
V sobotu 1. září 2018 proběhly oslavy 150. výročí založení SDH v 
Chrastavě. Celodenní akce začala již v dopoledních hodinách, kdy 
mladí hasiči tvořili obrazy v CVA pod vedením paní Jany Eichlerové. 
Odpolední program započal v městské galerii, kde proběhla 
vernisáž výstavy právě k tomuto významnému datu. Následně se již 
všichni hosté, včetně hejtmana Martina Půty, ředitele HZS Luďka 
Prudila, představitelů města a dalších hostů zúčastnili slavnostních 
projevů a předání šerp k  ručně vyšívanému praporu jednotky. Po 
požehnání praporu arciděkanem Radkem Jurnečkou mohl vyrazit 

slavnostní průvod v čele se zrekonstruovaným hasičským merce-
desem a hasičskou pochodovou kapelou. 
Na louce za hasičskou zbrojnicí byl připraven další program. Byla 
pokřtěna kniha pana Petra Tlacha, která byla k této příležitosti 
vydána, děti si připravily několik ukázek, návštěvníci se mohli 
seznámit se speciální technikou a večer byl završen ohňostrojem.  
Nechybělo také dobré jídlo a pití, o  které  se  postarala  restaurace 
U Komína a hudební produkci kapela WOKO. 

Bc. Pavel Urban, 
vedoucí Společenského klubu Chrastava  

15. června 1867 tělovýchovný spolek vyzval 
občany Chrastavy k utvoření dobrovolného ha-
sičského sboru. První schůze zájemců se konala 
1. července 1867 a na další 4. července 1867 byl 
ustanoven sbor a výbor sboru. Úkolem sboru bylo 
hasit požáry v obci. S výcvikem pomáhali hasiči z 
Liberce. První „zásah“ sboru se udál až v roce 
1868, kdy v obci Vysoká čp.19 došlo k požáru 
domu pana Bernarda Moisela, hasiči tehdy dům 
nezachránili a nepodařilo se zachránit i majitele 
domu. Právě v roce nešťastného za-čátku byly 
schváleny stanovy (pravidla) sboru a dnes je 
považován rok schválení stanov jako rok 
založení.
Oslavu 150. narozenin našeho sboru hasiči 
zahájili již v pátek 31. srpna 2018, kdy Město 
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Z obsahu dnešního vydání
Komunální volby proběhnou 

v pátek 5. a v sobotu 6. října 2018
–

Oslavy 100. výročí vzniku republiky
Koncert v kostele bude 26. října v 18 hodin

–
Večer se starostou bude ve Vítkově

–
Tradiční podzimní svoz odpadů

6. a 7. října
–

Program S-klubu a městského kina
------------------------

Školní příloha ŠKOLNÍK
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Chrastava pozvalo vybrané členy sboru na společnou večeři s hasiči zástupcům Města Chrastavy, členům sboru a partnerským sborům z 
z partnerského města Eichstätt. Večeře se nesla ve velmi přátel- měst Eichstätt, Lwówek Śląski a Niederoderwitz. Partnerské sbory a 
ském duchu do pozdních nočních hodin. okolní sbory zároveň sboru poblahopřály k jeho výročí a předaly 
1. září 2018 mladí hasiči v dopoledních hodinách připravovali v dary. Nejvyšší ocenění obdržel referent hasičské mládeže, pan 
Centru volnočasových aktivit obrázky s hasičskou tématikou, které Vladimír Židlický, a to medaili „Za výchovu“, která se uděluje za více 
se v odpoledních hodinách vydražily. Obrázky byly opravdu jak 10 let aktivní práce s dětmi. Sbor obdržel od Okrsku Chrastava 
povedené. medaili „Za příkladnou práci“.
Zástupci Města Chrastavy, našeho sboru a sboru z Eichstättu Následovala pro veřejnost zajímavější část, kdy byly připraveny 
poobědvali společně na „Zámečku“. Ve 14:00 došlo k otevření ukázky hasičské mládeže z Chrastavy a z okolí. Dále ukázka 
výstavy v městském muzeu, která má za úkol představit historii činnosti historické ruční koněspřežné stříkačky hasičů z Horního 
sboru. V 15:00 se na náměstí konalo slavnostní zahájení oslav, kdy Hanychova. K vidění byla vystavěná hasičská a vojenská technika.
zástupci Města Chrastavy, Libereckého kraje a HZS Libereckého Celé oslavy byly ve 22:00 zakončeny ohňostrojem.
kraje poblahopřáli sboru k významnému výročí a předali sboru dvě Tímto chceme poděkovat Městu Chrastava za významnou pomoc 
stuhy k praporu. Praporu bylo požehnáno arciděkanem Radkem při pořádání oslav, poděkovat partnerským sborům z měst Eichstätt, 
Jurnečkou. Následoval průvod, který oslavy přesměroval z náměstí Lwówek Śląski a Niederoderwitz, HZS LK, okrsku Chrastava, 
na louku za hasičskou zbrojnicí. okolním sborům a dalším lidem, kteří pomohli s pořádáním oslav a 
Na louce za hasičskou zbrojnicí byly oslavy zahájeny křtem poblahopřáli sboru k jeho významnému výročí.
publikace ke 150. výročí sboru, následovalo předávání ocenění                                                                                Hasiči Chrastava

Okénko starosty města Chrastavy

Oslavy mikroregionu Hrádecko–Chrastavsko Okolo cyklostezky Paradýz přibudou

sportovní a odpočinkové prvkyV sobotu 8. září 2018 se konal v Chotyni třetí ročník Oslav Mikro-
regionu Hrádecko – Chrastavsko, který tvoří (dle abecedy) Bílý 
Kostel nad Nisou, Hrádek nad Nisou, Chotyně, Chrastava, Janovice 
v Podještědí, Kryštofovo Údolí, Mníšek, Nová Ves, Oldřichov v Há-
jích a Rynoltice.  

V dopoledních soutěžích reprezentovali výtečným způsobem 
Chrastavu malí fotbalisté, kteří pod vedením trenéra Dušana 
Ramíreze turnaj měst a obcí mikroregionu vyhráli. V badmin-
tonovém turnaji naše dvojice Petr Bezvoda – Vlasta Stehlíková 
vybojovala krásné sedmé místo.  

Na místě pochopitelně nechyběl po celý den ani chrastavský stánek 
s chrastavskými suvenýry a samozřejmě a především občané Chra-

stavy, kteří se zúčastnili boha-
tého kulturního programu. 

Součástí oslav bylo slavnostní 
zasazení lípy ke 100. výročí 
vzniku Československa. 

Obrovské ocenění zaslouží 
předsedkyně mikroregionu a 
starostka obce Chotyně paní 
Jana Mlejnecká, která byla 
současně hlavní organizátor-
kou.   

Chrastava 17. 4. 2018           
Michael Canov, starosta 

Na základě nejrůznějších podnětů jsme se rozhodli s kolegou Jiřím 
Formánkem, že zatraktivníme bezprostřední okolí cyklostezky Para-
dýz. Kromě laviček, které již jsou vybudovány, další odpočinkové a 
především sportovní prvky.  
Vzhledem k prostorovým možnostem okolí cyklostezky však až na 
jednu výjimku budou veškeré vybudované prvky na katastru Bílého 
Kostela nad Nisou. Považovali bychom však za krajně nespra-
vedlivé, aby téměř všechny náklady nesl na svých bedrech Bílý 
Kostel, a  tak zastupitelstvo města na svém zasedání v pondělí dne 
3. září (za osobní účasti starosty a místostarostky Bílého Kostela 
nad Nisou)  jednomyslně  rozhodlo,  že  se  Chrastava bude podílet 
z poloviny do maximální výše 500 tis. Kč formou dotace Bílému 
Kostelu nad Nisou. 
Realizace instalace prvků započne již letos, hlavní část však bude 
realizována v roce následujícím. Prvky (až na tu jednu výjimku) 
budou ve vlastnictví obce Bílý Kostel nadNisou. 

Pro úplnost informací okolo cyklostezky doplňuji: 
1) Kolaudace cyklostezky dosud neproběhla, je závislá na vyřešení 
vlastnických vztahů k jednomu z pozemků (výměna s SVS a. s., 
mělo by být vyřešeno v řádu 2 měsíců). 
2) Cyklostezka byla realizována z vlastních finančních prostředků 
Bílého Kostela nad Nisou a Chrastavy. Zároveň však byla zařazena 
do projektu „Kolem kolem Jizerek“, týkajícího se desítek českých a 
polských obcí, dotovaného z evropských fondů. Pro chrastavskou 
část cyklostezky by to znamenalo vrácení nákladů do našeho 
rozpočtu ve výši cca 2 mil. Kč (90 % nákladů), pro bělokostelskou 
takřka dvojnásobek. Jejich proplacení však brání dosud nevyřešené 
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KOVÁK – krajský úřad se vysmál rozhodnutí ministerstva

Kanály a jejich čištění

Přepadení u podchodu a zákrok strážníků MP

Jedním z prvků údržby komunikací je čištění kanálů jejich vlastníkem. Město na 

městských komunikací, Liberecký kraj prostřednictvím své organizace KSS LK, 

která si tuto práci objednává u spol. Silnice LK. 
Musím takto poděkovat oběma organizacím, které briskně reagovaly na podnět 

vzešlý z rady města a Silnice LK  a.s. bleskově kanály na krajských komunikacích 

vyčistily. S tím dodatkem, že většina byla vyčištěna již před podáním podnětu (v prů-

běhu srpna) a zbytek v den podání podnětu a dni následujícím 10., 11. září. 

Andělská Hora se dělá dle plánu ode dneška do konce týdne.      

V Chrastavě dne  12. 9. 2018                                              Michael Canov,  starosta  

problémy s projektovou dokumentací v případě polských měst Bogatyně a Mirsk (dotační úřad odmítá do té doby vydat na projekt 
„rozhodnutí“). Řešení se předpokládá příští rok v jarních měsících.           

Chrastava  12. 9. 2018                                                                                                                                      Michael Canov, starosta města 

Krajský úřad Libereckého kraje (odbor územního plánování a stavebního úřadu) se jako odvolací orgán vysmál rozhodnutí Ministerstva pro 
místní rozvoj (oddělení územně a stavebně správního I v odboru územně a stavebně správním). 
Ministerstvo jako přezkumný orgán dne 19.03.2018 totiž zrušilo pravomocné rozhodnutí odvolacího orgánu ze dne 30.12.2016, kterým 
odvolací  orgán již potřetí zrušil  rozhodnutí prvoinstančního orgánu (odbor výstavby a územní správy MěÚ Chrastava), který nařídil demolici 
Kováku.  
Odvolací orgán svým rozhodnutím ze dne 21.08.2018 (doručeno 22.08.2018) opět pravomocně zrušil třetí rozhodnutí prvoinstančního 
orgánu (odbor výstavby a územní správy MěÚ Chrastava) ze dne 23.06.2016 o demolici s tím, že věc vrací k novému projednání.  
Krajský úřad se tak vysmál rozhodnutí Ministerstva (přestože jím je ze zákona vázán), neboť to mu jasně nařídilo, aby v případě, že zjistí, že 
demolice dle § 129 (1) a) stavebního zákona není možná, tak aby (spolu se zrušením rozhodnutí o demolici) řízení zastavil, aby se Město 
Chrastava mohlo bránit u soudu. Dokud totiž není řízení zastaveno, není ukončeno, a věc soud nemůže řešit. To, co odvolací úřad udělal, že 
vrátil věc prvoinstančnímu orgánu k novému projednání s prakticky neřešitelným pokynem, aby se odstranili jenom ty části, které ohrožují 
životy nebo zdraví osob a nic jiného. 

Výsek z rozhodnutí KÚ I:

Výsek z rozhodnutí KÚ II:

To by zřejmě mělo dle KÚ v praxi znamenat vybourání veškerého zdiva a některých konstrukcí 
a ponechání samotné kostry budovy. To by ovšem vedlo ještě k větší nebezpečnosti stavby.  U 
obnaženého železobetonového skeletu by se bezpochyby snížila velmi podstatně jeho celková 
tuhost a statická odolnost a zrychlila jeho koroze. Navíc, volně přístupný skelet nepochybně 
lákal především děti k horolezeckým kouskům a  zabití se pádem z výšky by se tak stalo jen 
otázkou času. O smyslu vytvoření takovéhoto skeletu hrůzy ani nemluvě.     

Proto opět Město Chrastava podalo podnět  k novému přezkumnému řízení na Ministerstvo pro 
místní rozvoj.  Podalo ho ze stejných důvodů jako původně, ale navíc a především pak proto, že 
odvolací orgán rozhodl v rozporu s právním názorem Ministerstva (řízení v případě zrušení 
prvoinstančního rozhodnutí nezastavil, ale vrátil k novému projednání a tím Městu Chrastava 
znemožnil podání žaloby k soudu), čímž porušil § 97 (3) správního řádu.  

Chrastava  23. 8. 2018                                               Michael Canov, starosta města Chrastava 

V neděli 9. září 2018 došlo okolo 17. hodiny k fyzickému napadení ženy mužem ročníku 1974 (adresou z Podkarpatské Rusi tzn. z území 
prvorepublikového Československa, které je dnes Zakarpatskou Ukrajinou), poté co žena vyšla z podchodu směrem k povodňovým 
domkům. Muž ženu chytil za krk, žena se mu naštěstí vysmekla a utekla (muž jí nepronásledoval a dítěte, které bylo spolu se ženou, si 
nevšímal). Napadení začala vyšetřovat Policie České republiky. Vzhledem k tomu, že dotyčný muž byl cca ½ hodiny před činem strážníkem 
městské policie legitimován (a jeho údaje včetně fotografie zaznamenány), podařila se záhy identifikace pachatele. V pondělí 10. září před 
11. hodinou strážníci městské policie pachatele dopadli a předali PČR. Současně se podařilo vypátrat, kde je toho času nezaměstnaný muž 
ubytován a s ubytovatelem dohodnout, že mu bude neprodleně ubytovaní ukončeno, aby tak dotyčný definitivně a navždy opustil katastr 
města Chrastavy. 
Chrastava  10. 9. 2018                                                                Michael Canov,  starosta  
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Usnesení ze ZM Chrastava dne 3. září 2018
ZM na své schůzi projednalo a usneslo se takto:
- schválilo
na základě žádosti Obce Bílý Kostel nad Nisou smlouvu o po-
skytnutí účelové dotace na spolufinancování výstavby herních a 
odpočinkových zařízení podél cyklostezky Paradies 
- schválilo
převod částí družstevních podílů v Městském bytovém družstvu 
Chrastava včetně souvisejících práv a povinností dosavadním 
nájemcům, kteří nemají splatné pohledávky za městem, v souladu s 
Podmínkami pro prodej části podílu města Chrastavy v Městském 
bytovém družstvu Chrastava nájemcům bytu, příp. po 30. 6. 2012 i 
jiným zájemcům
takto:
a) panu Ivanu Pickovi k bytu č. 1 v domě čp. 33, Andělská Hora, 

obdobným způsobem pro výběrové řízení s aukcí, o nabytí obec Chrastava, za cenu 429.118,-Kč, včetně návrhu smlouvy o 
pozemku par. č. 24/1 o výměře 4.815 m2, v k. ú. Chrastava I, převodu části členského podílu vč. souvisejících práv a povinností v 
zapsané na LV č. 60000 starostovi města a pověřilo starostu MBD Chrastava čj. K/16/2018
podpisem Nabídky a prohlášení účastníka výběrového řízení k b) manželům Petrovi a Evě Švandrlíkovým k bytu č. 1 v domě čp. 
výběrovému řízení s aukcí č. ULB/005/2018 100, Frýdlantská ulice, obec Chrastava, za cenu 304.844,- Kč, 
- schválilovčetně návrhu smlouvy o převodu části členského podílu vč. 
dohodu o spolupráci s partnerským městem Lwówek Śląski na souvisejících práv a povinností v MBD Chrastava čj. K/19/2018
projektu realizovaného z prostředků Programu Interreg V-A Česká - schválilo
republika – Polsko, Fond mikroprojektů za účelem realizace doplnění Podmínek pro prodej části podílu Města Chrastavy v 
projektu „Zvýšení turistické atraktivity partnerských měst pomocí Městském bytovém družstvu nájemcům bytu, příp. po 30. 6. 2012 i 
společného kulturního dědictví“jiným zájemcům, doplnění čl. II odstavec 5 o písm. c) a čl. III bod 5 o 
- schválilopísm. e) 
návrh 3. změny rozpočtu a investičního plánu na rok 2018- schválilo
- vzalo na vědomíčleny komise pro otevírání obálek při prodeji částí podílu města 
v souladu s § 39 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech Chrastava v MBD Chrastava: Mgr. Bc. Aleš Trpišovský, David 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, závěrečný účet Röbisch, Mgr. Tomáš Jerje
Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko za rok 2017, který byl schvá-- schválilo
lený Členskou schůzí Mikroregionu Hrádecko - Chrastavsko dne převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu 
19.06.2018 a je zveřejněn na internetových stránkách dobro-Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 23 v 
volného svazku obcí Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko domě čp. 203, Andělohorská ulice, obec Chrastava, k bytu s 

platným, dlouhodobým nájemním vztahem na dobu neurčitou 
Dokumenty svazku. Přímý link:JINÉMU zájemci, za minimální cenu 507.991,- Kč, v souladu s 

 , a je k nahlédnutí v li-Podmínkami pro prodej části podílu města Chrastavy v Městském 
stinné podobě v kanceláři na kontaktní adrese svazku: Obecní úřad bytovém družstvu Chrastava nájemcům bytu, příp. po 30. 6. 2012 i 
Chotyně, Chotyně 163, 463 34jiným zájemcům t a k t o:
- schválilonejvyšší nabídce p. Stanislava Trenčana, za cenu 511.111,- Kč 
obecně závaznou vyhlášku města Chrastavy č. 4/2018, kterou se včetně návrhu smlouvy o převodu části členského podílu vč. 
na základě důvodové zprávy  mění a doplňuje obecně závazná souvisejících práv a povinností v MBD Chrastava čj. K/17/2018 
vyhláška č. 3/2007 ze dne 18. června 2007, ve znění obecně - schválilo
závazné vyhlášky č. 1/2013 ze dne 15. dubna 2013, ve znění převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu 
obecně závazné vyhlášky č. 2/2013 ze dne 21. října 2013, kterou se Chrastava včetně souvisejících práv a povinností dosavadnímu 
stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci nájemci, který nemá splatné pohledávky za městem, v souladu s 
- schváliloPodmínkami pro prodej části podílu města Chrastavy v Městském 
mimořádné vydání monotematického čísla Chrastavských listů – „8 bytovém družstvu Chrastava nájemcům bytu, příp. po 30. 6. 2012 i 
let po povodni“jiným zájemcům panu Jaroslavu Bémovi k bytu č. 22 v domě čp. 
- schválilo203, Andělohorská ulice, obec Chrastava, za cenu 396.655,- Kč, 
příspěvek do veřejné sbírky na pomoc obci Prameny dle žádosti včetně návrhu smlouvy o převodu části členského podílu vč. 
Sdružení místních samospráv ČR ve výši 50.000,-Kčsouvisejících práv a povinností v MBD Chrastava čj. K/18/2018 
- schválilo- schválilo
komisi pro vyhodnocení nejlepších sportovců pro rok 2018. Slav-pro případ nedodržení podmínek pro koupi dle čl. II odst.3, převod 
nostní vyhlášení bude v kinosále ve čtvrtek 4. října 2018 od 17:00 části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava 
hod. Složení komise z členů zastupitelstva: Miroslav Balcar, včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 22 v domě čp. 203, 
Veronika Povýšilová, Miloslava Šírová, Aleš Trpišovský, Ivan VydraAndělohorská ulice, obec Chrastava, k bytu s platným, dlou-
- schválilohodobým nájemním vztahem na dobu neurčitou JINÉMU zájemci, 
smlouvu o spolupráci mezi Městem Chrastava a Severočeskou za minimální cenu 793.311,- Kč, v souladu s Podmínkami pro prodej 
vodárenskou společností a.s., se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, části podílu města Chrastavy v Městském bytovém družstvu 
415 50, IČ 49099469 při přípravě stavby „Rozšíření těžby ložiska Chrastava nájemcům bytu, příp. po 30. 6. 2012 i jiným zájemcům 
Turów - návrh opatření na systému zásobování pitnou vodou (etapa nejvyšší nabídce manželům Ivaně a Stanislavu Hanzlíčkovým, za 
IV. Lokalita Horní Vítkov)“  cenu 794.000,- Kč  včetně návrhu smlouvy o převodu části 

členského podílu vč. souvisejících práv a povinností v MBD 
Chrastava 
- schválilo
v souladu s ustanovením § 85 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů, svěření své pravomoci 
rozhodovat o nabytí hmotné nemovité věci nebo práva stavby obcí v 
dražbě, ve veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku nebo jiným 

www.mikroregion.info

http://www.mikroreg.info/index.aspx?rub=84

Vážení spoluobčané, dovoluji si Vás pozvat na sto šedesátý

VEČER SE STAROSTOU, 

na téma PŘIPRAVOVANÝ PROJEKT

VODOVODU VÍTKOV
Večer se starostou se bude konat na pozvání předsedy 

osadního výboru ve Vítkově Ing. Miroslava Balcara
v myslivně v úterý dne 2. října od 17:00 hodin. 

Tématem bude především připravovaný projekt vodo-
vodu Vítkov. Za město Chrastava bude garantem  

Ing. Miroslav Chvála, tajemník MěÚ.      .  
   

Těším se na Vaši účast. 
Michael Canov, starosta

Rada města na svém zasedání projednala a usnesla se takto: 
- s c h v á l i l a 
v návaznosti na své usnesení 2018/12/III ze dne 27. června 2018 a 
usnesení 2017/17/I ze dne 30. října 2017 pronájem části pozemku 

Usnesení RM Chrastava č. 2018/15 dne 10. září 2018

http://www.mikroregion.info
http://www.mikroreg.info/index.aspx?rub=84
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Informace z radnice

par. č. 67/3 o výměře cca 400 m2 – zahrada, v k. ú. Horní Chrastava, - s c h v á l i l a
panu Vladimíru Židlickému, za cenu 2.400,-Kč za účelem zřízení dodatek č. 1  ke smlouvě o dílo na akci „Chrastava– parkovací 
zahrady (zahrádky), vč. návrhu nájemní smlouvy čj. N/25/2018 místa“  se zhotovitelem: EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00  
- s c h v á l i l a Praha 1 – Nové Město, IČ: 45274924  
zřízení věcného břemene na pozemcích par. č. 315/1 a par. č. - s c h v á l i l a
804/1, v k. ú. Dolní Chrastava, ve prospěch pana Milana Lišky, jímž smlouvu o dílo na úhradu podílů nákladů na rekonstrukci povrchu 
dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby komunikace Textilanská mezi Městem Chrastava, GasNet, s. r. o. a 
„Zemní kabelová přípojka NN pro zahradu na pozemku par. č. 315/1 Strabag, a.s. 
v k. ú. Dolní Chrastava“, vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o - s c h v á l i l a
zřízení věcného břemene – služebnosti čj. SBS/23/2018 Smlouvu o spolupráci při přípravě a realizaci stavby „Chrastava – 
- s c h v á l i l a rekonstrukce náměstí“ se společností: Severočeská vodárenská 
zřízení věcného břemene na pozemcích par. č. 761/1, 761/9, společnost a.s., Teplice, Přítkovská 1689, 415 50
761/11, 761/13, 761/16, 761/17, 761/19, 761/20, 761/28, 761/31, - s c h v á l i l a
761/32, 761/34, 761/37, 761/43, 761/44, 761/49, 761/54, 761/56, návrh Smlouvy o využití systému zavedeného městem Chrastava 
761/57, 761/60, 761/62, 761/63, 761/64, 761/66, 761/67, 761/70, pro nakládání s komunálním a separovaným odpadem s: Cua 
761/72, 761/74 a 1418/3, všechny v k. ú. Chrastava I, ve prospěch Nguyen, Husova 110, 471 24 Mimoň, IČ: 02652951, pro 
společnosti GasNet, s. r. o., jímž dojde k zajištění strpění umístění, provozovnu: večerka, Nádražní 94, 463 31 Chrastava 
zřízení a provozování stavby „REKO MS Chrastava – Střelecký - s c h v á l i l a
Vrch, číslo stavby: 7700100585“, vč. návrhu smlouvy o uzavření odpis drobného dlouhodobého hmotného majetku (DDHM), 
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti čj. dlouhodobého hmotného majetku (DHM) a majetku vedeného v 
SBS/21/2018 operativní evidenci dle přílohy 
- s c h v á l i l a - s c h v á l i l a
v návaznosti na své usnesení 2017/13/III ze dne 28. srpna 2017 v souladu s § 30, odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
zřízení věcného břemene – služebnosti čj. VB/14/2018 na pozem- pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
cích par. č. 1484 a par. č. 1467, oba v k. ú. Horní Chrastava, ve převod finančních prostředků příspěvkové organizace Mateřská 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., jímž dojde k zajištění škola, Chrastava, Revoluční 488 - příspěvková organizace, 463 31  
strpění umístění, zřízení a provozování stavby č. IP-12-4007106 Chrastava,  IČ: 727 41 881 z rezervního fondu do investičního fondu         
„LB – Chrastava ppč. 1163/1, příp. NN“, za cenu 12.100,-Kč vč. - v z a l a   n a   v ě d o m í
DPH a náklady spojené se zřízením věcného břemene zápis č. 2018/8 z jednání bytové a sociální komise ze dne 27. 08. 
- s c h v á l i l a 2018
Dohodu o finanční náhradě č. O994180167 čj. D/6/2018 za ome- - r o z h o d l a 
zení vlastnického práva k pozemku par. č. 1505/8 v k. ú. Horní o uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS paní Zoje Karlíkové 
Chrastava, na němž se nachází část hráze ohrazující umělou vodní - r o z h o d l a 
nádrž – Luční. Město Chrastava je vlastníkem vodního díla. S výše o uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě paní Květoslavě Ba-
citovaným pozemkem ve vlastnictví státu má právo hospodařit biákové          
Povodí Labe, státní podnik, který je na základě ust. § 59a zákona č. - s c h v á l i l a
254/2001 Sb., vodní zákon, povinen strpět za jednorázovou žádost o výjimku z nejvyššího počtu žáku ve třídě, studijní skupině a 
náhradu ve výši 10.000,-Kč + DPH v zákonné výši na předmětném oddělení  pro ZŠ Chrastava, náměstí 1. máje 228, okres Liberec – 
pozemku, k němuž vykonává práva vlastníka, hráz a její užívání, příspěvková organizace  
neboť hráz byla vybudována před 1. 1. 2002 - s c h v á l i l a
- v z a l a   n a   v ě d o m í žádost místní organizace – Český rybářský svaz, z. s., místní 
informaci vedoucího ORM o stavu realizace rekonstrukce sběrného organizace  Chrastava, Družstevní 107, IČ 00482579 o finanční dar 
dvora v Chrastavě  ve výši 1.100,-Kč (proplacení občerstvení) při veřejné 

dobrovolnické akci „Úklid Jeřice“ 

Plánované oslavy 100. výročí republiky v Chrastavě
Protože 100. výročí vzniku republiky považuji za opravdu mimořádné výročí hodné úcty, dovoluji 
si již nyní s předstihem oznámit plánované akce na jeho oslavu v Chrastavě. 
Slavnostní koncert: 26. října 2018 od 16 hodin v kostele svatého Vavřince, kde vystoupí soubor 
Ještěd a jeho hosté. 

Oslava mikroregionu: Všechny obce Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko (dle abecedy) Bílý 
Kostel nad Nisou, Hrádek nad Nisou, Chotyně, Chrastava, Janovice, Kryštofovo Údolí, Mníšek, 
Nová Ves, Oldřichov v Hájích a Rynoltice se rozhodly, že ve svých obcích vysadí  na oslavu 100. 
výročí vzniku republiky český národní strom lípu. V Chrastavě se tak stane 28. října 2018 v 10 
hodin v parčíku mezi autobusovým nádražím a hasičskou zbrojnicí. Místo bylo vybráno s 
ohledem na to, že v těsném sousedství v parčíku u autobusového nádraží roste již 50 let lípa, 
která byla zasazena chrastavskými skauty v předvečer 50. výročí vzniku republiky 27. října 1968 
jako strom republiky a která je dokonce v současnosti hodnocena ve finále celostátní ankety Strom svobody roku 2018.  Slavnostního 
vysazení nové lípy ke 100. výročí se zúčastní předsedkyně mikroregionu paní Jana Mlejnecká, budou pozváni starostové obcí mikroregionu 
a zazpívá školní pěvecký sbor Jiřičky.  

Odhalení busty T. G. M.: 29. října od 15 hodin (původní čas 16 hodin byl z důvodu dostatku denního světla posunut na hodin 15) bude v 
parku u hasičského muzea odhalena busta prezidenta osvoboditele Tomáše Garrigue Masaryka  a park pojmenován jménem našeho 
prvního pana prezidenta. Stane se tak za účasti zástupců Československé obce legionářské, která je dárcem busty a Pěší roty aktivních 
záloh Čestmíra Šikoly, která v parku též vysadí jako svůj dar Chrastavě vlastní lípu. Opětovně zazpívá školní pěvecký sbor Jiřičky a pan 
Jaroslav Smola s doprovodem zazpívá píseň nejkrásnější. 

Vážení spoluobčané, věřím, že oslavy 100. výročí vzniku republiky proběhnou v Chrastavě v opravdu důstojném a slavnostním prostředí. 
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 A věřím, že se těchto oslav co nejvíce z Vás osobně zúčastní.  Oslava vzniku Československé republiky si to zaslouží. 

Oslavy 100. výročí republiky budou zároveň posledním setkáním vedení města volebního období 2014 – 2018 s veřejností  a příležitostí 
prvního setkání s veřejností nových členů zastupitelstva města volebního období 2018 – 2022 vzešlých z voleb konaných 5. a 6. října 2018. 
V případě, že nebude podán protest proti výsledkům voleb, bude se hned po oslavách 100. výročí vzniku republiky ve  středu dne 31. října 
2018 konat od 17 hodin ustavující zasedání zastupitelstva, které si zvolí ze svých řad vedení města pro volební období 2018 –2022.                 

Chrastava  9. 7. 2018 aktualizováno 10. 9. 2018                                                               Michael Canov,  starosta  

Pokračuje oprava cest na hřbitově
V letošním roce jsme opět pokročili v projektu celkové regenerace prostoru městského hřbitova v Chrastavě. Nově byly vydlážděny 4 cesty a 
to boční cestičky hned za vstupem vpravo a vlevo, cesta od křížku vlevo a přístupová cesta k pomníčku mezi křížkem a domkem správce. Na 
dláždění byly použity žulové kostky, které byly získány z rekonstrukce chrastavského náměstí, kde v minulých měsících proběhla celková 
rekonstrukce. 
Náklady na tuto akci byly z větší části hrazeny z rozpočtu města, ale podařilo se získat i prostředky z rozpočtu Mikroregionu Hrádecko-
Chrastavsko z dotace poskytnuté z grantového fondu Libereckého kraje a to ve výši 50.000,- Kč. Celkové náklady byly více než 300.000,- 
Kč.
V letošním roce chceme ještě stihnout další část regenerace zeleně, která by navázala na již proběhlou I. etapu, v rámci které byly staré lípy 
podél hlavní cesty nahrazeny 
novými a obnovit část 
stromořadí mezi křížkem a 
domkem správce hřbitova.

V Chrastavě 
dne 12. 9. 2018

                                                                                              
Mgr. Jakub Dvořák,

vedoucí ORM 
MěÚ Chrastava 
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Starosta  města podle § 15 odst. 1 písm. g) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých 
zákonů 
o z n a m u j e :
1. Volby do zastupitelstva obce se uskuteční:   v pátek    dne 5. října 2018 od 14:00 h. do 22:00 h.
                                                                        v sobotu  dne 6. října 2018 od   8:00 h. do 14:00 h.

2. Místem konání volby jsou
okrsek č. 1
zasedací místnost MěÚ, nám. 1. máje 1, Chrastava
pro voliče bydlící v ulicích: Bílokostelecká, Cihlářská, Liberecká, Luční, Malá Kostelní, Muzejní, Nádražní, Pobřežní,  Polní, 
Revoluční, Sedmidomská, Soudní, Turpišova, Větrná, Žitavská

okrsek č. 2 
Společenský klub (CVA), Turpišova 407, Chrastava,
pro voliče bydlící v ulicích: Alšova, Bezručova, Družstevní, Frýdlantská, Hřbitovní, Kostelní, Loudátova, Mlýnská, Mostní, nám. 
1. Máje, Richtrův Vrch, Spojovací, Sportovní, Školní, Vysoká, Víska, Vítkovská, Víta Nejedlého, Novoveská, Města Lwówek 
Śląski

okrsek č. 3 
budova Mateřské školy, Nádražní 370, Chrastava,
pro voliče bydlící v ulicích (v k. ú.): Andělohorská, Barandov, Andělská Hora, Lipová, Ještědská, Na Hůrce, Nový Domov, 
Tovární, U Nisy

okrsek č. 4
budova bývalého "S-klubu", Střelecký Vrch 709, Chrastava,
pro voliče bydlící v ulicích: Střelecký Vrch, Textilanská

okrsek č. 5
budova ZŠ a MŠ, Horní Vítkov 69, Chrastava,
pro voliče bydlící v k. ú.: Dolní Vítkov, Horní Vítkov
                                                                                                                                                  Ing. Michael  C a n o v, starosta

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

pro volby do zastupitelstva města Chrastava 

konané ve dnech 5. a 6. 10. 2018

Tradiční podzimní svoz odpadů proběhne 6. a 7. října 2018
Tradiční podzimní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu se uskuteční v sobotu 6. a v neděli 7. října 2018. Systém svozu zůstává 
stejný jako v loňském roce – městem bude projíždět souprava kontejnerů s obsluhou, která bude odpad vybírat a ukládat přímo na vůz. 
Rozpis míst i časů je uveden dále. Další možností, jak zlikvidovat objemný a nebezpečný odpad, který nelze uložit do sběrné nádoby určené 
pro směsný odpad, je využití služeb sběrného dvora.
Do 200 kg/osobu/rok je tato služba pro fyzické osoby, které jsou přihlášeny k trvalému pobytu v Chrastavě a jsou poplatníky místního 
poplatku za odpady ZDARMA.
Výrobky pro zpětný odběr – lednice, mrazáky, pračky, myčky, sušičky, mikrovlnné trouby, sporáky, výpočetní technika, televizory, 
přehrávače, videa, elektrické modely, hračky, svítidla apod. přednostně odkládejte na sběrném dvoře v Liberecké ulici. Tyto výrobky se 
nezapočítávají do limitu 200 kg/osobu/rok a vybírají se také ZDARMA.
Děkujeme Vám, že využíváte nabízených služeb a odpad nekončí na černých skládkách v okolí města.
V Chrastavě dne 19. 9. 2018          Šárka Spáčilová, DiS. – referent odpadového hospodářství

Z činnosti Městské policie Chrastava – 8 / 2018

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).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Zadržení řidiče motor. vozidla jedoucího pod vlivem alkoholu a bez řidičského oprávnění.
Rušení nočního klidu – řešeno dle zákona 
opakované výjezdy a kontrola objektů na základě signálu z PCO spolupráce s RZS Liberec
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Odchyt toulavých zvířat  v katastru obce:  4x, uhynulé zvíře: 1x  
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Kultura... stalo se / programy S-klubu a kina

Zuzana Bubílková v Chrastavě
Dne 11. 9. 2018 se uskutečnila v sále Společenského klubu beseda 
s novinářkou, publicistkou a moderátorkou paní Zuzanou Bubíl-
kovou.
Zuzana Bubílková (*11. května 1952 ve Zlíně) je televizní novinářka, 
publicistka a moderátorka. Narodila se ve Zlíně, ale ještě během 
dětství se i s rodiči přestěhovala na Slovensko. Jejím nejznámějším 
televizním a divadelním pořadem se stal politicky laděný satirický 
cyklus S politiky netančím později přejmenovaný na Politické 
harašení, který připravovala společně s Miloslavem Šimkem.
Začínala ve Slovenské televizi. Společně s Otou Černým uváděla 
pořad Co týden dal. Po rozpadu Československa přesídlila do 
České republiky a pracovala v České televizi, souběžně s tím také v 
soukromém rádiu Frekvence 1. Z té doby pochází také její první 
kontakty s Divadlem Jiřího Grossmanna, kde zpočátku vystupovala 
v pořadech Miloslava Šimka nejprve pohostinsky, později 
pravidelně a systematicky. Od roku 1995 pak také pravidelně 
vystupovali nejprve ve veřejnoprávní České televizi, poté pod 
změněným názvem v Televizi Nova. Ve své divadelní činnosti na TV 
Nova pokračovala i po úmrtí (2004) svého jevištního partnera 
Miloslava Šimka. Kvůli nemoci ale musela na čas skončit. Napsala i 
knihy Co kamery neviděly (o svém působení v televizi v revolučních 
a porevolučních letech) a Co týden (ne)dal (o svém moderování 
diskusních pořadů Československé a později České televize).

Besedy se zúčastnilo cca 25 občanů, poslechli si vyprávění o jejím 
dětství a z natáčení jejich pořadů jak v televizi, tak v rádiu a také měli 
možnost se seznámit se šperky, které paní Bubílková vyrábí a 
přivezla s sebou na ukázku.  Byl to příjemně strávený podvečer.
                                                              Libuše Junková, knihovnice
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Košt vín v Chrastavě již po čtvrté
   Stalo se podzimní tradicí, že v Chrastavě na náměstí se koná akce 
„Košt vín“, kterou připravuje Město Chrastava ve spolupráci s 
Vinotékou U koně. Letos se uskutečnil již 4. ročník a to v sobotu 15. 
září. K dobré atmosféře přispěla cimbálová muzika Bohuslava 
Eliáše. Svým vystoupením potěšil dětský soubor Jiřičky a pěvecký 
sbor ZŠ Vítkov. Manželé Průšovi připravili opravdu bohatou nabídku 
vín. Určitě si každý vybral podle své chuti. K vínu bylo i co 
zakousnout – topinky, sýry, škvarky, klobásky. Byla i možnost 
posedět při kávičce s domácím švestkovým koláčem. Počasí 
nezklamalo, návštěvníci se mohli skrýt před slunečními paprsky pod 
stanem a užít si tak příjemné odpoledne. Někteří přišli poprvé, jiní 
jsou pravidelnými hosty. Těšíme se na další ročník s výborným 
vínem.
                                            Jitka Marxová – infocentrum Chrastava

Zdeněk IZER

v CHRASTAVĚ

Nenechte si ujít!
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SPOLEČENSKÝ KLUB
CHRASTAVA

PROGRAM NA ŘÍJEN 2018

 15.

 18.

 23.

 26.

 30.

 10.

 4.

19 h. KINO

NÁMĚSTÍ

10 h. KINO

18 h. KOSTEL

17 h. CVA

19 h. KINO

17 h. KINO

Pondělí

Čtvrtek

Úterý

Pátek

Úterý

Středa 

Čtvrtek

Předprodej v Infocentru 
nebo na 
Vstupné: 220,-Kč

www.e-vstupenka.cz

Předprodej v Infocentru 
nebo na 
Vstupné: 250,-Kč

www.e-vstupenka.cz

Pohádka pro děti
Vstupné: 40,-Kč

Ú činkuje pěvecký soubor Ještěd

Přijďte si vydlabat dýni -
dýně budou připraveny.
Ochutnávka dýňové polévky.

Hostem večera bude
Petr Lüftner

ZDENĚK IZER „Na plný coole”

Osobnost a sportovec Chrastavy 2018

ZAKLETÁ PRINCEZNA

KONCERT K PŘÍLEŽITOSTI
STÁTNÍHO SVÁTKU

HALLOWEENSKÝ VEČER

TECHTLE MECHTLE a kočky

MĚSTSKÉ TRHY

GALERIE:  150 let sboru dobrovolných hasičů v Chrastavě

http://www.e-vstupenka.cz
http://www.e-vstupenka.cz
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PROGRAM KINA
DIGITÁLNÍ MÌSTSKÉ KINO CHRASTAVA

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

ŘÍJEN 2018

Pátek 5. října v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI Pondělí 22. října v 19:00 hodin

BELLA A SEBASTIAN 3: PŘÁTELÉ NAVŽDY – Francie – KING SKATE – ČR – dokumentární – 82 minuty – přístupný
rodinný – 91 minuta – přístupný Přilepit se k betonu. Vysvištět prostorem. Mít to všechno v pohybu. 
Uběhly už dva roky od posledního příběhu o přátelství mezi Bellou a Se- Skateboard! V šedi ČSSR 70. a 80. let něco úplně jiného, úplně nového. 
bastianem. Sebastian dospívá a z Belly se stává maminka tří roztomi- Láska na první pohled. Nekonečnej mejdan. Adrenalin. Kultovní postavy 
lých štěňátek. Pierre a Angelina budou mít svatbu a sní o novém životě českého a světového skateboardingu v příbězích zlámaných kostí, ne-
na jiném místě, jinde než v horách… Sebastian však své hory opustit zlomných přátelství a divoké jízdy za svobodou uprostřed komunismu.
nechce.                                                                            Vstupné: 110 Kč                   Vstupné: 100 Kč, v předprodeji IC Chrastava 80 Kč

Pátek 5. října v 19:00 hodin Pátek 26. října v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI

TOMAN – ČR – drama – 145 minut - mládeži přístupno od 12 let KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA – ČR – pohádky – přístupný
Filmové drama režiséra a producenta Ondřeje Trojana o vzestupu a pá- Barborka s Tomíkem tráví prázdniny u babičky a dědy v kovárně pod 
du člověka, který kšeftoval s osudy lidí.                          Vstupné: 120 Kč Dračí skálou, kde ze všech sil pracuje i netradiční pomocník dvouhlavý 

dráček Čmoudík. Jednou, když se děti chystají přespat v jeskyni spo-
lečně s dráčkem, objeví na zdi jeskyně starou mapu a Čmoudík, jehož Pátek 12. října v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI
jedna hlava mluví česky a druhá slovensky, začíná vyprávět napínavý VILÍK: RYCHLE A VESELE – Malajsie – animovaný – české 
příběh o vzniku království Draka, velké lásce princezny Adélky a prince znění – přístupný
Janka, o letité kletbě a strašlivém Drakovi, o zlém skřítkovi Blivajzovi, Malé autíčko Vilík má velký sen - chce se stát králem silnic ve svém rod-
ale i o tajemství Pomněnkové louky, ztraceném dračím vejci a párku klo-ném městě Gasket City. Navíc je "až po duši" zamilovaný do modelky 
kanů. Zajímá Vás, kdy draci tančí hip hop, jak se slaví vánoce v dračí Belly. Jenže v cestě mu stojí její přítel Ben a také zlý náklaďák Kaiser, 
jeskyni, jakou kouzelnou moc má sto let nemytý dračí zub a hlavně proč který Bellu unese. Vilík brzy zjistí, že zůstat věrný sám sobě je těžší úkol 
draka bolí hlava?         Vstupné: 120 Kčnež získat osobní slávu a také srdce své lásky.

   Vstupné: 100 Kč, v předprodeji IC Chrastava 80Kč
Pátek 26. října v 19:00 hodin

HOVORY S TGM – ČR – drama – 80 minut – přístupnýPátek 12. října v 19:00 hodin
Jan Budař jako Karel Čapek a Martin Huba jako T. G. Masaryk excelují v VENOM – USA – akční – české znění - mládeži přístupno od 12 let
příběhu jednoho z nejslavnějších rozhovorů naší historie. Filmové Na stříbrné plátno se řítí jeden z nejzáhadnějších, nejrozporuplnějších 
„Hovory s TGM“ přinášejí na plátna kin nečekané napětí, emoce a střet 

a nejdrsnějších anti-hrdinů filmového světa značky Marvel. V hlavní roli 
dvou významných mužů.

smrtonosného Venoma se představí na Oscara® nominovaný Tom 
  Vstupné: 120 Kč, v předprodeji IC Chrastava 90 Kč

Hardy.             Vstupné: 130Kč
 
Pátek 19. října v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI

ČARODĚJOVY HODINY – USA – rodinný – české změní - 105 
minut – přístupný
Objevte dům, kde vládnou kouzla.
   Vstupné: 100 Kč, v předprodeji IC Chrastava 80Kč

Pátek 19. října v 19:00 hodin

MARS – ČR – komedie – 84 minuty – přístupný
Lety na Mars dávno vyšly z módy. Marťanskou vědeckou stanici udržuje 
v nouzovém režimu zastaralý robot Bot, ponechaný kdysi na Marsu své-
mu osudu. Místo náhradních dílů přiletí čeští turisté, kteří se na Marsu 
chtějí oženit. Ale do vesmíru by neměli létat lidé, kteří nemají vyřešené 
svoje osobní problémy. Robot přežil pět velkých prachových bouří, četl 
jen komiks o Indiánech a několikrát ho trefil blesk. Už nechce být sám. 
Může umělá inteligence žárlit? Když tají polární čepičky, dějí se věci, 
které by se jindy stát nemohly…
   Vstupné: 120 Kč, v předprodeji IC Chrastava 90Kč

Pondělí 22. října v 17:00 hodin 
PŘEDSTAVENÍ NEJEN PRO SENIORY

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ – ČR – komedie – 95 minut – přístupný
Režisér úspěšné romantické komedie Pohádky pro Emu, Rudolf Havlík 
přichází s novou komedií s hvězdným hereckým obsazením Po čem mu-
ži touží. Scénář o věčném soupeření mužského a ženského světa na-
psal společně se spisovatelkou Radkou Třeštíkovou, která je jednou 
z nejprodávanějších domácích knižních autorek.
            Vstupné: 100 Kč, v předprodeji IC Chrastava 80 Kč,senioři 50Kč
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Sportovní zpravodajství... výsledky / události
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Kuželkáři Spartaku Chrastava reprezentovali v partnerském městě Eichstätt
  Kuželkáři oddílu Spartak Chrastava navázali na partnerskou     V sobotu dopoledne jsme od deseti hodin odehráli druhé utkání, 
tradici měst a navštívili ve dnech 30. 8. – 2. 9. 2018 sportovce- tentokrát šestičlenných družstev. Na výsledcích obou utkání bylo 
kuželkáře v Eichstättu a oplatili tak jejich návštěvu v loňském roce vidět, že domácí využili výhodu domácího prostředí  a  pro nás  
2017 v Chrastavě.  Naše delegace sportovců-kuželkářů dorazila do jiných disciplín. To není pro naše hráče omluva, ale domácí 
Eichstättu v počtu 12 osob.  prostředí, čtyřdráha a disciplína 120 hodů namísto naší disciplíny 
   Po příjezdu do Eischtättu  ve  čtvrtek 30. srpna jsme byli ubytováni 100 hodů udělaly své. Celkově jsme nevyhráli, ale dílčí výsledky 
v tradičním Kolpingtag hotelu. našich hráčů byly i soupeřem kladně hodnoceny. Tři naši hráči Karel 
Večer jsme poseděli na společné večeři s hostitelskými  kuželkáři . Mottl, Jana Vokounová a Ivana Kaanová překonali pětistovku a ani 
  V pátek dopoledne nás přijal a osobně přivítal na radnici pan ostatní nezklamali očekávání. Po utkání se naši hostitelé 
starosta Andreas Steppberger, který nás seznámil s historií města a (mimochodem hrají zemskou ligu) přiznali, že po loňských 
partnerství. Pan starosta konstatoval, že partnerství s Chrastavou zkušenostech  v Chrastavě z nás měli strach. Sobotní večer jsme 
není jen formální na papíře ale i v praxi.  Měli jsme dva tlumočníky, potom strávili návštěvou  Volkfestu, kde nám naši hostitelé předem 
takže jazyková bariéra nebyla překážkou. Jedním tlumočníkem blokovali místa. Hostitelé tam slavili dohromady s námi a strávili 
byla paní Sigrid Dostálová – manželka našeho hráče a druhým byl jsme pěkný večer. Poseděl u nás ještě i přes ostatní povinnostii 
mladík Lukáš Martin.  Lukáš se ukázal jako velice zdatný tlumočník dlouhou dobu starosta Eichstattu pan Andreas Steppberger. Ještě k 
a  pro  potřeby tlumočení skutečně perspektivní. Po přivítání na panu starostovi  je třeba poznamenat, že je v úřadu již 6 let od roku 
radnici pro nás připravili hostitelé poznávací procházku městem s 2012. Podle reakcí návštěvníků a obyvatel bylo vidět, že je v Eich-
detailním výkladem průvodce. Musíme konstatovat, že prohlídka stättu velmi populární.
města naprosto v dobrém předčila pověst nejmenšího univerzitního     V neděli ráno jsme po oficiálním rozloučení  vyrazili domů a zcela 
města Německa a současně města, kterého minula válečná bezpečně dorazili odpoledne do Chrastavy. Určitě jsme kladně 
devastace. Ve městě je mnoho velmi zachovalých objektů a navázali na celkovou tradici partnerství obou měst a dle reakcí 
památek.  V poledne jsme absolvovali oběd a posezení v typicky všech je partnerství mezi Chrastavou a Eichstättem na dobré 
bavorské restauraci U Trumpety. Odpoledne jsme odehráli první úrovni.
sportovní utkání čtyřčlenných družstev. Po utkání jsme poseděli v 
kuželně v přátelské atmosféře.       František Vokoun – předseda oddílu kuželek Spartak Chrastava

Závodní činnost Orientačního klubu Chrastava
Ve výsledcích uvádíme umístění našich závodníků do prvních tří 10. - 12. 8. POLSKO - GRAND PRIX POLONIA 
míst, výjimečně i další. (3 etapy - pořadatel Piechovice u Sklarske Poreby, prostor Jaku-

szyce, Piechovice)
výsledky:  D65 1. Z.Šaffková, D70 1. E.Kašková1. PRÁZDNINOVÉ ZÁVODY

6. - 8. 7. VETERAN CUP OPEN 
10. - 12. 8. RUMCAJSOVY MÍLE (3 etapy - pořadatel Vamberk a Kostelec nad Orlicí, prostor 
(3 etapy, pořadatel Jičín, prostor Valečov v Českém ráji)Brumbárov v  podhůří Orlických hor)
výsledky: H45 3. I.Vydravýsledky: D65 3. A.Ševčíková

24. - 26. 8. PĚKNÉ PRÁZDNINY 13. - 15. 7. H.S.H. VYSOČINA CUP 
(3 etapy, pořadatel Turnov, prostor Branžež v Českém ráji)(3 etapy - pořadatel Chrast, prostor Lipnice nad Sázavou)
výsledky: D21L 1. K.Kašková, D65 1. Z.Šaffková, H60 2. R.Kaška

4. - 5. 8. LOKO TOUR BEDŘICHOV 
31. 8. - 2.9. CENA VÝCHODNÍCH ČECH (2 etapy - každá hodnocena samostatně, pořadatel Loko Liberec, 
(3 etapy, pořadatel Hradec Králové, prostor Radvanice na Brou-prostor  Bedřichov v Jizerských horách)
movsku)výsledky: 

sobota: D35 2. B.Lankašová, H55 2. P.Gorčica
31. 8. - 2. 9. WEST CUP neděle: D35 1. B.Lankašová, D60 3. V.Bradnová, H40 2. P.Pachner, 
(3 etapy, pořadatel Nejdek, prostor okolí Nejdku v Krušných horách)H55  3.P.Gorčica
výsledky:  H10 2.T.Polák
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Soustředění orienťáků v Kytlici

Chrastavští turisté vyrazili do Jeseníků

2. MISTROVSKÉ ZÁVODY
15. - 19. 9.  MISTROVSTVÍ A VETERANIÁDA ČR 
                  NA KLASICKÉ TRATI
(pořadatel Prostějov a Konice, prostor Kladky v okrese Prostějov)
!!! Početně malá výprava přivezla TŘI MEDAILE: 
ZLATO (D65 1. Z.Šaffková), STŘÍBRO (D 35 2. K.Kašková), 
BRONZ (D65 3. A.Ševčíková). Gratulujeme!
V první desítce ve finále A dosáhl krásného výsledku v kategorii H50 
I.Vydra, skončil 6.
Na snímku zleva všechny tři medailistky: K. Kašková, Z. Šaffková, 
A. Ševčíková.

3. ZEMSKÉ(B) a CELOSTÁTNÍ(A) ZÁVODY
8. - 9. 9. NOVÝ BOR (prostor Radvanovice u Sloupu v Čechách)
Sobota: D50B 1. P.Pavlíková, D65B 2. Z.Šaffková, D70 2. E. 
Kašková
neděle D65B 1. Z.Šaffková, D70B 2. E.Kašková, H35B 3. J.Polák

                                                                        E. Kašková, OK CHA

Skončily prázdniny a nám orienťákům začala druhá, podzimní část ších třech košů losovali členy štafety. Pak už nezbývalo nic jiného 
sezony. A hned hodně svižně. V pátek 14. 9. 2018 jsme vyjeli na než hajdy do hajan. Na pokojích bylo ještě slyšet šepoty a chi-
víkendové podzimní soustředění. Sešlo se nás již tradičně téměř 70 chotání, ale ne dlouho.
a tak už máme docela problém se sháněním ubytování s tak velkou Ráno po snídani začal boj. Jednotlivé úseky štafet byly zajímavě 
kapacitou a zároveň s dostupnými zmapovanými prostory. Tentokrát nakombinované. Všichni se snažili, všichni běželi na doraz a po 2 
se nám to podařilo v ubytovacím zařízení Kovošrot v Kytlici v Lu- hodinách jsme znali vítěze. Nebyli to však jen ti 4 borci z první 
žických horách. štafety, ale všichni, kteří doběhli. 
Již tradičně chodíme první den soustředění do terénu v noci. Na A to už se pomalu blížil závěr našeho společného víkendu. Po 
tréninku byla úplná tma, ale na obloze se objevila spousta hvězdiček obědě následoval úklid, balení a v neposlední řadě vyhodnocení 
a i zamlžený měsíc. S čelovkami, či baterkami všichni připravené tréninků a vlastně celého pobytu. Děti nám udělaly velkou radost, 
tratě s nadšením absolvovali a nikdo se neztratil. protože tentokrát všechny, až na malé výjimky, pracovaly na 100 i 
V sobotu byly připraveny 2 tréninky ve velice náročném skalnatém více procent. Všechny dostaly malinkou odměnu. Věříme, že si 
terénu. Dopoledne jsme vyjeli do cca 13 km vzdáleného Prysku.  Na kromě ní odvezly domů cenné zkušenosti, které využijí v dalším 
devíti různých okruzích si děti i dospělí zdokonalovali orientaci ve orienťáckém životě.
skalách. Po obědě a krátkém odpočinku nás autobus dopravil do 
Mlýnů. Tam na nás čekaly dlouhé úseky, to znamená trénování Ještě bych chtěla poděkovat všem pomocníkům, kteří s námi 
volby postupů mezi kontrolami, a shluky kontrol, tam zase jde o to soustředění připravili, všem maminkám a tatínkům, kteří podpořili 
zkoušet si na malém prostoru přesnost dohledávek. naše chuťové buňky různými maškrtkami a v neposlední řadě řidiči 
Unaveni jsme se vrátili na večeři a po ní byla na programu krátká autobusu Liboru Matyášovi za perfektní a bezpečnou jízdu. Část 
zkouška postřehu formou testu. Postřeh, to je jedna z dovedností soustředění jsme dětem hradili z grantu města Chrastavy, za což mu 
důležitých pro orientační běh. A pak došlo k veselému losování patří dík.
nedělních štafet. Nasazeni byli aktéři nejkratších úseků a ti si z dal-               Pavla Vokálová, OK Chrastava

 
 

  

     Na letošní týdenní dovolenou si téměř čtyřicítka chrastavských turistů naplánovala šlapání po Jeseníkách. Prvního září 2018 jsme ráno 
za deště nakládali kufry a vydatný déšť nás provázel celou cestu až do Rychnova nad Kněžnou, kde jsme měli první zastávku. Ovšem hned 
po příjezdu k Penzionu U Petra v Lipové u města Jeseník, kde jsme měli zajištěné ubytování a stravování, přestalo naštěstí pršet. A tak tomu 
bylo po celý týden, svítilo nám sluníčko a některé výlety jsme absolvovali jen tričkách. Každé ráno jsme společně opouštěli naši základnu 
úderem deváté hodiny a vydávali se na poznávání Jeseníků. Rozdělili jsme se vždy na dvě skupiny. Ta první chodila více kilometrů a 
obdivovala krásy jesenických kopců. Druhá se naopak držela níže a navštěvovala spíše památky.
     V neděli jsme všichni vystoupili na Rejvízu. Jedná se o nejvýše položenou horskou osadu ve Slezsku (780 m). O vyřezávaných židlích s 
obličeji, které proslavily Penzion Rejvíz, slyšel snad už každý. První parta se vydala směrem na Heřmanovice, druhá skupinka se prošla 
lesem po dřevěných chodníčcích k Mechovému jezírku, což je největší rašeliniště na Moravě. Zpátky jsme se vraceli za husté mlhy kolem 
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pomníku k 1. sv. válce. V pondělí autobus dovezl zdatnější turisty na Černohorské sedlo (1.013 m n. m.), odkud pokračovali na horskou túru 
přes Keprník a Šerák, nejstarší moravskou rezervací, do Ramzové. Ostatní jeli přímo z Ramzové čtyřsedačkovou lanovkou na Čerňavu a 
dále dvousedačkovou na Šerák (1.305 m n. m.).  Závěrečným šesti kilometrovým klesáním jsme se všichni sešli v údolí. V úterý nás potěšilo 
polské historické město Paczkow s renesanční radnicí, několika bohatě zdobenými kostely, s pískovcovými sochami, městským opevněním 
s 19 věžemi a 3 bránami ze 14. století. Na jednu z věží jsme vystoupali po 125 schodech a odměnou nám byl výhled na celé starobylé město. 
Po návratu do Čech jsme zastavili v Javorníku. První skupina se rozhodla pro deseti kilometrovou naučnou stezku Račím údolím přes 
Čertovu kazatelnu okolo secesní Tančírny. Zbytek zašel kolem kostela Nejsvětější Trojice (1718) do infocentra a muzea na putovní výstavu 
„Proměna času – krásné časy monarchie“. Po dalších 135 schodech jsme se dostali na zámek Jánský vrch. Součástí prohlídky je i unikátní 
sbírka dýmek. Ve středu jsme zajeli do Lázní Jeseník, které založil Vincenz Priessnitz pod Studničním vrchem. Je zde mimořádně čisté a 
uzdravující klima s úchvatnými výhledy na Hrubý Jeseník. Někteří si odtud udělali výlet na rozhlednu Zlatý Chlum. Ale většina z nás dala 
přednost domluvené exkurzi na Dlouhých stráních. Zaparkovali jsme v Koutech nad Desnou a k horní nádrži jsme vyjeli místním 
ekoautobusem. Přečerpávací vodní elektrárna je technickou památkou a je největším vodním dílem v České republice. Ovšem my jsme měli 
smůlu, neboť  probíhala odstávka turbíny i rozvodny a dolní nádrž byla zrovna vypuštěna. Ale do podzemní strojovny jsme se mohli podívat a 
film nám byl puštěn. Horní nádrž nás nezklamala, i když letošní sucho se projevilo i tady na množství vody v nádrži. Ovšem panoramata stála 
za to. Ve čtvrtek nás čekaly další lázně, tentokrát Karlova Studánka. Lázně malé, ale malebné. Odtud se vydáváme na nejvyšší vrchol 
Moravy – Praděd (1.492 m n. m.). Pár z nás se na Ovčárnu nechalo vyvézt, ale naši „dravci“ sem šlapali z Černohorského sedla přes 
Švýcárnu. I na Pradědu se opravovalo, ale výtah na vyhlídku byl naštěstí v provozu, a tak toho mnozí z nás využili. A výhledy? Jedním slovem 
– nádhera. V pátek si mohl zvolit každý svůj program, ale i tentokrát nás probudilo sluníčko, a tak se šlapalo i poslední den. Někteří se vrátili 
do Lázní Jeseník, jiní šli z Karlovy Studánky údolím Bílé Opavy a jedna skupina si prošla městem Jeseník, kde navštívila Katovnu a gotickou 
Vodní tvrz, v které se nachází Vlastivědné muzeum Jesenicka. Dovolená se nám opravdu vydařila. Trávili jsme společně i večery při kytarách 
a zpěvu nebo při kartách. Byli jsme spokojeni s ubytováním, jídlem a vším, co jsme viděli. Na zpáteční sobotní cestě domů jsme si ještě 
udělali přestávku na prohlídku Šumperka. Tady většina z nás zašla do Evropského domu, kde jsme neodolali zajímavé expozici 
Čarodějnické procesy. Je pravda, že se buduje a opravuje skoro ve všech městech, která jsme navštívili, ale celkový dojem nám to nezkazilo 
a vraceli jsme se na výsost spokojeni.
                                                                                                                                                      Jitka Marxová – KČT Chrastava 20. 9. 2018

Zářijový výlet turistů na Čížovku a do Kosmonos
     Krátce po své týdenní dovolené v Jeseníkách podnikli chrastavští turisté další výlet. Ve čtvrtek 20. září 2018 vyrazili ze Suhrovic a došli na 
Čížovku u Kněžmostu. Je tu postavená nová takřka 40 m vysoká rozhledna ve tvaru jehlanu, na kterou vede 154 schodů a má pět 
vyhlídkových plošin. Dvě nejvýše umístěné plošiny mají proskleněné lávky a na vrcholu je zvon, na který si lze zazvonit. Je odtud krásný 
výhled na Český Ráj. Z Čížovky jsme sešli do Drhlen, kde na nás čekal autobus, kterým jsme se přemístili do Kosmonos. Tady jsme měli 
domluvenou prohlídku Lorety.
     Loreta patří k architektonickým skvostům Kosmonos. Byla postavená v letech 1702 – 1708. Soubor staveb loretánského poutního místa 
zahrnuje Kapli sv. Martina, kryptu, barokní sochy, zvonici a je dokola obklopena ambitem. Prohlídka byla velmi zajímavá. Odtud jsme 
pokračovali naučnou stezkou do přírodní rezervace (vyhlášená již v roce 1950) Baba a Dědek.
    Baba je vysoká 363 m n. m. a Dědek je o pár metrů nižší – 358m n. m. Jedná se o vulkanický suk těchto dvou vrcholů a je to vlastně 
čedičová vyvýšenina s otevřeným torzem někdejšího sopečného kráteru. Odtud jsme se po modré značce dubohabrovým lesem dostali až k 
známému zaparkovanému letadlu.
      Vyřazené letadlo Iljušin se nachází u rychlostní silnice R10 a nabízí občerstvení i posezení v  restauraci přímo v letadle, kde je možné 
také nakouknout i do kokpitu. Zde jsme výlet zakončili, počasí nám přálo a my jsme byli rádi, že jsme zase poznali pár nových míst v našem 
kraji.                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                       Jitka Marxová – KČT 22. 9. 2018
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V říjnu letošního roku oslaví své životní jubileum 85 let bývalý předseda našeho Klubu turistů v Chrastavě Jan 
Horáček.
Po celý život se věnoval turistice, zastával funkce ve vedení KČT a byl u zrodu tradice každoročního zimního 
pochodu pro širokou veřejnost Chrastavské šlápoty  a jarního setkávání turistů na Výhledech.
Zajímá se stále o dění v oblasti turistiky, je místopředsedou odboru KČT a my čerpáme z jeho zkušeností a 
znalostí při plánování naší činnosti. 
V letošním roce při oslavách 130 KČT obdržel pozvánku do senátu PČR jako výraz ocenění jeho zásluh o roz-
voj české turistiky a převzal zlatou pamětní medaili vydanou ke 130 letům KČT.   

Přejeme mu ze srdce mnoho zdraví do dalších let.
                              Turisté OKČT Chrastava

Turista každým coulem

V první české škole jsou po 80 letech opět školáci
První česká škola v Chrastavě v dnešní Revoluční ulici byla postavena a dána do provozu před 95 lety v roce 1923. Před 80 lety přivítala 
škola na začátku školního roku své žáky naposledy. Za necelý měsíc v noci z 29. na 30. září byl v Mnichově „o nás bez nás“ podepsán 
ostudný diktát o postoupení pohraničních území Československa (včetně Chrastavy) Německu a již 6. října 1938 se Chrastavou 
producíroval Adolf Hitler. Mezitím v prvním říjnovém týdnu byla česká škola uzavřena a žáci spolu se svými rodiči prchali do zbytkového 
Československa.  
Po druhé světové válce se školáci do této budovy již nevrátili a v budově byla zřízena mateřská škola. Až v pondělí 3. září 2018 se z důvodu 
rekonstrukce budovy školy ve Školní ulici do první české školy vrátili po 80 letech školáci - prvňáčci, kteří zde stráví celý školní rok 
2018/2019. 
Bylo tak pro mě a paní místostarostku dvojnásobnou ctí, že jsme mohli spolu s panem ředitelem první třídy osobně navštívit, žáky pozdravit a 
přinést jim malé dárky v jejich první školní den. 
Následně jsme poté navštívili naši malotřídní ZŠ a MŠ ve Vítkově, kde jsme se setkali se všemi žáky naší školičky. 

Chrastava  3. 9. 2018                                                                Michael Canov,  starosta  

Školy, školky, školství
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Zahájení školního roku 2018 / 2019

Vystoupení vítkovských školáků na koštu vín

Prázdniny jsou zase za námi a nezbývá nic jiného než se opět vrátit 
do školních lavic. Všichni jsme načerpali nové síly na nadcházející 
školní rok. 
Školáci zasedli do lavic v pondělí 3. 9. 2018. Někteří školáci dokonce 
poprvé. Nejenom prvňáčky přivítali do školní docházky ve Vítkovské 
škole pan starosta Michael Canov a paní místostarostka Zita 
Václavíková. Nepřišli s prázdnou, přinesli dárky, kterými děti velmi 
potěšili. A noví kamarádi nepřišli jen do školy, ale také do školky. 
Přejeme všem dětem a žákům úspěšný nový školní rok plný zážitků 
a nových poznatků, rodičům hodně trpělivosti a radosti, 
zaměstnancům školy pohodový školní rok. 
                                                            Bc. Daniela Reslová, učitelka
                                           Mgr. Romana Sobotková, ředitelka školy

Sobota 15. 9. 2018 přinesla Chrastavákům i širokému okolí zábavu v podobě Koštu vín na chrastavském náměstí. Při této příležitosti zpestřili 
akci i vítkovští školáci. Ti zazpívali několik lidových písní a další lidovky zahráli na flétničky. 
                                                                                                                                                                           Bc. Daniela Reslová, učitelka

V rámci projektu "Chrastava, Skalice, Bertsdorf-Hörnitz – hasiči společně proti živlům" 
(číslo žádosti 100088718, číslo zákazníka 44840), který byl financován z dotačního 
programu Evropské unie, získaly sbory dobrovolných hasičů z 
Chrastavy, Skalice u České Lípy a německého Bertsdorf-Hörnitz 
finanční prostředky na pořízení hasičské techniky potřebné pro 
jejich záslužnou práci.
Chrastava a Skalice získaly novou cisternu, Bertsdorf - Hörnitz 
získal nové technické vozidlo.
Ve Skalici se dále z prostředků opravila a v Bertsdorfu - Hörnitz postavila nová 
hasičská zbrojnice.
Jednou z podmínek dotace byla tzv. doba udržitelnosti - ve které se pořádala společná 
cvičení jmenovaných sborů. 
V praxi to znamenalo, že po dobu 5 let se budou sbory střídat v pořádání společných 
cvičení.
V sobotu 22. září 2018 se ve Skalici u České Lípy uskutečnilo poslední z „povinných“ 

Chrastava, Skalice, Bertsdorf-Hörnitz – hasiči společně proti živlům

Hasiči Chrastava
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cvičení a tím byly naplnily podmínky dotace. Samozřejmě, že ještě 
nastává velmi důležité období, kdy zaměstnanci Městského úřadu 
(ORM spolu s kolegy ze Skalice u Č.L.) vše zpracují a uzavřou.
Velkým přínosem není jen zlepšení  materiálního zajištění 
hasičských sborů, ale i poznání a spolupráce s kolegy a to nejen v 
České republice, ale i za hranicemi.
To se potvrdilo právě při závěrečném cvičeni, kdy se sbory domluvily 
na další spolupráci i po ukončení tohoto dotačního programu.
Děkuji všem hasičským sborům a zaměstnancům městských úřadů 
jmenovaných obcí za skvělou a příkladnou práci.
                                      Zita Václavíková, místostarostka Chrastava

Chrastavský hasičský sbor má od roku 2013 uzavřenou partnerskou smlouvu s hasiči z partnerského města 
Eichstätt. Hasiči z Eichstättu navštívili město v roce 2010 a 2012. Letos navštívili naše město již potřetí, a to 
u příležitosti konání oslav 150-ti let od založení sboru (zástupci hasičů z Chrastavy navštívili město Eichstätt 
v roce 2013 u příležitosti oslav 150-ti let od založení hasičského sboru v Eichstättu). 
Hasiči z Eichstättu přijeli do Chrastavy v pátek 31. srpna v podvečer, někteří s velkou objížďkou přes 
Zhořelec. Po příjezdu čekala na německé kolegy večeře v „Centru volnočasových aktivit“, kterou zajistilo 
Město Chrastava. K večeři přizvalo Město Chrastava chrastavské hasiče, kteří dělali kolegům z Eichstättu 
společnost a přátelsky se bavili dlouho do noci.
Společný večer „přežily“ obě strany, a tak mohli němečtí kolegové dopoledne následující den navštívit, 
společně se zástupci Města Chrastavy, pracoviště Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje v 
Liberci, kde jim velitel chrastavského sboru, pan Petr Čálek, společně s členy stanice HZS LK představil 
výjezdovou techniku a zázemí profesionálních hasičů. Výklad byl vyčerpávající, a tak všem vytrávilo. S 
touto možností zástupci Města Chrastavy počítali, a tak zajistili oběd v restauraci „Zámeček“. Na oběd byli 
přizváni dále starosta chrastavského sboru pan Petr Tlach a starostka Krajského sdružení hasičů, paní 
Renata Šimíková.
Po obědě se němečtí kolegové vrátili do penzionu Gloria, kde se převlékli do vycházkových stejnokrojů a připravili svůj prapor k 
slavnostnímu nástupu. V 15:00 stáli němečtí kolegové připraveni na náměstí 1. máje, kde se zúčastnili se slavnostního předávání stuh k 
praporu. Na náměstí pronesl velitel německého sboru proslov ke 150. výročí sboru. Následně se zařadili, společně s našimi hasiči, do 
průvodu městem.
Po přesunu na louku za hasičskou zbrojnicí, v rámci blahopřání sboru, poblahopřáli němečtí kolegové našemu sboru a předali mu dary. Na 
oplátku je naši hasiči ocenili pamětní medailí ke 100. výročí založení Československa.
Součástí oslav na louce za hasičskou zbrojnicí byla i dražba obrázků, které vytvořila hasičská mládež. Jeden obrázek z dražených obrázků 
se podařilo německým kolegům získat.
Oslavy dále pokračovaly v přátelském duchu a němečtí kolegové se velmi přátelsky družili s našimi hasiči do pozdních nočních hodin.
V neděli 2. září, po společné snídani, se zástupci našeho sboru rozloučili s německými kolegy, kteří se vydali, s přáním dobré cesty od našich 
hasičů, zpět do Eichstättu. 
Tímto děkujeme hasičům z Eichstättu za jejich návštěvu a doufáme, že jim jejich návštěvu oplatíme.                                    Hasiči Chrastava

Návštěva hasičů z partnerského města Eichstätt

Letošní investice – SDH Chrastavští veteráni opět soutěžili

Memorial záchranářů z Manhattanu

V roce 2018 bylo město Chrastava velmi úspěšné v čerpání 
dotačních titulů pro náš místní sbor dobrovolných hasičů. Stihly se 
realizovat 2 projekty.
Na jaře t. r. byla pořízena přenosná motorová stříkačka v ceně téměř 
260 tis. Kč, na kterou Dotační fond Libereckého kraje přispěl rovnými 
100.000,- Kč.
Během léta byla zrealizována oprava hasičské zbrojnice úhrnem za 
více jak 594 tis. Kč, na čemž se Dotační fond Libereckého kraje 
podílel prakticky polovinou, tj. sumou 297.122,- Kč. Oprava 
spočívala především ve výměně 5 ks oken, provedení hydroizolace a 
nové fasády, jejíž součástí bylo na některých místech zateplení.
Nezbývá než popřát našim hasičům, nechť se jim v hasičské 
zbrojnici dobře funguje a stříkačku ať musí používat co nejméně.

V Chrastavě dne 7. 9. 2018
Ing. Jiří Vodička, odbor rozvoje, dotací a správy majetku           

Dne 8. 9. 2018 proběhl již XVIII. ročník Memoriálu záchranářů z 
Manhattanu. Ten se pořádá při příležitosti vzpomenutí na události z 
11. září 2001. Na závodníky čeká silový víceboj v disciplínách TFA a 
výstup do jednadvacátého patra budovy Libereckého kraje. Soutěží 
se ve dvojicích v kategoriích hasiči, záchranáři a policisté. 
Chrastavu jeli reprezentovat Ladislav Židlický a Monika Černá. Tato 
dvojice vybojovala v tomto velmi náročném závodě krasné 11. místo! 

D. Reslová

Odpoledne v sobotu 15. 9. 2018 patřilo hasičům a hasičkám nad 40 
let. V Liberci - Pilínkově se konala soutěž Memoriál Luboše Petáka, 
kam vyrazilo i smíšené chrastavské družstvo. Na týmy čekal požární 
útok proveden za rozhazování hadic.
Také tajná disciplína, ta byla inspirována mladými léty našich 
závodníků. V první úseku závodník přeskakoval plot, když utíkal z 
domu. V druhém úseku další soutěžící srážel míčky plechovku, ve 
třetím prolézal rourou a ve čtvrtém upíjel rum, který musel zase dolít 
z kelímku do lahve, aby nikdo nic nepoznal. 
V obou disciplínách Chrastava uspěla a přivezla si krásné třetí 
místo. 

D. Reslová
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V sobotu 15. 9. 2018 se v Pilínkově sešla družstva mladých hasičů, 
aby si zasoutěžila v požárním útoku. Chrastavu jelo reprezentovat 
jedno družstvo mladších žáků. To si odvezlo zasloužené medaile za 
12. místo. 
Nakonec i vedoucí mladých hasičů předvedli, že děti neučí něco, co 
sami neumí a zaběhli si také požární útok. Gratulujeme! 

D. Reslová

V  sobotu  15. 9. 2018  soutěžila  Chrastavská  družstva  na soutěži 
v Dolním Sedle, vyrazilo jak družstvo žen, tak i mužů. 
Závodilo se ve třech disciplínách - požární útok, střelba ze 
vzduchovky a “Slepá bába”. Ze vzduchovky stříleli tři závodníci ze 
sedmičlenných týmů. Při slepé bábě absolvovali hasiči a hasičky 
překážkovou dráhu, a jak už název napovídá, poslepu. Letos byly 
přidány nové prvky, jako plnění kbelíku vodou nebo vypití piva. 
Ženy obhájily své loňské vítězství a zvítězily ve všech třech 
disciplínách. Za celkové výsledky si odvezly již podruhé putovní 
pohár za první místo. Muži skončili druzí jak v útoku, tak v tajné 
disciplíně. A i když skončili čtvrtí ve střelbě, měli ve svém družstvu 
nejlepšího střelce celé soutěže Vladimíra Židlického, který si i v loň-
ském roce přivezl toto ocenění. Muži si tedy nakonec odvezli pohár 
za druhé místo. 

D. Reslová

Pilínkovský plamínek Ženy obhájily, muži skončili druzí



"úlovek". Prošli jsme osadou Naděje až k lavičce na místě nazvané Výlet Klubu Evergreen 55 +
"Dědkův odpočinek". Hezké místo se zvonečkem, ale dědků s námi   Byli jsme překvapeni, že v dnešní době, když tak snadno vyrážíme 
bylo málo a už vůbec se jim nechtělo odpočívat. Děvčata si na za cizokrajnými krásami za hranice vlasti, si neuvědomujeme, kolik 
lavičku také nesedla, ale radši si každá zacinkala na zvoneček u krásných míst v naší zemi jsme ještě neviděli. A tak jsme byli loni na 
odpočívadla. výletě v Lužických horách poblíž Cvikova. Navštívili jsme nejen 
  Domů jsme se vrátili unavení, ale spokojení z výletu a milé krajiny. pivovar, ale také přírodní objekt Dutý kámen. Lužické hory jsou 
Už se těšíme na další výlet do Lužických hor.překrásné, nejsou přeplněné turisty, ale to vůbec neznamená, že 
                                                                                        Jiří Coufalmají malý význam. Stezky bývají prošlapané a poměrně pohodlné. 

  Už ani nevíme, kdo přišel na nápad navštívit bývalý Neumannův 
mlýn u Mařeniček. Rozhodli jsme se spojit návštěvu mlýna s 
turistickým okruhem po Antonínově údolí. O výlet byl od počátku 
velký zájem, stále jsme však posouvali termín výletu na dobu, kdy V říjnu srdečně zveme

RC Domeček zve na přednášku 18. 10. od 18h v Bétel bistru: 
SPECIFICKÁ RIZIKA V OBDOBÍ DOSPÍVÁNÍ. 
Přednáší Mgr. Jan Molnár (vedoucí primární prevence a lektor - 
Maják o.p.s.), budeme se věnovat riziku vzniku závislosti, 
sebepoškozování, útěku do virtuálního světa a podobně.

teploty klesnou na přijatelnou mez. Konečně jsme se dočkali. Počet 
výletníků, kteří si mohou účastnit je limitovaný počtem míst v 
automobilech, ale Bůh požehnal nejenom hezkým počasím, ale i 
počtem účastníků v souladu s počtem sedadel v autech. Vyrazili 
jsme přesně v deset hodin a po několika desítkách kilometrů jsme 
tam byli. Nejdříve jsme si řekli všechny zajímavosti o technické 
památce vytesané ve skále (vodního náhonu mlýnského kola), 
potom jsme vyrazili směrem k troskám mlýna. Vegetace již zakryla 
téměř všechny stopy lidské činnosti, ale jakmile jsme se 
"rozkoukali" uviděli jsme  vstupy do štoly, vlastně okna do náhonu. 
Na počátku bývalé cesty k mlýnu jsme se dívali na reliéf Krista 
vyrytý ve stěně neznámým umělcem. Pokračovali jsme podél 
tunelu až k tomu, co zůstalo z původního mlýna, který vyhořel. Tam 
na nás ze skály vyhlédlo vyústění náhonu (štoly). Někteří z 
účastníků jako amatérští objevitelé vstoupili do tmavého a úzkého 
tunelu náhonu a pomocí baterky v mobilu se dostali až k nejbližšímu 
oknu. Vrátili se spokojení, jejich odvaha je zavedla do míst, kudy 
mnoho lidí nechodí. Po cestě zpět jsme chválili důmyslnou práci 
našich předků. Pokračovali jsme dál Antonínovým údolím, které 
získalo název podle kapličky Antonína Paduánského vytesané ve 
skále. Postáli jsme u budovy se zajímavou historií. Od velké 
přádelny, přes zámečnickou výrobu, domov důchodců a ústav pro 
mentálně postižené. Dnes je na prodej. Pochodovali jsme dál k 
mostku, kde na nás již čekal Hamerský potok a cesta pod strání 
kolem bývalého náhonu. Cesta lesem byla příjemná, ale místy 
vedla po šikmé stráni nad potokem. Ještě, že tam ze stráně 
vyčuhovaly povrchové kořeny smrků, za které se dalo držet a 
ochránit se před pádem dolů do potoka. Evegreeni však prokázali 
svou houževnatost a nebojácnost a dobře se všemi nástrahami 
vyrovnali. Dokonce i v poměrně ostrém stoupání vydrželi jít s 
humorem. Cestou sbírali krásné hřiby, skoro každý měl nějaký 
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Měli jsme takové pěkné, suché léto...  Nedalo se moc zalévat, na nad soutokem s Vítkovským potokem.
poli nic moc nevyrostlo, zato se tam pěkně prášilo, stejně jako po Byl donedávna o jeden stupínek vyšší, snad o 30 až 40 centimetrů. 
celém městě. Výsledkem bylo krásné pokoukání do vody plné života skoro až k 
O příčinách už toho bylo řečeno hodně, vykonáno ke změně málo. bývalé Kavárně a krásná tůňka pod splavem. Byly v ní ryby, děti a 
Když pominu rozorané meze a meliorace v údolních nivách jako psové se mohli koupat a také to dělali.
dědictví po komančích a nekonečné lány dnešních polí s pochyb- Stačilo by docela málo – obnovit stav před povodní, konečně po 
nými rostlinami jako výsledek lobby současných dotačních „velko- osmi letech celý splav opravit. Určitě by to ani dnes nestálo moc 
hospodářů“ a jiné zásadní zásahy do přírody, která si to nechce peněz, poškození není vážné, většina původního materiálu se 
nechat líbit, musím si vzpomenout na dobu ne tak docela dodnes válí v prostoru pod jezem.
vzdálenou. Byla by to taková první vlaštovka, která by, snad, možná, dokázala 
Na každém potůčku v okolí byl co 30 nebo 50 metrů jízek. Nad ním připomenout, k čemu všemu voda slouží a jak je její přítomnost v 
pěkná hladinka, pod ním tůň, kterou si voda vymele zakrátko sama. přírodě i ve městě užitečná, krásná a žádoucí.
Mělo to pár výhod – v potocích byly ryby v množství dnes už 
nevídaném, v korytech řek nerostly keře ani vzrostlé stromy, natož 
invazní rostliny typu křídlatka. Ve vodě se jim totiž růst nedaří. Byl to 
často krásný pohled. Na hladinu, jezy a splavy, dostatek vody, která 
se dala smysluplně zužitkovat, na život v řece.
Dnes - koryta vyrovnaná málem do vodorovna, ale i svisla, zarostlá 
plevelem i stromovím, které občas někdo vyřeže motorovou pilou 
tak, aby z každého pařezu vyrašilo 8 nových výhonů.
Užitek nula, estetická hodnota minus pět.  Všechna zdejší voda 
odteče Nisou bez zastávky do Severního moře, namísto toho, aby k 
užitku pobyla u nás. Přitom, když se podívám na globus, tak vlastně 
teče do kopce... Pravda, jednou mi jako malému klukovi říkal 
soused, ať nestavím na potoce hráz z kamenů, protože bude mít 
málo vody na zalévání, když všechna zůstane nad tou hrází... 
Stačilo by, v tomto ohledu, málo – obnovit ty užitečné  jízky a 
podobné stavbičky. Najednou by zůstala voda v krajině, ubylo by 
zeleně v říčním korytu, vrátily by se možná ryby, protože by měly kde 
žít. Třeba by pak šlo i napustit poloprázdné koupaliště, které se od 
doby povodní napouští z hromady kamení, namísto užitečného 
zařízení.
Nevím, kam se obrátit. Potoky nejsou městské a nejsou zrovna 
předmětem zvýšeného obecního zájmu, na Povodí se obrátit asi Mimochodem, víte k čemu sloužil dříve ten zmíněný, nyní poněkud 
nemohu. Když se nestaralo o řeku před povodní ani co se týče kupírovaný schod v Jeřici?
nábřežních zdí, těžko bude vymýšlet jízky. Vyhlašuji anketu! Ze správných odpovědí, zaslaných do redakce, 
Dříve jsme to dělali hojně s rybáři. Bylo nás na to hodně, bavilo nás bude vylosován šťastný výherce, kterému bude umožněna prohlíd-
to, ale pravda, byla jiná doba. ka zařízení zevnitř !
Fakt nevím.                                                          Lambert Medřický –  zastupitel 
Vlastně, jeden, návrh bych měl. Obnovit stav jezu na Jeřici těsně 

Sucho...

REKONSTRUKCE SBĚRNÉHO DVORA
I v měsíci říjnu je SBĚRNÝ DVŮR přemístěn z Liberecké ulice na plochu do areálu firmy JIPA 
ve Frýdlantské ulici (bývalá Prefa).
Provozní doba je nezměněna.

Město Chrastava provádí rozsáhlou rekonstrukci ploch původního sběrného dvora v Liberecké 
ulici. O jeho znovuzprovoznění budeme informovat v dostatečném časovém předstihu prostřed-
nictvím aktualit na webu města Chrastavy, rozhlasem atd.
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2
Prohlášení lídra Starostů pro Liberecký kraj 

Od roku 1994 se pohybuji ve vedení našeho města. V období 1994 až 2002 jako místostarosta skvělého 
starosty (a svého učitele) Petra Medřického a v období 2002 až 2018 jako starosta města. Mám tak za sebou 24 
velmi zajímavých let, kdy jsem měl tu čest se na rozvoji našeho města podílet. Nikdy jsem však nebyl sám, v 
zastupitelstvu města jsem měl za ta léta mnoho pomocníků i konstruktivních kritiků. 

Píše se rok 2018 a já se opět ucházím o Vaši důvěru.  Zda ji od Vás vážení spoluobčané dostanu, bude záležet 
jen na Vás, nicméně chci Vás již nyní touto formou ubezpečit, že v žádném případě nejsem vyhořelý, naopak 
mám stále energii a nápady, možná větší než zamlada, a především mám chuť  pracovat i nadále ve prospěch 
našeho města a vás svých spoluobčanů.  Současně jsem učinil vše proto, aby kandidátka, jejíž jsem lídrem, 
byla vesměs naplněna lidmi, kteří si zaslouží Vaši důvěru, chtějí a jsou schopni pro naše město vykonat mnoho 
dobrého. 

Vážení občané města Chrastavy, přeji Vám šťastnou ruku u voleb.                                    Michael Canov 

Vážení spoluobčané, vážení Chrastavané a Chrastaváci! 
Již tento týden v pátek a v sobotu rozhodnete o budoucnosti Chrastavy na příští 4 roky.  Starostové pro Liberecký kraj před Vás předstupují 
nejen jako 19 osobností na kandidátce (+ 2 náhradnice), ale především jako kolektiv, který je připraven, pokud dostane Vaši důvěru, 
vykonávat správu věří veřejných v našem krásném městečku k jeho prospěchu a rozvoji. 

Náš volební program (zde jen v heslech, detailně v Chrastavských listech č. 5/2018 a na http://slkchrastava.cz/ ): 
- Obnova a údržba komunikací
- Další rozvoj školství
- Další rozvoj kultury, sportu a spolkové činnosti
- Zajištění bezpečnosti obyvatel  (policie a hasiči)
- Podpora sociálních služeb
- Péče o veřejnou dopravu
- Péče o životní prostředí
- Rozvoj spolupráce uvnitř (osadní výbory) i vně (partnerská města)
- Otevřenost města a informovanost občanů
- Obrana zájmů města (v případných sporech se státními či jinými správními orgány) 

Vážení spoluobčané, vážení Chrastavané a Chrastaváci, víme, že pokud dostaneme Vaši důvěru, že budete pozorně sledovat naše kroky, 
jak si při vedení města povedeme. Věříme, že Vás nezklameme. 

Volte č. 2, volte Starosty pro Liberecký kraj!  

Vaši kandidáti z kandidátky Starostové pro Liberecký kraj – kandidátka č. 2
Michael Canov, Aleš Trpišovský, Zita Václavíková, Zdeňka Močárková, Šimon Dvořák, Renata Šimíková, Robert Šipula, Miroslav Balcar, 
Roman Valeš, Helena Kamenová, Věra Smolová, Dušan Ramírez, Daniela Reslová, Markéta Sochorová, Miloslava Šírová, Danuše 
Husáková, Petr Čálek, Petr Tlach, Pavel Hudec, Alena Štěchová a Eva Přibylová      

Pozvánka na setkání s kandidáty Starostů pro Liberecký kraj
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Starostové pro Liberecký kraj zvou všechny zájemce na předvolební setkání, které se uskuteční ve středu 3. října od 17 hodin ve 
Společenském klubu CVA (bývalá školní jídelna). 

Těšíme se na zvídavé návštěvníky a na jejich příjemné a třeba i nepříjemné dotazy tzv. na tělo. 
A Vy se těšte na dobroty, které pro Vás připravíme (tedy naše ženy, co jich na kandidátce máme, připraví  ). 
Všichni jste srdečně zváni !!! 

Vaši kandidáti z kandidátky Starostové pro Liberecký kraj - kandidátka č. 2
Michael Canov, Aleš Trpišovský, Zita Václavíková, Zdeňka Močárková, Šimon Dvořák, Renata Šimíková, Robert Šipula, Miroslav Balcar, 
Roman Valeš, Helena Kamenová, Věra Smolová, Dušan Ramírez, Daniela Reslová, Markéta Sochorová, Miloslava Šírová, Danuše 
Husáková, Petr Čálek, Petr Tlach, Pavel Hudec, Alena Štěchová a Eva Přibylová      
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Jak volit Starosty pro Liberecký kraj
Doporučení pro ty, kteří chtějí, aby Starostové pro Liberecký kraj získali co největší počet mandátů, pozici starosty a dalších míst v radě: 
1) Jedním křížkem označit kandidátní listinu č. 2 Starostové pro Liberecký kraj. Tzn. 19 hlasů a maximální šanci na co největší číslo volební 

strany, tím pádem maximálního počtu mandátů a maximálního vlivu při 
volbě starosty, místostarosty a dalších členů rady.
2) Doporučení pro ty, kteří sice chtějí, aby Starostové pro Liberecký 
kraj získali pozici starosty a dalších míst v radě, ale velmi jim záleží i na 
zisku mandátů některých osobností na jiných kandidátkách. Jedním 
křížkem označit kandidátní listinu Starostové pro Liberecký kraj a k 
tomu křížky pro kandidáty z jiných stran (čím méně, tím lépe pro nás).
3) Doporučení pro ty, kteří nám sice fandí, ale je pro ně prioritní si 
zakřížkovat všech 19 kandidátů napříč volebními stranami. 
Zakřížkovat si svých 19 favoritů. Čím více jich bude na naší 
kandidátce, tím lépe pro nás.
4) Doporučení pro ty, kteří fandí jiné volební straně, ale některým z nás 
také.Jedním křížkem označit jinou kandidátní listinu a k tomu křížky pro 
kandidáty z naší kandidátky (čím více, tím lépe pro nás).
Děkujeme za každý hlas dle výše uvedených variant. 
Volební matematika
1) Sečte se počet hlasů pro každou volební stranu
2) Počet hlasů se rovná základnímu volebnímu číslu, další čísla jsou 

základ/2, základ/3, základ/4, základ/5, základ/6, základ/7 atd. 
Příklad – volební strana dostane 100 hlasů jako celek (jeden velký křížek u strany) = 1900 hlasů (100 x 19), dále 100 hlasů jako celek, ale 
přitom průměrně 5 křížků dostanou kandidáti jiné volební strany = 1400 hlasů [100 x (19 – 5)] a dále 700 křížků u jednotlivých kandidátů = 700 
hlasů. Celkem volební strana získala 4000 hlasů (1900 + 1400 + 700). Volební čísla jsou: 4000, 2000 (4000/2), 1333 (4000/3, 1000 (4000/4), 
800 (4000/5), 667 (4000/6), 5714 (4000/7), 500 (4000/8), 444 (400/9), 400 (4000/10)…..atd.
3) Volební čísla od všech volebních stran se seřadí od největších po nejmenších. 19 největších čísel ze všech stran znamená mandát 
zastupitele. Tzn., že daná volební strana dostane tolik mandátů, kolik se jejich čísel vešlo do 19 největších čísel.
4) Kandidáti se v dané volební straně seřadí. Základní pořadí je takové, jaké je na kandidátce. Dopředu však přeskakují kandidáti, kteří 
získali min. o 10% víc křížků než je průměr na dané kandidátní listině. 
Příklad – Ve výše uvedeném příkladě volební strana získala 4000 hlasů, tzn. průměr činí 211 hlasů (4000/19). Nahoru skáče kandidát, který 
získal 232 hlasů (211 x 1,1). Pozn. pokud někdo dá křížek celé kandidátce, dává tím hlas každému jednotlivému kandidátovi.

Starostové pro Liberecký kraj
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Práci pro rodné město jsem vykonával rád...
Vážení voliči, kamarádi, Podařilo se vyčlenit větší množství peněz i pro místní organizovaný 
občané Chrastavy. sport a spolkovou činnost. Zejména ve sportu, kde trenéři vedou 

mládež zdarma, je to významný krok k tomu, aby měli tito vzácní lidé 
Konec čtyřletého mandátu zastupitele, více času na trénink a nezdržovali se sháněním peněz na provoz.
který jsem získal v roce  2014, se blíží. Co se nepovedlo... Osobně považuji za své selhání to, že jsem 
Měl jsem tu čest díky vašim hlasům nebyl vizionář a nezabýval jsem se úsilím změnit územní plán tak, 
podílet se na vývoji a dění ve městě, aby v centru města nemohla vzniknout nová továrna. To se bohužel 
vyjadřovat se k němu či ho nějakým stalo v případě Mykany v Nádražní ulici. U školy u kostela stojí 
způsobem ovlivnit (dvě volební období: továrna Benteler, u mateřské školy v Nádražní ulici bude továrna… 
2010–2014 jako zastupitel i jako radní, Co dodat... Chrastavou už tak projíždí řada kamionů i díky sídlům 
2014–2018 jako zastupitel). spedičních firem – AGENCY transport, Ponny expres, obslužnost 
Rád  bych  na  závěr  působení  alespoň Benteleru, Grupo Antolin atd. Považuji za nutné v novém volebním 
v krátkosti zhodnotil, co se z mého pohle- období zrevidovat územní plánování a jasně určit obývané zóny a 
du povedlo či co považuji za nepo- nedovolit možnost rozvoje výroby uvnitř města! Hledat nové mož-
vedené. Na úvod bych rád poděkoval, nosti využití bývalých průmyslových budov pro jiné tolik město 

těm, kteří některé mé návrhy podpořili, ať už to byli zastupitelé nezatěžující účely prostřednictvím omezení v územním plánu. Za 
napříč politickými stranami nebo přímo pracovníci městského úřadu řešení považuji vyčlenění či koupi pozemků mimo město v návaz-
v Chrastavě. nosti na hlavní komunikaci, určené k vytvoření budoucí průmyslové 
Myslím, že se udělala spousta práce a proinvestovalo spousty zóny. Trápí mne propadlé „kanály” na nových komunikacích (např. 
veřejných peněz. obchvat do Frýdlantu, silnice k Benteleru). A také mě trápí, že z ptačí 
Věřím, že  dobrou  investicí  byla  rekonstrukce  tělocvičny  (i  když pozorovatelny díky vzrostlým stromům není vidět do širokého okolí, 
z mého pohledu zde jsou stále nevyjasněné majetkové vztahy mezi tak jako tomu bylo v minulosti... Byl by to krásný výhled... Mrzí mne, 
Městem a Spartakem). Věřím, že se zdárně dokončí rekonstrukce že byl zbořen hrázděný dům čp. 30 v Dolním Vítkově, který se 
školy u kostela (i když nevyřeší veškeré problémy školních budov v nepodařilo prodat či najít způsob jeho využití. (Ve stejném, ba ještě 
Chrastavě neboť bez přístavby kapacitně nestačí) a že se dočkáme v horším stavu byl např. „hrádecký Koník” a město Hrádek nad 
i rekonstrukce městského koupaliště na příjemný oddychový areál, Nisou jej s pomocí dotace obnovilo jako vzorový hrázděný dům). 
kde bude čistá voda (i díky vrtu, který byl pro napájení vybudován). Památky lidové architektury totiž mizí a obávám se, že nové už 
Jsem rád, že jsem se dožil dokončení rekonstrukce náměstí 1. máje nebudou... 
(jehož postupná obnova probíhala od doby po povodních v roce Nezdarů z mého pohledu by bylo určitě více.
2010). Upřímně mě těší i taková „maličkost”, jako je zpřístupnění a Děkuji pracovníkům města i zastupitelům, kteří mi vycházeli vstříc a 
úpravy cesty z Vítkova do Václavic, která byla a je v majetku města měli snahu o spolupráci nebo mi některé věci vysvětlili. 
Chrastavy. Věřím, že se v blízké budoucnosti povede zpřístupnit i Chtěl bych poděkovat vám, těm, kteří mi dali ve volbách důvěru. 
celou městskou cestu z Dolního Vítkova až k napojení na hlavní Letos nekandiduji, protože vidím, že nemám potřebný čas věnovat 
silnici na Vysoké.  Jsem  rád,  že  objekt staré školy čp. 125 vypadá se práci zastupitele tak, jak bych si představoval. Zastávám názor, 
z vnějšku díky podpoře města nejlépe za posledních 100 let (i když že než něco dělat špatně nebo neaktivně je lepší to nedělat. A práce 
se zde řeší ještě nějaké problémy s dokončením akce). Městu se zastupitele je náročná, pokud chcete opravdu pracovat, něco 
povedlo významným způsobem snížit počet bytů v domech, které změnit nebo ovlivnit či přijít s něčím novým.
mu již zčásti nepatřily a naopak investovat prostřednictvím MBD do Přeji zastupitelům v novém volebním období fůru nadšení, 
objektů, které jsou v jeho 100% vlastnictví. Opravila se řada cest a odhodlání mít svůj názor a hlavně hodně potřebného času pro 
chodníků, dlážděné chodníky na hřbitově... Město nechalo zre- dobré nápady a síly pro jejich prosazení! 
staurovat i řadu drobných sakrálních památek (křížků). Vám občanům přeji, abyste dobře zvolili zástupce, kteří budou 
Jsem rád i za to, že proběhla soutěž o možnosti využití prostoru po ovlivňovat život a dění ve městě Chrastava. 
bývalém Seepu ve spolupráci se studenty TU Liberec z fakulty 
architektury, kteří naznačili, jak by toto místo v pěkné části centra Zastupitelem jsem byl osm let. Upřímně mě mrzí, že veřejných 
Chrastavy mohlo být v budoucnosti využito. Záleží ale na pracov- zasedání vrcholného orgánu města – městského zastupitelstva – 
nících města, jak s tím naloží. se téměř nikdo z veřejnosti nezúčastňuje. Bohužel to svědčí o ne-
Jak kvalitně se veřejné peníze proinvestovaly a jak kvalitní mělo zájmu o vývoj ve městě. Je to škoda. I to by vám ulehčilo 
město stavební dohled, to ukáží roky budoucí. Ukáží, jestli kvalita rozhodování koho volit v příštích volbách (názory, hlasování, 
prací byla provedena dobře a smysluplně (aby izolace byla tam, kde připomínky, návrhy).
má, jestli volby betonových obrubníků jsou lepší než ty kamenné                                            Ivan Vydra, nezávislý zastupitel za ODS
atd.).

Inzerce – soukromá i firemní

KOUPÍM staré plechové štítky na hole. 
Cena 30,-/ks.
Ivan Havránek, Mlýnská 261, Chrastava. 
Tel. 723 877 958.
-----------------------------------------------------------------
HLEDÁM paní/slečnu na hlídání pro své dva syny 
(1 rok a 3 roky), 2 dny v týdnu.
Informace na tel.: 773 599 266
-----------------------------------------------------------------
HLEDÁM brigádníka na práci na zahradě - 
aktuálně ostříhání živého plotu, posekání 
zahrady...
Informace na tel.: 603 260 778                 

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:  23. září,  27.  října  a 18. listopadu  2018    
Chrastava  –  na náměstí u prodejny jízdních kol –13.05  hod.

VÝKUP KRÁLIČÍCH KOŽEK 
cena dle poptávky. 

Info: Po-Pá  9.00–16.00 hod ,  tel. 601 576 270, 728 605 840, 
www.drubezcervenyhradek.cz 
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„Ale vy nejste lékař! Čekali jsme lékaře. A to mi ani nedáte prášky 
nebo nenapíšete recept?“ I s takovými reakcemi se dnes bohužel 
pracovníci zdravotnické záchranné služby setkávají. A nejsou to 
případy ojedinělé. Mnozí lidé si bohužel stále záchranku zaměňují 
za lékařské služby v pohodlí domova.
Záchranář je ale označení pro člověka, jehož úkolem je zachraňovat 
osoby, zvířata i věci před nebezpečím nebo poškozením. Hlavním 
úkolem záchranářů je zachraňovat lidské životy. Sanitka není 
zmenšená nemocnice, ba ani laboratoř, nedisponuje diagnos-
tickými přístroji, jako je ultrazvuk, rentgen, CT a další technikou, 
kterou lékař potřebuje k přesnější diagnostice problému. I léky, které 
jsou v sanitce k dispozici, mají poměrně omezený charakter a není 
jich mnoho. Téměř všechny jsou navíc určeny k injekční aplikaci, 
aby jejich nástup byl co nejrychlejší. Podporují životní funkce, tlumí 
bolest, uklidňují. Záchranář ani lékař Zdravotnické záchranné 
služby nemůže odejít od pacienta a nechat mu krabičku léků, 

možnost (v některých případech povinnost), s ním situaci 
nedisponuje ani recepty, kde by mohl léky předepsat. 

telefonicky konzultovat. 
Zdravotnická záchranná služba je přednemocniční péče – jejím 

Lékařů na Zdravotnické záchranné službě pracuje méně a vyjíždějí 
hlavním posláním je tedy záchrana života a primární ošetření, v 

za pacienty pouze v případech, kdy má jejich přítomnost opod-
případě potřeby pak následné předání lékařům v nemocnicích, kteří 

statnění. Operátoři na tísňové lince navíc situaci u všech případů 
již mají potřebné diagnostické možnosti, přístroje a možnosti léčby.

vždy sledují a ve spolupráci se záchranáři vyhodnocují a mají 
Proč tedy v sanitě nemusí jezdit lékař? V rámci přednemocniční 

možnost lékaře v případě potřeby vyslat na místo.
péče není  tak velký rozdíl, zda k vám přijede lékař či zkušený 
záchranář, oba se budou snažit udělat to nejlepší, co v danou chvíli 

Letošní letní měsíce byly pro Zdravotnickou záchrannou službu 
mohou. Zdravotnického nelékařského personálu je na záchrance 

velmi náročné. Každá z třiceti posádek ve službě za svou dva-
nejvíc, pracují zde zdravotní sestry se specializací a zdravotničtí 

náctihodinovou směnu vyjížděla k pacientům v průměru devětkrát.
záchranáři, tedy absolventi bakalářského studia nebo absolventi 
tříletého studia na vyšší odborné škole.
Pokud k pacientovi přijede sanita bez lékaře, posádka má vždy 

Proč v sanitce nemusí být vždy lékař

Liberečtí záchranáři v nových vozech
Od konce září jezdí Libereckým krajem několik nových vozů Zdravotnické záchranné služby. Díky obměně vozového parku vyjíždějí 
zdravotníci na pomoc lidem v deseti nových Mercedesech a čtyřech  Škodách Kodiaq.  Nové jsou i některé referenční vozy (čtyři Škody 
Rapid a jedna Škoda Octavia).
Stará auta, která záchranka nahrazuje, ze silnic nezmizí. „Předpokládáme, že po důkladném technickém servisu budou nadále sloužit jako 
záložní vozidla,“ řekl ředitel ZZS LK Luděk Kramář. V této souvislosti řekl, že situace, kdy některé sanitní vozy měly najeto přes 200 tisíc 
kilometrů, byla již krizová. A počty najetých kilometrů byly také hlavním kritériem pro rozhodnutí kde a které konkrétní vozy budou nahrazeny. 
„Neznamená to, že bychom nepotřebovali vyměnit i některá jiná auta, některá jsou v provozu sedm a více let. Musíme ale vycházet z 
finančních prostředků, které máme,“ vysvětlil. Do celkové ceny vozů se totiž nepromítá jen pořizovací částka za tovární vozidlo, velkou 
položku tvoří zejména přestavba aut na sanity. Znamená to nejen polepy, ale zejména instalaci komunikační techniky a zdravotnického 
vybavení. „Potřebujeme, aby do aut bylo například možné nasadit elektrická nosítka, aby v nich byly speciální zásuvky pro zapojení 
inkubátorů nebo třeba držák na připevnění kontrapulzace, což je přístroj na transport pacienta v přímém ohrožení života. To některé starší 
vozy nesplňují,“ uvedl. Své vlastní postřehy, které vycházejí z dlouholetých zkušeností z výjezdů, do vybavení sanit promítli i sami 
záchranáři. Právě oni nejlépe vědí, na jakém místě kde a co v sanitě potřebují. „Je v našem zájmu, abychom při práci pro pacienty měli vše po 
ruce, aby vybavení vozů bylo co nejúčelnější. Snad se nám to podařilo,“ zdůraznil Kramář.

Celková cena nových vozů 
Mercedes je 41,5 milionů korun. 
Přes 28 milionů z této částky 
poskytl dotací Liberecký kraj, 
zbytek hradí záchranka z vlast-
ních zdrojů. Sanitky dodává na 
základě rámcové smlouvy firma 
Fosan. Dalších dvanáct vozů pře-
dá záchranářům v příštích dvou 
letech. Deset sanit z celkového 
počtu bude mít i samonakládací 
nosítka s nosností 300 kg pro 
těžké pacienty. Za kompletní za-
kázku ZZS LK zaplatí 92 milionů 
korun.
Za lékařské vozy randez vous 
Škoda Kodiaq liberecká záchran-
ka z vlastních zdrojů zaplatila 
šest milionů korun, referenční 
vozy stály necelé dva miliony, 
které byly téměř kompletně 
pokryty z dotace od Libereckého 
kraje. 
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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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