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Z obsahu dnešního vydání
Večer se starostou bude věnován Policii ČR

–
Chrastavské slavnosti:  7. – 9. 6. 2019

(program uvnitř vydání)
–

Zprávy z vítkovské školy
–

Byla vydána nová kniha pověstí Chrastavska
–

17. června 2019: křest obrazové publikace 
„Město Chrastava a jeho části”

-------------------------------------------
Přílohy:

ŠKOLNÍK, KRAJ

Čarodějnice 2019
Chrastava dodržuje tradice a je tomu tak i v na které seděla čarodějnice. Cvičná hasič- hemia Universal Band a občerstvení připra-
případě pálení čarodějnic. Společenský klub ská dráha se brzy hemžila dětmi, které si vené členy SDH. Všem, co se podíleli na 
ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasi- mohly zasoutěžit i zasportovat při různých organizaci filipojakubské noci, děkujeme.
čů vše opět vzorně připravil na úterý 30. dub- disciplínách. Na tvořivých dílničkách si moh-    Prý je poslední dubnová noc plná magie a 
na. Úderem 18. hodiny odcházel z náměstí ly vyrobit pavouka a dekorativní předměty – kouzel. Opravdu tomu tak bylo? To posuďte 
lampionový průvod v čele s malými i velkými čarodějnické prsty s kečupem nebo toastové sami.
čarodějnicemi. Po příchodu na hasičskou hadí klubíčko. Nechybělo ani malování na 
louku za zbrojnicí se rozhořela vysoká vatra, obličej. K dobré zábavě přispěla kapela Bo-                              Jitka Marxová – 2. 5. 2019
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Fotogalerie – Čarodějnice 2019

Čarodějnice 2019 
                                        v Chrastavě
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Informace z radnice

Usnesení Rady města Chrastava č. 2019/ 6 ze dne 24. dubna 2019
Rada města na svém zasedání projednala a usnesla se takto: návrh smlouvy o využití systému zavedeného městem Chrastava 
- s c h v á l i l a pro nakládání s komunálním a separovaným odpadem s: Patrikem 
zřízení věcného břemene na pozemcích par. č. 1288/3 a par. č. Hánou, Turpišova 240, 463 31 Chrastava, IČ: 03338096, pro 
1496/1, v k. ú. Horní Chrastava, ve prospěch vlastníků pozemků provozovnu: fastfood – restaurace, náměstí 1. máje 50, 463 31 
par. č. 1288/2 a par. č. 1536/2, v k. ú. Horní Chrastava, manželů Chrastava 
Pavla Ing. a Zuzany Ing. Hradcových, jímž dojde k zajištění strpění - s c h v á l i l a
umístění, zřízení a provozování stavby „vodovodní přípojka pro návrh dodatku č. 4 smlouvy o dílo na realizaci akce „Modernizace 
novostavbu na p.p.č. 1288/2 a 1536/2 v k. ú. Horní Chrastava“, vč. budovy Základní školy Chrastava“ se zhotovitelem: BREX, spol. s 
návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – r.o., Hodkovická 135, 463 12 Liberec 23, IČ: 40232549 a pověřila 
služebnosti čj. SBS/5/2018 starostu jeho podpisem za podmínky schválení dodatku 
- s c h v á l i l a poskytovatelem dotace
zřízení věcného břemene na pozemku par. č. 1414, v k. ú. - s c h v á l i l a
Chrastava I, ve prospěch společnosti GasNet, s. r. o., jímž dojde k na základě žádosti o dotaci z Grantu města Chrastava pro rok 2019 
zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby „REKO DP na podporu rozvoje kulturní, sportovní, spolkové činností a 
Chrastava - Soudní č.p. 429, číslo stavby: 7700101704“, vč. návrhu cestovního ruchu a na základě schváleného rozdělení Grantu 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj. zastupitelstvem města Chrastava poskytnutí neinvestičních 
SBS/6/2019 účelových dotací usnesením ze dne 15. dubna 2019 č. 2019/02/XIX 
- s c h v á l i l a příslušné smlouvy takto:
zřízení věcného břemene na pozemku par. č. 928, v k. ú. Dolní 1)  s Českým kynologickým svazem ZKO Chrastava - 429, pobočný 
Chrastava, ve vlastnictví ČR a správě Ředitelství silnic a dálnic ČR, spolek, Vítkovská č. ev. 53, Dolní Chrastava, 463 31 Chrastava, IČ 
státní příspěvková organizace, ve prospěch Města Chrastava, jímž 467 48 351, ve výši 30.000,-- Kč 
dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby 2) se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska Sboru dobro-
„Veřejné osvětlení ul. Bílokostelecká“, vč. návrhu smlouvy o volných hasičů Chrastava, Nádražní 203, 463 31 Chrastava, IČ 640 
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj. SBS/8/2019 39 188, ve výši 15.000,-- Kč 
- s c h v á l i l a 3)  s Klubem českých turistů, odbor 107008, Chrastava, Turpišova 
zřízení věcného břemene na pozemku par. č. 489/21, 688/4, 688/25 407, 463 31 Chrastava, IČ 656 35 540, ve výši 17.000,-- Kč 
a 770/1, vše v k. ú. Dolní Chrastava, ve prospěch společnosti 4) s Chrastavskou Vískou, z. s., spolek, Víska 19, 463 31 Chra-
GasNet, s. r. o., jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a stava, IČ 023 30 318, ve výši 15.000,-- Kč 
provozování stavby „REKO MS Chrastava – Bílokostelecká II, číslo 5) se Společností přátel historie města Chrastavy z. s. spolek, 
stavby: 7700101010“, vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o Liberecká 40, 463 31 Chrastava, IČ 467 47 214, ve výši 10.000,-- Kč 
zřízení věcného břemene čj. SBS/9/2019 6)  s Českým rybářským svazem, z.s., místní organizace Chra-
- s c h v á l i l a stava, pobočný spolek, Družstevní 107, 463 31 Chrastava, IČ 004 
zřízení věcného břemene čj. VB/9/2019 na pozemku par. č. 942 82 579, ve výši 20.000,-- Kč 
odděleného z par. č. st. 228, oba v k. ú. Dolní Chrastava, ve 7) se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska Sboru dobro-
vlastnictví společnosti GasNet, s. r. o., ve prospěch Města Chra- volných hasičů Chrastava, družstvo žen, Nádražní 203, 463 31 
stava, jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování Chrastava, IČ 640 39 188, ve výši 10.000,-- Kč 
stavby veřejného osvětlení „VO Ještědská ulice, Dolní Chrastava“, 8)  s Pionýrem, z. s. – Pionýrská skupina PERSEUS, pobočný 
za cenu 4.840,- Kč vč. DPH a náklady spojené se zřízením věcného spolek, Loudátova 11, 463 31 Chrastava, IČ 693 87 621, ve výši 
břemene 28.000,-- Kč 
- s c h v á l i l a 9) se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska Sboru dobro-
návrh dodatku č. 1 ke kupní smlouvě se zhotovitelem ABCD Služby volných hasičů Chrastava, oddíl mládeže, Nádražní 203, 463 31 
školám s.r.o., Kaplanova 574, 460 02 Liberec 23, IČO: 62244892 na Chrastava, IČ 640 39 188, ve výši 10.000,-- Kč 
realizaci akce „Vnitřní vybavení základní školy v Chrastavě“ 10) s TJ Spartak Chrastava, spolek (oddíl volejbalu), Turpišova 292, 
- s c h v á l i l a 463 31 Chrastava, IČ 467 44 657, ve výši 40.000,-- Kč 

Vážení spoluobčané, dovoluji si Vás pozvat na sto šedesátý osmý

VEČER SE STAROSTOU, na téma 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY V CHRASTAVĚ.

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

Pozvání přijal velitel oddělení PČR v Chrastavě npr. Mgr. Oldřich Teichman. 
Přítomen bude i velitel MP v Chrastavě pan Marcel Másílko. 

Setkání se koná v pondělí dne 10. června  2019 od 17:00 hodin v malé zasedací místnosti  
budovy radnice. 

Okénko starosty
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Usnesení z Rady města Chrastava č. 2019/ 7 dne 13. května 2019

11) s TJ Spartak Chrastava, spolek (oddíl kuželek), Turpišova 292, akci v Horním Vítkově v Kostele Navštívení Panny Marie 
463 31 Chrastava, IČ 467 44 657, ve výši 40.000,-- Kč „Audiovizuální projekt Lenky Dusilové – MONUMENT/UM 2019“ 
12) s Mysliveckým spolkem Kohoutí Vrch Vítkov, spolek, Dolní 2. na základě žádosti použití znaku Města Chrastava na 
Vítkov č. ev. 14, Chrastava, IČ 467 45 912, ve výši 25.000,-- Kč propagačních materiálech k projektu Monument/um 
13) s TJ Spartak Chrastava, spolek (oddíl kopané), Turpišova 292, - v z a l a   n a   v ě d o m í
463 31 Chrastava, IČ 467 44 657, ve výši 42.000,-- Kč zápis č. 2019/4 z jednání bytové a sociální komise ze dne 10. 4. 
14) se Sborem Jednoty bratrské v Chrastavě, Bezručova 503, 463 2019 
31 Chrastava, IČ 467 45 815, ve výši 45.000,-- Kč 1) RM r o z h o d l a 
15) s Orientačním klubem Chrastava, z.s., spolek, Polní 217, Dolní o uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší v zařízení azylového typu 
Chrastava, 463 31  Chrastava, ve výši 35.000,-- Kč paní Marii Demeterové 
- s c h v á l i l a 2) RM r o z h o d l a 
na základě žádosti poskytnutí neinvestiční účelové dotace Sboru o uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší v zařízení azylového typu 
Jednoty bratrské v Chrastavě, Bezručova 503, 463 31 Chrastava, panu Janu Šulcovi 
IČ 467 45 815, na opravy a údržbu dětského hřiště v Bezručově - v z a l a   n a   v ě d o m í
ulici, ve výši 18.000,-- Kč uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší v zařízení azylového typu 
- s c h v á l i l a panu Davidu Lorenzovi
na základě žádosti poskytnutí neinvestiční účelové dotace - s c h v á l i l a
Českému svazu chovatelů, z.s., Základní organizaci Chrastava, žádost o souhlas se zapojením školy do projektu v oblasti 
pobočnému spolku, Pobřežní č. ev. 4, Dolní Chrastava, 463 31 společného vzdělávání – inkluze 
Chrastava, IČ 467 47 08, na opravu oken na budově chovatelského - s c h v á l i l a
areálu, ve výši 20.000,-- Kč odchylný postup ze Směrnice Rady města Chrastava č. 1/2018 na 
- s c h v á l i l a nákup cca 200ks (1000Kč/ks vč. DPH) použitých sedaček z kina 
1. na základě žádosti darovací smlouvu DR/11/2019 – finanční dar Radnice v Jablonci nad Nisou a pověřila místostarostku podpisem 
ve výši 20.000,-- Kč pro APPLAUSE Projects z.s., IČ 05221552 na kupní smlouvy

Rada na svém zasedání projednala a usnesla se takto: 
- s c h v á l i l a 
pronájem části pozemků par. č. 703/2 – trvalý travní porost a par. č. 849/4 – ostatní plocha o celkové výměře cca 132 m2 – ostatní plocha, vše 
v k. ú. Dolní Chrastava, které si město Chrastava pronajímá od pana Jiřího Havla, za cenu 550,- Kč/měsíc, za účelem zřízení dočasné 
provizorní komunikace po dobu rekonstrukce inženýrských sítí (plyn, voda, kanalizace, elektrika) v ulici Polní, Sedmidomské a části 
Bílokostelecké a zhotovení jejich finálních povrchů, vč. návrhu nájemní smlouvy čj. N/12/2019 
- s c h v á l i l a 
zřízení věcného břemene na pozemcích par. č. st. 734, 1392/1, 321/2, 1391/3, 316/19, 1511, vše v k. ú. Chrastava I, a par. č. 218/2, 219/6, 
219/5, 219/4, 219/3, 219/1, 219/2, 853/1, vše v k. ú. Dolní Chrastava, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., jímž dojde k zajištění 
strpění umístění, zřízení a provozování stavby „IE-12-4006030 LB_Chrastava-obn.kVN, LB_0618-0633“, vč. návrhu smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene čj. SBS/7/2019 
- s c h v á l i l a 
1. v návaznosti na své usnesení 2016/15/III odst. 2 ze dne 31. října 2016 zřízení věcného břemene čj. VB/6/2019 na pozemcích par. č. 771/4, 
par. č. 790/1, par. č. 790/33, par. č. 790/39 a par. č. 790/41, 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 – Textilanská, číslo stavby: 7700073047“, za cenu 92.444,- Kč 
vč. DPH a náklady spojené se zřízením věcného břemene
2. zřízení věcného břemene čj. VB/7/2019 na pozemku par. č. 631/12, v k. ú. Chrastava I, který je ve spoluvlastnictví Města Chrastava v 
podílu 1  z celku a manželů Pavlíny a Milana Trakalových v podílu 1  z celku, ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., jímž dojde k zajištění 
strpění umístění, zřízení a provozování stavby „Reco MS Chrastava – Textilanská, číslo stavby: 7700073047“, za cenu 60,50 Kč vč. DPH a 
náklady spojené se zřízením věcného břemene
- s c h v á l i l a 
v návaznosti na své usnesení 2018/10/I ze dne 14. května 2018 zřízení věcného břemene čj. VB/8/2019 na pozemku par. č. 1391/1, v k. ú. 
Chrastava I, ve prospěch společnosti Severočeská vodárenská společnost a. s., jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a 
provozování stavby „Chrastava, nám. 1. máje – rekonstrukce vodovodu, LI 022 091“, za cenu 1.210,- Kč vč. DPH a náklady spojené se 
zřízením věcného břemene
- s c h v á l i l a 
v návaznosti na své usnesení 2018/10/II ze dne 14. května 2018 zřízení věcného břemene čj. VB/10/2019 na pozemcích par. č. 1467, par. č. 
1481 a par. č. 1484, vše v k. ú. Horní Chrastava, ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a 
provozování stavby „ROZ, Chrastava – Frýdlantská, Plynovod a přípojka 2 OM, p. Fiala, číslo stavby: 8800088995“, za cenu 13.068,- Kč vč. 
DPH a náklady spojené se zřízením věcného břemene
RM   
1.  v z a l a   n a   v ě d o m í   uzavření Dohody čj. D/3/2019 (příloha č. 6a k originálu usnesení) s paní Hanou Hýrkovou o ukončení Nájemní 
smlouvy čj. N/17/2011 ke dni 31. 5. 2019, na část pozemku par. č. 365/1 v k. ú. Chrastava I
2.  s c h v á l i l a   v návaznosti na bod 1. záměr pronajmout část pozemku par. č. 365/1 o výměře cca 150 m2 – trvalý travní porost, v k. ú. 
Chrastava I za účelem zřízení zahrady 
- s c h v á l i l a    
1. hodnocení a zadání akce „Rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Bílokostelecká“ na základě Protokolu o otevírání nabídek, posouzení a 
hodnocení nabídek v souladu s § 6 a §27 zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a se Směrnicí Rady 
města Chrastava č.1/2018 o zadávání veřejných zakázek a přidělila zakázku zhotoviteli: KAMONT GROUP s.r.o., Čs.armády 512, 411 08 
Štětí, IČO: 03790304
2. návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem: KAMONT GROUP s.r.o., Čs.armády 512, 411 08 Štětí, IČO: 03790304 na realizaci akce 
„Rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Bílokostelecká“ 
- s c h v á l i l a 
1. hodnocení a zadání akce „Chrastava - Výměna oken a dveří objektu Turpišova ulice, č. p. 240“ na základě Protokolu o otevírání nabídek, 
posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 6 a §27 zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a se 
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Provoz sociální služby – pečovatelské služby Města Chrastavy byl v roce 2019 finančně podpořen Libereckým krajem ve výši 712 000,-Kč. 

                                                                                                         Hana Urbanová, vedoucí odboru pro záležitosti občanů MěÚ Chrastava 

Informace o finanční podpoře sociálních služeb –
pečovatelské služby Města Chrastavy Libereckým krajem

Směrnicí Rady města Chrastava č.1/2018 o zadávání veřejných zakázek a přidělila zakázku zhotoviteli: KVABY … kvalitní bydlení s.r.o., 
Nová 392, Liberec X - Františkov, 460 10, IČO: 02862492
2. návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem: KVABY … kvalitní bydlení s.r.o., Nová 392, Liberec X - Františkov, 460 10, IČO: 02862492 na 
realizaci akce „Chrastava - Výměna oken a dveří objektu Turpišova ulice, č. p. 240“ 
- s c h v á l i l a 
na základě žádosti  poskytnutí daru SDH Chrastava Nádražní 203, 463 31 Chrastava, IČ 64039188, na zabezpečení dětského dne ve výši 
5.000,-- Kč 
- s c h v á l i l a   zápis do Kroniky za rok 2018 
- v z a l a   n a   v ě d o m í
členství ve spolku MAS Podještědí ke dni 1. 6. 2018 v souladu s usnesením ZM 2014/03/XXIV ze dne 23. 6. 2014 
- s c h v á l i l a
termíny konání Chrastavských slavností na roky 2020 – 2022 a současně na tyto roky zplnomocňuje vedoucího Společenského klubu k 
jednáním o organizačních a finančních otázkách a uzavíráním smluvních vztahů v rámci Chrastavských slavností a pověřila starostu 
podpisem plné moci 
Rok 2020: od 5. června do 7. června 
Rok 2021: od 4. června do 6. června 
Rok 2022: od 3. června do 5. června              
- s c h v á l i l a 
uzavření příkazní smlouvy č. RŮ/11/2019 na zajištění přípravy a vydání publikace „Chrastavský kalendář 2020“ s příkazníkem Společnost 
přátel historie města Chrastavy z.s., se sídlem Liberecká 40, 463 31 Chrastava, IČ: 467 47 214, zastoupené Janou Zahurancovou, 
předsedkyní 
- s c h v á l i l a  platový výměr ředitele ZŠ Chrastava, nám. 1. máje 228, 463 31 Chrastava, Bc. Mgr. Aleše Trpišovského 
       
        

Od MP Liberec přijaté oznámení, ve kterém byla hlídce MP Chrastava sdělena skutečnost o nálezu peněženky s doklady a hotovostí. 
Vyrozuměn majitel.
Provedení kontroly ohledně podezření z porušení stavebního rozhodnutí, místním šetřením na místě zjištěn  neg. výsledek.
Spolupráce s SDH Chrastava a HZS Liberec při náhlašeném padlém stromu přes pozemní komunikaci v lokalitě Horní Vítkov. MP Chrastava 
při odklízení stromu na místě prováděla usměrňování dopravy.
Provádění pravidelných kontrol na zákazu vjezdu do lesa a lesních porostů na Ovčím Vrchu a Horním Vítkově. 
Provedení kontroly osoby na základě tel.oznámení, která se měla dopouštět veřejného pohoršení. Na místě ani v okolí nikdo nenalezen. 
Poznatek byl předán na OO PČR.
Na základě tel.oznámení řešení přestupku rušení nočního klidu v lokalitě Střelecký Vrch Chrastava. Přestupek vyřešen dle zákona.
Nález zvířete (kočka) v zuboželém stavu. Hlídka MP zajistila ošetření zvířete na veterinární klinice v Liberci a následné umístění v útulku 
Archa  Liberec.
Nahlášený újezd motorového vozidla z čerpací stanice. Na místě a v okolí provedeno pátrání po výše uvedeném vozidle s neg. výsledkem. 
Poznatek dále předán na OO PČR.
Řešení přestupku krádeže rostlin v lokalitě Vysoká Chrastava. Přestupek vyřešen dle zákona.
Řešení přestupku proti občanskému soužití a přestupku na úseku dopravy. Vyřešeno dle zákona.
Opakované výjezdy a kontrola objektů na základě signálu z PCO
Spolupráce s RZS Liberec, odchyt toulavých zvířat - 2 x pes.  

Spolupráce s OOPČR Chrastava
Spolupráce s OO PČR při nahlašení agresivní osoby v obytném domě. Výše uvedená osoba verbálně i fyzicky napadala ostatní obyvatele 
domu. Jelikož jevila známky požití alkoholických nápojů, byla převezena a umístěna v záchytné stanici KN Liberec.
Přijata žádost od revizora DPML o součinnost při zjištění totožnosti „černého pasažéra“. Hlídka MP se na místo  dostavila splečně s hlídkou, 
OO PČR Chrastava, která provedla lustraci přestupce a tyto údaje byly předány revizorům.
Usměrňování dopravy na rychlostní komunikaci 1/13 směr Chrastava –Liberec cca 300 metrů za čerpací stanicí Benzina – Zajištění a 
ohledání údajně kradeného vozidla. Další šetření a úkony na místě převzala PČR
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).

Beseda pro děti ZŠ s Městskou policií a Policií ČR v měsíci květnu 2019
V měsíci květnu  proběhla beseda Městské policie Chrastava společně s Policií ČR   s žáky  7. ročníků na téma Kyberšikana. Za Městskou 
policii Chrastava se besedy zúčastnil  str. Pavel Just a za policii ČR prap. Petr Jonáš. 
Podrobně byl dětem vysvětlen termín kyberšikana a jeho hlavní znaky. Při tomto druhu  dochází k šikaně jiné osoby pomocí informačních 
technologií – internetu, mobilních telefonů a to formou např. 

   

Z činnosti Městské policie Chrastava – duben 2019



6

a) Zasílání urážlivých a zastrašujících zpráv nebo pomluv (e-mail, SMS, chat, ICQ, Skype)
b) Pořizování zvukových záznamů, videí či fotografií, jejich upravování a následné zveřejňování s cílem poškodit vybranou osobu (předem 
připravený fyzický útok, natáčení učitele apod.)
c) Vytváření internetových stránek, které urážejí, pomlouvají nebo ponižují konkrétní osobu (blogy a jiné www stránky)
d) Zneužívání cizího účtu - krádež identity (e-mailového, diskuzního apod.)
e) Provokování a napadání uživatelů v diskuzních fórech, tapetování (chatovací místnosti apod.)
f) Odhalování cizích tajemství
g) Vydírání pomocí mobilního telefonu nebo internetu
h) Obtěžování a pronásledování voláním, psaním zpráv nebo prozváněním
V dnešní době k této formě šikany dochází stále častěji a jsou již zaznamenány i případy v našem městě. Obě složky policie se proto na ten-
to problém zaměřily a dále se tomuto tématu budou věnovat.

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

Výstava „Výtvarné cesty”

Koncert v CVA

   V městské galerii můžete v květnu a v červnu navštívit další výstavu ZUŠ Chrastava – 
výtvarný obor. Pod odborným vedením Ivany Vykypělové lze opět vidět úžasné práce 
nadaných dětí. Každý rok v tuto dobu  můžete vidět, jaký čas je věnován dětem pro jejich 
osobitou tvorbu, kolik skvělých nápadů má paní učitelka, které podporují dětskou fantazii.
   Výstava dostala název „Výtvarné cesty“ a byla slavnostně zahájena vernisáží v pátek 3. 
května 2019 v infocentru. Úvodní slovo měla paní místostarostka Zita Václavíková. Iva 
Vykypělová nám přečetla pohádku, kterou sestavili sami žáci. O hudební doprovod se 
postarala Kristýna Knoppová, která studuje zpěv v ZUŠ Liberec. Vede ji pí učitelka Irena 
Kurfiřtová. Poslechli jsme si dvě písně od Fr. Sinatry a L. Armstronga. Občerstvení zajistil 
nejen Společenský klub, ale tradičně hlavně maminky.
   Je příjemné, že děti nemusí dojíždět do ZUŠ Liberec, naopak výtvarný kroužek 
navštěvují i mimo chrastavské děti. Co všechno za poslední rok vytvořily, se můžete přijít 
přesvědčit do galerie a muzea do 23. června 2019.
                                                                             Jitka Marxová – Infocentrum Chrastava 

Ve středu 15. května 2019 zazněly sálem CVA Nějvětší světové 
evergreeny. Původně byl koncert plánován v atriu v prostorách 
městského úřadu,ale bohužel nepříznivé počasí nám to nedovolilo. 
Do Chrastavy opět dorazil pan František Lamač s pěvkyní Janou 
Heryánovou Ryklovou a hostem a studentem Vojtěchem Char-
vátem. V jejich podání jsme si mohli poslechnout sadu valčíků, 
operu, písně z muzikálu,ale třeba i čardáš, irskou a skotskou hud-
bu. Nechyběla ani hra na pilu, která byla příjemným zpestřením 
večera.
Koncert se vydařil a my se budeme těšit na další vystoupení pana 
Františka Lamače a Jany Heryánové Ryklové.
                                                                           Klára Sehnoutková
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PROGRAM KINA
DIGITÁLNÍ MÌSTSKÉ KINO CHRASTAVA

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

ČERVEN 2019

Pondělí  3. června v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI Pátek 21. června v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI
POKÉMON: DETEKTIV PIKACHU TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2 
– USA/Japonsko – dobrodružný – české znění – 106 minut – přístupný – USA – rodinný – české znění – 86 minut – přístupný
Fanoušci  z  celého  světa  si nyní mohou na stříbrném plátně užít dobro- Z prvního dílu Tajného života mazlíčků víme, co naši zvířecí kamarádi 
družství s Pokémonem Pikachu tak, jako ještě nikdy dřív. dělají, když nejsme doma. Jestli vás to vykolejilo, tak se připravte na 

další překvapení. V pokračování zjistíte, jak se vaši vícenozí miláčci Pikachu se představí v roli detektiva Pikachu, Pokémona, kterému není 
vyrovnávají s velkými emocemi. A že to jsou často dramata! rovno.                   Vstupné: 80 Kč, v předprodeji IC Chrastava 60 Kč
   Vstupné: 120 Kč, v předprodeji IC Chrastava 90 Kč

Pondělí 3. června v 19:00 hodin
Pátek 21.června v 19:00 hodinSNĚŽÍ – ČR – drama/komedie – 74 minuty - přístupný od 12 let
PODFUKÁŘKYPoetický film o křehkosti mezilidských vztahů a jedinečném světě uvnitř 

každé rodiny. Babička, matka a dvě sestry v jednom domě a na jedné – USA – komedie – české titulky – 94 minuty - přístupný od 12 let
zahradě. Po svatbě svého otce se Tereza se svým přítelem a sestrou vy- Rebel Wilson jako amatérská podvodnice a Anne Hathaway jako podfu-
dává do domu babičky. O babičku a dům se stará jejich matka. Tereze kářka nejvyšší třídy se spojí, aby svedly, oklamaly a obraly bohaté chlapy 
se zdá, že v domě je všechno tak nějak ponecháno svému osudu, stejně o jejich peníze.                                                                  Vstupné: 120 Kč
jako babička, která z nedostatku pozornosti ztrácí přehled o realitě. 
Ke smůle všech zúčastněných a celé rodiny se Tereza rozhodne v domě Pondělí 24. června v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI
zůstat a postarat se o nápravu.  Ne  všechno  ale potřebuje čerstvý vítr a CESTA DO PRAVĚKU
opravu, a aniž by to tušila, vyčistí v rodině daleko víc, než jen zašlé pa- – ČR – obnovená premiéra – dobrodružný – 93 minuty – přístupný
vučiny.                                                                              Vstupné: 110 Kč Cesta do pravěku filmového kouzelníka Karla Zeman se stala průlomo-

vým filmem, dobrodružnou a trikovou legendou české i světové kine-
Pátek 14. června v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI matografie. Cesta čtyř kluků do dávné historie bude znovu k vidění na 
TVMINIUNI: ZLODĚJ OTÁZEK plátnech kin, ovšem v nejlepší současné kvalitě a v jiných barvách, než 

jak jsou diváci zvyklí. Film prošel digitálním restaurováním v rámci pro-- ČR – animovaný/rodinný – 80 minut – přístupný
jektu „Čistíme svět fantazie“. Díky kompletní technické renovaci dostal TvMiniUni: Zloděj otázek je film, jaký tu ještě nebyl. Kombinace herců 
takovou podobu, jakou měl při své premiéře v roce 1955. Technici pod-a  svérázných  loutek,  rodinný  film  plný  života, barev, vtipu a také film 
nikli s filmem podobnou dobrodružnou cestu proti proudu času, jako jeho s jedním důležitým poselstvím. Celovečerní TvMiniUni: Zloděj otázek ve 
hrdinové.                                                                            Vstupné: 90 Kčvelkém stylu zakončuje seriál TvMiniUni, který na D:čku České televize 

běží už pět let a má na kontě téměř 150 epizod. Na velká plátna se tak 
dostane pan Vrána, praještěr Voráček, králík Fleggy, Valentinka, Bóďa, Pondělí 24. června v 19:00 hodin
Franta Štajn a další známé i nové postavy. Spolu s nimi pak Pavel Liška, JAROSLAV KUČERA ZBLÍZKA
Barbora Poláková a Miroslav Krobot v lidských rolích.    Vstupné: 120 Kč – ČR – dokument – 64 minuty – přístupný

Všichni známe tituly jako Až přijde kocour, Démanty noci, Sedmikrásky, 
Všichni dobří rodáci, Adéla ještě nevečeřela, ale málokdo ví, že na jejich Pátek 14. června v 19:00 hodin
úspěchu má klíčový podíl kameraman Jaroslav Kučera (1929–1991). MUŽI V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ HROZBA
Tvůrci filmu (Jakub Felcman a Tomáš Michálek) vyzvali jeho spolupra-- USA – sci fi – české znění – 107 minut - přístupný od 12 let
covníky, rodinné příslušníky a znalce jeho rozsáhlého díla, aby se pokusi-Muži a ženy v černém vždycky chránili Zemi před šmejdem z vesmíru. 
li vystihnout jedinečnost Kučerova přínosu české i světové kinematogra-Ve svém novém dobrodružství čelí dosud největšímu globálnímu ohro-
fii. Zároveň nám umožní nahlédnout do veřejnosti neznámé experimen-žení: zákeřnému dvojímu agentovi v organizaci Mužů v černém.
tální tvorby.           Vstupné: 70 Kč        Vstupné: 130 Kč

Pondělí 17. června v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI
PSÍ POSLÁNÍ 2 
- USA – rodinný – české znění – 90 minut – přístupný
Některá přátelství jsou věčná a to i v pokračování celosvětově úspěšné-
ho rodinného filmu Psí poslání. Ve filmu Psí poslání 2, nalezne milovaný 
pes Bailey nový smysl života. Naváže pevné pouto s těmi, které zbožňu-
je, a společně se vydají na místa, která si nedokázali ani ve snu předsta-
vit. Tak začíná Baileyho dobrodružná cesta několika životy naplněnými 
láskou, přátelstvím, věrností a také několika fakt skvělými drbáními na 
bříšku.                       Vstupné: 100 Kč, v předprodeji IC Chrastava 80 Kč

Pondělí 17. června v 19:00 hodin
X-MEN: DARK PHOENIX
- USA – dobrodružný – české znění – 114 minut - přístupný od 12 let
X- Meni čelí nejhroznějšímu a nejsilnějšímu nepříteli: Jean Grey, která 
pochází z jejich vlastních řad. Během vesmírné záchranné mise Jean 
téměř zemře, ale když se vrátí domů, zjistí, že ji neznámá vesmírná síla 
udělala silnější, ale zároveň mnohem nestabilnější. Zrodila se Dark 
Phoenix.  Vstupné: 130 Kč, v předprodeji IC Chrastava 90 Kč



9

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

                         

 

 

                                                                  

                                                                  

SPOLEČENSKÝ KLUB
CHRASTAVA

PROGRAM – ČERVEN 2019

 15.

 19.

 17.

 20.

 7.– 9.

13:30 h.

17:00 h.        Centrum volnočasových aktivit

17:00 h.
ATRIUM MěÚ

TRŽNICE

Sobota

Středa

Pondělí

Čtvrtek

Křest knihy

Pátek–Neděle

Setkání u mostu v Andělské Hoře, hraje cimbálová kapela, občerstvení...

MĚSTO CHRASTAVA A JEHO ČÁSTI

MĚSTSKÉ TRHY

Chrastavské slavnosti 2019
POSELSTVÍ VÍLY NISY

ZÁVĚREČNÁ AKADEMIE ŽÁKŮ CHRASTAVSKÉ HUDEBNÍ ŠKOLY

GALERIE:  VÝTVARNÉ CESTY
                                – výstavují žáci Základní umělecké školy

SVET
Z KORALKU
výstava historických předmětů zdobených korálky

ze soukromé sbírky Ivana Vydry

27. 6. – 27. 8. 2019
Městské muzeum v Chrastavě

Vernisáž výstavy se uskuteční
ve čtvrtek 27. 6. 2019 v 16 hodin.
Bližší informace na plakátech
a v Informačním centru.
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Jarní setkání turistů na Výhledech

Sportovní zpravodajství – výsledky / závodní činnost / akce

27. dubna 2019 se konalo tradiční setkání turistů na Výhledech ve posezení u ohniště a využití altánu. Škoda, že pozorovatelna je jen 
spolupráci s Osadním výborem Vítkov. Protože se jednalo o 40. pro pozorování ptactva. Bylo by pěkné vidět dál do kraje, ale to je již 
ročník, požádali jsme také o spolupráci Bétel Chrastava a jejich jiná kapitola.
hudební skupinu Bétel band. Pod Výhledy byla možnost poslechnout si spirituály Bételu band v 
Ráno všechny uvítalo mrholení, ale protože správně oblečené kostele Navštívení Panny Marie. Ten nám zpřístupnil pan V. Kačani 
turisty špatné počasí nezaskočí, na vrchol se vydali turisté nejen z ze Spolku Svítání Vítkov. Dokonce si mnozí z nás zazpívali a 
Chrastavy, ale také z Liberce, Mníšku, Semil, Hrádku n/N., nechali se okouzlit atmosférou kostela. Před ním měl stánek s 
Německa i Polska. Opět nechyběli malí hasiči z Chrastavy. Navštívil občerstvením Bétel Chrastava. Tady nabízeli domácí výrobky ke 
nás i starosta Chrastavy ing. M. Canov a také hejtman Libereckého kávě a další pochutinky. 
kraje M. Půta. Všem pořadatelům patří velké poděkování.
Na Výhledech bylo připraveno občerstvení v podobě piva, lima, Setkání bylo víc než úspěšné, počet hovoří za všechno – 240 lidí. 
buřtů a dalších dobrot – to pro znavené účastníky připravili Jsme rádi, že tato setkání upevní vztahy mezi námi, Německem a 
Vítkováci. Každý obdržel novou pamětní pohlednici a razítko na Polskem. Budeme se těšit na další rok 2020.
památku. Byly k dispozici i turistické známky, vizitky, mapy a 
nálepky. Nálada byla prima, všichni ocenili nově zbudované             Za KČT Chrastava, Zd. Novotná

V sobotu 27. 4. 2019 se již tradičně sešli turisté z okolí na Výhledech 
ve Vítkově. Na výlet si vyšli i mladí hasiči a přípravka z Chrastavy. 
Vedoucí Šárka Kolnerová si pro zpestření připravila několik úkolů a 
soutěží na trasu – běh s kamínkem na lžíci, hasičská štafeta, vázání 
uzlů nebo určování topografických značek. 
Celkově se výletu zúčastnilo patnáct dětí a čtyři rodiče. 
V  cíli  si  děti  opekly  buřtíka,  dostaly  perníkovou  medaili,  diplom 
a sladkou odměnu.
                                                                                         D. Reslová

Výšlap mladých hasičů
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16. května 2019 turisté Chrastavy naplánovali autobusový výlet do 
Opárenského údolí v Českém středohoří s výstupem na horu 
Lovoš. Lovoš o výšce 570m tvoří dva kužely (velký a malý Lovoš). 
Vrchol a svahy jsou chráněny jako národní přírodní rezervace. 
Opárenským údolím se klikatí Milešovský potok o délce 5 km. Tudy 
nevede žádná silnice, a tak je celá oblast vyhledávaným cílem 
turistů i cyklistů z Lo-vosic a blízkého okolí. 
Předpověď počasí nebyla příliš příznivá, obávali jsme se, že z vr-
cholu neuvidíme do Českého středohoří. Ale měli jsme štěstí. Cesta 
údolím byla krásná, jarní zeleň omytá deštěm minulých dní voněla a 
my jsme obdivovali výhledy tak, jak to Lovoš umožňuje. Milešovka, 
Kletečná, Košťálov se nám ukazovaly s občasným zahalováním do 
mraků a lehké mlhy. Ani se nám nechtělo sestupovat dolů. Ale ani 
tady nás údolí nezklamalo, meandry potoka se pyšnily čistou vodou 
a cesta podél něj nás dovedla do Černodolského mlýna, kde je 
restaurace s celoročním provozem. Posilněni jsme se ještě vydali všední  den.  Další bude v sobotu, tak zveme všechny, kteří mají 
na zříceninu hradu Opárno a někteří dále do Opárenského mlýna. chuť se k nám přidat.
Domů jsme jeli obohaceni o další pěkné zážitky.                      Klub českých turistů Chrastava, Zd. Novotná
Škoda, že v autobuse zbylo několik volných míst.  Asi proto,  že byl  

KČT: Jaro v Českém středohoří

Proč nebloudíme?
Nastává čas výletů a procházek do přírody. Určitě jste se mnohokrát setkali s turistickými značkami, které vás bezpečně dovedly do cíle.  
Turistické značení u nás je jedno z nejlepších v Evropě. A tak jsem si řekla, že by bylo dobré seznámit se trochu s prací značkařů a požádala 
jsem předsedu krajské komise značení Libereckého kraje, aby vás s touto činností seznámil:
Značkování turistických tras jsem propadl přibližně před třiceti lety, kdy tehdejší vedoucí obvodu Liberec – František Koral – přikývl a přijal 
mě mezi značkaře. Od té doby jsem se štětci v ruce obešel už mnoho stovek kilometrů. Přesto mě stále a znovu překvapuje věta, kterou 
často slýchám z úst turistů, kteří mě míjejí, když obnovuji značení – „jé – hele – on maluje značky, no to vidím poprvé v životě“. Neumím to 

pochopit – vždyť v rámci Libereckého kraje nás je asi sto čtyřicet, v te-
rénu býváme zpravidla v jarním období, a to pouze ve dnech, kdy je 
hezky -  tedy v období, kdy by člověk očekával, že v terénu budou i tu-
risté. V každém případě je pozitivní, že tito lidé zjistili, že značky na 
stromech samy nerostou, ale že jsou dílem obyčejných lidí, kteří se od 
běžných turistů liší hlavně tím, že mají v ruce „kastlík“ s barvami a štět-
ci, a že na rozdíl od turistů se pohybují po trasách zhruba pětkrát 
pomaleji. To je totiž další mýtus, který je v povědomí mnoha lidí. „Vy 
označíte jen pět kilometrů za den?“, diví se mnozí. Jenže on je rozdíl 
mezi tím, když turista volně jde a kochá se krajinou a tím, když značkař 
musí řešit každou značku – jestli má smysl, pak ji obnovit, jestli smysl 
nemá, pak ji zatřít, musí přemýšlet o každém rozcestí – zda je opravdu 
řádně proznačeno, aby tam nikdo nezabloudil, musí prořezávat větve, 
aby byla každá značka dokonale vidět, musí kontrolovat, zda trasa, 
kterou značí, odpovídá zákresu v mapách…to ty kilometry tak rychle 
nenaskakují.
Další mýtus je, že značení turistických tras je sympatický přivýdělek 
za příjemnou práci. Ono to asi bude znít jako fráze, ale je pravdou, že 
největší odměnou každého značkaře je dobrý pocit z toho, co dělá. 

Když se zkombinuje činnost v přírodě s konfrontací stavu značek před příchodem značkaře a po jeho odchodu a navíc s přívětivou reakcí 
kolemjdoucích, pak ani nemůže být lepší odměna. 
Samozřejmě, že by tato činnost bez peněz provádět nešla. V současné době jediní, kdo podporují finančně značení v Libereckém kraji, jsou 
krajský úřad, Ministerstvo pro místní rozvoj a částečně i Magistrát města Liberec. Díky nim a ochotě pracovat vlastně jen pro dobrý pocit jsou 
turisticky značené trasy v Libereckém kraji na takové úrovni, na jaké jsou. A že těch tras není málo – jedná se téměř o tři tisíce kilometrů 
značených tras s více než tisícem směrovníků (lidově rozcestníků), na nichž je umístěno téměř pět tisíc směrovek. 
Značkaři zatím zvládají bez větších problémů udržovat stávající stav, ale čas je neúprosný, roků v životě lidském přibývá a naopak sil 
mnohým ubývá – například každý pátý značkař je starší sedmdesáti let. Proto se nebráníme příchodu značkařů nových a velice bychom 
uvítali dobrovolníky, kteří by navíc pomáhali při vyvěšování směrovek, případně při stavbě a údržbě směrovníků.
Jaromír Růžička,  předseda krajské komise značení Libereckého kraje
Snad vás tato slova zaujala a měli byste chuť se ke značkařům přidat?  V  našem  klubu  máme již značkaře dva.  Není  třeba žádné členství 
v KČT, jen chuť pomoct a pobýt v dobré partě a přírodě. Kontakt pro vás:  kct.cz nebo webové stránky našeho klubu
https://kctchrastava.proweb.cz              Zd. Novotná, KČT Chrastava

SOKOL – Zálesácký závod zdatnosti – župní přebor
V pátek 3. a sobotu 4. května 2019 jsme se zúčastnili jarního sraz pobytu v přírodě v Proseči pod Ještědem, jehož součástí byl župní přebor 
Zálesáckého závodu zdatnosti. 
Zálesácký závod zdatnosti je soutěž družstev zahrnující běh v přírodním prostředí a dále odborně-technickou zdatnost v přírodě, poznávací 
činnost a teoretické vědomosti. Závod se na župní úrovni koná na cca 4 km terénním okruhu, kde tříčlenné hlídky plní různé úkoly. Běží se na 
čas. Některé úkoly jsou mimo terénní okruh a běžecký čas – testy ze zdravovědy a testy z historie i současnosti Sokola. K dosaženému času 
se za chyby u všech disciplín připočítávají časové přirážky.
Páteční  večer  byl  věnován  přípravě  na  sobotní  závod, děti si procvičovaly azimuty, uzlování a vyposlechly si přednášku ze zdravovědy 



12

PERSEUS – Hynkův májový víkend v Doksech
K. H. Mácha byl jeden z nejslavnějších českých básníků, vášnivý 
milovník a romantický rozervanec, ale také to byl prvotřídní chodec 
a poutník za inspirací. V pátek večer jsme s oddílem dorazili na má-
jový víkend do Doks – centra Máchova kraje. Na sobotní túru jsme 
naplánovali kolečko okolo Velkého rybníka, známějšího pod náz-
vem Máchovo jezero (největší rybník v našem kraji a osmý největší 
v ČR). Myslím, že romantik Mácha by nám tuto pouť schválil. Ráno 
bylo poněkud kalné a ani předpověď na sobotní den nevěstila nic 
dobrého. Když malinko upravíme slova z filmu Rozmarné léto: 
„Tento způsob máje zdá se poněkud sychravým.“ K dobré náladě 
nepřispívaly ani ploužící se postavy probuzených dětí, které připo-
mínaly nemrtvé tzv. zombíky. Teplý příbytek jsme neopouštěli úplně 
dobrovolně. Už po několika krocích v parku jsme narazili na části 
veršů z Máje na zvlněných ocelových deskách. Verše pravily – byl 
pozdní večer a počasí tomu nasvědčovalo, přestože bylo ráno. 
Červeně značenou Máchovou cestou jsme dorazili do Starých 
Splavů. V trávnících mezi chodníky a silnicí měli afrikány a jiné 
rozkvetlé kytky. Další plus jsme této obci dali za krásně zdobenou 

nezvykle prázdný až opuštěný jen pár racků poletuje v dáli. Dále, májku před hasičskou zbrojnicí. Pokračovali jsme po žluté značce a 
avšak ještě na hrázi jsem vyfotil mohutný chráněný dub obkroužený naučné cestě. Zde jsme potkali pomník lva Splaváka. Ten má 
lavičkou. Nahoru jsem pokračoval ulicí Krále Václava IV. připo-zajímavou historii spojenou s jiným městem, se Žatcem (historii 
mínající uličky mořských letovisek. Ke žluté se přidala modrá můžete stejně jako my dohledat na internetu). O kousek dál na hrázi 
značka. Kochal jsem se poněkud dlouho. Následně jsem musel a to si pamatuji z dětství – krásné pokroucené borovice. Stále jsou 
spěchat, neboť se mi ostatní vedoucí i děti poněkud vzdálili po stez- tam a za nimi přístav s pohupujícími se loďkami. Dnes bez lidí 

s praktickými ukázkami. Starším děvčatům bylo líto, že ze zdravotních 
důvodů tentokrát nebyla přítomna sestra Jarina Žitná, která dětem 
vždy velmi poutavě přednáší o historii Sokola. Před spaním jsme si 
společně užili ještě táborák s opékáním vuřtů, po kterém následovala 
noční hra. 
K sobotnímu závodu nastoupilo celkem 27 hlídek. Chrastavu repre-
zentovaly 4 hlídky  staršího  žactva ze 12-ti a 3 hlídky mladšího žactva 
z 15-ti. Všechny naše hlídky závod statečně dokončily a zdolaly 
nástrahy v podobě topografie, lanových překážek, přírodnin, uzlování, 
morseovky, hodu na cíl, vlastivědy, šošonského běhu, odhadů měr a 
práce s nářadím (sekera a pila), výše zmiňovaných testů i počasí.
Hlídky mladšího žactva obsadily 7., 11. a 15. místo. Hlídky staršího 
žactva se umístily na 2., 9., 10. a 11. příčce. Vzhledem k tomu, že 
soutěž je postupová, postoupila hlídky starších žákyň z 2. místa do 
celorepublikového přeboru České obce sokolské, který se bude konat 
o víkendu 17. – 19. května 2019. Pořadatelem bude tentokrát Župa 
Ještědská a závod tak bude opět v nám známé krásné podještědské 
přírodě v Proseči pod Ještědem.
Děkuji všem dětem za vzornou reprezentaci nejen naší tělocvičné 
jednoty a jedním dechem děkuji i chrastavským cvičitelkám K. Ko-
sové, R. Portelové, Z. Močárkové, A. a Š. Markovým za spolupráci na 
organizaci závodu. Společně s dětmi jsme si pobyt v přírodě užily a 
byly jsme rády, že předpovídaný déšť se sněhem přišel až na cestu 
domů. 

Miloslava Houdová, T. J. Sokol Chrastava.
V Chrastavě 11. 5. 2019

SOKOL – Zálesácký závod zdatnosti – celorepublikový přebor ČOS
Víkend od pátku 17. do neděle 19. května 2019 strávila výprava z Chrastavy opět v Proseči pod Ještědem, kde se v rámci jarního srazu 
staršího žactva a dorostu při pobytu v přírodě konal jubilejní 20. ročník celorepublikového finále přeboru ČOS - Zálesáckého závodu 
zdatnosti 2019. Tento ročník pořádaný Ještědskou župou, i za pomoci chrastavských cvičitelek, byl rekordní v počtu zúčastněných (přes 300 
závodníků, doprovodů, rozhodčích a dalších pořadatelů) i v počtu hlídek.
Studijní materiály k finálovému Zálesáckému závodu zdatnosti (ZZZ) byly mnohem rozsáhlejší než u župního přeboru a celá soutěž byla 
doplněna ještě o dva úkoly mimo terénní okruh a běžecký čas – kardiopulmonální resuscitaci (KPR - metoda, jejímž cílem je oddálení 
klinické smrti a zamezení nevratného poškození životně důležitých orgánů) a rozdělávání ohně. Závod se opět konal na cca 4 km dlouhém, 
členitém, podhorském, terénním okruhu.
K sobotnímu závodu nastoupilo celkem 58 hlídek – 35 hlídek staršího žactva a 23 hlídek dorostu. Složení hlídek je omezeno jen podle věku, 
a tak se s úkoly na trati potýkají hlídky dívčí, chlapecké i koedukované (smíšené). Hlídka starších žákyň z Chrastavy ve složení V. Houdová, 
P. Stehlíková a J. Ubry se i přes zranění (podvrknutý kotník) jedné závodnice a dokončení jen dvou členek hlídky (penalizace za nesplnění 
části úkolů třetí členkou hlídky) umístila na 18. místě a hlídka starších žákyň Horního Růžodolu, do níž byla „půjčena“ naše náhradnice R. 
Šeflová, se umístila na 24. místě.
S ohledem na to, že se jednalo o historicky první účast „Chrastavy“ na celorepublikovém přeboru ZZZ, děvčatům gratulujeme a věříme, že 
načerpané zkušenosti využijí i v dalších ročnících.  
                                                                                                                                                        Miloslava Houdová, T. J. Sokol Chrastava
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1. MISTROVSKÉ ZÁVODY (uvádíme jen medailová umístění a 
výborné výsledky)
28. 4.  OBLASTNÍ MISTROVSTVÍ NA KLASICKÉ TRATI
(pořadatel Jablonec, prostor Bramberk v Jizerských horách)
D14 2. K.Matyášová, D18 3. V.Růžičková, D21L 6. J.Kubátová, 
D35 2. B.Lankašová, D40 7. D.Pachnerová, D55 3. J.Čechlovská, 
D60 1. Z.Šaffková, 2. V.Bradnová, D65 3. A.Ševčíková,
D70 3. E.Kašková, H14 8. F.Kučera, H18 3. J.Bek, 
H35 6. P.Pachner, H45 2. I.Vydra, H55 1. P.Gorčica, H60 4. R.Kaška, 
H70 2. R.Smetana

18. 5. MISTROVSTVÍ A VETERANIÁDA ČR VE SPRINTU
(pořadatel Pardubice, prostor Čáslav)
Máme STŘÍBRNOU MEDAILI v kategorii D35 zásluhou Kateřiny 
KAŠKOVÉ (na snímku při vyhlašování – zlato jí uniklo o 6 vteřin) a 
dvě šestá místa – H50 Ivan VYDRA a H65 Milan ŠEVČÍK.
Gratulujeme.
Výborný výsledek – D16 Kristýna Matyášová na 14.místě z 43 zá-
vodnic, ač patří ještě mezi D14 (na fotografii ze závodu).

19. 5. MISTROVSTVÍ A VETERANIÁDA ČR SPRINTOVÝCH ŠTA-
FET  (pořadatel Pardubice, prostor Pardubice Polabiny) 2. CELOSTÁTNÍ ZÁVODY Ž A  a  ČESKÝ POHÁR ŠTAFET
Jediná naše veteránská štafeta ve složení D.Pachnerová, 11. 5.  dopoledne SPRINT (pořadatel Šumperk, prostor Šumperk-
K.Kašková, P.Pachner, I.Vydra skončila v kategorii DH180 na Pavlínin dvůr)
smolném bramborovém místě. I tak je to velký úspěch! D14C 9. K.Matyášová, D12C 38. B.Lipenská, D20A 22. M.Pavlíková

Stříbro a dvě šestá místa z MČR v orientačním běhu ve sprintu

Český den proti rakovině byl letos zaměřen proti kouření
Nezačít kouřit je stokrát snazší než přestat! Na posledního „šluka“ ovšem nikdy není pozdě!

15. května jsme měli všichni znovu po roce možnost přispět na dobrou věc v celonárodní sbírce Ligy proti rakovině, 
tzv. „Kytičkovém dni“. V Chrastavě se této činnosti ujali opět děti, instruktoři a vedoucí z turistického oddílu 
Perseus. A přesto, že letos bylo snad nejhorší počasí za celou dobu, co kytičky v Chrastavě prodáváme, opět se jim 
podařilo prodat vše a nasbírat krásných 25.779,- Kč.

Po Chrastavě se pohybovaly čtyři skupinky žluťásků s deštníky, prodalo se 1092 kytiček a nasbíralo 10,6 kg korun. 
Děkuji tímto všem, kteří si kytičku koupili a zároveň těm, kteří věnovali svůj den této akci, bez ohledu na počasí 

Kateřina KAŠKOVÁ

ce krásně vysekané do pískovce. Na výběžku a přístavišti Šroubený pěnou. Všude kolem nás se směle tyčily nádherné vzrostlé bo-
pod stejnojmenným kopcem jsme se kochali výhledem na ostrov rovice, ve kterých se stejně jako včera proháněla spousta veverek. 
Myšlín i na  typickou  siluetu  Bezdězu.  Svačili jsme tady u mola a Pak jsme po naučné stezce prošli po mostě přes zátoku ke kempu 
kupodivu i dětem se to tady mezi břízkami moc líbilo. Zůstali jsme Klůček a zpátky do Doks. Před Penny jsme našli rozkvetlou Sakuru, 
věrni žluté a obešli chráněnou bažinu s tajemným názvem Swamp. která pouštěla spousty okvětních lístečků, a tak jsme je na sebe 
Byly slyšet žáby a já mezitím dětem ukazoval, že půda v rašelině se navzájem sněžili. A to jsme netušili, že doma v Chrastavě sněží 
pod botou krásně houpe. Pod Borným děti dostaly úkol, dojít ve sku- doopravdy. Díky Karle Hynku za poznání jinak hlučné krajiny v po-
pinách na vyhlídku Borný, která je téměř na vrcholu. Jenže na rozdíl  etické době klidu. 
od  mapy  byly  ve  skutečnosti  vyhlídky  dvě,  stará a nová a vedly 
k nim i dvě odbočky. Takže to bylo chvíli dobrodružné, nežli jsme se 
všichni našli. 
Po větší svačině jsme zašli do hospůdky Karolínka. Přestože byl 
cítit kouř, tak se tu netopilo. A přestože byla strašná zima, tak si děti 
jako obvykle koupily kofolu místo čaje. Na cestě jsme neminuli 
odbočku  k  vyhlídce na další část Swampu. Tu jsme absolvovali již 
v pláštěnkách. Stále po žluté jsme došli k Břehyňskému rybníku a ke 
chráněnému území znějícím také cizokrajně – Pecopala. Odtud to 
bylo kousek do zmrzlinárny. Nápis na ní však hlásal, že z důvodu 
tohoto počasí a s ohledem na naše zdraví bude o tomto víkendu 
zavřeno. No nevadí, aspoň nám nenastydli naši extrémisti, kteří by 
jinak zmrzlinu požili. Místo zmrzliny si děti poněkud s nevolí 
vyšplhaly na Králův stolec. Je to místo, kde údajně odpočíval na 
cestě Karel IV. Zpátky v Doksech jsme byli Máchovi nevěrní a  na-
místo umělcova muzea jsme navštívili muzeum Čtyřlístku. I já jsem 
si rád z dětství připomenul statečné prasátko Bobíka, běžce zajíce 
Pinďu, vynálezce i kocoura Myšpulína a samozřejmě psí slečnu 
Fifinku. Někteří z nás se natolik začetli do čtyřlístků, že nás jiní, 

Bylo májové odpoledne, žel ještě zimní čas,slabší čtenáři museli vyhnat. Večer nám úžasně topili a tak jsme s 
že za chvíli jede domů vlak, pěl hrdliččin hlas.radostí sušili věci a hráli hry.  V neděli po snídani jsme se vydusili a 

šli k hlavnímu přístavišti, kde kotvili oba parníky. Pak jsme ještě na-
                                               za TO Perseus Robert Kopecký - Rolfkoukli na otevřenou hlavní pláž, kde byly břehy pokryté vysráženou 
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2. Karel BŘEZINA MTBO - Jarda a Tomáš POLÁKOVI
A. JUSTOVÁ
a St. TOMANICOVÁ

11. 5. odpoledne ŠTAFETY 5.5.(tamtéž)
(pořadatel Šumperk, prostor Třemešek u Oskavy) Long-MW11 1.T.Polák, H40A 8.J.Polák
Za výběr žactva Ještědské oblasti běžela z našeho klubu v kategorii 
D14  K.Matyášová (její štafeta obsadila 3.místo) a B.Lipenská 5. POŘADATELSKÁ ČINNOST
(25.místo). 11.-12. 5. jsme ve spolupráci s německými kluby ze Žitavy uspo-

řádali mezinárodní závody SAXBO téměř pro tisícovku běžců. I když 
3. ZÁVODY JEŠTĚDSKÉ OBLASTI (u některých více obsazených nám počasí nepřálo, dvoudenní OB v Luckendorfu v Žitavských 
kategoriích uvádíme umístění do první desítky) horách se vydařil. Opět jsme dokázali, že i takto velkou akci zvlá-
11. 5. SAXBO –v sobotu stavěli tratě Němci, a proto si Chrastaváci  dáme nejen v lese, ale i na shromaždišti. Děkujeme chrastavským 
mohli zazávodit. firmám RECo design s.r.o. a Lékárně Chrastava za sponzorské 
D10L 1. A.Justová, 2. St.Tomanicová (obě na fotografii), D12 6. dary.
Z.Štveráková, 9. A.Březinová 17. 5.  v rámci Světového dne OB (WOD) připravil dětský kroužek 
D16 7.S.Tomanicová, D35 1.K.Kašková, D40 8.D.Pachnerová, D55 OK CHA pro 3. – 4.třídy ZŠ orienťácké bludiště. Děkujeme Domovu 
5.J.Čechlovská, D60 1.Z.Šaffková, 2.V.Bradnová, H14 2.K.Březina dětí se školou ve Školní ul. za propůjčení  sportovního areálu. Toto  
(na snímku), H21K 7.P.Kadavý, H40 5.P.Pachner, H60 2.R.Kaška, dopoledne zachytila nejen chrastavská televize, ale i regionální 
H70 6. R.Smetana RTMplus.
12.5. SAXBO (jen děti) 20. 5. se opět několik členů OK CHA zapojilo do oslav WOD a ve 
D12 7. Z. Štveráková, H14 1. K. Březina, 5. F. Kučera Smržovce pro místní ZŠ zorganizovalo také orienťácké bludiště.

4. MTBO (ORIENTAČNÍ ZÁVODY NA HORSKÝCH KOLECH) 6. POZVÁNKA 
4. 5. (pořadatel Hradec Králové, prostor Stříbrný rybník Hradec O  Chrastavských slavnostech se na vás těšíme na náměstí v neděli 
Králové) dopoledne 9.5. od 9 hodin.  Máme připraveno překvapení v podobě 
Mass - MW11 2.Tomáš Polák, H40A 14.Jarda Polák (oba na snímku) zvláštní mapy a částečně nového prostoru.
Middle –MW11  5.T.Polák, H40A 13.J.Polák                                                                      Eva Kašková, OK CHA

Kristýna MATYÁŠOVÁ

Zprávičky z vítkovské školy

Školství – základní a mateřské školy

VÍTKOVSKÉ MODRÉ PONDĚLÍ
Pondělí 15. 4. nebylo jen tak obyčejné pondělí, bylo to pašijové 
Modré pondělí. Proto všechny děti ze školky i školy ve Vítkově přišly 
do školy v modrém a celé dopoledne strávily velikonočním 
tvořením. Na několika stanovištích si pletly pomlázky, zdobily 
perníčky, malovaly a tvořily závěsné ozdoby, zasely trávu a vyrobily 
velikonoční přání.                               Bc. Daniela Reslová, učitelka

SOUBOR VÍTKOVÁČEK PRO DPS 
Soubor Vítkováček funguje při Základní a Mateřské škole ve 
Vítkově už několik let. V letošním školním roce dramatický kroužek 
navštěvuje patnáct žáků, což je naprostá většina celé školy, plný 
počet školy je totiž 23 žáků. V letošním školním roce tento soubor 
secvičil pohádku Mrazík, podle stejnojmenného filmu. V pondělí 6. 
5. 2019 proběhla premiéra této hry. Děti z Vítkováčku zahrály 
představení Mrazík babičkám a dědečkům z DPS v Bílokostelecké 
ulici. Jako odměnu nám zase jejich taneční soubor představil své 
vystoupení, které bylo naprosto úžasné a děti i dospělé nadchlo! 
Těšíme se na další milou spolupráci.  Bc. Daniela Reslová, učitelka
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V letošním roce se ve středu 15. 5. 2019 sešlo šest souborů a tak děti mohly vidět inscenaci Sněhurky, pohádky Zvířátka a loupežníci a 
dalších. Vítkováček předvedl svého Mrazíka. Všechno se podařilo tak, jak mělo, pohádka pobavila i odbornou porotu. O nejlepším výkonu 
rozhodovala pětičlenná porota, jejíž členy byli i Patrik Děrgel a Berenika Kohoutová. Vítkováček se svým Mrazíkem porotu rozesmál, potěšil 
a získal ocenění za čtvrté místo.                                                                                                                         Bc. Daniela Reslová, učitelka

VÍTKOVSKÉ MODRÉ PONDĚLÍ
Pondělí 15. 4. nebylo jen tak obyčejné pondělí, bylo to pašijové 
Modré pondělí. Proto všechny děti ze školky i školy ve Vítkově přišly 
do školy v modrém a celé dopoledne strávily velikonočním 
tvořením. Na několika stanovištích si pletly pomlázky, zdobily 
perníčky, malovaly a tvořily závěsné ozdoby, zasely trávu a vyrobily 
velikonoční přání.                               Bc. Daniela Reslová, učitelka

SOUBOR VÍTKOVÁČEK PRO DPS 
Soubor Vítkováček funguje při Základní a Mateřské škole ve 
Vítkově už několik let. V letošním školním roce dramatický kroužek 
navštěvuje patnáct žáků, což je naprostá většina celé školy, plný 
počet školy je totiž 23 žáků. V letošním školním roce tento soubor 
secvičil pohádku Mrazík, podle stejnojmenného filmu. V pondělí 6. 
5. 2019 proběhla premiéra této hry. Děti z Vítkováčku zahrály 
představení Mrazík babičkám a dědečkům z DPS v Bílokostelecké 
ulici. Jako odměnu nám zase jejich taneční soubor představil své 
vystoupení, které bylo naprosto úžasné a děti i dospělé nadchlo! 
Těšíme se na další milou spolupráci.  Bc. Daniela Reslová, učitelka

O pohár Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko
V úterý 21. května 2019 se naše škola již tradičně zúčastnila 
regionálního klání v rámci Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko, který 
se letos konal v Chotyni. Soutěžilo jedenáct družstev žáků prvního 
stupně v různorodých soutěžích – štafeta v běhu, hod na koš, bowling, 
hra „Úklid odpadků“ a dalších. Naše smíšené družstvo obsadilo pěkné 
osmé místo. Počasí nám přálo a odměnou za sportovní výkony bylo 
všem soutěžícím dovádění v nafukovacím skákacím hradě.
                                                        Mgr. Romana Sobotková, ředitelka 

Letní olympiáda dětí a mládeže
V souvislosti s letošním pořádáním Olympiády dětí a mládeže (ODM) v 
Libereckém kraji se konal doprovodný program pro základní školy 
Libereckého kraje. Trenéři FC Slovan Liberec – Tomáš Janů a Pavel 
Buša navštívili naši školu a vedli zde hodinu TV. Ukázali dětem, jak se 
probíhá rozcvička a hodina tréninku v rámci vrcholového sportu. Na 
závěr hodiny, plné honiček, herních cvičení i modelového utkání ve 
fotbale, měly děti možnost si se sportovci pohovořit, vyfotit se a zároveň 
jsme dostali pozvánku na ODM 2019, která bude probíhat na konci 
června v Liberci.                                      Mgr. Klára Beníčková, učitelka

Den Země & ukliďme Česko 
Mezinárodní den země letos připadl na velikonoční pondělí 22. dubna. 
Abychom tento svátek Země oslavili, rozhodli jsme se zapojit do ce-
lorepublikové akce Ukliďme Česko. V úterý 23. 4. se hned od rána celá 
škola i školka věnovala tématům recyklace, třídění odpadu a naší 
země. Školáci si vyrobili chobotnice z PET lahví, školka si vytvořila 
nástěnku k tomuto tématu. Když bylo všechno dostatečně vysvětlené, 
všichni popadli rukavice, pytle a šlo se uklízet okolí školy. Nasbírala se 
spousta nepořádku a naše okolí je zase o něco čistší.    
                                                                 Bc. Daniela Reslová, učitelka

Den dětské knihy
Mezinárodní den dětské knihy připadá na 2. dubna a tak 
jsme se tento den rozhodli věnovat knížkám. Děti si mohly 
přinést oblíbenou knížku a představit ji kamarádům. 
Prohlíželi, četli a povídali jsme si o knížkách, které máme 
ve školce i ve škole, a vlastní knížku jsme si dokonce 
vyrobili! Nakonec jsme vyrazili společně do knihovny. Paní 
knihovnice dětem vysvětlila, jak to v knihovně chodí, jak se 
knížky půjčují a jak se ke knížkám chováme, měla pro děti 
připravený taky malý pohádkový kvíz. Všechny knížky si 
děti mohly prohlédnout a každý našel knížku, která se mu 
líbila. Po obědě do knihovny vyrazili také školáci a prošli si 
trochu náročnějšími hádankami a strávili s knížkami hezký 
čas.                                       Bc. Daniela Reslová, učitelka
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jsme zakončili společnou večeří. Našim hostům se v Chrastavě VÍKENDOVKA
velmi líbilo.                                                                 Šimon DvořákDne 3. května vyrazil volnočasový klub pro mládež PodVoda na 

víkendový pobyt do Černous. Odpoledne jsme vyjeli z vlakového 
nádraží v Chrastavě a po příjezdu do Černous nás čekal ještě kus 
cesty pěšky s krosnami na zádech. Po zabydlení chalupy jsme 
rozdělali táborák a připravili si jednoduchou a dobrou večeři. Druhý 
den nás všechny překvapil sněžením. I přes nepřízeň počasí jsme 
se vydali na kratší výlet směrem k rodičům našeho hlavního 
vedoucího, kteří nás přivítali perfektní večeří. Grilovali jsme, 
povídali si a strávili spolu velmi příjemný čas. Poté jsme se již za 
lepšího počasí vydali zpět do chalupy. Volný čas jsme vyplňovali 
hraním společenských her. Neděle proběhla ve znamení balení 
zavazadel, úklidu chalupy a zpáteční cesty domů. Do Chrastavy 
jsme se vrátili odpoledne, rozloučili se a odebrali se do svých 
domovů.                   Dana Oliveriusová

Možná už jste o tom slyšeli, 
Bétel se bude rekonstruovat?!
Sbor Jednoty bratrské v Chrastavě od roku 2010 v domě v Bezru-
čově ulici provozuje Komunitní centrum Bétel. K náboženským 
účelům se dům využívá minimálně. Od počátku činnosti slouží 
především celé komunitě města Chrastavy a okolních obcí. 
Během školního roku probíhají v domě každý týden 4 kluby pro 
rodiny s malými dětmi, 9 klubů pro školáky, 1 klub pro mládež a 3 
kluby pro seniory. O prázdninách pořádáme 3 – 4 tábory pro děti a 
mládež, výlety a dovolenou pro rodiny s dětmi a seniory. Další 
oblastí naší činnosti pro město jsou již tradiční akce jako Maškarní 
ples pro děti (cca 350 účastníků), Otevřená zahrada při Chra-
stavských slavnostech, Drakiáda (cca 300 účastníků), Chrastavská 
světýlka, tvůrčí dílny, přednášky atd.Měli jsme hosty z Dánska, USA, Republiky Jižní 
Všechna tato činnost samozřejmě vyžaduje dostatek místa a mno-Afrika, Tanzanie, Nikaragui a Surinamu
ho úložných prostor na materiál, rekvizity, hračky atd. Na domě jsme 

Ve čtvrtek 16. 5. se v Komunitním centru Bétel zastavila vzácná proto již provedli mnoho úprav a dílčích rekonstrukcí, aby vyhovoval 
návštěva – vždy dva zástupci světových kontinentů, kde je Jednota nárokům na vzrůstající provoz centra. Všechny tyto práce byly 
bratrská etablovaná a kde dlouhodobě pracuje. Od 13. do 20. prováděny většinou svépomocí a hrazeny z darů členů a přátel 
května totiž probíhalo na české půdě jednání Teologické komise Jednoty bratrské v Chrastavě. Na podporu činnosti KC jsme také 
světové Jednoty bratrské (UCOT - Unity Comittee On Theology). Za postupně založili firmy: Second hand u Bételu, Bétel servis a Bétel 
Českou provincii se jednání účastnil biskup Jan Klas (od dubna bistro. Veškerý zisk těchto firem směřuje na provoz centra. 
obyvatel Chrastavy!). Návštěva si prohlédla vybavení Komunitního Prostory domu jsou přesto mnohdy nedostačující (např. herna pro 
centra Bétel a shlédla krátkou prezentaci o jeho činnosti. Setkání rodiče s malými dětmi musí místy pojmout až 20 dospělých a 30 

hrajících si dětí) a jak to u starých domů bývá, postupně dosluhuje 
střecha, starými okny a dveřmi uniká teplo, dosluhují sociální 
zařízení, zdi v suterénu vlhnou…
Tak vysokou částku, kterou všechny potřebné opravy a úpravy 
budou stát, bychom asi nikdy dohromady nedali. Po několikaletém 
úsilí se nám podařilo získat grant z dotace IROP na přístavbu a re-
konstrukci Komunitního centra Bétel. Musíme ale přesto uhradit 
téměř 3 milióny z vlastních zdrojů (spoluúčast, neuznatelné 
náklady)! Hledáme tedy dárce, kteří by byli ochotni na celou akci 
přispět, i kdyby jen malou částkou (transparentní účet u Fio banky 
2900759097/2010).
Celá rekonstrukce by měla začít v červenci 2019 a skončit v srpnu 
2020. Dům tedy musíme během června kompletně vystěhovat a vše 
přestěhovat do náhradních prostor nebo uskladnit. Činnost klubů 
bude v následujícím školním roce probíhat hlavně v náhradních pro-
storách v bývalém Lidovém domě u autobusového nádraží. Bétel 
bistro se přestěhuje na náměstí do bývalé restaurace Laura (později 
Charles). Hřiště u Bételu, zmrzlinový stánek a Second hand Vám 

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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budou i nadále k dispozici beze změny. objevitelská mise“. První část bude zaměřena na společný čas 
Čeká nás tedy hodně změn, hodně práce a starostí, ale věříme, že tatínků s dětmi. Na účastníky čeká dobrodružný program, kde vyžití 
to není marné. Těšíme se na další setkávání s Vámi v náhradních najdou všechny věkové kategorie od 3 do 13 let. Čekají nás 
prostorách a za rok i v Bételu v novém kabátě. adrenalinové disciplíny, zábavné soutěže, hledání pokladu, 
Za tým Bételu                       Milena Dvořáková, vedoucí KC Bétel degustace a další… Druhá část bude pro samotné chlapy, kde si 

užijeme nejen gril, ale také zajímavou přednášku na téma: 
„Otcovství je výzva“, kterou povede ThMgr. Šimon Dvořák.Pozvánka na odpoledne pro tatínky s dětmi

Při příležitosti Dne otců proběhne v sobotu 15.6. na zahradě KC 
Bétel akce pouze pro chlapy s dětmi s názvem „Kluci v akci – 



Srdečně zveme k setkání s vílou Nisou, která po dvacáté putuje v doprovodu skautů a vodáků, aby obyvatelům měst a obcí na svých 
březích předala poselství a poděkování za péči o svou vodu i okolí.

PÁTEK 14. 6. 2019
8.45 – 12.45  oficiální konference zástupců měst a obcí, debata s odborníky; 
                          Eurocentrum, Jablonec n. N. 
13.00 pramen řeky, Nová Ves nad Nisou 
14.00 – 15.00 Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí, Dolní náměstí 
15.45 Vratislavice nad Nisou 
16.45 Krajský úřad Liberec, naproti sídlu CHKO Jizerské hory 

SOBOTA 15. 6. 2019
10.00    Liberec, parkoviště Hrazená nebo Na Rybníčku 
12.00 – 12.30 Stráž n. N., náměstí 

13.30 – 14.30 Chrastava- Andělská Hora u mostu 
15.00 – 16.00 Bílý Kostel nad Nisou 
17.00 Chotyně 
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Poselství Víly NISY už 14. – 16. 6. 2019

Besedy pro děti MŠ a ZŠ s Městskou policií v březnu a dubnu 2019
V měsíci březnu probíhala beseda městské policie Chrastava s žáky  4. ročníků při výuce dopravní výchovy. Děti v jarních měsících uzavírají 
výuku zkouškou a za své znalosti a dovednosti získají Průkaz cyklisty. 
Duben je měsíc bezpečnosti, proto Městská Policie Chrastava pořádala dne 15. 4. 2019 besedu pro děti z MŠ v ul. Nádražní na téma 
dopravní výchova. Děti seznamujeme se světelnou signalizací, základními dopravními předpisy, dopravními značkami, jízda na kole a 
orientace v silničním provozu.  Vše se děje prostřednictvím her, při kterých jsou děti uvolněnější, ztrácí nejistotu a nebojí se projevu vlastní 
samostatnosti. Následně se děti seznámily s výstrojí a výzbrojí MP a za odměnu si mohly prohlédnout služební auto MP.
Dne 24. 4. 2019 proběhla v dopoledních hodinách za účasti zástupců obou policií, jak Policie ČR, tak městské policie Chrastava beseda pro 
děti Mateřské školky  v ulici Luční. Policisté dětem  ukázali, jak se správně chovat v silničním provozu. Děti si zopakovaly, za jakých 
podmínek přecházet nejbezpečněji vozovku a jaká nebezpečenství jim na silnici mohou hrozit. Dále povinnou výbavu jízdního  kola a 
bezpečnou jízdu v silničním provozu. Na konci byly poučeny, jak se chovat, když budou osloveny cizí osobou.
Na závěr všech setkání byly dětem rozdány omalovánky s dopravní tématikou a různé druhy reflexních pásků a přívěsků.
                                                                                                                                                         Městská Policie Chrastava, Mojmír Boch

Dvojboj sv. Floriána

Sbor dobrovolných hasičů Chrastava

V neděli 19. května se uskutečnil 28. ročník dětské soutěže s náz-
vem Dvojboj sv. Floriána. Soutěž pořádá HZS LK na hasičské louce 
v Machníně a skládá se ze dvou částí – požárních útoků a tajné 
disciplíny, která se každoročně mění. Letošní tajná disciplína 
obsahovala skákání v pytlích, překonaní několika překážek, určení 
telefonních čísel a činnosti složek IZS a návrat do cíle.
Na tuto soutěž vyrazili reprezentovat náš sbor starší žáci a po 
sečtení výsledků se umístili na 9. místě
                                                                                         Židlický V.

NEDĚLE 16. 6. 2019
10.00 Chotyně 
11.00 – 11.30 Kristýna 
12.00 Hrádek, Trojzemí 
16.00 – 17.00 Marienthal 
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Ve středu 29. května 2019 byla pokřtěna nová kniha s vypovídajícím názvem "Pověsti a 
příběhy z Chrastavy a okolí". Akce, pořádané v městském muzeu se zúčastnilo kolem 
čtyřiceti lidí a jako bonus byla pro návštěvníky připravena beseda se známým 
fotografem Jizerských hor a Českého ráje panem Siegfriedem Weissem (spoluauto-
rem legendární knihy Jizerské ticho), který se stal kmotrem knihy, a hudební vystoupení 
Petra Peukera a Mirky Savčukové, hudebníků z kapely Větrno.
Nová kniha vznikla i jako poděkování za to, že pracovníci S-klubu oživili obrazy s výjevy 
z pověstí a dějin Chrastavy v muzejním podzemí, které před lety nakreslil dlouholetý 
vedoucí muzea a jeho duchovní otec pan František Vydra. Tomu je také publikace 
věnována za celoživotní úsilí o popularizaci chrastavské historie.
Nová kniha obsahuje celkem dvanáct pověstí a příběhů z nejbližšího okolí Chrastavy. 
Některé jsou známé už z vydaných knih o Chrastavě, jiné možná budete číst poprvé. A 
tak se dovíte, že i Chrastava měla svého vodníka, zalétal sem od Fojtky drak nebo že ve 
štole pod Panenskou Hůrkou možná stále žije zlý slepý skřet. A také příběhy ze zřícenin 
hradů Hamrštejna a Roimundu... Pověsti jsou převyprávěny, doplněny a vydány popr-
vé v samostatné plnobarevné bohatě ilustrované podobě. Najdete v ní obrazy – výjevy, 
které nakreslil František Vydra (ty jsou součástí chrastavského muzejního podzemí) a 
desítky současných i historických fotografií.  
Navíc kniha obsahuje záběry z autentických míst pověstí, s popisem místopisu a za-
jímavostí v daných lokalitách.
Publikace má přes padesát stran a byla vydána ve dvou formátech. Ta rozměrnější má 
formát A4, je k prodeji za 149,-Kč a je určena zejména malým čtenářům (má větší 
písmena), menší je ve formátu A5 a stojí 119,-Kč. 
Autor je vydal vlastním nákladem a k dostání je v informačním středisku v Chrastavě a 
také ve firmě RECo design s.r.o. ve Vítkovské ulici (tel. 603 260 778), případně přes e-
mail:  nebo e-shop: www.recodesign.cz.
Na závěr besedy proběhla autogramiáda knih Ivana Vydry a Siegfrieda Weisse a kdo 
měl zájem mohl zavítat s průvodcem i do „chrastavského sklepení”.
Poděkování patří Městu Chrastava za poskytnutý prostor, Kláře Sehnoutkové a Jitce 
Marxové za pomoc a všem, kteří vážili cestu a přišli s námi sdílet snad hezké odpo-
ledne.                                                                                  Ivan Vydra, autor publikace

reco.design@volny.cz

Nová kniha „Pověsti a příběhy z Chrastavy a okolí” spatřila světlo světa
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Inzerce soukromá i firemní

PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek  

prodává slepičky našeho chovu typu Tetra hnědá,  
Dominant ve všech barvách 

a slepičky Green Shell – typu Araukana. 
Stáří 14 – 19 týdnů, cena 159–209,-Kč/ks.  

Prodej: 16. června  2019   
CHRASTAVA – náměstí (u jízdních kol)  – 13.05  hod.

VÝKUP KRÁLIČÍCH KOŽEK
Cena dle poptávky. 

Informace: Po – Pá   9.00 – 16.00 hod                        
 tel. 601 576 270, 728 605 840, 
www.drubezcervenyhradek.cz 

I tady může být

VAŠE REKLAMA !

DEN OTEVØENÝCH 
DVEØÍ

nedìle 9. èerven 2019
od 9:00 do 13:00 hodin

Modrá ul. 1048, Liberec 6

Poznejte zákulisí rozhlasové práce!

OBÈERSTVENÍ ZDARMA

liberec.rozhlas.cz

HLEDÁM OBČASNOU VÝPOMOC 
(zejména o  soboty a neděle, dovolené).

Jedná se o opatrování mojeho staršího otce 
(kontrola, ohřátí obědu, krátká vycházka, společnost). Jen 

solidní jednání, odměna dohodou při osobním jednání.

Informace: 603 260 778
--------------------------------------------------------------

HLEDÁM BRIGÁDNÍKA – 
natírání,  sekání trávy, úklid.

Práce zejména na zahradě a kolem domu.
Odměna dohodou

Informace: 603 260 778

--------------------------------------------------------------
HLEDÁM šikovného ZEDNÍKA na stavbu 
verandy dle projektu cca 12 m2. Ihned.

Informace: 603 260 778
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PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
       (z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost)

Vždy ve 13 hodin – 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: 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 

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
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DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ
ČÍSLA

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

hrastavské
slavnosti 2019

tradiční svátky setkávání, zábavy, kultury a sportu

7.–9. 6.

VĚRA MARTINOVÁ s kapelou

HANA ZAGOROVÁ
a BOOM BAND Jiřího Dvořáka
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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
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reklamní štíty a tabule   infosystémy   bannery

vizualizace  velkoplošný digitální tisk  polep aut

tisk letáky  brožury a knihy  vizitky  plakáty
hrnky s potiskem od 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 billboard¡

VÝROBCE REKLAM
TISKÁRNAgrafické studio


