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Chrastavské šlápoty již 12. ledna 2019
–

Program kina a S-klubu
–

Karneval pro děti bude 26. ledna
–

V lednu budou opět chodit Tři králové
–

Tradiční ples města – 15. 2. 2019
-------------------------------------------

Přílohy: 
ŠKOLNÍK, KRAJ

KULTURNÍ KALENDÁŘ 1-6/ 2019

Mikulášská nadílka s vystoupením Olgy Lounové zaplnily náměstí

Ve středu 5. prosince 2018 se jako již tradičně konala na chrastav-
ském náměstí Mikulášská nadílka. Celý program začal vánočními 
trhy a pokračoval bohatým programem. Vystoupily děti z MŠ a ZŠ 
Vítkov, chrastavské Jiřičky spolu s Bohemia Universal Bandem a při-
praven byl také živý Betlém, o který se postarali děti a vedoucí SDH. 
Hostem večera byla populární zpěvačka Olga Lounová. Po jejím 
vystoupení se již netrpělivě očekával příchod Mikuláše, čerta a an-
děla, kteří přinesli dětem bohatou nadílku. Celý program byl zavr-
šen ohňostrojem. 
Věříme, že se program líbil a přejeme všem krásné prožití vánoč-
ních svátků
Velké poděkování patří všem, kteří se o akci postarali. 
                                Bc. Pavel Urban, vedoucí Společenského klubu

Stalo se již tradicí, že se na Mikulášské nadílce nemyslí jen na děti, 
ale i na naše čtyřnohé kamarády. Chrastava již několik let spolu-
pracuje se psím útulkem a lidé nosí do Infocentra dárky pro psy a 
kočky. Ani letos tomu nebylo jinak. A tak mohla paní místostarostka 
Zita Václavíková předat dárkový poukaz pro útulek Azyl Pes Krásný Hrdličkovi, Divadelní spolek Chrastava, Uhlíková – Cinibulková, pí 
Les majitelce paní Vojáčkové. Celkem lidé darovali pro psy 250 kusů Koutová, Šnýdlovi, pí Kmínková, Sehnoutkovi, pí Procházková, 
konzerv, 200 kg granulí, pamlsky a hračky. Pro kočky 20 kg konzerv kadeřnictví Áčko, J.Neuman, Schveigerovi, Sokol II ženy, Marxovi, 
a granulí. Několik dek, pelíšků, dezinfekčních a čisticích potřeb. R.Podobská, pí Škáchová, Šormovi, Průšovi, rodina Štrachova, pí 

Slabihoudková, Bičovi, Bočkovi, Szpytovi, p.Kavalek, V. a L. 
Děkujeme všem dárcům, kteří podpořili Azyl pes Krásný Les, a to Houdovi, pí Vostárková, pí Václavíková, Moravcovi, fastfood U dráč-
jmenovitě: ka, pizzerie U dvou přátel, Mikoláškovi, Město Chrastava.
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Fotogalerie – prosincová Mikulášská nadílka

Okénko starosty

Vážení spoluobčané, dovoluji si Vás pozvat na sto šedesátý třetí

VEČER SE STAROSTOU, na téma 

PLÁNOVANÁ REKONSTRUKCE ULICE NA HŮRCE V ROCE 2020.

Vážení spoluobčané, dovoluji si Vás pozvat na sto šedesátý čtvrtý

VEČER SE STAROSTOU, na téma 

NÁVRH NA ZRUŠENÍ DRUHÉ VĚTVE PŘELOŽKY V ÚZEMNÍM PLÁNU.

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

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

Pozvání přijal zástupce SčVK pan Pavel Vohlídka.  
Odborným garantem večera je pracovník MěÚ Chrastava Ing. Daniel Fadrhonc.    
Setkání se koná v pondělí dne 14. ledna  2019 od 17:00 hodin v malé zasedací místnosti  
budovy radnice. 

Zastupitelstvo města Chrastavy v roce 1994 schválilo územní plán centrální zóny, kde byla 
zanesena idea přeložky, která ve dvou větvích řešila kromě dopravy na Frýdlant i  vymístění 
dopravy z náměstí 1. máje (vznik pěší zóny). V roce 1998 tuto ideu potvrdilo zastupitelstvo 
města schválením územního plánu celé Chrastavy. V letech  2008 až 2015 byla ve třech 
etapách realizována první větev. V současnosti zvažuji podání návrhu na zrušení druhé větve 
(propojení Liberecké a Frýdlantské ul.) v územním plánu na zastupitelstvu konaném 15. dubna 

 2019 a proto považuji diskuzi o tomto návrhu na únorovém večeru se starostou s občany a se členy zastupitelstva města za 
velmi důležitou.       Odbornými garanty večera jsou pracovníci MěÚ Chrastava, vedoucí OVÚS pan Martin Janoušek a ma-
jetkový referent ORM paní Miloslava Houdová.     

Setkání se koná v pondělí dne 11. února  2019 od 17:00 hodin ve velké zasedací místnosti  budovy radnice. 



3

Rada města na svém zasedání projednala a usnesla se takto: rok 2018 dle ust. § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
- s c h v á l i l a pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
zřízení věcného břemene na pozemku par. č. 773/1, v k. ú. Chra- - s c h v á l i l a
stava I, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., jímž dojde k Dodatek č. 1 smlouvy o prezentaci a poskytnutí služeb č. 
zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby „IP-12- RŮ/21/2018 se společností Liberecká TV s.r.o., Mrštíkova 399/2a, 
4008846 LB-Chrastava-ppč.55/10.vNN,svod+kNN“, vč. návrhu 460 07, Liberec, IČ: 02168987 na období od 1.1.2019 do 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj. 31.12.2022 
SBS/30/2018 - RM podle ustanovení § 102 odst.3 zákona č. 128/2000 Sb., o 
- s c h v á l i l a obcích ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti pana 
zřízení věcného břemene – služebnosti čj. VB/21/2018 na Ivana Vydry 
pozemcích par. č. 808/1 a par. č. 808/2, oba v k. ú. Dolní Chrastava, 1. s o u h l a s i l a 
ve prospěch společnosti Českomoravská energetika s. r. o. jako s užitím znaku města na publikaci “Není patník jako patník aneb o 
vlastníka budovy na pozemcích par. č. st. 199, par. č. st. 557 a par. č. známé i méně známé zajímavosti Chrastavska”, vydávané vlastním 
st. 558, jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a nákladem pana Ivana Vydry
provozování stavby „zařízení a vedení vysokého a nízkého napětí“, 2. s c h v á l i l a
za cenu 12.100,- Kč vč. DPH a náklady spojené se zřízením darovací smlouvu  DR/23/2018 – kterou město přijímá 10 publikací 
věcného břemene knihy uvedené v bodu 1) v celkové hodnotě hodnotě 2.290,- Kč
- s c h v á l i l a 3. s c h v á l i l a
Smlouvu o zrušení věcného břemene čj. D/7/2018, kterou dojde ke darovací smlouvu DR/22/2018 – dar v hodnotě 5 000,- Kč panu 
zrušení práva doživotního bezplatného užívání pozemku par. č. Ivanu Vydrovi za příkladnou propagaci města Chrastava 
1477/2 – ostatní plocha, zeleň o výměře 2 m2 v k. ú. Chrastava I, - s c h v á l i l a
který město nabylo koupí od manželů Zahradníkových v rámci v souladu s § 31, odst. 1, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o 
vypořádání přeložky silnice II/592 – III. etapa, pro paní Moniku rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
Maškovou a pana Zdeňka Maška předpisů, odpisové plány zřízené příspěvkové organizace na rok 
- s c h v á l i l a 2018 sestavené v souladu s ustanovením ČÚS č. 708, Školní 
návrh smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace jídelna Chrastava, Turpišova 343, okres Liberec, příspěvková 
rekonstrukce objektu základní školy Chrastava, nám. 1. máje 228 – organizace, IČ 69411123
budovy v ul. Revoluční 442, 463 31 Chrastava se zhotovitelem: - s c h v á l i l a
V&M spol. s r.o., Matoušova 21, 460 02 Liberec III, IČ: 47282525 1. dary pro členy a velitele JSDH Chrastava za období XII/2017 – 
- v z a l a   n a   v ě d o m í XI/2018 
seznam akcí financovaných z Fondu bydlení 2. odměny ředitelům příspěvkových organizací Města Chrastava za 
-p r o j e d n a l a   a   d o p o r u č i l a   s c h v á l i t období VI/2018 – XI/2018
5. změnu rozpočtu a investičního plánu – rozpočtové opatření na 

Rada města na svém zasedání projednala a usnesla se takto: 
RM   s o u h l a s i l a  
1) jako orgán příslušný podle ustanovení § 102 odst.3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 5 
odst. 1 písm. a), bod 1. zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, ve znění pozdějších předpisů
a) s konáním veřejné sbírky Města Chrastavy  na zmírnění  následků požáru obytné části budovy Farma Vysoká 9, IČ: 64041069  v sou-
ladu s podmínkami určenými v oznámení  
b) s konáním veřejné sbírky Města Chrastavy  na zmírnění  následků požáru rodinného domu č. p. 63 v ulici Bílokostelecká v souladu s 
podmínkami určenými v oznámení 
2) RM   u l o ž i l a  vedoucímu odboru HFO 
a) zřídit transparentní účty pro obě sbírky
b) doručit Krajskému úřadu Libereckého kraje Oznámení o konání veřejných sbírek 
3) RM   d o p o r u č i l a 
zastupitelstvu města poskytnout na zmírnění  následků požáru obytné části budovy Farma Vysoká 9 finanční dar ve výši 250.000,- Kč,  
a rodině Krakových na zmírnění  následků požáru rodinného domu Bílokostelecká č. p. 63  finanční dar ve výši 100.000,- Kč.

Informace z jednání Rady města a Zastupitelstva města

Usnesení Rady města Chrastava č. 2018/19 dne 26. listopadu 2018

Usnesení Rady města Chrastava č. 2018/20 dne 27. listopadu 2018

Usnesení mimořádné Rady města Chrastava č. 2018/21 dne 3. prosince 2018

Usnesení ze ZM dne 10. prosince 2018

Rada města na svém zasedání projednala a usnesla se takto: 
RM , jako orgán příslušný podle ustanovení § 102 odst.2 písm.h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
1)  o d v o l a l a   po vzájemné dohodě z funkce předsedkyně „Bytové a sociální komise rady města“ Evu Přibylovou
2)  o d v o l a l a  po vzájemné dohodě z funkce členek „Bytové a sociální komise rady města“ - Danuši Husákovou a Markétu Sochorovou 
3)  j m e n o v a l a předsedou „Bytové a sociální komise rady města“ Miloslava Pilaře
4)  j m e n o v a l a členy „Bytové a sociální komise rady města“ - Hanu Matoušovou, Věru Smolovou, Helenu Valdmanovou, Danu Hrube-
šovou
5)  u l o ž i l a vedoucí KS zajistit předání jmenovacích a odvolacích dekretů.

ZM na své schůzi projednalo a usneslo se takto: 
- vzalo na vědomí  rezignaci člena osadního výboru pana Pavla Pěcha na funkci člena OV 
- zvolilo  do funkce člena osadního výboru Vítkov p. Romana Hrušku 
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- schválilo
převod části družstevního podílu 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:
manželům Josefu a Janě Hovadovým k bytu č. 3 v domě čp. 33, Andělská Hora, obec Chrastava, za cenu 428.862,- Kč, včetně návrhu 
smlouvy o převodu části členského podílu vč. souvisejících práv a povinností v MBD Chrastava čj. K/28/2018 
- schválilo  členy komise pro otevírání obálek při prodeji pozemků: Mgr. Bc. Aleš Trpišovský, David Röbisch, Mgr. Veronika Povýšilová
- schválilo
v návaznosti na své usnesení čj. 2018/03/XII ze dne 18. června 2018 prodej dle geometrického plánu č. 985-347/2018pozemku par. 380/18 
o výměře 19 m2 – trvalý travní porost, odděleného z pozemku par. č. 380/3, vše v k. ú. Chrastava I, manželům Haně a Petrovi Holanovým, za 
cenu 3.000,- Kč a náklady spojené s prodejem, vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/29/2018 
- schválilo
v návaznosti na své usnesení čj. 2018/05/XII ze dne 1. října 2018 prodej pozemku par. č. 356/2 o výměře 105 m2 – ostatní plocha a pozemku 
pod budovou na par. č. st. 233, vše v k. ú. Horní Chrastava, panům Jiřímu Haklovi a Martinu Haklovi, do podílového spoluvlastnictví, 
každému 1 z celku, za cenu 42.000,- Kč a náklady spojené s prodejem, vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/30/2018 
- schválilo
v návaznosti na své usnesení 2018/02/X odst. 2 ze dne 9. dubna 2018 prodej dle geometrického plánu č. 343-51/2018 pozemku par. č. 
157/3 o výměře 97 m2 – zahrada, odděleného z pozemku par. č. 157/2, a pozemku par. č. 159/3 o výměře 322 m2 – trvalý travní porost, 
odděleného z pozemků par. č. 159/2 a par. č. 232, vše v k. ú. Andělská Hora u Chrastavy, manželům Milanovi a Jaroslavě Kocúrovým, za 
cenu 125.700,- Kč a náklady spojené s prodejem, vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/31/2018
- schválilo
v návaznosti na své usnesení čj. 2018/02/X odst. 1 ze dne 9. dubna 2018 prodej dle geometrického plánu č. 343-51/2018  pozemku par. č. 
157/4 o výměře 39 m2 – zahrada, odděleného z pozemku par. č. 157/2, a pozemku par. č. 159/4 o výměře 23 m2 – orná půda, odděleného z 
pozemku par. č. 159/1, vše v k. ú. Andělská Hora u Chrastavy, Ing. Martině Valentové, za cenu 10.000,- Kč a náklady spojené s prodejem, vč. 
návrhu kupní smlouvy čj. K/32/2018 
- schválilo
nabytí (bezúplatný převod) částí pozemku par. č. 1505/6 - ostatní plocha, v k. ú. Chrastava I, dle geometrického plánu č. 968-13/2018  
označených dílem „a“ o výměře 45 m2 a dílem „b“ o výměře 44 m2, z vlastnictví Libereckého kraje do vlastnictví města Chrastava, vč. návrhu 
darovací smlouvy čj. DR/2/2018 
- schválilo  záměr prodat pozemek par. č. 12/4 – ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 59 m2 v k. ú. Horní Vítkov
- schválilo
návrh 5. změny rozpočtu a investičního plánu na rok 2018 ve znění pozměňovacího návrhu – peněžní dar do veřejných sbírek na zmírnění 
následků požárů – 100 tis. Kč „Krakovi“ a 250 tis. Kč „Farma Vysoká“
- schválilo
na základě doporučení RM usnesením č. 2018/18/VII ze dne 12. 11. 2018 rozpočtové provizorium a investiční plán na rok 2019 dle § 13 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů pravidla rozpočtového provizoria 
potřebná k zajištění plynulosti hospodaření v souladu s § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů
- schválilo
v souladu s § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů, střednědobý výhled 
rozpočtu na rok 2020 - 2021
- schválilo
aktualizaci Přílohy č. 1 ke zřizovací listině - vymezení majetku ve vlastnictví města Chrastava, který se předává k hospodaření příspěvkové 
organizaci Mateřská škola, Chrastava, Revoluční 488, 463 31 Chrastava, okres Liberec, IČ 72741881
- schválilo
aktualizaci Přílohy č. 1 ke zřizovací listině - vymezení majetku ve vlastnictví města Chrastava, který se předává k hospodaření příspěvkové 
organizaci Školní jídelna Chrastava, Turpišova 343, 463 31 Chrastava, okres Liberec, IČ 69411123
- vydalo 
obecně závaznou vyhlášku města Chrastavy č. 6/2018, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
- schválilo smlouvu o spolupráci při zajištění nadstandardní dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro r. 2019 pro Vítkov a Andělskou Horu 
- schválilo plán prevence kriminality Města Chrastava na léta 2019 až 2020
ZM deleguje
1) zástupce města Ing. Michaela Canova na jednání valné hromady společnosti Severočeská vodárenská společnost a. s., konané v roce 
2019 (náhradník paní Zita Václavíková)
2) zástupce města paní Zitu Václavíkovou na jednání členské schůze bytového družstva MBD Chrastava, konané v roce 2019 (náhradník 
Ing. Michael Canov)
3) zástupce města Ing. Michaela Canova na jednání členské schůze TJ Spartak Chrastava, konané v roce 2019 (náhradník paní Zita 
Václavíková)
4) zástupce města paní Zitu Václavíkovou na jednání valné hromady a) honebního společenstva Liberec - Machnín, konané v roce 2019 
(náhradník Ing. Michael Canov)
b) honebního společenstva Chrastava - Vítkov, konané v roce 2019 (náhradník Ing. Michael Canov)
- schválilo  poskytnutí finančních darů formou příspěvků do veřejných sbírek na „Zmírnění následků požárů“
1) „Farma Vysoká“ ve výši 250.000,-Kč 
2) „Krakovi“ ve výši 100.000,-Kč
- schválilo  plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chrastava na 1. pololetí roku 2019 

Usnesení Rady města Chrastava č. 2018/22 dne 17. prosince 2018
Rada města na svém zasedání projednala a usnesla se takto: 
- s c h v á l i l a 
dodatek č. 4, čj. N/4/2018 ke Smlouvě o nájmu pozemků vč. rybníků čj. N/44/2012 včetně dodatků č. 1 až 3, který uzavře město 
Chrastava a PERENA Liberec, s. r. o.
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- s c h v á l i l a 
aktualizaci nájmu pozemků, v návaznosti na platnou stávající Nájemní smlouvu čj. N/21/2011 a po prodeji části pozemků, na pronájem 
pozemku par. č.  67/1 o celkové výměře 712 m2, 400 m2 za účelem zřízení zahrady (zahrádky) a 312 m2 za účelem údržby zeleně, a 
pozemku par. č. 67/5 o celkové výměře 68 m2 za účelem údržby zeleně, vše v k. ú. Horní Chrastava, manželům Lence a Karlu Dědkovým, za 
cenu 2. 100,- Kč, vč. návrhu nájemní smlouvy čj. N/33/2018
- s c h v á l i l a 
aktualizaci nájmu pozemků, v návaznosti na platnou stávající Nájemní smlouvu čj. N/32/2015 a po prodeji části pozemků, na pronájem 
pozemku par. č. 1556 o celkové výměře 123 m2 za účelem zřízení zahrady pro rekreaci, v k. ú. Horní Chrastava, paní Ludmile Krejzlíkové, 
za cenu 615,- Kč, vč. návrhu nájemní smlouvy čj. N/53/2018
- s c h v á l i l a 
zřízení věcného břemene na pozemku par. č. 1454/1, v k. ú. Chrastava I, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., jímž dojde k zajištění 
strpění umístění, zřízení a provozování stavby „IP-12-4008803 - LB-Chrastava-ppč.1378/3.vNN,svod+kNN“, vč. návrhu smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene čj. SBS/31/2018
- s c h v á l i l a 
zřízení věcného břemene na pozemku par. č. 777/1, v k. ú. Dolní Chrastava, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., jímž dojde k 
zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby „IV-12-4017348 LB-Chrastava-ppč.121/25,kNN+SS100“, vč. návrhu smlouvy o 
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj. SBS/32/2018 
1)   z r u š i l a 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj. SBS/30/2018 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro stavbu „IP-12-
4008846 - LB-Chrastava-ppč.55/10.vNN,svod+kNN“ na pozemku par. č. 773/1, v k. ú. Dolní Chrastava, z důvodu chybně uvedeného čj. 
vyjádření města
2)   s c h v á l i l a 
zřízení věcného břemene na pozemku par. č. 773/1, v k. ú. Dolní Chrastava, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., jímž dojde k 
zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby „IP-12-4008846 - LB-Chrastava-ppč.55/10.vNN,svod+kNN“, vč. návrhu smlouvy o 
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj. SBS/33/2018 
- s c h v á l i l a 
v návaznosti na své usnesení 2018/04/I ze dne 19. února 2018 zřízení věcného břemene čj. VB/22/2018 na pozemcích par. č. 516/1, par. č. 
1391/1, par. č. 1391/5 a par. č. 1392/1, vše v k. ú. Chrastava I, ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., jímž dojde k zajištění strpění umístění, 
zřízení a provozování stavby „Reco MS Chrastava – náměstí 1. máje, číslo stavby: 7700100759“, za cenu 24.079,- Kč vč. DPH a náklady 
spojené se zřízením věcného břemene
- s c h v á l i l a 
návrh smlouvy o využití systému zavedeného městem Chrastava pro nakládání s komunálním a separovaným odpadem s: Marcelem 
Kudláčkem,  Střelecký Vrch 690, 463 31 Chrastava, IČ: 49083601, pro provozovnu: výroba nábytku, Liberecká č. ev. 294, 463 31  Chrastava 
- s c h v á l i l a
návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení s: Elektrowin a.s., Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, IČ: 
27257843 
- s c h v á l i l a
zplnomocnění vedoucího ORM k podepisování souhlasů se stavbami inženýrských sítí v pozemcích sousedících s pozemky ve vlastnictví 
města na situační výkresy projektové dokumentace pro účel stavebního řízení dle § 184a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon 
- s c h v á l i l a
1. odpis drobného dlouhodobého hmotného majetku (DDHM), dlouhodobého hmotného majetku (DHM) a majetku vedeného v operativní 
evidenci dle přílohy
2. odpis dlouhodobého hmotného majetku (DHM) svěřeného zřizovací listinou PO ZŠ Chrastava dle přílohy
- s c h v á l i l a
v souladu s § 30, odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, převod 
finančních prostředků příspěvkové organizace Mateřská škola, Chrastava, Revoluční 488 - příspěvková organizace, 463 31  Chrastava,  
IČ: 727 41 881 z rezervního fondu do investičního fondu    
- s c h v á l i l a
v souladu s § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 2. změnu rozpočtu na 
rok 2018 příspěvkové organizace Školní jídelna Chrastava, Turpišova 343, okres Liberec, příspěvková organizace, IČ 69411123
- s c h v á l i l a
v souladu s § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, návrh rozpočtu na 
rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2023 příspěvkových organizací zřízených Městem Chrastava
a)  Základní škola Chrastava, náměstí 1. máje 228, okres Liberec, příspěvková organizace, IČ 72741643
b)  Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69, příspěvková organizace, IČ 72741724 
c)  Mateřská škola, Chrastava, Revoluční 488, okres Liberec, příspěvková organizace, IČ 72741881 
d)  Školní jídelna Chrastava, Turpišova 343, okres Liberec, příspěvková organizace, IČ 69411123
- s c h v á l i l a  podporu ankety „Nejúspěšnější sportovci okresu Liberec za rok 2018“ 
- v z a l a   n a   v ě d o m í  zápis č. 2018/12 z jednání bytové a sociální komise ze dne 21.  11.  2018
- r o z h o d l a   stanovit výši nájemného u nově uzavíraných smluv obecních bytů, a to na výši 52 Kč/ m2 od 1. 1. 2019
1) RM   r o z h o d l a   o uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě paní Jiřině Peukerové 
2) RM   r o z h o d l a   o uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě paní Ivoně Moravcové 
3) RM  r o z h o d l a   o uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě paní Michaele Švecové 
1) RM   r o z h o d l a   o uzavření smlouvy o nájmu bytu  paní Marii Židlické 
2) RM   r o z h o d l a   o uzavření smlouvy o nájmu bytu  manželům Lence a Slavomíru Královým
3) RM   r o z h o d l a   o uzavření smlouvy o nájmu bytu  panu Václavu Zikmundovi 
4) RM   r o z h o d l a   o uzavření smlouvy o nájmu bytu  paní Soně Křovinové 
5) RM   r o z h o d l a   o uzavření smlouvy o nájmu bytu  paní Kateřině Honzejkové 
6) RM   r o z h o d l a   o uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS manželům Janě a Štefanu Maliarikovým 
- r o z h o d l a   o nevyužití dispozičního práva na uzavření smlouvy o nájmu bytu v Andělohorské ulici č. p. 372, Chrastava, byt č. 8
0) RM   v z a l a   n a   v ě d o m í  zápis č. 2018/13 z jednání bytové a sociální komise ze dne 26.  11.  2018 
1) RM   r o z h o d l a   o uzavření smlouvy o nájmu bytu  panu Jiřímu Vokounovi 
2) RM   r o z h o d l a   o uzavření smlouvy o nájmu bytu  manželům Františku a Marii Pilnáčkovým 
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3) RM   r o z h o d l a   o uzavření smlouvy o nájmu bytu  panu Vladimíru Jiránkovi 
4) RM   r o z h o d l a   o uzavření smlouvy o nájmu bytu  paní Miluši Veselé 
5) RM   r o z h o d l a   o uzavření smlouvy o nájmu bytu  panu Janu Sukovi 
6) RM   r o z h o d l a   o uzavření smlouvy o nájmu bytu  paní MDDr. Haně Ranušové 
2018/22/XXII
1) RM   r o z h o d l a   o uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS manželům Jitce a Josefu Kotykovým 
2) RM   r o z h o d l a   o uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS manželům Marii a Horstu Pilzovým 
3) RM   r o z h o d l a   o uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS panu Vladimíru Štrikovi a paní Vlastě Kohlíkové 
4) RM   r o z h o d l a   o uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS panu Janu Andreasovi 
2018/22/XXIII
0) RM   v z a l a   n a   v ě d o m í  zápis č. 2018/15 z jednání bytové a sociální komise ze dne 28.  11.  2018 
1) RM   r o z h o d l a   o uzavření smlouvy o nájmu bytu  panu Milanu Szpytovi 
2) RM   r o z h o d l a   o uzavření smlouvy o nájmu bytu  panu Juraji Demeterovi a paní Emílii Berkyové 
2018/22/XXIV
RM   v z a l a   n a   v ě d o m í  pravidla blahopřání  k  životním jubileím 
2018/22/XXV
RM  s c h v á l i l a
darovací smlouvu DR/27/2018 – finanční dar ve výši 1.500,- Kč pro pana Jaroslava Ježka, nar. 17. 8. 1985, bytem Střelecký Vrch 721, 463 
31 Chrastava 
2018/22/XXVI
RM   s c h v á l i l a   přijímání finanční podpory ve formě účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje
2018/22/XXVII
RM  v z a l a   n a   v ě d o m í  smlouvu o poskytnutí účelové dotace z Lesnického fondu Libereckého kraje č. OLP/5240/2018 
2018/22/XXVIII
RM   u l o ž i l a   tajemníkovi MÚ zajistit notebooky pro členy RM s výjimkou starosty

Informace z radnice

Zastupitelstvo Města Chrastava schválilo na svém zasedání dne 10. 
prosince 2018 dary postiženým požáry z 30. listopadu a 1. prosince 
2018. 
Dar pro Farmu Vysoká (rodiny Jarošovy a Svobodovy) ve výši 250 
tis. Kč a dar pro Krakovi ve výši 100 tis. Kč. Tyto dary vzápětí Město 
Chrastava odeslalo na konta veřejných sbírek „Farma Vysoká“ a 
„Krakovi“, které již předtím zorganizovalo a otevřelo pro všechny 
potencionální dárce. Na tyto veřejné sbírky lze rovněž přispět 
příspěvky do kasiček, které jsou umístěny v infocentru. Veřejné 
sbírky jsou otevřeny do konce měsíce února 2019.  

--------------------------------------------------------------
Farma Vysoká: 

5529559309/0800
příp. ze zahraničí IBAN CZ66 0800 0000 0055 2955 9309

-------------------------------------------------------------
Krakovi: 

5529564319/0800
příp. ze zahraničí IBAN CZ14 0800 0000 0055 2956 4319 

-------------------------------------------------------------

Chrastava 13. 12. 2018, Michael Canov

Zastupitelstvo schválilo dary
na pomoc postiženým požáry

Dotace na parkoviště ve Vítkově

Dotace kraje na sociální služby
V listopadu tohoto roku město Chrastava obdrželo dotaci ve výši 32 
tisíc Kč z rozpočtu Libereckého kraje na podporu sociálních služeb. 
Město Chrastava k uvedené sumě přidalo ze svého rozpočtu cca 
8.000,-Kč a pořídilo 2 ks diktafonů, 2 ks mikrofonů a software pro 
přepis mluveného slova do písemné podoby. Doufejme, že pečo-
vatelkám tyto výrobky alespoň částečně jejich nelehkou práci 
usnadní.      

V Chrastavě, 28. 11. 2018      Ing. Jiří Vodička, ORM MěÚ Chrastava

Během  letošního  roku  město  Chrastava  z  Fondu  mikroprojektů 
v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko získalo 
sumu přesahující 66 tis. EUR a realizovalo společný projekt 
partnerských měst Lwówek Śląski a Chrastava „Využití turistického 
potenciálu partnerských měst na území pohraničí“. 
Město Chrastava (vedoucí partner projektu) na pomezí katastrál-
ních území Dolní a Horní Vítkov vybudovalo bezplatné parkoviště 
pro 5 automobilů, přičemž jedno stání mohou využívat osoby se 
sníženou schopností pohybu a orientace. Parkoviště bylo doplněno 
lavicemi a stolem, odpadkovým košem, lampou veřejného osvětlení 
a vícejazyčnou informativní tabulí a mapou blízkého okolí. Nově 
zpevněná pěšina vedoucí od parkoviště volně navazuje na turis-
tickou stezku vybudovanou z projektu Česko – polská hřebenovka v 
loňském roce, jejíž cíl je na nedalekém kopci Výhledy.
Lwówek Śląski (projektový partner města Chrastava v daném 
projektu) v rámci projektu provedl obnovu a zabezpečení čtyř vyhlíd-
kových míst na stezce „Lwóweckého Švýcarska“.
Částka získaná z projektu pro obě města dohromady činí přes 56 tis. 
EUR, Chrastava získá 30 tis. EUR, Lwówek Śląski 26 tis. EUR. 
Nicméně, vlivem vyšších cen stavebních prací a kursového vlivu 
musí obě města doplnit část prostředků z vlastních rozpočtů.  

Ing. Jiří Vodička, ORM MěÚ Chrastava
Chrastava, 28. listopadu 2018
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Setkání v rámci společného Česko – polského projektu „Využití turistického potenciálu

partnerských měst na území pohraničí“ z prostředků Programu Interreg, Fond mikroprojektů 

V pátek 23. 11. 2018 zástupci města Chrastava z řad nově zvole- V rámci akce nám polští hostitelé též představili činnost zástupců 
ných zastupitelů v čele s místostarostkou paní Zitou Václavíkovou a polských státních lesů a správce národního parku v okolí města 
vybraní úředníci byli pozváni do našeho partnerského města Lwó- Lwówek Śląski s důrazem na jedinečnost flory a fauny v dané 
wek Śląski na konferenci uspořádanou k zakončení společného lokalitě.
projektu „Využití turistického potenciálu partnerských měst na úze- Na úplný závěr jsme měli možnost prohlédnout si architektonický 
mí pohraničí“. skvost našeho partnerského města, a to goticko – renesanční 
Po uvítání naší skupiny z úst tajemníka úřadu města Lwówek Śląski radnici s fragmenty někdejšího Domu kupců z poloviny 13. stol. Ve 
si vzala slovo paní místostarostka Václavíková, která našim hosti- vnitřních prostorách radnice byla k vidění namátkou soudní síň s 
telům poděkovala za pozvání a představila každého jednoho navazující mučírnou a bývalá úřadovna starosty, t. č. místnost 
účastníka nominovaného za město Chrastava. sloužící ke konání svatebních obřadů.
Poté již promluvil zástupce polského partnera o jejich části projektu. V řeči čísel předmětný projekt „Využití turistického potenciálu par-
Za město Chrastava představil českou část projektu Jiří Vodička, tnerských měst na území pohraničí“ obnáší sumu převyšující 66 tis. 
který  pro  názornost  použil  i  fotografie a všem účastníkům rozdal EUR (35 tis. EUR bude čerpat město Chrastava a 31 tis. EUR 
v kroužkové vazbě zpracovaný materiál k danému tématu včetně připadá na město Lwówek Śląski), z této sumy bude z evropských 
provázání s minulým projektem (nově zbudované parkoviště se zdrojů uhrazeno více jak 56 tis. EUR.
zázemím a pěšina s lampou veřejného osvětlení volně navazuje na 
turistickou stezku zakončenou na kopci Výhledy s altánem a zá- Ing. Jiří Vodička, ORM MěÚ Chrastava
zemím pro setkávání, pikniky, výlety). Chrastava 28. listopadu 2018

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 a 
přilehlém 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 Chra-
stava při kontrole chatových oblastí, kontrole motoro-
vých vozidel a jejich řidičů (kontroly na alkohol, dro-
gy, odcizené RZ,  odcizená motorová vozidla, osoby 
v pátrání).

Zadržení řidiče motorového vozidla řídícího pod vli-
vem alkoholu. Předáno  OO PČR Chrastava.
Zadržení osoby v pátrání PČR a následné předání  
OO PČR Chrastava.
Provedení kontrolního šetření s podezřením na týrá-
ní zvířete s negativním výsledkem.
Spolupráce s HZS Liberec při požáru v lokalitě Vyso-
ká, Chrastava.
Únik nebezpečných látek na pozemní komunikaci – 
zajištění odklizení.
Spolupráce s RZS Liberec. Opakované výjezdy a kontrola objektů na základě signálu z PCO.
Odchyt toulavých zvířat v katastru obce:  5x, uhynulé zvíře:  1x                                                                                                 MP Chrastava

Činnost Městské policie Chrastava – listopad 2018

Kultura – události, programy S-klubu a kina...

Advent je období přípravy na nejkrásnější svátky roku. Je to období, které vybízí ke ztišení a zastavení, čas spojený s pořádáním bene-
fičních akcí. Také v Chrastavě se od roku 2013 již pravidelně konají benefiční koncerty v kostele svatého Vavřince. Tento rok připadlo konání 
koncertu na 2. neděli adventní – 9. 12. 2018. Svým zpěvem nás potěšili opět členové divadla F. X. Šaldy – v sopránu Šárka Venclová, v altu 
zazpívala Jana Brožová – Dufková a Jana Černá, v tenoru Jiří Černý a jako hosté sopranistka Alena Režná a tenorista Jaroslav Smola. O 
varhanní doprovod se postarala Tatiana Dribas a na housle hrál Pavel Hübner. Celý koncert duchovním slovem provázel farář Radek 
Vašinek. 
Velmi působivý byl začátek koncertu, kdy zpěváci procházeli s rozžatými svícemi ztemnělým kostelem a zpívali adventní moravskou lidovou 
píseň „Byla cesta, byla ušlapaná“. Na koncertu zazněly skladby českých i světových autorů z období baroka a klasicismu, a jelikož adventní 
doba má mariánské ladění, nechyběly ve vybraném repertoáru krásné mariánské písně, jako Ave Maria od L. Luzziho, Ave Maria od G. 
Cacciniho, chorál Salve mater misericordiae nebo něžná vánoční koleda Chtíc, aby spal. Po koncertě bylo možné nechat si doznít krásné 

6. adventní koncert v kostele sv. Vavřince v Chrastavě
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melodie a zároveň se občerstvit teplým nápojem a vybranými lahůdkami z farní kuchyně.
Výtěžek adventního koncertu ve výši 9294,- Kč byl opět věnován Domovu pokojného stáří – Domovu svatého Vavřince. Finance budou 
použity na rekonstrukci koupelny v hlavní budově Domova svatého Vavřince. 
Děkujeme všem, kteří se na pořádání koncertu podíleli – římsko–katolické farnosti Chrastava (úžasným pekařkám a cukrářkám) a za Město 
Chrastava především panu Petrovi Bezvodovi, panu Pavlovi Urbanovi a jeho kolegyním ze Společenského klubu za skvělou organizaci a 
technické zajištění koncertu a také vedení města Chrastava, především paní místostarostce Zitě Václavíkové za velkou podporu koncertu. 
Přejeme všem klidné a radostné vánoční svátky, aby ten, který se pro nás narodil, pohladil vaši duši a žehnal vám po celý příští rok.

Za římsko-katolickou farnost Věra Smolová

Pozvání na lednové akce
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PROGRAM KINA
DIGITÁLNÍ MÌSTSKÉ KINO CHRASTAVA

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

LEDEN 2019

Pátek 4. ledna v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI Pátek 25. ledna v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI
PSÍ DOMOV – USA – rodinný – české znění – 92 minuty – přístupnýSNĚHOVÁ KRÁLOVNA: V ZEMI ZRCADEL – Rusko – 
Dobrodružný rodinný film od autora knižního bestselleru Psí poslání.animovaný – české znění – 80 minut – přístupný
Když si Lucas Bellu adoptoval, byla ještě malé štěně. Od té doby se stali V dalším  pokračování  populární  animované  série  se  střetne  svět  
nejlepšími přáteli. Jednoho dne však Bella zmizí a ocitne se více jak 600 kouzel  a kouzelníků s králem Haraldem, který se rozhodne zbavit svět 
km od svého pána. Láska k páníčkovi je však silnější než nepřízeň osu-veškeré magie a čar. Dokáže mu v tom někdo zabránit? Naštěstí je zde 
du a Bella se rozhodne vrátit se domů. Cestou ji čeká mnoho dobrodruž-odvážná Gerda a po jejím boku překvapivě i Sněhová královna, se 
ství, noví přátelé, ale i nebezpečí a nástrahy velkého neznámého světa...                                                          kterou Gerda dosud neměla nejlepší zkušenosti.  
                                                                                         Vstupné: 120 Kč                                 Vstupné: 100 Kč, v předprodeji IC Chrastava 80 Kč 

Pátek 25. ledna v 19:00 hodinPátek 4. ledna v 19:00 hodin – PŘEDSTAVENÍ NEJEN PRO SENIORY
NARUŠITEL – ČR – drama – 86 minut - přístupnost: od 12 letBOHEMIAN RHAPSODY – USA, Velká Británie – životopisný – 
Na křídlech za svobodou.             Vstupné: 120 Kččeské titulky – 134 minuty – do 12 let nevhodný

Queen.  Jediné,  co je pozoruhodnější než jejich muzika, je jeho příběh. 
Pondělí 28. ledna v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTIBohemian  Rhapsody  popisuje  hudební  dráhu  i  jedinečnou životní a  

uměleckou jízdu Freddieho Mercuryho od založení skupiny Queen až po LEDOVÁ SEZÓNA: MEDVĚDI JSOU ZPĚT – USA – 
památný koncert Live Aid v roce 1985.  animovaná komedie – české znění – 90 minut – přístupný
        Vstupné: 100 Kč, v předprodeji IC Chrastava 80 Kč, senioři – 60 Kč Lední medvěd Norm si na zimní spánek vůbec nepotrpí.  Právě naopak. 

Když se venku ochladí, začíná pro něj a pro celou partu kamarádů ze 
severu ta pravá Ledová sezóna, sezóna plná dobrodružství a zábavy. Pátek 11. ledna v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI
Norm nejdříve způsobí pořádné pozdvižení na své výpravě do New Yor-RAUBÍŘ RALF A INTERNET – USA – animovaný – české 
ku, aby ho po návratu domů čekal jeden důležitý úkol. Musí z ostatních znění – 113 minut – přístupný
zvířat severu postavit hokejové družstvo a v jednom velkolepém zápase Walt Disney Animation Studios uvádí akcí nabité dobrodružství Raubíř 
zachránit drahocenný led a jejich ledový domov.                                        Ralf a internet. Známý videoherní záporák Ralf a jeho malá rošťácká ka-
                                                                                         Vstupné: 120 Kčmarádka Vanilopka von Šmak musí podniknout riskantní cestu po světo-

vé  počítačové  síti  a najít náhradní část do Vanilopčiny videohry s náz-
Pondělí 28. ledna v 19:00 hodinvem Cukrkáry. Cestou se Ralf s Vanilopkou setkávají s občany internetu, 

mezi které patří například podnikatelka zvaná Joo (v původním znění Ta- SLOŽKA 64 – Dánsko – krimi – české titulky – 119 minut - 
raji P. Henson), která je hlavním algoritmem a duší trendové stránky přístupnost: od 12 let
BuzzzTube a Shank, drsná závodnice z ještě drsnější závodní hry zvané Podivné lékařské experimenty, zneužívání a převýchova „necudných“ 
Masakr.             Vstupné: 120 Kč dívek. Do rukou detektiva Carla Mørc-ka a jeho asistenta Assada z krimi-

nálního Oddělení Q se dostává další nevyřešený případ. Jak souvisí dě-
Pátek 11. ledna v 19:00 hodin sivé, půl století staré tajemství opuštěného ostrova Sprogø se třemi mu-

mifikovanými těly nalezenými za falešnou stěnou jednoho kodaňského CENA ZA ŠTĚSTÍ – ČR – drama – 95 minut - přístupnost: od 12 let
bytu? A komu patřila čtvrtá, prázdná židle u prostřeného stolu? Mrazivý Obyčejné lidské štěstí může mít mnoho podob. Někdy jasných, někdy 
detektivní příběh založený na skutečné kapitole dánských dějin je čtvr-nečekaných. Kde ho hledat a co mu obětovat? Film režisérky Olgy Da-
tým severským thrillerem natočeným podle bestsellerů Jussiho Adler-browské Cena za štěstí ukazuje příběhy lidí, kteří cestu ke svému štěstí 
Olsena.někde ztratili a pokoušejí se jí znovu najít. Vztah, láska, moc, útěk 
  Vstupné: 110 Kč, v předprodeji IC Chrastava 90 Kča vlastní děti, které mohou přinášet naději a radost, ale mnohem častěji 

nakonec pykají za naše chyby.                                        Vstupné: 120 Kč

Pátek 18. ledna v 17:00 hodin 

HUSÍ KŮŽE 2: UKRADENÝ HALLOWEEN – USA – 
komedie – české znění – 90 minut – přístupný
V pokračovaní úspěšné komedie Husí kůže opět pár zvědavých teen-
agerů oživí monstra uvězněmá v knihách, a to navíc na Halloween! 
Příšery v čele se Slappym jsou rozhodnuté ovládnout svět a tuto pohro-
mu může odvrátit pouze na Sam, Sonny a jeho sestra Sarah. Čas však 
stojí proti ním....           Vstupné 120 Kč

Pátek 18. ledna v 19:00 hodin

KURSK – Belgie, Lucembursko – historický – české tituly – 117 minut 
- přístupnost: od 12 let
Film  vypráví  o  skutečné  katastrofické  události,  ke  které  došlo v roce 
2000 na palubě jaderné ponorky K-141 Kursk. 155 metrů dlouhá jader-
ná ponorka  K-141 Kursk  je  „nepotopitelnou“ pýchou Severního loďstva 
ruského  válečného  námořnictva. Během  námořního  cvičení  v  srpnu 
2000 se na palubě nachází 118 členů posádky.  12. srpna  otřesou  tru-
pem  Kursku  mohutné  exploze,  které  plavidlo pošlou do hloubky 108 
metrů,  na  dno  arktických  vod  Barentsova moře.  Začíná  zoufalý boj 
s časem. Pro námořníky.  Pro  jejich  rodiny. Záchranou operaci kompli-
kuje  zchátralé  vybavení  a  odmítavý postoj ruské vlády přijmout zahra-
niční pomoc…           Vstupné: 130 Kč, v předprodeji IC Chrastava 90 Kč
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SPOLEČENSKÝ KLUB
CHRASTAVA

PROGRAM – LEDEN 2019

 15.

 26.

 29.

 15.

 16.

 12.

17 h. CVA

15 h. CVA

17 h. CVA

10 h. KINO

19 h. KINO

U KOMÍNA

Úterý

Sobota

Úterý

Úterý

Středa

Sobota

Pohádka pro děti
Vstupné: 40,-Kč

Tradiční zimní turistický pochod okolím Chrastavy. Start a cíl – restaurace „U komína”. Pořádá Klub českých turistů Chrastava.

Divadelní představení
Vstupné: 100,-Kč

Připravila Jana Zahurancová, Vstupné: 50,-Kč

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

Přednáší Denisa Kratochvílová
Vstupné: 50,-Kč

ZIMNÍ DRAČÍ POHÁDKA

DOBYTÍ SEVERNÍHO PÓLU

CHRASTAVSKÉ ŠLÁPOTY

DÁNSKO

DĚTSKÝ KARNEVAL

CESTOVÁNÍ HISTORICKOU CHRASTAVOU

GALERIE:  DÁNSKO – výstava fotografií Denisy Kratochvílové

Stalo se již tradicí,že v prosinci pořádá Společenský klub zájezd do divadla. Tentokrát  jsme zvolili 
divadlo Karlín a muzikál Čas růží. Jedná se o  největší hity z repertoáru Karla Gotta. O scénář se 
postaral Sagvan Tofi a o hudební dramaturgii Ondřej Soukup.
Muzikál Čas růží odhalil příběh starého obrazu, který v sobě skrývá osud jedné velké celoživotní 
lásky. Čas růží vás pobaví i dojme zároveň.
Když jsem já byl tenkrát kluk, Přijela pouť, Svět má ty chvíle rád, Jdi za štěstím, Korunou si hodím, 
Lady Carneval, Je jaká je, Když muž se ženou snídá a mnoho dalších ožívá v muzikálových 
aranžích a pěveckém podání herců a zpěváků, kteří k hitům Karla Gotta přistoupili nově a zároveň 
s respektem, který si zaslouží.
V rolích se nám představili Josef Vojtek,Jan Kopečný,Sagvan Tofi, Markéta Procházková,Ivana 
Jirešová, Ondřej Bábor, Vladislav Beneš a spousta dalších.
Před samotným představením byl i čas na prohlídku vánoční Prahy,kterou si každý naplánoval 
podle svého.
Zájezd se vydařil a my se už teď můžeme těšit na další muzikál v divadle STUDIO DVA a to na 
Evitu.

Klára Sehnoutková

Za muzikálem do Prahy
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Sportovní zpravodajství – výsledky / závodní činnost / akce

46. ročník

Sobota 12. LEDNA 2019
Prezentace od 7:30 do 9:00 hodin v prostorech RESTAURACE „U KOMÍNA”

v Nádražní ulici v Chrastavě, tratě – 7 km, 10 km, 15 km, 20 km.

PERSEUS: Cesta za obrazy
Před Novým rokem jsme na poslední jednodenní výpravu vyrazili do 
nedalekého Hrádku nad Nisou. Nejprve míříme k zatopenému lomu 
Kristýna zejména po chodnících a silnicích. Ty po chvíli měníme za 
sněhem bíle poprášené cesty a pěšiny, které kontrastují s okolními 
ještě zelenými trávníky. Letovisko Kristýna po hlučné sezóně 
odpočívá. Pláže pocukrované jemnou vrstvou sněhu, pokroucené 
bílé břízky, sem tam opuštěná lavička, po hladině líně plující kachny. 
To vše vytváří malebně zasněný obraz krajiny v poklidu. 
Odtud jsme se vypravili proti toku hraničního potoka k České bráně. 
Kdysi jsme tu s oddílem byli. Pamatuji si na shluk kamenů a skal, 
mezi nimiž prochází hraniční cesta, topící se v tmavém hvozdu. To 
vytvářelo chmurný až teskný obraz zdejší přírody. Dnes je tomu 
jinak. Nedaleko brány se nalézá turistické odpočívadlo. Jsou 
vybudovány nové cesty a staré stromy jsou prosekány – teskný 
obraz tu už není. Značenou zelenou cestu měníme za červenou a 
blížíme se ke Krásnému dolu. Na cestě obklopené loučkou 
rozděláme oheň a opékáme buřtíky. Oheň kontrastuje 
zasněženému okolí, ozývá se dětský smích, to dotváří teplý až 
hřejivý obraz. 
Krásný důl projdeme po červené a pak po modré značce opouštíme 
obrazy lesní krajiny. Dostáváme se do krajiny předměstské a krajiny 
luční. Potkáváme šípkové keře, na nichž se ještě červenají šípky. 
Stačí jich utrhnout sedm a raději si je dát do igelitového sáčku, 
protože některé jsou už mazlavé. Doma je zalijeme horkou vodou a 
až nápoj trochu vychladne, doplníme ho medem, čaj – bojovník proti 
nachlazení je hotov. U cesty jsou namrzlé klády a instruktoři z nich 
rukama škrábou led. Ne nadarmo se říká: „Kdo si hraje, nezlobí.“ A 
my máme hodné instruktory. Za chvíli se ocitáme opět v Hrádku n. N. 
Před odjezdem vlaku se stíháme stavit v hospůdce, která zrovinka 
otvírá. Dáváme si čaj a považte za deset korun českých. To je na 
hranici zázraku v dnešní době. To je asi tím časem vánočním.
                                                                       Robert Kopecký - Rolf

Vlevo nahoře: Průchod Českou bránou v Lužických horách
Vlevo dole: Šípkové keře
Vpravo: Kristýna v poklidu

Orienťácké putování do Betléma
V pondělí 17.12. 2018 jsme se, jako každý rok na poslední trénink před Vánocemi, nesešli v tělocvičně, ani v hale, ale na zdravém mrazivém 
vzduchu u ozdobeného vánočního stromu na náměstí v Chrastavě, abychom mohli uskutečnit tradiční putování do Betléma. Pro děti a 
osoby jim blízké byl připravený malý orienťák po našem městě s tajemných cílem. Na mapě bylo15 kontrol, pořadí si určovali sami a každou 
kontrolu identifikovali podle fotek na rubové straně mapy. Aby viděli dobře na mapu, museli mít čelovku nebo baterku, protože už byla tma. 
Všichni si to užili a tento fotoorienťák je dovedl na zahradu kavárny Bétel, kde všechny čekal u ohně živý Betlém, občerstvení čajem a 
cukrovím od maminek a taky pro každého malinkatý dárek. Zazpívali jsem si koledy, děti se tam vydováděly, vyprskaly spoustu prskavek a 
spokojeně, s přáním hezkých Vánoc, odešly domů.                    Pavla Vokálová
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Orientační běžci z Chrastavy pořádají každoročně na závěr 
závodní sezóny posezení s partnery z žitavských klubů, s kte-
rými po mnoho let pořádají dvoudenní závody SAXBO. 
Nejinak tomu bylo i letos. Sešli se v hojném počtu v pro-
najatém sále CVA a kromě tradičního občerstvení, přátelských 
neformálních rozhovorů byl připraven i speciální závod noční 
Chrastavou.
A právě zde se zrodila myšlenka využít speciálně 
vytvořenou mapu i pro veřejnost. Takový malý vánoční 
dárek pro zájemce o náš sport a o podrobnější poznání 
Chrastavy.
Speciální mapa v měřítku 1:4000 (to znamená, že jeden 
centimetr na mapě je ve skutečnosti 40 metrů v terénu) je 
vytvořena složeninou z výřezů mapy pro orientační běh a další 
části jsou fotografie z ptačího, chcete-li leteckého pohledu.
V mapě je zakresleno dvacet čtyři bodů (1 – 24), která máte 
podle mapy najít. Z druhé strany mapy je vyfoceno dvacet čtyři 
detailů (A – X) a vy máte určit, která kontrola k jednotlivým 
detailům patří (nebo je z daného bodu v dosahu).
Tyto speciální mapy si můžete zdarma vyzvednout v In-
formačním středisku na chrastavském náměstí a zpe-
střit si tak odpoledne či víkend. Pokud by Vás orientační 
běh zaujal, informace o našem klubu najdete na
 www.okcha.net, kde je i spojení.
Nezapomeňte být při orientaci ostražití, zejména při pře-
cházení silnic. Pomyslný start (trojúhelníček v mapě) a cíl 
(soustředný kruh) je u budovy CVA v Chrastavě.
Přejeme příjemnou zábavu.          
                                                       Ivan Vydra, OK Chrastava 

Chrastavští orienťáci připravili dárek pro veřejnost

5. krajský bodovací turnaj ve stolním tenisu v Chrastavě
V sobotu 15.prosince 2018 proběhl v tělocvičně TJ Spartak Chra-
stava 5. krajský bodovací turnaj mladšího a nejmladšího žactva ve 
stolním tenise. Turnaje se zúčastnilo 68 hráček a hráčů z 9 oddílů 
Libereckého kraje.
V kategorii mladšího žactva náš oddíl reprezentovali Tereza Nová-
ková, Michaela Kašínská ,Tereza Klustová a Martin Fiala. V této 
kategorii se turnaje zúčastnilo celkem 33 hráčů.
V celkovém pořadí se Martin Fiala umístil na 7. místě a v kategorii 
dívek byla Tereza Nováková čtvrtá a Michaela Kašínská pátá.
Kategorie nejmladšího žactva se turnaje zúčastnilo 35 hráček a 
hráčů a náš oddíl zastupovali Adam Brož, Tereza Vojtková, Nela lodi 
a Kristýna Šimková.
V celkovém pořadí skončil Adam Brož na devátém místě a kategorii 
dívek skončila Tereza Vojtková na 3.místě,  když v boji o finále těsně 
podlehla své soupeřce v koncovce pátého setu (celkový počet - 14 
dívek).
Všem děkujeme za skvělou reprezentaci našeho oddílu.

                                                                                                                                       
ing. Karel Žemlička - předseda oddílu stolního tenisu
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MIKULÁŠ A ČERTI DO VÍTKOVSKÉ ŠKOLIČKY PŘIŠEL JEŽÍŠEK 
Po roce k nám opět zamířili Mikuláš s andělem a nezapomněli s se- V úterý 18. prosince přišly děti svátečně oblečené a přinesly si 
bou vzít i čerty. Děti ve školce i ve škole se trochu bály, ale slíbily, že trošku cukroví, měly totiž ve školce vánoční besídku. Po splnění 
se polepší a Mikuláš všem nadělil sladkosti a ovoce. několika vánočních zvyků, jako je pouštění lodiček ze skořápek, 
Odpoledne jsme navštívili Informační centrum v Chrastavě, kde rozkrajování jablíčka nebo házení bačkorkou, netrpělivě čekaly na 
jsme shlédli výstavu betlémů a s milou paní Sehnoutkovou jsme si zacinkání zvonečku. Dočkaly se a Ježíšek jim pod stromeček 
zopakovali všechny vánoční tradice. Na výstavě jsme dokonce nadělil nové krásné hračky, pomůcky a dokonce i dvě kola! 
objevili výrobky, které jsme sami vyrobili. Bc. Daniela Reslová, učitelka
Na  náměstí  před  samotným rozsvícením vánočního stromku děti 
z MŠ i ZŠ vystoupily s pěveckým sborem Vítkováček a pro rodiče a VÁNOČNÍ BESÍDKY V ZŠ
návštěvníky vánočních trhů děti zatancovaly a zazpívaly koledy. Poslední školní den v prosinci již tradičně patří besídkám, kdy 

Mgr. Klára Beníčková, učitelka rozkrojujeme jablíčka, pouštíme lodičky, posloucháme a zpíváme 
koledy a také rozdáváme dárečky. Vyprávíme si o starých i no-
vodobých tradicích Vánoc. Všichni se už těší na Ježíška.
Přeji  všem  klidné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a pohody 
v roce 2019.                                Mgr. Romana Sobotková, ředitelka

VÁNOCE V ARÉNĚ
Jako každý rok jsme se v předvánočním čase vydali do liberecké 
Home Credit Arény, kde tradičně probíhá akce pro děti z mateřských 
a základních škol. Byl pro nás připraven nabitý program – promítání 
pohádek, soutěže, zápas malých hokejistů, jízdy krasobruslařů, VÁNOČNÍ KONCERT
ukázky sportovního aerobiku a další taneční vystoupení i před- V posledním týdnu před vánocemi jsme pozvali do školy všechny 
stavení IQlandia. rodiče a známé, kterým tímto děkujeme, že si v tom shonu udělali 
Ve výtvarné soutěži, do které jsme přivezli skupinovou práci chvilku a přišli se podívat na vánoční program, který jsme si pro ně 
„Sněhulák“ jsme získali 1. místo a vyhráli jsme návštěvu v Dino- připravili. Děti z mateřské školky zatančily a zazpívaly a školáci 
parku pro celou školu. Už se těšíme na jaro, kdy opět zavítáme do zahráli na flétny a zazpívali několik vánočních písniček. Všem 
Liberce. přejeme hodně úspěchu v novém roce a těšíme se na další 

Mgr. Klára Beníčková, učitelka shledání.                                           Mgr. Klára Beníčková, učitelka

Školy, školky, školství

Zprávy z vítkovské školy
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V sobotu 24. 11. 2018 se na závěrečnou soutěž sezóny O předvánočního kapra, pořádanou OSH Liberec ve Vratislavicích nad Nisou, 
vypravilo jak ženské, tak mužské družstvo hasičů z Chrastavy. Tato soutěž je od ostatních odlišná nejenom způsobem provedení, ale také 
cenou pro vítěze. 
Družstva musí dopravit veškerý materiál na základnu na vozíku a připravit dopravní a útočné vedení se třemi proudy, pokus ukončuje velitel 
družstva odpojením všech proudnic a jejich dopravením zpět na vozík. Čas je měřen od nakládání materiálu po odložení proudnic. Mužské 
družstvo skončila na 5. místě a tým žen na 6. místě. 
                                                                                                                                                                                                       D. Reslová

Sbor dobrovolných hasičů / požární sport

Poslední soutěž v letošním roce

Adventní vyrábění
Vánoční dárek - vánoční slavnost klubu Evergreen Letošní počasí se pokoušelo oddálit myšlenky na to, že přijdou 

Vánoce a adventní čas byl zdánlivě v nedohlednu. Kalendář nás 55+
však vracel do reality. Sešli jsme se proto 1. prosince v Bételu na Vánoční slavnost byla připravena již po třetí na velmi příjemném 
adventní vyrábění, abychom mohli začít zdobit naše domovy. Bétel místě. Letos poprvé si každý návštěvník předem mohl koupit 
byl slavnostně vyzdoben, hrála vánoční hudba a voněl svařák. vstupenku ke stolu, který si vybral. Všechny vstupenky měly 
Vyrábělo se na několika stanovištích, téměř ve všech podlažích ústřižky, kvůli slosování.
budovy. K dispozici byl materiál k vytváření různých ozdob z filcu, Večer byl zahájen vystoupením dětí z klubů - tanečních a hudebně 
papírových dárkových tašek, svícnů a dalších dekorací. Nechyběla dramatického.  Rej sněhových vloček tančících dětí krásně uvedl do 
ani výroba adventních věnců, která sice zabere nejvíce času, ale zimní atmosféry Vánoc. Účinkující děti odehrály příběh o tom, co je o 
výsledek vždy stojí za to. Ti, kteří přišli, nejen vyráběli, ale mohli si Vánocích důležité. Autor v příběhu jemně ukázal, jak často si 
spolu také popovídat a pochutnat si na dobrotách z Bétel bistra. myslíme, že nejdůležitější jsou dárky, dostatek jídla, úklid… Všichni 
Již několikátý rok začínáme advent společným zpíváním koled a procházíme tímto trvalým zápasem. Je to o tom, jak nepodlehnout 
rozsvěcením stromu před domem Jednoty bratrské. Krátkou pocitu, že bychom měli své drahé co nejvíce obdarovat materiálními 
promluvu měl budoucí pastor David Just o tom, že Vánoce nejsou věcmi. Tím se vánoční svátky automaticky nestávají lepšími. 
pouze tradice, ale především oslava narozenin Ježíše, který dává Snadno se nám může stát, že zapomeneme na ten nejlepší dárek 
naději smíření s Bohem. Na rozsvěcení vánočního stromu přišli pro naše obdarovávané - je to náš čas a pozornost, který jim 
nejen ti, co vyráběli, ale připojili se i další, celé rodiny, malí i velcí. věnujeme a kterým sytíme vztah mezi námi. Pokud přestaneme 
Děkujeme všem, kteří pomohli s přípravami odpoledne i dárcům vztah živit, chřadne a mizí. Právě o tom byl příběh, který děti 
vánočního stromu, který je letos svojí velikostí nepřehlédnutelný. odehrály.  Nakonec příběh dopadl výborně. Vzájemnou omluvou a 

                                    Slávka Kasalová smířením. 

KOMUNITNÍ CENTRUM
JEDNOTA BRATRSKÁ CHRASTAVA

B e z r u č o v a 5 0 3 – C H R A S T A V A
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Vánoční dárek - vánoční slavnost klubu Evergreen 55+
Vánoční slavnost byla připravena již po třetí na velmi příjemném místě. Letos poprvé si každý návštěvník předem mohl koupit vstupenku ke 
stolu, který si vybral. Všechny vstupenky měly ústřižky, kvůli slosování.
Večer byl zahájen vystoupením dětí z klubů - tanečních a hudebně dramatického.  Rej sněhových vloček tančících dětí krásně uvedl do 
zimní atmosféry Vánoc. Účinkující děti odehrály příběh o tom, co je o Vánocích důležité. Autor v příběhu jemně ukázal, jak často si myslíme, 
že nejdůležitější jsou dárky, dostatek jídla, úklid… Všichni procházíme tímto trvalým zápasem. Je to o tom, jak nepodlehnout pocitu, že 
bychom měli své drahé co nejvíce obdarovat materiálními věcmi. Tím se vánoční svátky automaticky nestávají lepšími. Snadno se nám 
může stát, že zapomeneme na ten nejlepší dárek pro naše obdarovávané - je to náš čas a pozornost, který jim věnujeme a kterým sytíme 
vztah mezi námi. Pokud přestaneme vztah živit, chřadne a mizí. Právě o tom byl příběh, který děti odehrály.  Nakonec příběh dopadl výborně. 
Vzájemnou omluvou a smířením. 
Po představení následovalo krátké slovo o vánočním poselství pastora sboru Šimona Dvořáka. Následoval společný zpěv vánočních koled 
s dětmi. Slavnost vyvrcholila společným přípitkem. Pak už nic nebránilo tomu, aby se všichni s chutí pustili do večeře. Tradiční řízek se 
salátem byl jako vždy vynikající.
Po večeři byli všichni pozváni k soutěži "Vánoční kvíz". Každý dostal lísteček na zaškrtnutí správných odpovědí. Některé otázky byly 
obtížnější, některé legrační. Asi nejlepší ohlas měla otázka, která postava doprovází dědu Mráze? Byl to mužik ve válenkách, baba Jaga, 
anebo Sněhurka? Většina soutěžících si nevšimla, že by ho někdo doprovázel. Tak jsme se společné zasmáli a po sečtení správných 
odpovědí byli uznáni všichni přítomní za schopné vstoupit do slavení vánočních svátků. 
Po kvízu dostali účastníci od dětí dárečky k Vánocům. Následovalo slosování vstupenek, provázené napětím, kdo vyhraje a získá jednu ze 
tří cen. Slosování proběhlo hladce, ceny byly rozdány, všichni se mohli zasmát. Na závěr se promítaly fotografie z letošního roku nejen z 
výletů, ale i z dalších akcí a setkání Klub Evergreen. Senioři se také setkávají v pondělí na konverzaci němčiny, ve středu v klubovně si 
povídají u kafe, v pátek při hraní karet. Je toho docela hodně a jsme rádi, že noví zájemci postupně do klubu přicházejí. Slavnost se letos 
vydařila a tak se těšíme na příští.                                                                                                                                                      Jiří Coufal 

V lednu 2019 bude probíhat tradiční tříkrálové koledování. Tři králové zavítají do Chrastavy v sobotu 12. 1. a potěší účastníky Chrastavské 
šlápoty, a dále se s nimi můžete potkat  v ulicích města od 7. 1. do 11. 1. 2019, přesný čas bude dán na vědomost místním rozhlasem. Tři 
králové nosí lidem radostnou zvěst vánočních svátků, obdarovávají drobnou pozorností a zpěvem tříkrálové koledy. Současně koledníci 
prosí o finanční příspěvek do úředně zapečetěné kasičky opatřené charitním logem. V čele skupinky je dospělá osoba vybavená průkazem 
koledníka.                                                                                                                                                                                 Věra Smolová

V lednu budou opět chodit Tři králové

Beseda seniorů s Městskou policií Chrastava, 30. 11. 2018

Po roce opět Strom splněných přání

Beseda konaná v domě s pečovatelskou službou v ul. Bílokostelecká dne 13.11.2018 se dočkala opakování, tentokrát však v DPS v ul. 
Turpišova, konkrétně v klubu „Trojlístek“. Stejně jako u předchozí besedy se otevřeně mluvilo o problémech s mládeží v přilehlém 
vnitrobloku, o taktikách podomních prodejců a jiných podvodných aktivit, o činnosti MP a na závěr besedy proběhla diskuze, kde byly 
zodpovězeny dotazy obyvatelů DPS. 
V příštím roce bude setkávání se seniory pokračovat a MP Chrastava se bude i nadále podílet na informovanosti obyvatel. 

MP Chrastava, Mojmír Boch

Město Chrastava ve spolupráci s Dětským domovem, Základní a mateřskou školou, příspěvkovou organizací Krompach v Čechách již 
sedmým rokem připravilo Vánoční strom splněných přání. Od čtvrtka 1. listopadu 2018 byl v informačním centru umístěn vánoční stromeček, 
kde si lidé mohli vyzvednout přáníčka a pak dárky pro děti zakoupit. Přání byla rozebrána do posledního, a tak jsme mohli v pondělí 17. 
prosince 2018 vyrazit do Dětského domova udělat dětem radost.
Děti pro nás měly připravené vystoupení, viděli jsme moderní pohádku o Sněhurce, děti nám zazpívaly, zatancovaly a došlo i na vystoupení 
mažoretek. Pak už došlo na rozdávání a rozdělávání tolik očekávaných dárků. Na závěr nás děti pozvaly k sobě do jednotlivých bytů, kde 
jsme ochutnali jejich cukroví, občerstvení a mohli si s nimi prohlédnout jejich dárky, ze kterých měly všechny děti velkou radost, což dokládají 
fotky a reportáž TV Chrastava.
Akce Strom splněných přání se opět vydařila, děkujeme všem, kdo se na ní podílel a budeme se těšit na další.
Jmenovitě s dárky pomohli: Moravcovi, paní Václavíková, pan Václavík, K. Vaverová, Martyniovi, P. Křapka, paní Víšková, Loučkovi, Hájkovi, 



16

Marxovi, Sehnoutkovi, Š. a A. Zahradníková, P. a Z. Zahradníkovi, Máchovi, Rožcovi, rodina Šindelářova, Urbanovi, Šeflovi, Zíkovi, 
Šlechtovi, Husákovi, pí Matoušová, Obererovi, pí Suchanová, pí Toyterová, Matyášovi, Martina a Petr, Žemličkovi, Marcela, Klárka a Míša, 
Loučkovi, pí Vajnerová. Dále kolektivy a organizace: Sokol ženy II, TU Perseus, pracovnice Pošty Chrastava, kolektiv ZŠ Chrastava, 
SPHMCH, kadeřnictví Áčko, CA Vavera, KČT Chrastava, pracovnice pečovatelské služby Chrastava a nohejbalisti.
                                                                                                                                                                                          Klára Sehnoutková

Poděkování z farmy Vysoká

Vánoční výstava v galerii

Vážení spoluobčané, přátelé Farmy Vysoká a našich obou rodin.

Chtěla bych vám touto cestou od srdce poděkovat za vaši Ráda bych také odpověděla na pár dotazů, které někteří z Vás mají.
nesmírnou solidaritu, kterou jste nás doslova ohromili a projevili Nejdůležitější je, že se během požáru nikomu nic nestalo a všichni 
bezprostředně po požáru objektu Farmy Vysoká, jenž propukl v noci obyvatelé včetně koní jsou v pořádku. Koně jsou zpět ve svých 
dne 30. 11. 2018. Tolik lidí neváhalo a začalo pomáhat mnoha stájích a o krmivo nepřišli.... stáje oheň díky neúnavné práci hasičů 
způsoby, např. poskytnutím dočasného domova pro mou rodinu, nezasáhl. Jak jsem uvedla, oheň zničil hotelovou část celého jižního 
pomáháním při likvidaci po požáru, dary oblečení, pracovních křídla včetně vybavení a část bytových jednotek. Některé vybavení 
pomůcek a dary finančními. Během požáru shořela část hotelového se z našeho bytu díky hasičům a následně ostatním pomocníkům 
komplexu a byla zničena téměř celá bytová jednotka naší rodiny. podařilo zachránit. Oblečení pro děti máme již dostatek a náhradní 
Chceme tak touto cestou poděkovat především panu starostovi a domov také.  Děkujeme!!!  Pojistka by měla pokrýt náklady na 
městu Chrastava za uspořádání veřejné sbírky, kterou samo město stavbu. Kompletní vnitřní vybavení a větší část nákladů na 
podpořilo tou částkou největší. Neméně děkujeme všem, kteří se odstranění následků požáru včetně demolice ale budeme muset 
rozhodli na této veřejné sbírce podílet. Děkujeme také našim hradit z vlastních prostředků. Příčina požáru se stále vyšetřuje.
sousedům za jejich velikou solidaritu. Věříme, že díky vám všem Za obě rodiny Jarošů a Svobodů a za celou Farmu Vysoká
budeme moci znovu bydlet jako rodiny na místě, které milujeme a   
jako Farma Vysoká budeme moci dále pokračovat ve své činnosti                                                                              Václava Jarošová
 i s našimi zaměstnanci.  

V pondělí  26. 11. 2018 v 16 hodin začala vernisáží poslední výstava  roku 2018, a to již tradiční Vánoční výstava a výstava betlémů. Výstavu 
zahájil dětský pěvecký sbor Jiřičky pod vedením paní učitelky V. Kollmannové a paní učitelky I. Henzlové.
Velké poděkování patří všem, kteří zapůjčili betlémy a vánoční dekorace.
Jmenovitě paní Brandová, Matoušová, Kynčlová, pan Havelka a Janeček, Zíkovi, Kakačovi, Hotovcovi a paní učitelce Kohlíkové a žákům 
5.A, 5.B, 6.A a 6.B.
                                                                                                                                                                                          Klára Sehnoutková
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Byla pokřtěna nová kniha o zajímavostech Chrastavska: Není patník jako patník
V úterý dne 11. prosince 2018 od 17 hodin proběhl v kavárně Bétel 
bistro v Chrastavě křest nové knihy Ivana Vydry s názvem “Není 
patník jako patník aneb známé i méně známé zajímavosti 
Chrastavska”.
Představení knihy a besedu s autorem si nenechala ujít minimálně 
padesátka lidí, někteří přijeli i z daleka (Cvikov, Nová Paka). Rozmary 
počasí – husté sněžení a momentální nesjízdnost silnic – bohužel 
nedovolila přijet hned dvěma ohlášeným kmotrům, panu fotografovi 
Siegfriedu Weissovi a badateli Markovi Řeháčkovi. Kmotrovství se 
ujali ilustrátor Petr Ferdyš Polda, fotograf Honza Pikous a chrastav-
ský flašinetář pan Václav Janeček.
 
Dle mého názoru se křest knihy podařil a odpovědi kmotrů na všeteč-
né dotazy byly zajímavé a posluchače obohatily. Děkuji všem přítom-
ným, že přišli mě i moji novou knihu podpořit. Vážím si toho.
Na závěr křtu proběhla i autogramiáda všech přítomných (byly k do-
stání i další knihy od autorů Poldy, Řeháčka a Pikouse).

Nová kniha o našem okolí volně navazuje na první knihu "Boží muka a 
pomníky jako součást krajiny na Chrastavsku”. Představuje zapomenuté drobné památky typu silničního značení, kilometrovníků, nárož-
ních a odrazových kamenů, ale také mezníků panství či triangulačních a nivelačních bodů, a to na území města Chrastavy a v nejbližším  
okolí.  Na  106  plnobarevných bohatě ilustrovaných stranách se dozvíte i zajímavosti např. od kdy Chrastava získala městský ráz – o vý-
stavbě benzínových čerpacích stanic v minulosti či o tom, jak Město Chrastava ke svým lesům přišlo... 

Publikaci si můžete zakoupit za 249,-Kč v informačním centru na náměstí, ve fotoateliéru JANA (náměstí u radnice) a v kanceláři 
firmy RECo design s.r.o. ve Vítkovské ulici.

Moje poděkování patří za podporu knihy sponzorům: Městu Chrastava, výrobci potravin RAVY CZ a.s. a Josefu Hazimu – prodej a servis 
zemědělské techniky.
Děkuji také za vstřícnost pracovníkům sboru Jednoty bratrské v Chrastavě, že umožnili křest knihy provést v krásném prostředí Bétel bistra.
                                                                                                                                                              Ivan Vydra, badatel a autor publikace
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Inzerce soukromá i firemní

Letošní „světýlka“ začala opět na náměstí, tradičně 23.12. těsně před Štědrým dnem. A tak jsme se mohli nechat vtáhnout do vánočního 
příběhu, který je zároveň připomenutím narození Ježíše Krista. Z náměstí Josef s Marií vyšli do Betléma. Cesta vedla chrastavskými 
uličkami a doprovázel je zástup poutníků, 
těch kteří se nezalekli deštivého počasí a 
chtěli být při tom. Cesta do Betléma, na 
rozdíl od té izraelské, nebyla dlouhá.  
Na zahradě Bételu bylo připravené 
divadelní pásmo, které zahráli dospělí a 
děti z klubů Bételu. Nechyběli andělé, pas-
týři, kteří se šli poklonit právě narozenému 
Ježíši. 
Slovo kazatele Šimona Dvořáka povzbu-
dilo k vděčnosti a připomenulo poselství, 
které narozením Ježíše Krista přišlo ke 
všem lidem. Zpěvem koledy 

, kterou znají snad úplně 
všichni, bylo ukončeno podvečerní puto-
vání.  Kdo   nespěchal,  mohl  se   zastavit 
u oveček v ohradě, popovídat si, nebo si 
dát něco dobrého v Bétel bistru.
Poděkování patří všem, kteří pásmo 
připravili i všem, kteří se nenechali odradit 
deštěm a vytrvali až do konce. 
V roce 2019 přejeme, ať všechny změny, 
které nový rok přinese, Vás vedou k Do-
brému.  
                                             Ctibor Veselý

„Narodil se 
Kristus pán“

Po uzávěrce: Chrastavská světýlka obohatila advent
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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

Inzerce je černobílá a uvnitř vydání. Barevná inzerce se sjednává na celý 
rok dopředu a její uzávěrka na rok 2020 bude 16. 11. 2019. 
Bližší informace získáte v kanceláři Společenského klubu.  

Celoroční plnobarevná Chrastavských listůINZERCE 

INTEGROVANÝ
ZÁCHRANNÝ
SYSTÉM

112

Nabízíme možnost barevné inzerce v Chrastavských listech
na tomto místě, maximální rozměr 190 x 65 mm

(nebo poměrné části z tohoto rozměru).
Obsah lze každý měsíc měnit.

Informace o ceně v kanceláři S-klubu: 485 143 348 

Nově!!! měsíční BAREVNÁ INZERCE
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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!

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 – 2019

revize hromo a elektro

energetika staveb / elektroenergetika

pronájem plošiny 16 m

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

VAVERACA
cestovní agentura

ZÁ JEZDY PRO VÁ S
poznávací

pobytové

na objednávku

Náměstí 1. máje 46 – CHRASTAVA

cavavera@email.cz – tel.: 725 985 020

1990 – 2019
měsíční zpravodaj městského úřadu v Chrastavě

zakázková výroba nábytku

kuchyně

skříně

doplňky

tel.: 603 272 837
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