátku přístupný pro každého, 
kdo se chtěl nasytit tímto pokojným prostředím. 
  Byli jsme zaskočeni tím, co všechno autor přijal jako svou 
povinnost při realizaci svých záměrů. Nechtěl si splnit jen nějakou 
umělou osobní představu, ale v souladu s přírodou vytvořil originální 
krajinný park, který jej oslavou přírody a tím vlastně Božího díla. 
Úžasné! 
  Proto si myslím, že se asi rádi znovu podíváme na tato krásná 
místa, chtělo by to více času, abychom mohli prožít znovu ten 
úžasný pokoj a obdiv ke geniálnímu tvůrci. Výlet se nám moc líbil, byl 
krásný a jedinečný.                   Jiří Coufal

 Odpoledne na zahradě v Bételu
 Druhého června proběhlo na zahradě KC Bétel v rámci 
Chrastavských slavností odpoledne s pestrým programem. Byla to 
další příležitost, jak podpořit vznik střední školy v Chrastavě. Opět 
byl uspořádán tradiční „blešák“.  Byl to již třetí ročník blešího trhu v 
režii dětského klubu Klubáč a Klubáček. V tomto roce byl výtěžek 
darován na koupi budovy pro střední školu. Veškeré věci na prodej 
(hračky, plyšáky, hry…) přinášely děti z klubů, rodiče a další dárci, 
někteří i vzdálenější - z Polska. Děti pod dohledem vedoucích měly 
roli prodavačů a se zákazníky smlouvaly o co nejvýhodnější cenu. 
Na závěr proběhla aukce, při které se z nashromážděných věcí 
prodávalo několik těch nejzajímavějších.
  Součástí odpoledne bylo také podepisování petice na podporu 
vzniku střední školy. Již první den ji podepsalo více než 100 lidí. 
(V současnosti máme již přes 250 podpisů). Akce byla doprovázena 

museli se šátkem na očích hádat podle chuti, o jaké jídlo se jedná. vystoupením dětí ze tří tanečních klubů a hudebně dramatického 
  Jen pro chlapy byla určena druhá část odpoledne, kdy jsme si užili klubu Bételu, zpívali také učitelé z Křesťanské ZŠ a MŠ J. A. 
nejen gril, ale hlavně zajímavou přednášku na téma „Nebuď táta na Komenského z libereckého Růžodolu. Nechyběla ani malá módní 
baterky“ vedenou Mgr. Evaldem Ruckým. Ta se rozvinula v přehlídka oděvů ze Second handu U Bételu. 
rozhovory a pestré sdílení o tom, co vše zažíváme a řešíme jako   Program v podvečer zakončil frýdlantský Swingtet, který přinesl 
tátové. Byl to fajn čas.                                             Vojta Briestenskýpohodu, radost a živost  jazzové hudby. Počasí až na malou 

přepršku přálo, jsme rádi, že si mnozí v rámci široké nabídky 
SRDEČNĚ ZVEME Chrastavských slavností našli cestu do Bételu.

Letní výlety Rodinného centra Domeček pro rodiny s malými dětmi                                                                Jiří Helis a spolupracovníci
  3. 7.  Za spícím obrem do lesoparku Horka u Světlé p. J.
10. 7.  Do Malevilské zoo za zvířátky„Táta v akci“
17. 7.  Do Jonsdorfu do Motýlího domu  Při příležitosti Dne otců proběhla v sobotu 16. června na zahradě 
24. 7.  Malebnou cestou okolo LemberkaKomunitního centra Bétel akce pro muže s dětmi s názvem „Táta v 
  7. 8.   Na Fojtkuakci“. Setkání bylo rozděleno na dvě části. Odpolední byla 
14. 8.  Podél Nisy na Trojzemízaměřena na společný čas tatínků s dětmi. Na účastníky čekalo 
21. 8.  Včelí stezkou – Oldřichov v Hájíchněkolik disciplín, které využily všechny věkové kategorie od 3 - 13 
28. 8.  Miniorienťák na Bedřichovcelet. Velký úspěch měla lanová dráha, kde tatínkové jistili své děti, a 
Podrobnosti o výletech najdete na www. jbchrastava.cz  také airsoft střelnice se střelbou do terčů. Děti si také užily 
nebo na plakátcích v KC Bétel.degustační soutěž, z připravených vzorků krmily své tatínky, kteří 



20

COUNTRYFESTIVAL
VYSOKÁ

7. – 9. 9. 2018

Stalo se již tradicí, že víla Nisa se svou skupinou vodáků a skautů vysílá své červnové poselství všem obyvatelům měst a obcí. Pluje od 
pramenu řeky Nisy až do saského Ostritz. Účelem této akce je poděkování za starost o životní prostředí a čistotu řeky. 16. června ve 14 hodin 
se víla Nisa přivítala na své zastávce pod mostem v Andělské Hoře s místostarostkou Zitou Václavíkovou, která ji předala stuhu Chrastavy a 
podepsala se do pamětní knihy. Na závěr jsme shlédli vodácký tanec za doprovodu cimbálovky Miroslava Kotlára. Příští zastávka je v Bílém 
Kostele nad Nisou a dále v Chotyni, kde vodáci přespí a další den se vydají do již zmiňovaného cíle v Německu.
S vodáckým pozdravem AHOJ se můžeme těšit na příští rok.                                                                               Jana Eichlerová, referent SK

Tradiční červnová akce: Víla NISA

Chovatelé zvou na výstavu O jednom srazu bývalých žáků
Chrastavští chovatelé vás srdečně zvou k návštěvě a k přátelskému 
posezení na tradiční výstavu králíků drůbeže, holubů a okrasného 
ptactva u příležitosti chrastavské pouti ve dnech 11. – 12. 8. 2018 v 
prostorách chovatelského areálu v Pobřežní ulici. 
Výstava se koná pod záštitou starosty a místostarostky města 
Chrastavy, kteří budou v neděli 12. 8. 2018 od 14.30 hodin předávat 
čestné ceny – poháry na nejlépe oceněná zvířata.
Výstava je pro veřejnost otevřena : 
v sobotu 11.8. od 8.00 do 18.00 hod.
v neděli  12.8. od 8.00 do 15.00 hod.

Možnost nákupu chovných zvířat. Občerstvení a tombola i s živými 
zvířaty zajištěna.                        Za výstavní výbor Peterka František

Dne 16. 6. 2018 se konal na farmě Vysoká sraz naší třídy ze základní 
školy na náměstí v Chrastavě. Bylo to naprosto unikátní setkání po 
27. letech s účastí třiceti spolužáků z jedné třídy.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem za účast. Poděkovat bych 
také chtěla našemu bývalému panu učiteli Mgr. Alešovi Trpišov-
skému, nyní řediteli základní školy na náměstí v Chrastavě, za po-
moc při dohledávání spolužáků. Další poděkování patří našemu 
bývalému učiteli chemie a fyziky panu starostovi Ing. Michalovi 
Canovovi za krásné vzpomínky právě z jeho vyučovacích hodin. 
Děkujeme! Děkujeme i ostatním našim bývalým učitelům za jejich 
trpělivost a skvělý přístup na základní škole. Hlavně naší třídní 
učitelce Evě Mrklasové, kterou touto cestou moc zdravíme. 
Poděkovat bych také chtěla majitelům farmy Vysoká a jejich 
personálu za vstřícnost a ochotu. A na závěr děkuji provozovateli 
pensionu Glorie, který nás obsloužil i v pozdních nočních hodinách a 
společně s provozovatelem pizzerie na náměstí a jejich přáteli s 
námi pohovořili o různých tématech a také o Chrastavě.
Velké díky spolužačce Káje Podlipné (Krchovové), která se mnou od 
začátku sdílela myšlenku uspořádat sraz a pomohla mi s organizací, 
díky také Petru Trefášovi, Radce Petranyiové a Věrce Smolové 
(Šimkové).
Budeme se zase moc rádi vracet do svého rodného města kde jsme 
prožili velký kus svého života a na který máme moc pěkné vzpo-
mínky.
A úplně na závěr vzpomínka na naši spolužačku Evičku Zemano-
vou, která nás opustila v roce 2001. Evičko nezapomněli jsme na 
Tebe! Na srazu jsi byla v našich srdcích a myšlenkách s námi.
                                                       Martina Švábová roz. Riegerová
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Politické strany a hnutí...
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Chrastava
Kandidáti do zastupitelstva města Chrastava pro období 2018 – 2022

za Občanskou demokratickou stranu

1. Petr MÁCHA    * 1974, konzultant , bez politické příslušnosti

Chrastava je krásné město, ve kterém žijeme. Já konkrétně zde žiji od narození, což je v tuto 
chvíli téměř rovných 44 let. Za tu dobu jsem tady již něco zažil a něco viděl. Byly to věci hezké, 
byly to věci méně hezké a bohužel i takové, které bych už radši nikdy neviděl. I přes to všechno 
si ale myslím, že je to to nejhezčí město. Je to moje město, je to vaše město, je to NAŠE město. 
Velmi bych si vážil vaší podpory v letošních komunálních volbách abych i já mohl svojí prací 
Chrastavě pomoci být ještě hezčím a lepším místem pro život nás všech.
Děkuji.                                                                                                                          Petr Mácha ml.

2. Petr ZAHRADNÍK
* 1962, vedoucí provozu

    člen ODS

3. Ing. Barbara VÍTKOVÁ
* 1972, jednatelka společnosti

    bez politické příslušnosti

  4. Ing. Karel ŽEMLIČKA  * 1962, projektový vedoucí, člen ODS 
  5. Jindřich ŠNÝDL  * 1982, obchodní zástupce, bez politické příslušnosti 
  6. Ing. Martin SEHNOUTKA  * 1982, projektant, bez politické příslušnosti 
  7. Zuzana HODAŇOVÁ  * 1962,  střihačka scénických kostýmů, členka ODS 
  8. Bc. Karel ŽEMLIČKA  * 1988, technolog, bez politické příslušnosti 
  9. Štěpánka ZAHRADNÍKOVÁ * 1994, soukromý podnikatel, bez politické příslušnosti 
10. Ing. Dalibor Felix HODAŇ * 1987, technicko - obchodní zástupce, bez politické příslušnosti 
11. Jiří KOLLMANN * 1957, nástrojař, bez politické příslušnosti 
12. Josef HAZI * 1977, soukromý podnikatel, bez politické příslušnosti 
13. Roman DYMEŠ  * 1971, vedoucí provozu, bez politické příslušnosti 
14. Stanislav WOLF * 1971, vedoucí výroby, bez politické příslušnosti 
15. Andrea MEDŘICKÁ  * 1969, hospodářka, členka ODS 
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STAROSTOVÉ PRO LIBERECKÝ KRAJ
kandidáti do komunálních voleb 2018 v Chrastavě

01. Ing. Michael Canov 
(nar. 10.12.1960, člen politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj, starosta města, senátor PČR)
Řízení města je práce nejen zodpovědná a náročná, ale i nesmírně vzrušující a přinášející radost. 
Radost tehdy, když se podaří konečně získat po letech marných žádostí dotaci na potřebnou 
investiční akci, radost, když se podaří vybudovat nové hřiště či zrekonstruovat sportovní halu, radost, 
když město vyjde vítězně v konkurenci dalších měst v hodnocení opravených komunikací, radost, 
když se podaří včas uklidit sníh, či radost, když se podaří bleskově odstranit oprávněnou stížnost z 
řad občanů. Avšak co bylo to bylo, je třeba se stále dívat vpřed. Je pro mě velkou ctí, že mě opětovně 
Starostové pro Liberecký kraj nominovali do volebního klání jako kandidáta na starostu města. Mám 
nadále obrovskou chuť do práce a zájem účastnit se na řízení města i v příštím volebním období. Nic 
na tom nemění ani fakt, že jsem též senátorem. Naopak, práce senátora a starosty se navzájem až 
neuvěřitelně doplňuje. V Senátu se pracuje na zákonech a legislativě obecně, na městě se aplikují 
tyto zákony v praxi. Pravda, vyžaduje tento dvojboj o to vyšší nasazení, ale to mě nevadí, naopak mě 
to baví. A řízení města je práce nejen zodpovědná a náročná, ale i nesmírně vzrušující a přinášející 
radost a především viditelné výsledky. Vím však, že sám nic nezmůžu. A proto jsem velmi rád, že 
spolu se mnou na kandidátce Starostové pro Liberecký kraj kandiduje řada opravdových osobností, a 
především schopných lidí. Pokud uspějeme, čeká nás plnění velmi náročného volebního programu. 
Již nyní mohu slíbit, že my všichni, kteří budeme zvoleni, učiníme pro realizaci tohoto programu 
maximum. A ještě má velká osobní prosba. Prosím všechny ty, kteří si přejí, abych nadále pokračoval 
v práci na pozici starosty města, aby pokud to bude jenom trochu možné, zakřížkovali nad 
kandidátkou Starostů pro Liberecký kraj jeden velký křížek. Volební matematika je totiž neúprosná. 
Právě tím jedním velkým křížkem nad kandidátkou Starostů pro Liberecký kraj získáme maximum 19 

volebních hlasů pro naši volební stranu. A jen maximum volebních hlasů nám může přinést maximum mandátů, které budou rozhodující při 
volbách starosty, místostarosty a členů rady města.

02. Mgr. Bc. Aleš Trpišovský (nar. 19.12.1962, bez politické příslušnosti, ředitel základní školy) 

I když v Chrastavě nebydlím od narození, ale až od svých dvou let, cítím se být rodilým „Chrastavákem“. Z toho důvodu je celý můj 
život, jak osobní, tak i profesní spojen s naším městem a otázky týkající se dalšího rozvoje Chrastavy, resp. zvyšování kvality života 
v našem městě jsou proto pro mě důležité a zásadní.  „Šťastný národ, který má hojnost dobrých škol“, jak říká J. A. Komenský, 
protože „má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat.“  Dle této citace a vzhledem k mé profesi ředitele základní školy bude i 
nadále mou prioritou oblast školství. Škola je totiž nejen významnou, ale především první z institucí, do které děti občanů našeho 
města přicházejí. Škola a její zřizovatel Město Chrastava společně vytváří podmínky vzdělávání, a tak společně nesou za děti svých 
občanů odpovědnost. Rád bych proto pokračoval ve vytváření profesionálních vazeb mezi obcí a školou, na jejichž základě se daří 
vytvářet optimální podmínky k plnění školní docházky chrastavských žáků. Takovým příkladem je současná rekonstrukce jedné z 
budov školy. V cílovém stavu se bude jednat o budovu, která bude splňovat vysoké nároky na prostředí pro moderní výuku s 
přihlédnutím k demografickému vývoji města. Neméně úsilí budu věnovat snaze o splnění bodů, které jsou formulovány v dalších 
oblastech našeho volebního programu. Domnívám se, že splněním těchto programových bodů budou naplněny očekávané a 
oprávněné potřeby občanů. A to je náš cíl. Spokojení občané města, ve kterém je příjemné žít a bydlet. A takovým městem je pro mě 
Chrastava.

03. Zita Václavíková (nar. 13.08.1954, členka politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj, místostarostka města)

Narodila jsem se v Turnově, ale v 6-ti letech jsme se přestěhovali do Chrastavy a zde od té doby, s přestávkou pár let, žiji stále. Léta 
jsem pracovala v kultuře a od komunálních voleb v roce 2010 pracuji jako místostarostka města. V této funkci mám zejména na 
starosti školství, kulturu a sport, Sbor dobrovolných hasičů, práci s osadními výbory Vítkova a Andělské Hory, honitby, neziskové a 
zájmové organizace, spolupráci s partnerskými městy a další. Je to práce zasahující všechny oblasti života ve městě a jsem 
šťastná, že jsem mohla přispět k dobrému dílu. Když projíždím jinými městy a vesničkami – ne všude  je vidět tak velká změna jako u 
nás, myslím, že se opravdu odvedl pořádný a poctivý kus práce.  V uplynulých letech se podařilo pokročit a zlepšit podmínky ve 
všech již zmíněných oblastech. Do minulých komunálních voleb jsem šla s mottem: Chrastava je náš domov – tak ať se nám zde 
dobře žije“ a  jdu s ním i do voleb 2018. Starat se o  svůj domov a snažit se ho zvelebovat je pro mne tou nejlepší prací a zároveň i 
odměnou.

04. PharmDr. Zdeňka Močárková (nar. 22.12.1975, bez politické příslušnosti, farmaceutka) 

V Chrastavě žiji od svých 14ti let, vystudovala jsem Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové a později jsem na 
téže fakultě obhájila doktorát z klinické farmacie. Jako lékárnice pracuji v Lékárně v Chrastavě. Mám dvě děti, které navštěvují 
chrastavskou základní školu a velkou část svého volného času trávíme v zájmových organizacích města. Již několik let působím 
jako cvičitelka dětských složek T.J. Sokol Chrastava v oddílech všestrannosti. Zajímám se o dění kolem sebe, jsem hrdá na to, že 
žiji v aktivním městě, které se rozvíjí, podporuje školství a vzdělání, snaží se zlepšovat a naslouchá potřebám svých obyvatel. Chci 
podporovat zdravotnickou péči, její dostupnost a kvalitu, stejně tak rozvoj služeb drobných podnikatelů. Přispívat k smysluplnému 
a aktivnímu trávení volného času dětí i dospělých a rozvoji sportu v Chrastavě. Občanskou spokojenost spatřuji jako klíčový faktor 
pro další vývoj města. 
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05. ThMgr. Šimon Dvořák (nar. 23.04.1966, bez politické příslušnosti, správce sboru) 

Vystudoval jsem Evangelickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a od roku 1995 pracuji v církvi. Jsem ženatý, máme tři 
děti, dva synové jsou již dospělí. Do Chrastavy jsem s rodinou přišel před osmnácti lety za prací v Jednotě bratrské. Manželka, jako 
vedoucí Komunitního centra Bétel, je jedním z mých spolupracovníků. Mým povoláním je práce s lidmi. V rámci komunitního centra se 
mohu setkávat s mnoha lidmi všech generací. Mohu slyšet, co se jim v našem městě líbí, co by rádi změnili. To, co je podnětné mohu 
přinášet do práce zastupitele.  Do zastupitelstva města jsem byl zvolen v roce 2010 a znovu v roce 2014. Vážím si této svěřené důvěry. 
Jako člen rady města se pravidelně setkávám s vedením města. Velmi si vážím starosty pro erudici a jeho obrovské nasazení. Ne ve 
všem vždy musíme mít stejný názor, ale jeho práci bych chtěl i nadále podporovat. Uvědomuji si, že vždy je, co zlepšovat a také, že je 
potřeba nejen začít, ale hlavně vytrvat. Pokud znovu dostanu důvěru, chci nadále usilovat o to, abychom byli otevřeným městem pro 
své obyvatele, ale také pro všechny dobré věci, které do tohoto města budou přicházet.  Ze své praxe vím, že život není vždy jen 
jednoduchý, proto bych se chtěl podílet na tom, aby naše město bylo přívětivým domovem, kde každý občan nachází osobní přístup a 
potřebnou pomoc, kde se také sám může aktivně zapojit do pomoci druhým.  Jako svůj velký úkol také vidím úsilí o založení střední 
školy v Chrastavě. Návrat středního školství do Chrastavy znamená návrat k dobrým chrastavským tradicím (třicetiletá existence 
středního odborného učiliště a víceleté gymnázium), kdy naše město sehrávalo důležitou úlohu pro celé území. 

06. Renata Šimíková 
(nar. 01.12.1974, bez politické příslušnosti, starostka Krajského sdružení hasičů ČMS, jednatelka SDH) 
Mé jméno je Renata Šimíková, je mi 43let a mám 2 děti. Pracuji v kanceláři Okresního sdružení hasičů SH ČMS v Liberci jako 
administrativní pracovnice a zároveň jsem byla zvolena do funkce starostky Krajského sdružení hasičů Libereckého kraje. U 
dobrovolných hasičů působím již 25let a ve sboru dobrovolných hasičů Chrastava  zastávám ve výboru funkci jednatelky.  Proč 
kandiduji : Tak jako většině občanů Chrastavska mi není lhostejné dění v našem městě a jeho okolí. Hodně se 
pohybuji mezi lidmi, poslouchám jejich názory a připomínky, a protože své děti mám už téměř dospělé, ráda 
bych se aktivně zapojila do práce v zastupitelstvu. 

07. Bc. Robert Šipula (nar. 23.3.1984, bez politické příslušnosti, Policie ČR Služba kriminální policie a vyšetřování) 

V Chrastavě bydlím od svého narození, a byť jsem nikdy nezkusil změnu bydlení v jiném městě, tak jsem zde nadmíru spokojený. 
Vystudoval jsem právní akademii v Liberci a následně i Policejní akademii v Praze, z čehož je zřejmé i mé zaměstnání, kde dosud 
působím na službě kriminální policie, oddělení hospodářské kriminality. Do nedávné doby jsem působil jako aktivní člen fotbalového 
mužstva TJ Spartak Chrastava, ale vinou zranění už působím pouze jako skalní fanoušek, a to nejen fotbalu, ale i ostatních sportů. Co 
se týče našeho města, za poslední dobu toto prošlo velkou změnou, dovolím si tvrdit, že jdeme dopředu, a to ve všech směrech, proto 
doufám, že tento trend udržíme i v budoucích letech a budu se moci dále podílet na rozvoji města ve všech směrech, ať už se jedná o 
sport, zdraví, bezpečnost, které zajisté souvisí s poklidným a spokojeným žitím v našem městě.

08. Ing. Miroslav Balcar 
(nar. 28.02.1959, bez politické příslušnosti, OSVČ)
Jmenuji se Miroslav Balcar. Narodil jsem se v Liberci, 
v rodině, která zde žila již před 2. světovou válkou. Po 
ukončení studia na ČVÚT v Praze jsem celou dobu 
pracoval v silničním stavitelství. Pokud budu zvolen 
do zastupitelstva, tak bych byl rád, aby se na 
komunální úrovni nedělala politika. Přál bych si, aby 
rozhodování zastupitelů nebylo podle vůle politických 
stran, ale podle přání a vůle voličů a  v neposlední 
řadě podle zdravého (selského) rozumu jednotlivých 
zastupitelů.

09. Roman Valeš 
(nar. 23.10. 1987, bez politické příslušnosti, Account 
manager ve společnosti Seznam.cz) 
Od narození jsem chrastavákem a jsem jím bez 
přerušení dodnes. Maturitní zkoušku jsem 
absolvoval na SOŠT, SOU a U Ještědská, Liberec 
nyní Střední škola strojní, stavební a dopravní 
Liberec. V současné době pracuji již několik let ve 
společnosti Seznam.cz, kde pomáhám rozvíjet 
podnikatelům jejich obchod v internetovém 
prostředí. Práce mě velmi baví, jelikož mám 
příležitost pozorovat jak se z malých projektů stávají 
velké a úspěšné firmy a komunikovat s různými lidmi 
na různých úrovních. Od debat uprostřed dílny po jednání ve velkých 
mezinárodních společnostech. Jelikož jsem se od malička věnoval fotbalu, 
tak jsem po povodních (2010), kdy byl u mládeže nedostatek trenérů (žádný) 
začal této činnosti věnovat. Věnoval jsem se jí posledních 7 let. Především v 
začátcích, kdy tu byl jediný tým s 10 dětmi a vše nově vznikalo, mě práce 
velmi bavila. V současné době se snažím věnovat především přítelkyni a 
synovi, který se nám 2. února 2018 narodil. 

10. Helena Kačenová 
(nar. 22.10.1984, bez politické příslušnosti, lektor 
hudební školy) 
Dobrý den, jmenuji se Helena Kačenová, narodila 
jsem se v roce 1984 v Liberci a od dětství žiji v 
Andělské Hoře u Chrastavy. Jsem šťastně vdaná, 
mám dvě děti. Od roku 2014 jsme také hostitelskou 
rodinou zahraničních studentů. Vystudovala jsem 
německé gymnázium a poté pomaturitní studium 
anglického jazyka. Od svých 10 let hraji na kytaru. 
Lásku k hudbě jsem zdědila po svém otci. Postupně 
se můj koníček proměnil v  zaměstnání a od roku 

2005 vyučuji v chrastavské hudební škole hru na kytaru. Abych svou práci 
dělala co nejlépe, rozšířila jsem si své vzdělání v roce 2017 studiem 
pedagogiky. Od roku 2012 jsem členkou osadního výboru v Andělské Hoře. 
Práce s lidmi mne baví a naplňuje. Zajímám se  o dění ve městě a ráda bych 
se podílela na jeho dalším rozvoji.

11. Mgr. Věra Smolová 
(nar. 14.01.1977, bez politické příslušnosti, sociální 
pracovnice v Domově pokojného stáří – Domově 
svatého Vavřince v Chrastavě) 
Jmenuji se Věra Smolová, jsem vdaná, mám dvě 
děti. Vystudovala jsem Univerzitu Hradec Králové, 
obor sociální politika. V současné době pracuji jako 
sociální pracovnice v Domově pokojného stáří – 
Domově svatého Vavřince v Chrastavě. V 
Chrastavě žiji od svého narození a mám toto město 
ráda. V době svých studií na vysoké škole jsem se 
zapojila do dění ve městě jako člen Společnosti 
přátel historie města Chrastava. Několik let jsem 
pracovala na odboru pro záležitosti občanů Městského úřadu v Chrastavě. 
Svou činností v zastupitelstvu města Chrastava chci přispět k tomu, aby se 
zde dobře žilo. Volební program Starostů podporuje rozvoj města a řeší 
skutečné potřeby obyvatel. Ve své činnosti se zaměřím na podporu seniorů a 
kvalitní fungování sociálních služeb ve městě.

12. Bc. Dušan Ramírez 
(nar. 24.01.1990, bez politické příslušnosti, učitel 
základní školy)
Jmenuji se Dušan Ramírez a téměř celý život žiji v 
Chrastavě. Vystudoval jsem Střední školu strojní a 
elektrotechnickou v Liberci a následně Technickou 
univerzitu v Liberci obor učitelství pro druhý stupeň 
ZŠ a mezi mé aprobační předměty patří angličtina a 
informatika. Učitelské profesi na ZŠ v Chrastavě se
věnuji od roku 2013 a práce učitele mne naplňuje. Budoucnost a vzdělávání dětí považuji za jednu z nejdůležitějších věcí, a proto se 
snažím o co nejkvalitnější rozvoj dětí. Mezi mé záliby patří sport, především florbal, který aktivně hraji v Liberci za tým Panthers 
Liberec. Zároveň se snažím tento sport přiblížit i dětem, a proto již od roku 2011 let vedu kroužek florbalu. Mé cíle budou tudíž 
směřovat k dalšímu rozvoji sportu i kultury našeho města. Pokud dostanu možnost, budu podporovat i další body našeho programu 
tak, aby co nejvíce občanů našeho města bylo spokojeno. 
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13. Bc. Daniela Reslová 
(nar. 02.08.1994, bez politické příslušnosti, učitelka 
MŠ v ZŠ a MŠ Vítkov)
Jmenuji se Daniela Reslová, je mi 23 let a žiji v 
Chrastavě od narození. Vystudovala jsem Střední 
odbornou školu pedagogickou v Liberci, také jsem 
získala bakalářský titul na Univerzitě v Hradci Krá-
lové z oboru Sociální pedagogika se zaměřením na 
etopedii. Momentálně studuji magisterské studium 
na TU v Liberci, obor Učitelství pro první stupeň 
základní školy. Pracuji jako učitelka mateřské školy 
ve Vítkově a ve svém volném čase se věnuji 
mladým hasičům, jako jejich vedoucí, požárnímu 
sportu a dalším aktivitám s hasiči spojenými. 

14. Ing. Markéta Sochorová 
(nar. 02.11.1969, bez politické příslušnosti, vedoucí 
učitelka střední odborné školy)
Jmenuji se Markéta Sochorová a již víc než 
polovinu svého života bydlím v Chrastavě.  Jsem 
28 let vdaná a s manželem Martinem máme dva 
syny – Jakuba ( 27) a Adama ( 23). Celý svůj, téměř 
třicetiletý, profesní život se věnuji výchově a 
vzdělávání dětí, zejména těch se specifickými 
vzdělávacími potřebami. 17 let jsem pracovala ve 
zdejším Výchovném ústavu, posledních 6 let jako 
jeho ředitelka. Byla to práce psychicky hodně 
náročná, ale zajímavá a myslím i smysluplná. Po 
změnách ve směřování výchovného systému, který  

v zařízení v roce 2016 nastolila Veřejná ochránkyně práv spolu s MŠMT, se 
kterým jsem se nemohla ztotožnit a  smysl práce se mi vytratil, jsem odtud  
musela odejít a v současné době pracuji s dětmi autistickými, s mentálním 
postižením i kombinovanými vadami v Obchodní a Praktické škole při SOŠ v 
Liberci. Momentálně jsem v životní fázi, kdy si můžu užívat dosyta svých 
koníčků, protože kluci už nám odrostli. Mám ráda svoji zahradu a zvířata, 
především psy, které mám momentálně doma tři a se kterými se věnuji 
výstavám a různým psím sportům – agility, sportovní kynologii, canecrossu, 
ale i obyčejné turistice. Ale ani jiné druhy zimních i letních sportů mi nejsou 
cizí. Před dvěma lety jsem vnímala velikou podporu mých spoluobčanů, nyní 
jsem dostala příležitost jim to alespoň částečně vrátit, proto bych část svého 
volného času ráda věnovala práci pro naše město jako jeho zastupitelka.

15. Miloslava Šírová 
(nar. 19.02.1953, bez politické příslušnosti, 
ředitelka školní jídelny)
Léta pracuji jako ředitelka školní jídelny a protože v 
našem pěkném městečku většina lidí školní jídel-
nou prošla, neboť ta vaří nejenom pro děti, ale i pro 
zaměstnance a důchodce, tak jsem asi známá 
firma. Mým velikým koníčkem je i Sokol, kde jsem 
nejen cvičitelkou, ale i jednatelkou. Ráda sportuji i 
individuálně, především mám strašně ráda alpské 
lyžování v Alpách. Zajímám se o život v Chrastavě 
ze všech možných úhlů a proto jsem i v minulosti  
kandidovala do zastupitelstva města a pokud jsem 
se zastupitelkou opravdu stala, vždy jsem se 

snažila pracovat pro občany našeho města. Svoji kandidaturou také pod-
poruji současné vedení města, budu proto také moc ráda, pokud voliči dají 
hlas celé kandidátce Starostů pro Liberecký kraj. 

16. Danuše Husáková 
(nar. 06.08.1955, bez politické příslušnosti, 
manažer, předsedkyně TJ Spartak) 
Jmenuji se Danuše Husáková. Žiji a pracuji v 
Chrastavě. Je mi 63 let. V současné době jsem již 
ve starobním důchodu, ale stále pracuji v prů-
myslovém areálu bývalého ELITEXU v mana-
žerské pozici. Dále také několik let působím v TJ 
Spartak Chrastava ve výkonném výboru spolku a 
jako statutární zástupce spolku. Od mládí bydlím v 
Andělské Hoře. Mám velmi kladný vztah ke sportu 
v jakékoliv podobě. Mou srdeční záležitostí  byl a 
je volejbal. V poslední době jsem i aktivním 
členem kuželkářského oddílu. Kandiduji proto, 
abych měla možnost ovlivnit některé věci již na 

začátku, kdy  se o nich teprve uvažuje a mluví.  Abych měla informace z první 
ruky a mohla se k nim případně vyjádřit a také je ovlivnit a pomoci je 
zrealizovat . Chtěla bych, aby se  Chrastava stala spokojeným městem  pro  
bydlení  a  pro život všech občanů města. 

17. Petr Čálek 
(nar. 09.11.1972, bez politické příslušnosti, 
profesionální hasič) 
Jmenuji se Petr Čálek, je mi 45 let. Pracuji jako 
příšlušník Hasičského záchranného sboru 
Libereckého kraje v Liberci. Třetím rokem také 
vykonávám funkci velitele výjezdové jednotky a 
sboru dobrovolných hasičů Chrastava. Má práce 
je zároveň mým koníčkem a tak je jí vyplněna 
většina mého volného času. Chtěl bych 
prosazovat zájmy dobrovolných hasičů a občanů 
města Chrastavy. 

18. Petr Tlach 
(nar.04.12.1984, bez politické příslušnosti, 
starosta SDH, bezpečnostní technik)
Jmenuji se Petr Tlach (zkomolenina původního 
Thach). V Chrastavě žiji od roku 1986 a mám 
jedno dítě (dceru). Od roku 1996 jsem členem 
chrastavského sboru dobrovolných hasičů, kde 
zastávám funkci starosty sboru (dřívější označení 
předseda). Od roku 2008 pracuji v poskytování 
služeb v oboru požární ochrany, bezpečnosti 
ochrany zdraví a práce a od posledních voleb 
působím jako člen kontrolního výboru v 
Chrastavě. Je mi ctí, že jsem byl opět (již po třetí) 
osloven, abych se stal členem „týmu“ SLK pro 
naše město. Mé umístění na kandidátce nedává 

možnost dostat se do zastupitelstva, ale snad se povede, abych opět 
spoluobčanům pomáhal prostřednictvím kontrolního výboru. K voličům mám 
jednu prosbu, pokud jste se rozhodli dát hlas SLK, zakřížkujte prosím pouze 
celou „stranu“ na volebním lístku, dostanou tak hlas všichni kandidáti, tedy 19 
hlasů pro celou „stranu“.

19. Pavel Hudec 
(nar. 04.09.1951, bez politické příslušnosti, 
pracující důchodce) 
Pamětníci si určitě vzpomenou, že jsem po 
revoluci dlouhá léta jako živnostník podnikal v 
pohostinství (denní bar Laura) a později i v 
cestovním ruchu. V současnosti jsem sice v 
důchodu, ale bez práce by mě to nebavilo a tak 
pracuji jako správce ve Společenském klubu. 
Protože mě hospodaření a rozvoj města celkově 
velmi zajímá, pracuji již po několikáté volební 
období ve finančním výboru. A protože si myslím, 
že vedení města jde správným směrem, 
podporuji aktivně i tuto kandidátku svojí účastí na 
ní.  

N1. Alena Štěchová 
(nar. 16.11.1955, bez politické příslušnosti, 
zdravotní sestra)
Jmenuji se Alena Štěchová a pracuji jako zdra-
votní sestra v Krajské nemocnici Liberec. 
Podporuji současný rozvoj města Chrastavy. Mé 
koníčky jsou rekreační sportování, kino,  divadlo a 
cestování.

N2. Eva Přibylová (nar. 03.11.1956, 
bez politické příslušnosti, důchodkyně)
Jmenuji se Eva Přibylová ale pamětníci si mě jistě 
pamatují ještě pod mým dívčím jménem 
Šťovíčková. Bydlím v Chrastavě od narození, 
bydlí zde i můj syn s rodinou. Momentálně jsem v 
předčasném důchodu a hlídám vnučku. Snažím 
se již několik let spolupracovat s úřadem a naším 
panem starostou na věcech, které se nám v 
Chrastavě nelíbí. Ráda bych, aby se lidem v 
našem městě žilo příjemně a ještě lépe, kdyby se 
do Chrastavy chtěli stěhovat další  noví 
spoluobčané. Přiznám se, že nejsem politik a 
nechci být ani členem žádné politické strany, ale 
když mě před čtyřmi roky oslovil současný 

starosta, pan Ing. Michael Canov, zda bych jej nepodpořila a nestala se 
členkou jeho volebního týmu, neváhala jsem. Letos jsem náhradnice, 
protože si myslím, že by měli nastoupit do strany mladí lidé.
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Vyhlášení ankety SPORTOVEC CHRASTAVY 2017 – 2018
 

S POR TOV E C

NE J Ú S P Ě Š N Ě J Š Í

CHRASTAVY

Vážení sportovní přátelé, vzhledem k tomu, že připravujeme slavnostní večer, kdy vyhlásíme a oceníme naše nejlepší 

sportovce, vyzýváme vás k podání nominací. Termín odevzdání nominací je  do 7. září 2018.  
Kdo se může nominovat? Všichni, kdo sportují v chrastavských oddílech a klubech,

základních a mateřských školách, Sboru dobrovolných hasičů
–  sportují jinde, ale mají trvalé bydliště v Chrastavě /  jednotlivci i kolektivy

Přihlášky  k nominaci najdete na www.chrastava.cz (sport – formuláře) / Nominaci můžete odevzdat:  

v kanceláři Společenského klubu Turpišova ul. (1. patro kina), sekretariát MěÚ , e-mail: sklub@chrastava.cz2017–2018

Autorem obrazů je profesor PhDr. František Vydra, zrestaurovala Jana Eichlerová

Hudební festival

KOUPALIŠTĚ

CHRASTAVA
25. srpna 2018
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Nová expozice v muzeu: „CHRASTAVSKÉ SKLEPENÍ”
aneb Výjevy z historie města Chrastavy

pověst „O třech zakletých pannách”

Seznamte děti s místní historií – informace o prohlídkách v informačním centru!

příchod Slovanů pranýř stará radnice pověst „O hadím králi”

hornická historie
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Letní prázdniny. Dva měsíce bez školních povinností, kdy teplé dny lákají ke hrám a 
sportovním aktivitám. Nedostatečný dohled dospělých, přecenění schopností, 
podcenění rizika, chybějící bez-pečnostní pomůcky – to jsou hlavní příčiny následných 
dětských úrazů a zvýšeného počtu zásahů zdravotnické záchranné služby. 
Obvyklým důvodem zranění dětí při sportu a venkovních aktivitách je absence 
bezpečnostních pomůcek. Ty v případě pádu dokáží úrazu mnohdy zcela zabránit, 
nebo alespoň rozsah zranění zmírnit. Základní, a pro děti povinnou ochrannou 
pomůckou, je přilba – a to nejen při jízdě na kole. Měla by být samozřejmostí také při 
jízdě na koloběžce, skateboardu nebo bruslích.
Se vzrůstající oblibou zahradního grilování stoupá i počet popálenin. Tato poranění 
jsou velmi bolestivá a traumatizující a jejich hojení dlouhodobé. Dalším velkým rizikem 
jsou zahradní bazény a jezírka. Při jízdě autem by mělo být samozřejmostí použití 
bezpečnostních pásů a dětských zádržných systémů.

Léto, prázdniny, dovolené – buďte opatrní!

PROGRAM KINA
DIGITÁLNÍ MÌSTSKÉ KINO CHRASTAVA

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

ČERVEN 2018

Pátek 6. července v 17:00 hodin Pátek 20. července v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI

ANT-MAN A WASP – USA – dobrodružný – české znění – 109 BOB A BOBEK – KRÁLÍCI Z KLOBOUKU – 
minut - mládeži do 12 let nevhodný ČR – animovaný – 65 minut – přístupný
Sotva se Scottu Langovi podaří najít rovnováhu mezi osobním životem a Pásmo pohádek pro nejmenší diváky         Vstupné: 30,- Kč
povinnostmi, které má jako Ant-Man, objeví se Hope van Dyneová a dr. 
Hank Pym s novou naléhavou misí. Scott musí znovu obléci zmenšovací Pátek 20. července v 19:00 hodin
oblek, naučit se bojovat po boku Wasp a pomoci jí odhalit tajemství 

MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN – USA – z minulosti.                                                                     Vstupné:  120 Kč
muzikál – 114 minut – přístupný
Mamma Mia!  Největší  letní  filmová  pohoda se vrací. A s ní i nakažlivě Pátek 6. července v 19:00 hodin
lenošivá nálada pohádkového ostrova  Kalokairi,  nesmrtelná  ABBA  a 

ESCOBAR – Španělsko/Bulharsko – thriller, životopisný – české herci,  kteří  si  s  chutí zopakovali velkolepý řecký mejdan. Je to přesně 
titulky – 123 minuty – mládeži do 15 let nepřístupný deset let, co muzikál  Mamma  Mia!  zboural  kina  po  celém světě. Jen 
Pablo Escobar. Jméno, které jste slyšeli. Myslíte ale, že už o něm víte u nás se na tom „ničení“ podílelo skoro 750 tisíc diváků, kteří od té doby 
všechno? V novém thrilleru Escobar se jako legendární narkobaron sní věčný  sen  o pokračování. Sice to trvalo relativně dlouho, zato v po-
představí Oscarový a charismatický Javier Bardem. Zfilmovaný příběh kračování Mamma Mia! Here We Go Again dostanete hned dva příběhy 
jednoho z největších zločinců všech dob má překvapivého vypravěče. v jednom.               Vstupné: 120 Kč, v předprodeji IC Chrastava – 90 Kč
Novinářku a televizní celebritu, která s Escobarem prožila žhavý mile-
necký vztah a kterou ve filmu hraje Penélope Cruz.       Vstupné: 120 Kč Pondělí 30. července v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI

KRÁLÍČEK PETR – USA – rodinná komedie – český dabing – 
Pátek 13. července v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI

89 minut – přístupný
HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: Rebelský králíček Petr žije veselý bezstarostný život spolu s ostatními 

zvířátky na farmě. Nový majitel statku se však o svůj životní prostor dělit PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ – USA – animovaný – české 
nemíní - a už vůbec ne se zvířaty. A tak začíná bizarní válka o teritorium 

znění – 87 minut – přístupný - mezi ním a obyvateli zahrady.            Vstupné: 90 Kč
Ve filmu od Sony Animation Pictures  Hotel Transylvánie 3:  Příšerózní 
dovolená  se  s  naší  oblíbenou  rodinkou  strašidel vydáme na výletní 

Pondělí 30. července v 19:00 hodinparník, kde si má Drákula zaslouženě oddechnout od práce v hotelu. 
Drákulův doprovod si užívá klidnou plavbu a s radostí využívá vše, co CHATA NA PRODEJ – ČR – komedie – 77 min. – přístupný
může luxusní plavidlo nabídnout, od strašidelného volejbalu po exotické Komedie o tom, co všechno se může stát, když se o víkendu sejde své-
exkurze a opalování při Měsíčku. Když však Mavis zjistí, že se Drákula rázná rodina na poslední rozlučce s chatou. 
zbláznil do záhadné kapitánky lodi Eriky, která skrývá strašlivé tajem-                Vstupné: 120 Kč, v předprodeji IC Chrastava – 90 Kč
ství, jež by mohlo zničit strašidla po celém světě, stane se z dovolené 
snů noční můra.                        Vstupné: 120 Kč

Pátek 13. července v 19:00 hodin

ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ – ČR – komedie, drama – 
93 minuty - mládeži do 15 let nepřístupný
Úsměvy smutných mužů je celovečerní film podle stejnojmenného kniž-
ního bestselleru Josefa Formánka. Místy vtipný, místy smutný. Svou tra-
gikomedii “o chlastu, vůli a vesmíru” vypráví úspěšný spisovatel, který k 
práci i k mluvení s jinými lidmi potřebuje nejdříve jen skleničku a později 
i celou láhev. V léčebně se pak Josef setkává s dalšími osudy těch, kteří 
jsou, či donedávna byli, v pití alkoholu opravdovými mistry. A vznikají tu 
přátelství a situace, jež v obyčejném životě ani nejsou možné. 

       Vstupné: 120 Kč
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Údolská pouť
Kryštofovo Údolí

již od roku 1862

 

28. - 29. července 2018
Srdečně Vás zveme na Údolskou pouť, kde na Vás čeká

řemeslný jarmark s ukázkami tradičních způsobů výroby,
staročeské pochoutky a spousta zábavy pro malé i velké.

I v tomto roce je připravena mobilní sklářská pec 
s možností vyzkoušet si sklářské řemeslo na vlastní kůži.

Během bohatého kulturního programu pro Vás vystoupí
DIVADLO ULIČNÍK - zábava pro děti i dospělé 
THE SIMPSON TRIO - blues a memphiský soul

LADYBIRDS - folk-country-pop 
MYLUJU VENDULU - alternative-pop

OLD GALAXY - rocková kapela
HOP TRIO - rocková kapela

a mnoho dalších...
více na www.krystofovoudoli.eu

Inzerce – soukromá i firemní

HLEDÁM spolehlivého BRIGÁDNÍKA
na PRÁCI NA ZAHRADĚ –

sekání trávy křoviňákem, plení, údržba živých 
plotů, drobné stavební práce, bourání atd.
Informace: Ivan Vydra – tel.: 603 260 778

Letní zdravotní rizika se však nevyhýbají ani dospělým. Tento trend je obecně ovlivněn zvýšenou aktivitou všech obyvatel – cestováním, 
sportováním, při kterém lidé neodhadnou své síly, zahrádkařením, kutilstvím. 

SPORT
Nepřeceňujte své síly, zejména pokud během roku pravidelně nesportujete. Pro sport si vybírejte terén, který odpovídá vašim silám a 
schopnostem. Nepodceňujte bezpečnost a používejte ochranné prostředky, například přilby a chrániče.

KOUPÁNÍ
Dbejte na dodržování známých pravidel: neskákat do neznámé vody či nechodit do vody rozehřátí. Opatrní by měli být především kardiaci, 
epileptici, lidé s vysokým krevním tlakem a všichni, kdo trpí nějakým chronickým onemocněním. Malé děti u vody vždy hlídejte. Kruhy na 
koupání a rukávky nejsou v žádném případě plnohodnotnou ochranou neplavců.

POBYT NA SLUNCI
Vystavení pokožky slunečním paprskům by nemělo být naráz, ale postupné. Nezapomínejte na kvalitní opalovací krémy, čepici a sluneční 
brýle. Vyhnete se tak spáleninám, úžehu, který vzniká při pobytu na slunci, či úpalu, který je způsoben pobytem v horkém prostředí. 
Nepodceňujte svůj aktuální zdravotní stav a dodržujte pitný režim, úměrně se oblékejte, noste pokrývku hlavy.

DOPRAVNÍ NEHODY
O prázdninách vyjíždí na silnice mnoho řidičů, kteří nejsou zvyklí na běžný provoz a často nedokážou odhadnout své schopnosti. V letním 
horku se navíc i nejzkušenější řidič mnohem rychleji unaví a ztratí na ostražitosti. Jakmile za volantem pocítíte únavu nebo slabo z přehřátí, 
zastavte, nadýchejte se čerstvého vzduchu, napijte se, udělejte si přestávku nebo si i na chvíli zdřímněte.

ALKOHOL
Především o prázdninách mládež experimentuje s drogami a alkoholem, a tak naši záchranáři často ošetřují nezletilé intoxikované osoby. 
Alkohol snižuje odhad míry rizika a lidé pod jeho vlivem přeceňují své schopnosti i síly.
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PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách 

a slepičky Green Shell-typu Araukana. Stáří 14- 19 týdnů, cena 159 –195,-Kč/ks.
Prodej dne 26. srpna 2018    

Chrastava  –  na náměstí u prodejny jizdních kol – 13.05  hod.
Výkup králičích kožek- cena dle poptávky. Info :Po-Pá 9.00-16.00hod ,                            

tel. 601 576 270, 728 605 840,www.drubezcervenyhradek.cz 

MÍSTO pro váš INZERÁT či REKLAMU.

Informace o možnosti inzerce v Chrastavských listech

a cenách najdete na straně 31.
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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

hledání poruch na kabelech

vytýčování el. sítí

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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