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Úprava dopravního značení
na sídlišti Střelecký Vrch

–
Program kina a S-klubu

–
Bétel pořádá karneval pro děti

23. února ve sportovní hale
–

28. února – divadelní představení NATĚRAČ
–

Nad úspěchy orientačních běžců
-------------------------------------------

Přílohy:  ŠKOLNÍK, KRAJ

Chrastavské šlápoty 2019 – na start přišlo téměř tisíc tři sta lidí

12. ledna 2019 se konal 46. ročník Chrastav-
ských šlápot.
V týdnu před pochodem Chrastavu zavalila 
sněhová nadílka, kterou město dlouho neza-
žilo, o to více se všichni těšili na zimní po-
chod.
Menší nadšení ze sněhu však měli pořa-
datelé. Bylo potřeba zpřístupnit trasy, zajistit 
dopravní obslužnost a bezpečnost. Přesto 
jsme přípravu zvládli za vydatné pomoci a 
vstřícnosti P. Bezvody a jeho pracovníků. 
Překvapení připravil personál restaurace „U 
Komína”, který nabízel na venkovním grilu 
klobásy a pivo pro hladové a žíznivé turisty. 
Také jsme požádali restauraci Tatran v Bílém 
Kostele nad Nisou o posun otevírací doby. 
I tady jsme se setkali s velkou ochotou per-
sonálu. Dále děkujeme J. Jančíkovi za do-
pravní služby, Společenskému klubu za oz-
vučení a TV reportáž, školní jídelně za vy-
nikající čaj.
Jsme rádi, že na start přišlo tolik turistů – ne-
jen z Chrastavy, Liberce a okolí, ale i z Dráž-
ďan,  Žitavy,  Bogatyně,  přijely  děti  z  dět-
ského domova v Krompachu, zúčastnily se děti z TO Perseus. Je to dobře, protože pro A teď trochu statistiky:

všechny byl odměnou zážitek z krásné zim- celkový počet účastníků              1280
ní přírody, děti stíhaly stavět sněhuláky a pořadatelé       52
všichni si sníh užívali. Trasa 7 km 487
V cíli obdrželi již tradiční diplom a perník, Trasa 10 km 507
někteří malou upomínku. Trasa 15 km 171
Vyslechli jsme si některé připomínky, bu- Trasa 20 km 115
deme o všech přemýšlet, vždy je co vylep-
šovat. A tak se budeme snažit, aby příště Chrastaváci výletujte, pochodujte!
byla ještě větší spokojenost. Ať je déšť či velká zima, v partě je to vždycky 
Takže – Chrastavské šlápoty se povedly, prima!
jsme rádi, že Chrastaváci jsou nakloněni    KČT Chrastava
turistice a přijdou vždy za jakéhokoliv po-
časí. Stále se snažíme získat k nám do 
Klubu KCT Chrastava nové mladší členy. 
Členství u nás není povinnost, ale radost. 
Pokud se k nám budete chtít přidat, budeme 
moc rádi, bližší informace najdete na strán-
kách města Chrastavy – rubrika sport, nebo 
na našich webových stránkách
kctchrastava.proweb.cz, 
nebo na www.kct.cz, nebo IC v Chrastavě u 
J. Marxové. 
A nyní již zveme na další letošní turistickou 
akci pro veřejnost na 40. setkání turistů na 
Výhledech v sobotu 27. dubna 2019.
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Okénko starosty

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

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. 

11. 1. 2019 – U příležitosti konference Samosprávy 2019, která se naší soutěže Vesnice roku. „Zvítězit v konkurenci dalších 
včera konala v Brně, vyhlásilo Sdružení místních samospráv ČR evropských měst a obcí pro nás byla obrovská pocta i ocenění 
vítěze ocenění Počin roku 2018 a také nositele titulu Přešlap roku práce, kterou obyvatelé naší obce jejímu rozvoji věnovali a věnují. 
2018. Právě podobné soutěže jsou skvělou příležitostí k tomu podívat se 
Na Počin roku byly nominovány osobnosti, které významným na vlastní obec a vlastní práci pohledem zvenčí a ocenit to, co sami 
způsobem přispěly k rozvoji a lepšímu fungování samospráv, třeba nevidíme nebo nevnímáme,“ řekl k nominaci F. Bartoš.
případně se zasadily o ochranu oprávněných zájmů představitelů 
samospráv. Nominace na Přešlapy, tedy aktivity, jež samosprávám Označení „Přešlap roku“ si vysloužilo ministerstvo spravedlnosti a 
naopak život komplikují, putovaly bez výjimky za ministerstvy. zákon o střetu zájmů za povinnost pro opakovaně zvolené starosty 
Na titul počin roku byli nominováni poslankyně Věra Kovářová, (a místostarosty) po komunálních volbách podat nejdříve výstupní 
starosta obce Poříčí u Litomyšle František Bartoš a senátor Michael prohlášení a vzápětí podat vstupní prohlášení, i když ho vyplňovali 
Canov. už v minulém funkčním období. Na druhém místě skončilo 
Canov také nakonec ocenění získal. Byl oceněn za to, že jménem ministerstvo vnitra za záměr rušení matrik v malých obcích na 
senátu podal k Ústavnímu soudu stížnost na novelu zákona o střetu základě nepřesného modelu i za způsob prezentace tohoto návrhu. 
zájmů, která zpřísňuje povinnost přiznávat majetek i pro Třetí pak bylo ministerstvo pro místní rozvoj za úpravy stavebního 
neuvolněné komunální politiky a umožňuje do majetkových poměrů práva, které stále nevedou ke zjednodušení a zrychlení územních 
politiků nahlížet komukoliv anonymně. „Podle nás nemá řízení a stavebních procesů. Nominováno bylo i ministerstvo práce 
neuvolněný zastupitele obce spadat do kategorie veřejný a obchodu (za nastavení podmínek čerpání finančních prostředků 
funkcionář, protože svou práci vykonává za několik set korun a není na vysokorychlostní internet, za neochotu změny, a záměru 
tedy ústavně ekvivalentní, aby byl povinen podávat zprávu o přesunu těchto finančních prostředků) a ministerstvo vnitra (za 
veškerém svém majetku. Této změny jsme chtěli dosáhnout nečinnost a pomalou přípravu zákona o zpracování osobních 
pozměňovacím návrhem k novele zákona, tu nám však poslanecká údajů).
sněmovna zamítla. Proto jsme se obrátili na Ústavní soud a nyní s             Převzato ze stránek Sdružení místních samospráv smscr.cz 
napětím čekáme, jak tato stížnost u Ústavního soudu dopadne,“ 
vysvětluje M. Canov.
Kovářová si vysloužila nominaci za podání pozměňovacího návrhu 
k zákonu týkajícímu se ochrany osobních údajů, jimž se do českého 
právního řádu promítly požadavky evropského nařízení známého 
pod zkratkou GDPR. SMS ČR vyjednalo s ministerstvem vnitra, aby 
obce nebyly pokutovány za neúmyslné porušení tohoto nařízení. Při 
projednávání na vládě však tato výjimka ze zákona vypadla. 
Poslanci v čele s Věrou Kovářovou proto podali pozměňovací 
návrh, díky němuž snížili likvidační pokuty pro obce 1. a 2. typu ve 
výši až 5 milionů korun na maximálně 15 tisíc korun. „Byl to nejlepší 
dosažitelný kompromis, byť mým původním cílem bylo zajistit 
takovou výjimku i pro obce 3. typu,“ říká k tomu V. Kovářová.
Starosta František Bartoš byl nominován za to, že společně s 
obyvateli své obce dosáhl mimořádného úspěchu, když Poříčí u 
Litomyšle zvítězilo v loňském ročníku celoevropské soutěže 
Entente Florale („Kvetoucí sídla“), jež je jakousi evropskou obdobou 

SMS ČR vyhlásilo Počin roku a Přešlap roku 2018
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Rada města na svém zasedání projednala a usnesla se takto: - s c h v á l i l a
- s c h v á l i l a darovací smlouvu DR/1/2019 – dar v hodnotě 4 980,- Kč Základní 
v návaznosti na své usnesení 2018/14/IX odst. 2 ze dne 20. srpna škole Chrastava, náměstí 1. máje 228, okres Liberec-příspěvková 
2018 pronájem části pozemku par. č. 761/1 o výměře cca 75 m2 – organizace, nám. 1. máje 228, 463 31  Chrastava, IČ 72741643 ve 
ostatní plocha, v k. ú. Chrastava I, paní Evě Štancové, za cenu formě 1 ks bezolejového kompresoru HECHT 2806 a mapy 
5.000,- Kč/rok, za účelem provozování letní terasy restaurace U Doprava I. – dopravní značky pořízené z poskytnuté dotace v rámci 
Plaváčka vč. přístupu k restauraci a schodiště před restaurací za přímé podpory dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích v 
podmínky provozování pouze po část kalendářního roku, a to od 1. Libereckém kraji z rozpočtu Libereckého kraje 
5. do 30. 9., provozní doba na letní terase musí být ukončena - v z a l a   n a   v ě d o m í
nejpozději ve 22:00 hodin , vč. návrhu nájemní smlouvy čj. N/1/2019 celkový přehled pohledávek a daňových nedoplatků po lhůtě 
- s c h v á l i l a splatnosti k 30. 11. 2018 (dle části V., čl. 1, bod č. 3 vnitřní směrnice 
zřízení věcného břemene na pozemku par. č. 1441/1, v k. ú. „Zásady při nakládání s pohledávkami“)
Chrastava I, ve prospěch společnosti SVS a. s., jímž dojde k - s c h v á l i l a
zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby „Chrastava, dohodu č. D/01/2019 o ukončení smlouvy o poskytování a úhradě 
Hřbitovní – rekonstrukce vodovodu a kanalizace, číslo stavby LI pracovní lékařské péče RŮ/45/2007 ze dne 24. 9. 2007, kterou 
022 094“, vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení uzavře  město Chrastava, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava a 
služebnosti inženýrské sítě čj. SBS/1/2019 Medica Chrastava, s.r.o. se sídlem Nádražní 383, Chrastava 463 31
- s c h v á l i l a - s c h v á l i l a
návrh dodatku č. 3 smlouvy o dílo na realizaci akce „Modernizace smlouvu o poskytování a úhradě pracovnělékářské péče 
budovy Základní školy Chrastava“ se zhotovitelem: BREX, spol. s RŮ/01/2019, kterou uzavře město Chrastava, nám. 1. máje 1, 463 
r.o., Hodkovická 135, 463 12 Liberec 23, IČ: 40232549 a pověřila 31 Chrastava a MUDr. Josef Kubínek, Polní 175, 463 31 Chrastava 
starostu jeho podpisem za podmínky schválení dodatku - s c h v á l i l a 
poskytovatelem dotace 1) výpověď z nájmu nebytových prostor v prvním nadzemním 
- s c h v á l i l a podlaží domu čp. 250 na náměstí 1. máje v Chrastavě v souladu s 
na základě žádosti poskytnutí účelové dotace paní Věře ustanovením čl. IX. odst. 3 písm. b) Smlouvy o nájmu nebytových 
Proboštové, bytem Polní 119, 463 31 Chrastava, na pořízení prostor sloužících k podnikání čj. N/18/2015 ze dne 8. 4. 2015, která 
akumulační nádoby na vodu pro účel zachytávání a akumulaci byla uzavřena mezi městem Chrastava a paní Terezou Luzarovou
srážkové vody na pozemku parc č. st. 148 a parc. č. 761/4 – 2) záměr pronajmout nebytové prostory v prvním nadzemním 
zahrada a pověřila starostu města podpisem veřejnoprávní podlaží domu čp. 250 na náměstí 1. máje v Chrastavě o výměře cca 
smlouvy HFO/VP/1/2019/FV/Sl 29,1 m2  bez účelu - služby vítány

Informace z jednání Rady města a Zastupitelstva města

Usnesení Rady města Chrastava č. 2019/01 dne 7. ledna 2019

Informace z radnice

V úterý dne 5. února 2019 navštíví předseda Senátu Jaroslav 
Kubera Chrastavu. Dle plánu přijede v 15 hodin na prohlídku 
hasičského muzea a poté se vydá pěšky (pokud tomu nezabrání 
počasí) na radnici, kde proběhne od 16 hodin ve velké zasedací 
místnosti beseda s občany našeho města. 
Vážení spoluobčané, na besedu s druhým nejvyšším ústavním 
činitelem, s předsedou horní komory Parlamentu České republiky 
panem Jaroslavem Kuberou, jste všichni co nejsrdečněji zváni. Jak 
výše uvedeno, proběhne v úterý 5. února 2019 od 16 hodin ve velké 
zasedací místnosti radnice.

Chrastava 7. 1. 2019                             Michael Canov 

Předseda Senátu Jaroslav Kubera
navštíví Chrastavu

POPLATKY – informace pro občany
Jako každý rok bude hospodářsko-finanční odbor Městského úřadu Chrastava rozesílat poštovní poukázky (složenky):
–  poplatku za odpady se splatností do 30. 4. 2019.
–  poplatku za psa se splatností do 31. 3. 2019.
Při nedodržení splatnosti dochází k navýšení poplatku až na trojnásobek, vzniklé nedoplatky jsou následně vymáhány exekučně.

Platbu je možné provést v hotovosti nebo platební kartou v pokladně Městského úřadu Chrastava, přiloženou poštovní poukázkou nebo 
bezhotovostním převodem z účtu. Při bezhotovostní platbě je důležité zadat správný variabilní symbol uvedený na poštovní poukázce.

Pokud zjistíte nějaké odlišnosti (adresa, jméno,bydliště, počet osob) uvedené na rozpisu, neprodleně nás osobně či telefonicky kontaktujte.
Hospodářsko-finanční odbor MěÚ, č. dveří 206, tel: 482 363 853 - 4
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Dobrý den, co je „místo ležící mimo komunikaci“ např. parkoviště. Veškeré 
vzhledem k úpravě dopravního značení na sídlišti Střelecký Vrch v rizikové křížení na sídlišti jsem proto nafotil a popsal přímo k těmto 
Chrastavě, která byla provedena ke konci roku 2018 a častým fotografiím, aby bylo zcela zřejmé, jak se v každém křížení má řidič 
dotazům řidičů, jsem se rozhodl napsat krátký článek, týkající se zachovat.
této problematiky. Zejména bych chtěl upozornit na křížení hlavní – páteřní komuni-
Obecně na sídlišti platí, že v celé lokalitě je maximální povolená kace vedoucí ze sídliště do Liberecké ulice v místě napojení s Tex-
rychlost 30 km/hod, což není nic nového a je to označeno značkou tilanskou ulicí. Tady totiž neplatí přednost zprava, jak by se na první 
“zóna 30 km/hod“ na začátku sídliště, ale někteří řidiči to podle pohled zdálo, a to z důvodu, že celá lokalita Textilanské ulice je 
mého názoru příliš nedodržují.  Ještě bych chtěl uvést, že vjezd na dopravně určena a řádně označena jako „obytná zóna“. Při výjezdu 
sídliště i do Textilanské ulice je zakázán pro nákladní automobily, z obytné zóny musí dát řidič přednost všem ostatním vozidlům, což 
traktory a autobusy mimo zásobování. Tady bych chtěl dodat, že je obdoba výjezdu z místa ležícího mimo komunikaci jako jsou již 
mezi nákladní automobily patří také dodávky do 3,5 t, které jsou zmíněná parkoviště.
firemní nebo slouží jako služební, ty jsou dle zákona brány také jako Tento dopravní režim a veškeré dopravní značení je schválené 
nákladní automobily. Možnost parkovat služební dodávky je v ulici dopravním inspektorátem PČR a také odborem dopravy v Liberci. 
ke „starým panelákům“. Tyto informace udávám jen pro úplnost V letošním roce budou práce na rekonstrukci parkovacích ploch a 
dopravní problematiky, týkající se sídliště Střelecký Vrch. komunikací na sídlišti pokračovat další etapou v koordinaci s re-
Podstatnou změnou však je, že obecně na všech křižovatkách platí konstrukcí plynovodu. 
pravidlo pravé ruky neboli přednosti zprava. Týká se to míst křížení 
komunikací. Tady je podstatný rozdíl v určení, co je „komunikace“ a V Chrastavě dne 14.1.2019                             Ing. Daniel Fadrhonc

Sídliště Střelecký Vrch – úprava dopravního značení

Zde platí přednost zprava. 
Tzn. auta napojující se zprava mají přednost.

Zde platí přednost zprava. 
Tzn. auta napojující se zprava mají přednost.

Zde platí přednost zprava. 
Tzn. auta napojující se zprava mají přednost.

Zde platí přednost zprava. Tzn. auta napo-
jující se zleva musí dát přednost.

Zde neplatí přednost zprava. Jedná se vý-
jezd z parkoviště. Tzn. auta napojující se 
zprava musí dát přednost.

Zde neplatí přednost zprava. Jedná se vý-
jezd z obytné zóny. Tzn. auta napojující se
zprava musí dát přednost.

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 Chrastava při kontrole chatových oblastí, kontrole motorových vozidel a jejich řidičů (kontroly na 

alkohol, drogy, odcizené RZ, odcizená motorová vozidla, osoby v pátrání).

Zadržení chovance výchovného ústavu Chrastava na útěku. 
Spolupráce s RZS Liberec.
Opakované výjezdy a kontrola objektů na základě signálu z PCO.
Přestupek občanské soužití – vyřešeno dle zákona.
Odchyt toulavých zvířat  v katastru obce:  3x.

Činnost Městské policie Chrastava – prosinec 2018
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Ve středu 9. ledna proběhla v Městské galerii v Chrastavě první 
výstava v roce 2019. Vernisáž zahájila výstavu fotografií z Dánska, 
které nafotila Denisa Kratochvílová při své třináctiměsíční pracovní 
stáži v Kodani. 
Denisa v Chrastavě již jednou vystavovala – v roce 2015 a výstava se 
jmenovala „Lidé a příroda“. Fotografování a cestování je její velký 
koníček. Letos ji čeká cesta do Nepálu.  Další  výstavu  bude mít hned 
v dubnu 2019 v Malém divadle v Liberci. Ale nejprve musí úspěšně 
zvládnout státnice v Brně. O Kodani byl i první letošní Videoglobus, 
kterým  nás  provedla  právě  Denisa  Kratochvílová, a který se konal 
v úterý 15. ledna 2019 od 17:00 v CVA. Výstavu v městské galerii 
můžete navštívit do 27. února 2019 v pondělí – pátek od 9:00 – 16:00 
hod.

                                                                   Jitka Marxová, 18. 1. 2019

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

Výstava fotografií Denisy Kratochvílové: DÁNSKO
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PROGRAM KINA
DIGITÁLNÍ MÌSTSKÉ KINO CHRASTAVA

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

ÚNOR 2019

Pátek 1. února v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI Unikátní, mezinárodními cenami ověnčený dokument z roku 1954 zachy-
OVEČKY A VLCI: VELIKÁ BITVA cuje architektonické památky, život Tibeťanů i setkání s devatenáctiletým 

dalajlámou  Tändzinem  Gjamcchem  i  pančhenlámou Čhökji Gjalcchä-– Rusko – animovaný – české znění – 74 minut – přístupný
nem. Vypráví  o  nelidských podmínkách při stavbě gigantického díla, sil-Ovečky  a vlci se dohodli, že budou žít společně v míru. Tak tomu taky je 
niční magistrály, z Tibetu přes nejvyšší hory světa.           Vstupné: 90 Kčaž  do  chvíle,  kdy  se  ve  vesnici objeví neočekávaní hosté – černí vlci, 

kteří chtějí,  aby se život vrátil do starých kolejí, kde vlci jsou šelmy a ov-
ce kořist. Ovečky a vlky teď může zachránit jen spojení sil a týmová prá- Pondělí 18. února v 18:30 hodin
ce. Podaří se jim vrátit do vesnice klid a harmonii?         Vstupné: 100 Kč ALITA: BOJOVÝ ANDĚL

 – USA – akční - české znění – 122 minuty - mládeži přístupno od 12 let
Pátek 1. února v 19:00 hodin Alita je normální holka s robotickým tělem, předurčená k velkým věcem. 
ŽENY V BĚHU Jen o tom zatím neví.  James  Cameron  a  Robert  Rodriguez, dvě výji-

mečná jména světové kinematografie, vás zvou na neobyčejný příběh o – ČR – komedie – 93 minuty – přístupný
pádu anděla a zrození bojovnice. Komedie o ženách, které se nebojí vyběhnout štěstí naproti. 

  Vstupné: 130 Kč, v předprodeji IC Chrastava 90 Kč                                   Vstupné: 130 Kč, v předprodeji IC Chrastava 90 Kč

Pátek 8. února v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI Pátek 22. února v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI
LEGO® PŘÍBĚH 2 JAK VYCVIČIT DRAKA 3 
– USA – animovaný – české znění – 107 minut – přístupný – USA – animovaný/dobrodružný – české znění – 104 minuty – 
Kostky jsou vrženy.  přístupný

Mladý Viking Škyťák a drak Bezzubka se vracejí v pokračování úspěšné                                   Vstupné: 100 Kč, v předprodeji IC Chrastava 80 Kč
dobrodružné animované série Jak vycvičit draka. Společně budou hledat 
Skrytý svět, jedinou naději na záchranu lidskodračího společenství. Pátek 8. února v 19:00 hodin

  Vstupné: 120 Kč, v předprodeji IC Chrastava 80 KčNA STŘEŠE 
– ČR – drama/komedie - mládeži přístupno od 12 let

Pátek 22. února v 19:00 hodinProfesor  Rypar (Alois Švehlík) poskytne dočasné útočiště Songovi (Duy 
ÚHOŘI MAJÍ NABITOAnh Tran),  mladému  Vietnamci,  jehož  našel ukrytého na střeše svého 
– ČR – komedie – 101 minuta - mládeži přístupno od 12 letdomu.  Mohou však dva takto odlišní lidé vůbec sdílet jeden prostor, aby 
Tohle není jenom hra. Je to útěk z reality všedních dnů, se kterým nejde z toho nebyla katastrofa? Pomůže jim v tom jejich drzý plán? Soužití ne-
přestat. Úhoři mají nabito je černá komedie o partě chlapů, pro které se vraživého pána, rozzlobeného na celý svět, který mu neuchopitelně uni-
hra na URNU (Útvar rychlého nasazení)  stala  únikem  z jejich nudných ká  a  mladíka,  který  hledá východisko ze zoufalé situace v neznámém 
životů. Zasahují u domnělých zločinců, evakuují kulturáky a do svých her městě, přináší mnoho třecích ploch, tragikomických situací, ale i překva-
zatahují nic netušící okolí.  Žene  je  touha  po adrenalinu a falešná před-pivých  nápadů  a řešení. Každý z nás totiž potřebuje, aby jej někdo po-
stava, že jsou jako Robin Hood a jeho družina.  Bohatým  brát a chudým třeboval. A Song potřebuje kromě teplého oblečení a střechy na hlavou 
dávat. Všechno jde hladce až do okamžiku, kdy se octnou v nesprávnou někoho, kdo mu bude  důvěřovat.  Lze však důvěřovat neznámému klu-
chvíli na nesprávném místě. Kam až může vést lidská hloupost ve spoje-kovi? Profesor Rypar se o to pokusí i za cenu, že musí sem tam slevit ze 
ní s nešťastnou shodou okolností.                                    Vstupné: 120 Kčsvých  zásad a jeho střecha se musí trochu rozšířit. Ale dokáže Song tu-

to důvěru skutečně oplatit?            Vstupné: 120 Kč
Pondělí 25. února v 17:00 hodin
BOHEMIAN RHAPSODY Pátek 15. února  v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI

RAUBÍŘ RALF A INTERNET – USA, Velká Británie – životopisný – české titulky – 134 minuty – 
mládeži přístupno od 12 let– USA – animovaný – české znění – 113 minut – přístupný
Queen. Jediné, co je pozoruhodnější než jejich muzika, je jeho příběh. Walt Disney  Animation  Studios uvádí akcí nabité dobrodružství Raubíř 
Bohemian Rhapsody popisuje hudební dráhu i jedinečnou životní a umě-Ralf a  internet.  Známý  videoherní  záporák  Ralf  a jeho malá rošťácká 
leckou  jízdu Freddieho Mercuryho od založení skupiny Queen až po pa-kamarádka  Vanilopka  von  Šmak  musí  podniknout  riskantní  cestu po 
mátný koncert Live Aid v roce 1985.  světové  počítačové  síti  a  najít  náhradní  část do Vanilopčiny videohry 
     Vstupné: 80 Kč, v předprodeji IC Chrastava 60 Kčs názvem  Cukrkáry. Cestou se Ralf s Vanilopkou setkávají s občany in-

ternetu, mezi které patří například podnikatelka zvaná Joo (v původním 
znění Taraji P. Henson),  která  je  hlavním  algoritmem  a duší trendové Pondělí 25. února v 19:30 hodin
stránky BuzzzTube  a Shank,  drsná závodnice z ještě drsnější závodní A DÝCHEJTE KLIDNĚ 
hry zvané Masakr.         Vstupné: 100 Kč – Island, Švédsko, Belgie – drama – české titulky – 95 minut - mládeži 

přístupno od 12 let
Osudové  protnutí  životních  cest dvou žen v upřímném islandském dra-Pátek 15. února v 19:00 hodin 
matu. Okraj islandského poloostrova Reykjanes. Dvě ženy, jejichž osudy LÉTO S GENTLEMANEM 
se  na  krátkou  chvíli  díky  nepředvídatelným  okolnostem prolnou. Mezi – ČR – romantická komedie – 98 minut – přístupný
islandskou svobodnou matkou a africkou ženou žádající  o politický  azyl Úsměvná letní romance Léto s gentlemanem je scenáristickou prvotinou 
se  vytvoří  intimní pouto a obě začnou společně bojovat za to, aby se je-Jaromíra Hanzlíka, který si ve filmu zároveň zahrál jednu z hlavních rolí. 
jich životy vrátily na tu správnou cestu.            Vstupné: 80 KčRežie  se  ujal  zkušený  Jiří  Adamec,  který  má na svém kontě desítky 

úspěšných televizních pořadů, inscenací, filmů a seriálů. I pro něj je ten-
to film prvním projektem pro velké plátno.           
                                  Vstupné: 130 Kč, v předprodeji IC Chrastava 90 Kč

Pondělí 18. února v 17:00 hodin
CESTA VEDE DO TIBETU 
– Československo – unikátní dokument – 60 minut – přístupný
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SPOLEČENSKÝ KLUB
CHRASTAVA

PROGRAM – ÚNOR 2019

 19.

 15.

 28.

 12.

17 h. KINO

20 h. ŠJ

19 h. KINO

17 h.  CVA

Úterý

Pátek

Čtvrtek

Úterý

Tradiční ples města, hraje kapela SEPTIMA
vstupenky: 150,-Kč a 200,-Kč, předprodej v Infocentru

Přednáší Vladimír Lemberk.                                                                                                                                                                   Vstupné: 35,-Kč

Divadelní představení
Vstupné: 250,-Kč, předprodej v Infocentru nebo na www.evstupenka.cz

Hrají: Leoš Noha, Eva Decastelo, Barbora Mottlová.

Pohádka pro děti
Vstupné: 40,-Kč

14. PLES MĚSTA

NATĚRAČ

BALI

PIRÁTSKÁ POHÁDKA

GALERIE:  DÁNSKO – výstava fotografií Denisy Kratochvílové

Sportovní zpravodajství – výsledky / závodní činnost / akce

Zimní přípravu jsme zahájili zdokonalováním poznávání ryb a výukou rybářského 
řádu. Před Vánoci jsme měli tři tréninky házení v tělocvičně. Tréninky završily závody 
rybolovné techniky v Jablonci nad Nisou. Celkem se jich účastnilo 6 závodníků. V ka-
tegoriích starších žáků a žákyň se nám podařilo obsadit přední příčky. 
V lednu jsme pokračovali s testy. Nejmladší děti dělaly testy ze znalostí ryb a ry-
bářského práva, aby mohly získat svůj první rybářský lístek. Letos tak přibylo dalších 
pět mladých rybářů. Starší žáci už začali trénovat na oblíbenou soutěž  Zlatá udice. 
V sobotu 12.1. se konaly další závody v rybolovné technice, a to ve Frýdlantu. 
Nakonec se závodů zúčastnilo pět dětí, v jiném obsazení než v Jablonci. Také jsme 
vyslali 2 dospělé závodníky. V lednu jsme ještě zvládli trénink v tělocvičně jako 
přípravu na další závody v Klášterci nad Ohří, které proběhnou v únoru. Závěrečné 
závody budou na konci března v Bílině. Věříme, že opět budeme slavit úspěchy.
Dále budeme pokračovat ve výuce vázání háčků, uzlů, montáží na plavanou a po-
loženou. Připravujeme několik přednášek. Domluvení hosté nám předvedou ukázku 
vázání mušek, přednášku o „method feeder“ a plavané. Rádi bychom tak dětem 
ukázali různé metody lovu, jakým jiným způsobem lze ulovit rybu. Každého baví něco 
jiného, a proto bychom chtěli dětem ukázat, jak si čas v přírodě užít co nejvíce a podle 
svého gusta.  Plánujeme je naučit např. jak navázat „jig-streamer“ (nástraha na štiku, 
candáta nebo okouna). Budou jej moci vyzkoušet na rybářském pobytu, který 
plánujeme na červen. Budeme se snažit během zimních měsíců načerpat co nejvíce 
znalostí a dovedností tak, abychom byli připraveni na jaře vyrazit k vodě. 
                                                                                                                   Josef Kasal
                                                                                              ČSR, z.s., MO Chrasatva                            

Okénko do rybářského kroužku
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Stolní tenis / TJ Spartak Chrastava:   Zahájení druhé poloviny

KRAJSKÁ DIVIZE 
V sobotu 19. ledna zahájila obě naše mužská družstva jarní část 
soutěže. V domácím prostředí tělocvičny TJ Spartak Chrastava A 
tým přivítal soupeře z Kamenického Šenova a družstvo B tým z Li-
berce. Soutěž pokračovala nedělními zápasy, kdy v krajské divizi se 
naši hráči utkali se soupeřem z Nového Boru a v krajském přeboru II. 
třídy s týmem z Liberce. Celková víkendová bilance je pro náš oddíl 
příznivá, kdy ze čtyř utkání jsme tři vyhráli a jen jednou odešli 
poražení. 

Výsledky:
19. ledna 2019
TJ Spartak Chrastava A - Jiskra Kamenický Šenov A      10 : 3
TJ Spartak Chrastava B - SKST Liberec K          7 : 10
20. ledna 2019
TJ Spartak Chrastava A - TJ Jiskra Nový Bor A         10 : 2
TJ Spartak Chrastava B - SKST Liberec L          10 : 3

POZVÁNKA NA DALŠÍ ZÁPASY:
2. února 2019 od 15:00 hodin v tělocvičně TJ Spartak Chrastava
TJ Spartak Chrastava A - SKST Liberec H
TJ Spartak Chrastava B - TJ Jiskra Nový Bor C

3. února 2019 od 11:00 hodin v tělocvičně TJ Spartak Chrastava
TJ Spartak Chrastava A - SKST Liberec G
TJ Spartak Chrastava B - TJ Sokol Bratříkov B

                                                      Karel Žemlička, předseda oddílu
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Klub orientačního běhu: Na konci roku se vždy bilancuje

Na konci roku se vždy bilancuje a tomu se nevyhnuli ani chrastavští orienťáci. A mají se čím pochlubit? Určitě ano.
Začneme členskou základnou. V roce 2018 bylo řádně zaregistrováno 132 členů, z toho téměř polovina je dětí a mládeže, převážně z 
Chrastavy. V čísle nejsou započítáni třeba rodiče některých dětí nebo naopak mrňouskové předškolního věku, kteří doprovázejí své rodinné 
klany a občas si jdou orienťák zkusit na závodech.
Pokračujeme činností závodní, ta je pro sportovce hlavní. Zúčastnili jsme se 67 závodů na všech úrovních – mistrovstvích, celostátních, 
oblastních i náborových závodů, a to v denním a nočním OB, na kolech a na lyžích. Navštívili jsme kromě domácích závodů i terény v 
Německu a Polsku.  A jak vypadá výsledková bilance?   

Zisk medailí na mistrovstvích ČR:
Mistrovství ČR v LOB ve sprintu D 35 zlato Katka Kašková
Mistrovství ČR v LOB na krátké trati D 35 zlato Katka Kašková
Mistrovství ČR v LOB na klasice H 35 bronz Jarda Polák
Mistrovství ČR v NOB D 35 zlato Katka Kašková
Mistrovství ČR v OB ve sprintu D 35 zlato Katka Kašková

H 50 bronz Ivan Vydra
Mistrovství ČR v OB na krátké trati D 35 zlato Katka Kašková

D 65 stříbro Zuzka Šaffková
Mistrovství ČR v OB na klasice D 35 stříbro Katka Kašková

D 65 zlato Zuzka Šaffková
bronz Alena Ševčíková

Mistrovství ČR v OB štafet D 14 stříbro Týna Matyášová
(ve štafetě JEO)

Umístění do 3. místa na:
celostátních závodech 2. místo 2 3. místo 4
zemských závodech 1. místo 7 2. místo 5 3. místo 3
oblastních závodech 1. místo 36 2. místo 31 3. místo 32
náborových a ostatních závodech 1. místo 6 2. místo 7 3. místo 9 
vícedenních závodech 1. místo 2 2. místo 2 3. místo 3
závodech štafet a družstev 1. místo 4 2. místo 3 3. místo 4
závodech LOB 1. místo 3
závodech MTBO 1. místo 1 2. místo 2
zahraničních závodech 1. místo 2 2. místo 1 3. místo 1

V dlouhodobých soutěžích si výkonnostní licence pro rok 2019 vyběhli:
LOB: Licence B: Markéta Pavlíková
OB: Licence A: Týna Matyášová, Markéta Pavlíková

Licence B: Jirka Bek, Kája Březina, Bára Lipenská, Vojta Matyáš, Vendy Růžičková, Sofi Tomanicová

Naši nejlepší se umístili i mezi nejlepšími sportovci Chrastavy. V našich dresech vystoupali na stupně vítězů následující borci:
Kategorie Dívky a chlapci do 14 let 1. místo Týna Matyášová 
Kategorie Ženy a muži 1. místo Katka Kašková, 2. místo Zuzka Šaffková 
Kategorie Trenéři a cvičitelé čestné uznání Eva Kašková a Pavluška Vokálová 

Nezapomeneme ani na činnost pořadatelskou. Klub pořádal nebo se podílel na 12 akcích. Mezi 
hlavní patří uspořádání tradičního dvoudenního mezinárodního závodu SAXBO pro cca 1000 
závodníků, tentokrát v německém Lückendorfu a Chrastavského pohárku v Raspenavě. Pro tyto 
akce bylo potřeba připravit dvě nové mapy – Česká brána a Loupežnická jeskyně. Dále jsme 
pořádali orienťák při Chrastavských slavnostech nebo při Světovém dni orientačního běhu na mapě 
Chrastava-sever. Pro děti a rodiče jsme připravili dvě soustředění – ve Stráži pod Ralskem a v 
Kytlici. Ve výčtu akcí je nutné připomenout také spolupráci Janči Kubátové s organizačním výborem 

Světového poháru v OB, který 
se konal ve dnech 4.-7.10.2018 
v Praze, na Valdštejně a v Mla-
dé Boleslavi. A dále spolupráci 
našich trenérů a pomocníků na 
akcích SCM a TSM JO.

Na všech těchto výsledcích jak 
sportovních, tak pořadatel-
ských se podíleli prakticky 
všichni naši členové všech vě-
kových kategorií a jejich přátelé 
a rodinní příslušníci, a za to jim 
patří velký dík.

             
Jirka Vokál,

OK Chrastava



12

Všem dárcům, koledníkům a dobrovolníkům Tříkrálové sbírky patří náš veliký dík a obdiv. Bez jejich ochoty a nadšení by se tato akce nikdy 
nemohla uskutečnit. Jsme rádi, že i v letošním roce budeme moci pomáhat těm, kteří naši pomoc potřebují.

V Chrastavě bylo letos vykoledováno 15.820,- Kč. Výtěžek bude určen 
na podporu žáků chrastavské ZŠ se speciálními vzdělávacími 
potřebami a na podporu činnosti Domova pokojného stáří – Domova 
sv. Vavřince.
Celkem bylo v letošním roce pod záštitou OCH Liberec vykoledováno 
345.261,- Kč. Podrobné informace o koledování, výsledcích a konkré-
tní využití výtěžku naleznete na  www.charitaliberec.cz 
nebo www.trikralovasbirka.cz.  
Děkujeme vám za pomoc lidem v nouzi.
                            Mgr. František Sehoř, ředitel Oblastní charity Liberec

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

PředSilvestrovský výlet
Jako již tradičně i letos jsme plánovali předSilvestrovský výlet 
volnočasových klubů PodVodou. Do poslední chvíle jsme nevěděli, 
jestli nás počasí tentokrát od akce neodradí. Po krátké poradě a 
úvodním focení jsme se za mírného deště vydali na cestu. Pro-
cházka vedla do ráje (paradisu), kde jsme si upekli buřty a poté došli 
až k místu připomínky bývalého koncentračního tábora. Zpět do 
klubovny jsme se vraceli po druhé straně řeky Nisy přes Barandov. 
Společný čas v klubovně jsme si zpestřili drobným občerstvením a 
hraním společenských a deskových her. Každý si mohl vybrat tu 
hru,  která ho nejvíce baví.  Myslím, že se celá akce moc podařila a 
v této tradici vytrváme i příští rok.
                                                                                        David Just

Kreativní večery pro ženy
Po delší odmlce se 18. ledna sešlo několik žen v salónku Bétel 
bistra, aby strávily večer nejen povídáním, ale také vyráběním. 
Hlavní roli hrály PET lahve. Tento tvárný materiál se dá použít i v do-
mácích podmínkách  k  realizaci mnoha recyklačních nápadů. A tak 
v šikovných rukách vznikaly originální lehké náušnice určené 
zejména pro volný čas. Pokud tedy potkáte kamarádku či sousedku 
s netradičními náušnicemi, je možné, že jejich počátek byl právě na 
této akci. 
O dalších připravovaných kreativních večerech se můžete do-
zvědět na www.jbchrastava.cz.
                                                                              Slávka Kasalová

SRDEČNĚ ZVEME
Rodinné centrum Domeček zve na přednášku laktační poradkyně 
Lucie Hampacherové: Kojení - Rady a tipy, které pomohou
28. 2. od 18 hod. v salonku Bétel bistra.

Oblastní charita Liberec velice děkuje všem dárcům Tříkrálové sbírky 2019

Trocha statistických údajů za rok 2018
V roce 2018 byly v evidenci obyvatel ve městě Chrastava zaznamenány tyto události: zemřelo 59 obyvatel, bylo narozeno 83 dětí. Do 
Chrastavy se přistěhovalo 276 lidí a odstěhovalo se 168 lidí.
                                                                                                                                                           Zpracovala: Ivana Loučková, vedoucí 
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Inzerce soukromá i firemní

14

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
       (z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost)

Vždy ve 13hodin – CHRASTAVA (parkoviště před tržnicí)      

Kuřice černé, červené, kropenaté, bílé (nesou bílá vejce), sussex, 
kohoutci, kačeny pekingské, moularden (kříženec pižmové a

pekingské kachny). Husy bílé, krůty (kanadské širokoprsé brojlerové),
brojlerová kuřata, perličky.

Termíny závozu: 7. 3., 5 .4., 3. 5., 5. 6., 26.7., 29. 8., 20. 9.2019

Info a objednávky: Gallus Extra s.r.o., Hubenov 20, 588 05 Dušejov
tel. 567 212 754, 567 214 502, mobil 731 701 331, 734 833 158,  po-pá 7-15h! 

info@prodej-drubeze.cz
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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



Redakce: Bc.P.Urban, Ing.V.Loučka, L.Junková                   Adresa: MěÚ  Chrastava, náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava
Vydavatel: Městský úřad v Chrastavě     Evidováno pod č.j. MK ČR E11792   Uzávěrka příspěvků je vždy 22. den v měsíci.
Redakce nezodpovídá za pravdivost inzerátů a nenese žádnou odpovědnost za příspěvky občanů.
DTP a tisk: RECo design s.r.o. Chrastava        Náklad: 400 ks      Internetová verze na www.chrastava.cz      Cena: 15,-Kč

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

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

16

reklamní štíty a tabule   infosystémy   bannery

vizualizace  velkoplošný digitální tisk  polep aut

tisk letáky  brožury a knihy  vizitky  plakáty
hrnky s potiskem os 1ks  fotoplátna  polštáře   

/ /  

/ /

/ / / / 
/ /

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

ne opičte se,

mějte vlastní

polo

od roku ...1990

design!

vSe od vizitky po billboardˇ

VÝROBCE REKLAM
TISKÁRNAgrafické studio
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