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Z obsahu dnešního vydání
Informace z Rady a zastupitelstva města

–
Město vyhlásilo grant na podporu
kultury, sportu a spolkové činnosti

–
Koupaliště je k pronájmu

–
Zrušení zasílání složenek na poplatky

–
V Chrastavě bude Lukáš Pavlásek a Lenka Filipová

–
Sportovní zpravodajství

-------------------------------------------
Přílohy:  KRAJ / Bulletin SPHMCH  / ŠKOLNÍK

Sportovec a osobnost mìsta
Již po dvaadvacáté se letos konalo slav-
nostní předávání ocenění nejlepším spor-
tovcům města. Vyhlášeni byli tradičně
nejlepší z pěti základních kategorií a nejlepší
sportovec za sezonu červen 2018 /červen
2019. Komise schválila také mimořádné
ocenění pro Klub Pohoda. Celým večerem
nás provedl moderátor David Jelínek. Jako
host vystoupila semifinalistka soutěže
Česko–Slovensko má talent Adéla Radim-
cová.

Azde jsou výsledky:

1. místo – KRISTÝNA MATYÁŠOVÁ
(Orientační běh)

2. místo – ANNA MACHATÁ  (SDH)
3. místo – ŠTĚPÁNKA BERBEROVÁ

(Střelecký klub)
3. místo – KAREL BŘEZINA

(Orientační běh)

1. místo – RADEK POVÝŠIL
(Trampolíny Patrman)

2. místo – VENDULA RŮŽIČKOVÁ
(Orientační běh)

3. místo – PETR MÁLEK (SDH)

1. místo – ZUZANA ŠAFFKOVÁ
(Orientační běh)

2. místo – KATEŘINA KAŠKOVÁ
(Orientační běh)

2. místo – JOSEF RAJNOHA
(Střelecký klub)

3. místo – VLADIMÍR ŽIDLICKÝ (SDH)

1. místo – TOMÁŠ BRODSKÝ
(Sálová cyklistika)

2. místo – EVA KAŠKOVÁ a PAVLA
VOKÁLOVÁ        (Orientační běh)
3. místo – KOLEKTIV TRENÉRŮ

(Střelecký klub)

1. místo – MATĚJ ROŽEC + ADAM HERR
(Sálová cyklistika)

2. místo – DRUŽSTVO ŽEN – (SDH)
3. místo – MLADÍ HASIČI

– POHÁROVÉ DRUŽSTVO
OCENĚNÍ ZA MIMOŘÁDNÝ VÝKON
SENIOŘI Z KLUBU POHODA

I. kategorie
DÍVKY A CHLAPCI DO 14 LET

II. kategorie
DÍVKY A CHLAPCI DO 18 LET

III. kategorie – ŽENY A MUŽI

IV. kategorie
CVIČITEL/KA – TRENÉR/KA

V. kategorie – KOLEKTIVY A DRUŽSTVA

SPORTOVCE ROKU ZA SEZÓNU
ČERVEN 2018/ČERVEN 2019

– TRAMPOLÍNY PATRMAN
RADEK POVÝŠIL

DOKONČENÍ na straně 2
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Sportovec a osobnost mìsta
Osobností pro rok 2019 se stal pan

V 8 letech poprvé zasedl v hudební škole v Chrastavě ve třídě pana Lubomíra Stupky s kytarou před pultík s notami. Bylo to 10. září 1968.
Od té doby se kytara stala jeho vášní a velikým koníčkem. A tak v dospělosti se nejen stále zdokonaloval ve hře na tento nástroj, ale rozhodl
se svou lásku, vědomosti a umění předávat dětem i dospělým. První hodina, kdy stál na druhé straně – tedy jako učitel – byla v roce 1993.
Celých 16 let učil při zaměstnání – z práce v Elitexu rovnou do Společenského klubu, pod který hudební škola vždy patřila – a do večera pak
učil. Posledních šest let již učí jak se říká na plný úvazek. Jeho kytarovou třídou prošly desítky dětí i dospělých žáků a vychoval si i své
nástupce.

František Bouda in memoriam.

O panu Františku Boudovi

Bc. Pavel Urban, vedoucí Společenského klubu

Okénko starosty

Váāení spoluobèané, dovoluji si Vás pozvat na sto sedmdesátý první

, na téma
ZIMNÍ ÚDR�BA.

VEÈER SE STAROSTOU

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

S  plánem zimní údržby a dotazy v  této oblasti zodpoví garant večera, vedoucí oddělení údržby
majetku pan , který má danou problematiku v  gesci.Petr Bezvoda

Setkání se koná v  pondělí dne 18. listopadu 2019 od 17:00 hodin v malé zasedací
místnosti  budovy radnice.

Mikroregion ve �kole
Zbrusu nově opravenou školu a také nová
hřiště ve Školní ulici navštívili v úterý 24.
září 2019 starostové a místostarostové
obcí mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko.
Celou budovou je provázel osobně pan
ředitel a následně se uskutečnilo pracovní
jednání v bývalých půdních prostorách.
Kolegové měli jen slova ocenění a já jsem
byl velmi rád, že jsem se měl čím pochlubit.

Chrastava 25.10.2019
Michael Canov, starosta
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Rada města na svém zasedání projednala a usnesla se takto:
- s c h v á l i l a
právní zastoupení Města Chrastava firmou SPOLAK advokátní kancelář s.r.o., sídlo společnosti: 8. března 21/13, Liberec V - Kristiánov, 460
05 Liberec, IČ: 28703448, DIČ: CZ28703448, ve věci smlouvy o dílo č. OD/08/2018 „Modernizace budovy Základní školy Chrastava“ ze dne
11. 4. 2018 ve znění všech jejich dodatků, uzavřené mezi Městem Chrastava a společností BREX, spol. s r.o. (IČ 40232549), a to před
soudy ČR všech instancí, s cílem vymožení smluvní pokuty založené smlouvou, za opožděné předání díla a za pozdní odstranění vad a
nedodělků. Zastoupení bude realizováno v souladu s přiloženou nabídkou firmy SPOLAK a plnou mocí k zastupování jejímž podpisem RM
starostu města pověřuje
- s c h v á l i l a
zřízení věcného břemene na pozemcích par. č. 489/21, 688/4 a 770/1, vše v k. ú. Dolní Chrastava, ve prospěch společnosti SVS a. s., jímž
dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby „Chrastava, Bílokostelecká, Větrná – rekonstrukce vodovodu a kanalizace –
II. etapa, číslo stavby LI 022 104“, vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě čj. SBS/19/2019
- s c h v á l i l a
zřízení věcného břemene na pozemku par. č. 1484, v k. ú. Horní Chrastava, ve prospěch pana Davida Kosiewicze a paní Terezy Tlukové,
každý jednou polovinou z celku, jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby „Plynovodní přípojka na pozemek p. č.
1025/3 v k. ú. Horní Chrastava“, vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj. SBS/20/2019
- s c h v á l i l a
zřízení věcného břemene na pozemku par. č. 1484, v k. ú. Horní Chrastava, ve prospěch společnosti RE-VIZE.LBC s. r. o., zastoupené
prokuristou Petrem Bukajem, jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby „Dvě vodovodní přípojka k novostavbě
rodinného dvojdomku na p. p. č. 1158/2 v k. ú. Horní Chrastava“, vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj.
SBS/21/2019
- s c h v á l i l a
v návaznosti na své usnesení 2018/09/II ze dne 23. dubna 2018 zřízení věcného břemene čj. VB/16/2019, na pozemku par. č. 1496/1, v k.
ú. Horní Chrastava, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, s. r. o., jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby
„IP-12-4008220 – LB–Víska-ppč.1129/30, vNN, vým. SV+kNN“, za cenu 12.100,- Kč vč. DPH a náklady spojené se zřízením věcného
břemene
- s c h v á l i l a
v návaznosti na své usnesení 2017/12/IV ze dne 24. července 2017 zřízení věcného břemene čj. VB/17/2019, na pozemcích par. č. 790/33,
par. č. 790/39, par.č. 790/1, par. č. 790/41 a par. č. 793/2, vše v k. ú. Chrastava I, ve prospěch společnosti Severočeská vodárenská
společnost a. s., jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby „Chrastava, Textilanská – rekonstrukce vodovodu, č.
st. LI 022 086“, 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 2011/16/III odst. 1 ze dne 19. září 2011 zřízení věcného břemene čj. VB/18/2019, na pozemcích par. č. 113/1,
114/2, 120/1, 120/2, 120/3, 120/4, 1180/2, 1181/1, 1386/1, 1386/2, 1386/5, 1386/7, 1387, 1388/1, 1388/2, 1388/3, 1388/4, 1388/6, 1388/7,
1388/8, 1408/1, 1448/2, 1475, 1505/8, 1505/12, 1533, 1545/5 a 1550/1, vše v k. ú. Chrastava I, a na pozemku par.č 1345/1, v k. ú. Horní
Chrastava, ve prospěch společnosti Severočeská vodárenská společnost a. s., jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a
provozování stavby „Chrastava, Družstevní – odstranění výustí LB 34, LB 35, LB 36 a rekonstrukce vodovodu, č. st. LI 022 038“, za cenu
1.210,- Kč vč. DPH a náklady spojené se zřízením věcného břemene
- s c h v á l i l a
záměr přechodu práv a závazků vyplývajících ze stávající Smlouvy o nájmu pozemku čj. N/11/2009 uzavřené dne 13. 5. 2009 s panem
Antonínem Ouhrabkou, na pronájem části pozemku par. č. 381/1 o výměře cca 15 m2 – ostatní plocha, v k. ú. Dolní Chrastava, za účelem
umístění plechové garáže
- v z a l a n a v ě d o m í
na základě důvodové zprávy informaci o průběhu revize katastru nemovitostí v k. ú. Dolní Chrastava a o stavu nájemních smluv na pozemky
- u l o ž i l a
vedoucímu ORM připravit a předkládat na jednání RM nájemní smlouvy, u nichž je aktualizace nezbytná z hlediska dotčených pozemků či
stávající výše nájemného neodpovídající platnému ceníku města
- s c h v á l i l a
záměr vypůjčit část pozemku par. č. 353 o výměře cca 20 m2 – ostatní plocha, manipulační plocha, v k. ú. Chrastava I v areálu technických
služeb, za účelem umístění kontejneru pro zpětný odběr použitých pneumatik
- z r u š i l a
své usnesení 2019/13/VI ze dne 16. září 2019 - záměr propachtovat část pozemku par. č. 237/1 o výměře cca 3.000 m2 – trvalý travní porost,
v k. ú.Andělská Hora u Chrastavy, za účelem zřízení ohrady pro pasení koní a pasení koní ve výši 2,- Kč za m2
- s c h v á l i l a
záměr propachtovat část pozemku par. č. 237/1 o výměře cca 3.000 m2 – trvalý travní porost, v k. ú. Andělská Hora u Chrastavy, za účelem
zřízení ohrady pro pasení koní a pasení koní za cenu 1.750 Kč/rok
- s c h v á l i l a
záměr propachtovat pozemky par. č. 707/3 o výměře 1.211 m2 – ostatní plocha, par. č. 772/1 o výměře 1.394 m2 – ostatní plocha, par. č.
1146/3 o výměře 1.000 m2 – ostatní plocha, vše v k. ú. Horní Vítkov za účelem provozování zemědělské výroby za cenu 721 Kč/rok
- s c h v á l i l a
návrh dodatku č. 1 ke smlouvě na realizaci akce „Chrastava – rekonstrukce Hřbitovní ulice“ se zhotovitelem: 1.jizerskohorská stavební
společnost, s.r.o., Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, IČO: 49904884
- s c h v á l i l a
návrh kupní smlouvy na koupi ukazatelů rychlosti s prodávajícím: Gornex s.r.o., V Domcích 60/20, 162 00 Praha 6, IČO: 27881598
- s c h v á l i l a
návrh smlouvy o dílo na realizaci hřišť MŠ Chrastava u budov v Luční ul. a Revoluční ul. se zhotovitelem: 4soft, s.r.o., Tanvald, Šumburk nad

Informace z radnice

Usnesení Rady mìsta Chrastava è. 2019/14 ze dne 14. øíjna 2019
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Usnesení ze Zastupitelstva mìsta Chrastava ze dne 21. øíjna 2019

Desnou, Krkonošská 625, PSČ 468 41, IČO: 287 03 324
- s c h v á l i l a
1. na základě § 27 odst. 5 a odst. 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s
ustanovením § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, nařízení obce č. 7/2019,
kterým se stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic a
kterým se stanoví úseky silnic, místních komunikací a chodníků na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a
schůdnost odstraňováním sněhu a náledí a pověřila starostu a místostarostku jeho podpisem
2. Plán zimní údržby místních komunikací pro zimní období 2019 – 2020
- s c h v á l i l a
návrh plánovací smlouvy s: Martin Valenta, Dolní Vítkov 128, Chrastava a Vitalija Hustey, Dolní Vítkov 6, Chrastava
- v z a l a n a v ě d o m í
v souladu s § 102, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Plán veřejnosprávních
kontrol pro rok 2019 u příspěvkových organizací zřízených Městem Chrastava
- s c h v á l i l a
na základě žádosti veřejnoprávní smlouvu HFO/VP/27/2019/Sl – o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši až 30 000,- Kč proAVZO
TSČ ČR p.s. Chrastava, Hřbitovní 239, 463 31 Chrastava, IČ 467 48 563 na balistické schválení pistolové střelnice a měření hluku
hygienickou stanicí
- s c h v á l i l a
na základě žádosti bezúplatný převod majetku – žaluzií v budově č. p. 228 zakoupených příspěvkovou organizací Základní škola
Chrastava, náměstí 1. máje 228, okres Liberec – příspěvková organizace, IČ 727 41 643 na zřizovatele Město Chrastava, náměstí 1. máje 1,
463 31 Chrastava, IČ 002 62 871
- p r o j e d n a l a a d o p o r u č i l a s c h v á l i t
4. změnu rozpočtu a investičního plánu – rozpočtové opatření na rok 2019 dle ust. § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
- v z a l a n a v ě d o m í zápis č. 2019/8 z jednání bytové a sociální komise ze dne 30. 9. 2019
1) RM r o z h o d l a o uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší v zařízení azylového typu panu Tomáši Pohlovi
2) RM r o z h o d l a o uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší v zařízení azylového typu panu Milanu Žejdlovi
3) RM r o z h o d l a o uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší v zařízení azylového typu panu JiřímuAugustovi
4) RM r o z h o d l a o uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší v zařízení azylového typu paní Marii Demeterové
5) RM r o z h o d l a o uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší v zařízení azylového typu panu Janu Šulcovi
6) RM r o z h o d l a o uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší v zařízení azylového typu panu Davidu Lorenzovi
7) RM r o z h o d l a o uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší v zařízení azylového typu paní Věře Vašinové
8) RM r o z h o d l a o uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší v zařízení azylového typu panu Patriku Pražákovi
- s c h v á l i l a platový výměr ředitelce příspěvkové organizace Města Chrastava – Mateřská škola Chrastava
- v z a l a n a v ě d o m í
zpětvzetí návrhu na uzavření „Smlouvy o spolupráci“ při rozvoji vzdělávání seniorů, které bude zajištěno Virtuální Univerzitou třetího věku z
České zemědělské Univerzity, Provozně ekonomické fakulty (dále také jen ČZU PEF“) – distanční formou, viz usnesení 2019/13/XIX
- s c h v á l i l a
koncept odpovědi Města Chrastavy na výzvu k regresní úhradě ve věci „Oldřich Votava, Bohumila Votavová – nepřiměřená délka řízení ve
věci kůlny u objektu individuální rekreace Dolní Vítkov č. ev. 2“, kterou město Chrastava obdrželo od MMR ČR dne 4. 10. 2019 a pověřila
starostu jeho dopracováním a odesláním odpovědi.

ZM na své schůzi projednalo a usneslo se
takto:
- schválilo
členství města Chrastava ve „Spolku DMO
Lužické a Žitavské hory“ (DMO = organi-
zace dest inačního managementu)
- 1. v z a l o n a v ě d o m í
rezignace člena osadního výboru Andělská
Hora pana| Karla Piterky a členky osadního
výboru Andělská Hora paní Zuzany
Hodaňové
- 2. u r č i l o
podle ustanovení § 120 odst. 1 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, počet členů osad-
ního výboruAndělská Hora na 5
- schválilo
členy komise pro otevírání obálek při prodeji
částí podílu města Chrastava v MBD
Chrastava: Aleš Trpišovský, David Röbisch,
Renata Šimíková
- schválilo
převod části družstevního podílu v
Městském bytovém družstvu Chrastava
včetně souvisejících práv a povinností k
bytu č. 1 v domě čp. 125, ulice Školní, obec
Chrastava, za minimální cenu 614.538,- Kč
v souladu s Podmínkami pro prodej částí
podílu města Chrastavy v Městském byto-

vém družstvu Chrastava včetně souvi-
sejících práv a povinností k volným bytům
bez nájemního vztahu takto:
nejvyšší nabídce panu Miroslavu Slabému,
za cenu 877.000,- Kč vč. návrhu smlouvy o
převodu části členského podílu vč. práv a
povinností v MBDCH Chrastava čj.
K/22/2019
- schválilo
v návaznosti na své usnesení čj.
2019/03/VIII ze dne 24. června 2019 prodej
dle geometrického plánu č. 749-940/2019
pozemku par. č. 1342/17 o výměře 1 m2 –
ostatní plocha, odděleného z pozemku par.
č. 1342/5, a pozemku par. č. 1342/18 o
výměře 3 m2 – ostatní plocha, odděleného z
pozemku par. č. 1342/8, vše v k. ú. Horní
Chrastava, do vlastnictví Libereckého kraje,
za cenu 400,- Kč a náklady spojené s
prodejem, vč. návrhu Kupní smlouvy č.
OLP/3813/2019, čj. K/19/2019
- schválilo
koupi části pozemku par. č. 2/4 o výměře 12
m2 - ostatní plocha, dle geometrického
plánu č. 1040-1191/2019 nově označeno
par. č. 2/16, v k. ú. Dolní Chrastava, od pana
Františka Vokouna a paní Jany Vokounové,
od každého podíl ideální jedné poloviny z

celku, za cenu 3.000,- Kč a náklady spojené
s koupí, vč. návrhu kupní smlouvy čj.
K/20/2019
- schválilo
1. koupi části pozemku par. č. 1096/2 o
výměře 2000 m2 - ostatní plocha, dle
geometrického plánu č. 1030-73/2019 nově
označeno par. č. 1096/6, v k. ú. Chrastava I,
od AVZO TSČ ČR p. s., za cenu 400.000,-
Kč a náklady spojené s koupí, vč. návrhu
kupní smlouvy čj. K/21/2019
2. na základě žádosti veřejnoprávní smlou-
vu HFO/VP/28/2019/Sl – o poskytnutí in-
vestiční účelové dotace ve výši až 200.000,-
Kč pro AVZO TSČ ČR p.s. Chrastava,
Hřbitovní 239, 463 31 Chrastava, IČ 467 48
563 na realizaci akustické izolace objektů
střelnice ve Hřbitovní ulici č.p. 239 a
pověřila starostu města podpisem smlouvy
až po realizaci zápisu kupní smlouvy dle
bodu 1 do Katastru nemovitostí
- schválilo
v návaznosti na své usnesení čj. 2019/03/VI
ze dne 24. června 2019 nabytí (dar
pozemku pod stavbou chodníku v majetku
města) části pozemku par. č. 789/5 – ostatní
plocha o výměře 103 m2, dle geo-
metrického plánu č. 1003-10/2018
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označeného nově par. č. 789/18, a částí
pozemku par. č. 789/1 – ostatní plocha o
celkové výměře 152 m2, dle geometrického
plánu č. 1001-9/2018 označených nově par.
č. 789/19 a par. č. 789/20, vše v k. ú. Dolní
Chrastava, z vlastnictví Libereckého kraje
do vlastnictví města Chrastava, vč. návrhu
Darovací smlouvy č. OLP/3647/2019, čj.
DR/18/2019
- zamítlo
záměr prodeje pozemků par. č. 707/3 o
výměře 1.211 m2 – ostatní plocha, par. č.
772/1 o výměře 1.394 m2 – ostatní plocha,
par. č. 1146/3 o výměře 1.000 m2 – ostatní
plocha, vše v k. ú. Horní Vítkov
- uložilo
Radě města Chrastava na základě žádosti
osadního výboru AH přípravu zadání
projektu pro výstavbu klubovny v Andělské
Hoře s tím, že předpokládaná realizace
bude v roce 2021. Nezbytné finanční
prostředky na výstavbu zahrnout do návrhu
rozpočtu na rok 2021
- schválilo
na základě žádosti poskytnutí účelové
dotace manželům Bc. Martin Vacek a
Martina Vacková, oba bytem Frýdlantská
50, 463 31 Chrastava, na výstavbu domovní
ČOV ve výši maximálně 80 % proka-
zatelných, účelně vynaložených nákladů,
nejvýše však 80.000,- Kč celkem na jednu
nemovitost (rodinný dům určený a užívaný k
trvalému vlastnímu bydlení, který nelze
efektivně napojit na veřejnou kanalizaci) a
pověř i la starostu města podpisem
veřejnoprávní smlouvy
HFO/VP/4/2019/FV/Sl
- schválilo
na základě žádosti poskytnutí účelové
dotace paní Ivaně Petrové, bytem Horní
Vítkov 40, 463 31 Chrastava, na výstavbu
domovní ČOV ve výši maximálně 80 %
prokazatelných, účelně vynaložených
nákladů, nejvýše však 80.000,- Kč celkem
na jednu nemovitost (rodinný dům určený a
užívaný k trvalému vlastnímu bydlení, který
nelze efektivně napojit na veřejnou
kanalizaci) a pověřila starostu města
podp isem ve ře jnoprávn í smlouvy
HFO/VP/5/2019/FV/Sl
- schválilo

návrh 4. změny rozpočtu a investičního
plánu na rok 2019
- schválilo
pořízení změny územního plánu města
Chrastava, dle návrhu žadatele Vlastislava
Funka, Dolní Vítkov 17, 463 31 Chrastava, o
změnu na části p.p.č. 547/1 (požadovaná
část cca 940 m2, celková výměra 3191 m2)
v k. ú. Dolní Vítkov, obec Chrastava ze
stávající zemědělské plochy na zasta-
vitelnou plochu pro bydlení, v redukovaném
rozsahu dle situace, odůvodnění a pod-
mínek v příloze
- odložilo
pořízení změny územního plánu města
Chrastava, dle návrhu žadatele Miroslava
Kulhavého, Huntířovská 79/3, 197 00 Praha
9, o změnu na pozemcích st.p.č. 152 o
výměře 2306 m2, p.p.č. 491/3 o výměře
6810 m2 a 491/4 o výměře 4077 m2
(celková výměra 3191 m2) v k. ú. Dolní
Vítkov, obec Chrastava ze stávající plochy
výroby a skladování na zastavitelnou
plochu pro bydlení., dle situace a
odůvodnění v příloze
- odložilo
žádost o pořízení změny územního plánu
města Chrastava, dle návrhu žadatele
Pavla Hofmana, Boženy Němcové 498/2,
460 05 Liberec, jako vlastníka zasta-
vitelného pozemku p. č. 394/2 v k. ú.
Andě lská Hora u Chrastavy, obec
Chrastava, do doby uvedení stavby
navážky na pozemku do trvalého užívání.
Požadovaná změna spočívá ve zrušení
regulativu minimální vzdálenosti mezi
objekty RD vč. hospodářských přístaveb 20
m, stanoveného územním plánem pro k. ú.
Andělská Hora u Chrastavy na plochách
bydlení (B) za účelem zvláštní ochrany
krajinného rázu tohoto území ležícího uvnitř
Přírodního parku Ještěd, dle situace a
odůvodnění v příloze
- odložilo
pořízení změny územního plánu města
Chrastava, dle návrhu žadatele společnosti
C+C-Cimbál s.r.o., IČ 27315827, se sídlem
Orlí 137/1, 460 01 Liberec, o změnu na
pozemcích 430/1, 430/9, 914, 902, 918,
971/5, 971/6, 934/3, 987/2, 1435/4, 1435/5,
1435/6, 864/8, 1435/2, 1435/3, 917/2 a

st.p.č. 625 vše v k. ú. Chrastava I, obec
Chrastava ze stávající plochy rekreace
(návrhová zastavitelná plocha 20.R dle ÚP
Chrastava o výměře 39843 m2) a
zemědělské plochy (požadavek na novou
zastavitelnou plochu o výměře cca 23137
m2) na zastavitelnou plochu pro bydlení o
celkové ploše cca 62980 m2, do doby
pořízení územní studie na náklad žadatele,
která bude sloužit jako podklad pro
rozhodování o pořízení změny ÚP
Chrastava a bude splňovat stanovené
podmínky Města Chrastava, dle situace a
odůvodnění v příloze
- odložilo
pořízení změny územního plánu města
Chrastava, dle návrhu žadatelů zastou-
pených na základě plné moci Jaroslavem
Karlíkem, Nádražní 111, 463 31 Chrastava,
o změnu na pozemcích 321/1, 323/5, 324/1,
325 (včetně části p.p.č. 742 ve vlastnictví
města Chrastava) vše v k. ú. Andělská Hora
u Chrastavy, obec Chrastava, ze stávajících
nezastavitelných ploch zemědělských a
ploch sídlení zeleně na zastavitelnou
plochu pro bydlení o celkové ploše cca 12
200 m2, do doby pořízení územní studie na
náklad žadatele, která bude sloužit jako
podklad pro rozhodování o pořízení změny
ÚP Chrastava a bude splňovat stanovené
podmínky Města Chrastava, dle situace a
odůvodnění v příloze
- rozhodlo
1. v souladu s ust. § 45 odst. 4. zák. č.
183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů, o úplné úhradě nákladů
jednotlivých žadatelů schválených změn, a
to podílem dle počtu schválených změn
2. o pořízení změn schváleného územního
plánu města Chrastava dle usnesení ZM č.
2019/05/XVI, ve které dojde k uzavření
dohody dle odst. 1 v termínu do 31. 3. 2020,
v souladu s pravidly postupu při pořizování
změn schváleného územního plánu města
Chrastava schválené Radou města
Chrastava dne 26. 1. 2009
http://www.chrastava.cz/uzemniplan/Pravi
dlaup.htm

MĚSTO CHRASTAVA VYHLAŠUJE PRO ROK 2020 GRANT (dotační program)
na podporu rozvoje kulturní, sportovní, spolkové činnosti a cestovního ruchu

Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 21. 10. 2019 dotační program na podporu
rozvoje sportovní, kulturní, spolkové činnosti a cestovního ruchu ve výši Kč 700.000,- Kč

pro kalendářní rok 2020. Žadatelem může být právnická nebo fyzická osoba, jakož i složky
organizační struktury právnických osob (např. sportovní oddíly TJ Spartak apod.)

působící na území města.

Písemná žádost o poskytnutí finančních prostředků musí být doručena do Společenského klubu,
organizační složky města, Turpišova 407, 463 31 Chrastava, e-mail:

nejpozději do 31. ledna 2020 do 12.00 hod.
(lze podávat od 22. listopadu 2019)

Bc. Pavel Urban, vedoucí Společenského klubu

sklub@chrastava.cz
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Zru�ení zasílání sloāenek
Vážení občané,
z důvodu neefektivnosti, přílišné nákladnosti a v souvislosti s převodem účtování poplatků do standardního programového prostředí,
přikročí Městský úřad Chrastava ke zrušení zasílání složenek s výzvami k zaplacení poplatku za odpad, ze psů a nájemného z pozemků
s platností od roku 2020.

Zrušeny budou složenky s výzvou na zaplacení poplatku za odpad daného roku. Každý občan (včetně dětí) bude mít přiděleno stálé číslo
poplatníka pro poplatek za odpad, které bude používat jako variabilní symbol a podle kterého bude jeho platba identifikována. Sdělení o při-
děleném čísle poplatníka bude zasíláno informativním dopisem do schránky na přelomu měsíců listopadu a prosince 2019.

Od 1. 1. 2020 lze platbu poplatku za odpad provádět těmito způsoby :
1) na pokladně Městského úřadu Chrastava – hotově nebo platební kartou
2) jednorázovým bankovním převodem na účet vedený u České spořitelny a.s., číslo účtu 20036-0984852379/0800, variabilní symbol je
stálé číslo poplatníka pro poplatek za odpad. Při platbě za více osob (např. rodina s dětmi) uveďte do poznámky pro příjemce platby čísla
všech poplatníků (manžela/ky a dětí)
3) trvalým příkazem ze svého účtu s roční frekvencí.
Výše poplatku je určena obecně závaznou vyhláškou města Chrastava

Splatnost poplatku je do 30. 4. kalendářního roku. Pololetní platby budou od roku 2020 zrušeny.

Stejně tak nebudou rozesílány složenky s výzvou na zaplacení poplatku ze psů. Každý držitel psa má již přiděleno číslo poplatníka pro
poplatek ze psů, které slouží jako variabilní symbol platby.

Od 1. 1. 2020 lze platbu poplatku ze psů provádět těmito způsoby :
1) na pokladně Městského úřadu Chrastava – hotově nebo platební kartou
2) jednorázovým bankovním převodem na účet vedený u Sberbank CZ a.s., číslo účtu 4200099066/6800, variabilní symbol je číslo
poplatníka pro poplatek ze psů, specifický symbol 1341.
3) trvalým příkazem ze svého účtu s roční frekvencí.
Výše poplatku je určena platnou Obecně závaznou vyhláškou města Chrastavy.

Splatnost poplatku je do 31. 3. kalendářního roku

Rovněž nebudou od 1. 1. 2020 rozesílány nájemcům složenky s výzvou na zaplacení nájemného z pozemků. Každý nájemce má již
přiděleno číslo pro nájemné z pozemků, které slouží jako variabilní symbol platby.

Od 1. 1. 2020 lze platbu nájemného z pozemků provádět těmito způsoby :
1) na pokladně Městského úřadu Chrastava – hotově nebo platební kartou
2) jednorázovým bankovním převodem na účet vedený u Sberbank CZ a.s., číslo účtu 4200099066/6800, variabilní symbol je číslo plátce
pro nájemné z pozemků, specifický symbol 2131.
3) trvalým příkazem ze svého účtu s roční frekvencí.
Výše nájmu je určena nájemní smlouvou.

Splatnost nájmu je určena v nájemní smlouvě, zpravidla do 1. 3. kalendářního roku.

POZOR : jste-li plátcem všech 3 výše uvedených plateb, máte přiděleny 3 různé variabilní symboly (pro každou platbu jiný).

Kolektiv hospodářsko-finančního odboru Městského úřadu Chrastava

Od 1. ledna 2020 vstupuje na základě novely veterinárního zákona
č. 302/2017 Sb. v účinnost povinnost označovat psy na území
České republiky mikročipem.

Od 1. ledna 2020 bude povinné očkování psa proti vzteklině platné
pouze v případě, že je pes označený mikročipem. Od tohoto data
by měl být na území České republiky označený každý pes.
Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního
očkování proti vzteklině (tedy nejpozději v půl roce věku).
Mikročipem nemusí být označeni psi, kteří mají jasně čitelné
tetování provedené před 3. 7. 2011.

Označení psů mikročipem provádějí soukromí veterinární lékaři,
kteří jsou oprávněni vykonávat veterinární léčebnou a preventivní
činnost (jsou registrovaní u Komory veterinárních lékařů ČR:
https://www.vetkom.cz/seznam-veterinaru).
Pořizovací cena mikročipu se pohybuje mezi 120-450 Kč a závisí
na jeho typu. Další částku si soukromí veterinární lékaři účtují za
jeho aplikaci. Ceny jsou smluvní.

Od roku 2020 povinné èipování u psù
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PRONÁJEM AREÁLU KOUPALI�TÌ

Z èinnosti Mìstské policie Chrastava � záøí 2019

Město Chrastava
v souladu s usnesením RM 2019/13/VII odst. 3 ze dne 16. září 2019 zveřejňuje záměr č. 27/2019

uzavřít nájemní smlouvu
par. č. st. 531 o

výměře 321 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba č. ev. 32, par. č. 1361 o výměře
2667 m2 – vodní plocha, par. č. 1364/1 o výměře 4239 m2 – ostatní plocha vč. všech objektů a staveb

a par. č. 1364/2 o výměře 876 m2 – ostatní plocha, vše v k. ú. Chrastava I, včetně movitého
majetku. Jedná se o přírodní koupaliště napájené z Vítkovského potoka a závislé na

vodnatosti a kvalitě vody v tomto toku.

a) Provoz bazénu pro veřejnost v areálu koupaliště bude zajištěn v minimálním rozsahu v letní sezóně
od 1. 6. do 31. 8. kalendářního roku od pondělí do neděle od 10:00 do 19:00 hodin.

b) Žadatel se prokáže oprávněním k provozování v souladu s právním řádem (kopie bude přiložena k žádosti).
c) Žadatel k žádosti přiloží podnikatelský záměr včetně finanční rozvahy.

Termín pro podání žádostí: do 2. 12. 2019 do 12:00 hodin na sekretariát MěÚ Chrastava.
Bližší informace podá Odbor rozvoje, dotací a správy majetku MěÚ Chrastava – paní Houdová, tel.

482 363 822, e-mail: houdova@chrastava.cz, kancelář č. 302.

na pronájem areálu koupaliště včetně kiosku ve Sportovní ulici na pozemcích

Podmínky pro podání žádostí:

Miloslava Houdová, majetkový referent ORM

Řešení oznámení ohledně zaparkovaného motor. vozidla v blíz-
kosti autobusové zastávky v ul. Nádražní. Vozidlo na místě bylo
uzamčeno s klíčky v zámku na straně řidiče. Lustrací zjištěn majitel,
následně klíčky předány řidiči vozidla.

Na základě přijatého tel. oznámení – FIREPORT, o dopravní
nehodě se zraněním na silnici 1/35 směr Liberec – Hrádek nad
Nisou s účastí kamionu s řidičem polské národnosti, který po střetu
s osobním autem vystoupil z vozu bez výstražné vesty a při tom byl
sražen dalším osobním vozidlem. Hlídka MP po příjezdu zajistila
místo nehody do příjezdu PČR, dále – usměrňování dopravy. Věc v
šetření dopravní policie.

Spolupráce s RZS Liberec – opakovaně.
Výjezdy v průběhu pohotovosti MP Chrastava

Nahlášené rušení nočního klidu v ul. Frýdlantská Chrastava. Pře-
stupek řešen dle zákona.

Odchyt toulavých zvířat v katastru obce: 2x
Předaní zvířata majiteli: 2x

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 ce-
lém 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).

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

Zájezd do divadla do Prahy
Stalo se již tradicí, že Společenský klub Chrastava pořádá zájezdy do Prahy na divadelní představení.Ani v letošním roce tomu nebylo jinak,
jen se nejelo v prosinci, ale již v září a to 29. září 2019 do divadla Broadway na muzikál Tři mušketýři.
Jedná se o romantický příběh o přátelství, lásce, intrikách a nenávisti,který se odehrává v první polovině 17.století,kdy vládl Francii Ludvík
XIII. Ten se však více než o stát zajímal o organizování plesů. Vládu nad státem držel tedy v rukou kardinál Richelieu. V muzikálu se také
objeví královna Anna, vévoda z Buckinghamu a Mylady, která zamotá hlavu nejednomu muži. Na scénu vstupuje mladý Gaskoněc ,který
miluje Constance a rád by se stal mušketýrem, což se mu nakonec splní.
Celý muzikál doprovázela krásná videoprojekce, kulisy a nezaměnitelný hlas Karla Gotta,který v muzikálu působil jako vypravěč, i když jen
na videoprojekci. V hlavních rolích se nám představili Jan Kopečný,Josef Vojtek,Juraj Bernáth, Josef Vágner,Sylva Schneiderová,Linda
Finková, Zdenka Trvalcová, Tomáš Trapl, Martin Pošta a spousta dalších.
Muzikál se vydařil, počasí nám přálo a proto došlo i na procházku Prahou, nákupy a posezení při kávičce.
My se budeme těšit na další kulturní a společenské akce. Klára Sehnoutková
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Do chrastavského kina dorazili v pondělí 21.
listopadu 2019 umělci z Prahy. Tentokrát z
Divadla ARTUR s komedií „Hledám milen-
ce, Zn. Spěchá!“. Toto divadlo jezdí od roku
2009 po celé republice a v repertoáru má již
šest her. Společenský klub vybral komedii, v
které se nám představili Eva Decastelo,
Lucie Linhartová, Jindra Kriegel, který se na
hře podílel a je i principálem divadla. Dále
účinkovali Bořek Slezáček, Petr Semerád a
Radomír Švec.
Tato komedie pojednává o krizi středního

věku, kdy se neúspěšný malíř, padesátiletý
Jaroslav, zamiluje do studentky Anetky. Ta
ho vysává z peněz a nutí k rozvodu. Což by
Jaroušek rád udělal, ale má obavy, že by
ztratil dobré finanční zázemí, neboť jeho
manželka Milada je úspěšná podnikatelka s
hernami. Jaroslav s Anetkou vymyslí plán,
jak by měl rozvod probíhat a získat z toho
co nejvíce peněz. Začnou Miladě shánět
milence, aby ji mohli při nevěře přistihnout a
vyfotit, což nakonec nedopadne pro Jaro-
slava vůbec dobře. Rozvod sice bude, ale

Jaroslav je vyhozen z bytu jen s malým
kufříkem. Jeho manželka se již půl roku
schází s jeho kamarádem Pavlem a za
Anetkou lítá milenec z Ameriky.
Tato komedie plná zvratů, vtipů, veselých
okamžiků a v závěru nečekané rozuzlení
všechny diváky moc pobavila a rozesmála.
Všem hercům patří poděkování za příjemné
divadelní vystoupení a pobavení.
--------------------------------------------------------

22. 10. 2019
Jitka Marxová – referentka infocentra

Hledám milence, zn. Spìchá

Vánoce se blíāí... pozvání na adventní koncert
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SPOLEČENSKÝ KLUB
CHRASTAVA

PROGRAM – LISTOPAD 2019

13.

21.

18.

20.

6.

19 h.  KINO

19 h.  KINO

10 h. KINO

18 h.  CVA

Středa

Čtvrtek

Pondělí

Středa

Středa

Pøedprodej v Infocentru � 180,-Kè

Pøedprodej v Infocentru nebo na www.evstupenka.cz, vstupné: 200,-Kè.

Pøedprodej v Infocentru nebo na www.evstupenka.cz, vstupné: 280,-Kè.

Pohádka pro dìti, vstupné: 40 Kè

MĚSTSKÉ TRHY NA tržnici

TRAVESTIE SHOW – TANČÍRNA

JAK ŠEL KUBA DO SVĚTA

DEGUSTACE VÍNA

LUKÁŠ PAVLÁSEK: Kdo nepláče není Čech!

GALERIE: TRADIČNÍ VÁNOČNÍ VÝSTAVA
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PROGRAM KINA

DIGITÁLNÍ MÌSTSKÉ KINO CHRASTAVA

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

LISTOPAD 2019

Pátek v  17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI
– USA/Velká Británie/Kanada –

animovaný – české znění – 90 minut – přístupný
Připravte si prsty na lusknutí!  Na  plátna  kin se vrací vtipná a výstřední
Addamsova rodina, tentokrát v animované podobě. Malí i velcí diváci se
mohou těšit  na skvělou  zábavu,  protože  Addamsovi  se budou snažit
mermomocí  dokázat, že  dobří  sousedé  jsou  pro své okolí k nezapla-
cení. Vstupné: 130 Kč

Pátek v  19:00 hodin
– USA – akční – české titulky –

128 minut - přístupný od 15 let
Linda Hamilton  jako  Sarah Connorová a Arnold Schwarzenegger jako
Terminátor T-800 se vracejí ve svých ikonických rolích. Pod filmem, který
přímo navazuje na první dva díly, jsou podepsáni James Cameron a Tim
Miller, který režíroval skvělého Deadpoola.

Vstupné: 130 Kč, v  předprodeji IC Chrastava 90 Kč

Pátek v  17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI
– ČR – animovaný – 45 minut – přístupný

Hurá  na  pohádky je pásmo krátkých animovaných filmů pro nejmenší
diváky a jejich bystré sourozence a zvědavé rodiče. Pásmem vás prove-
dou dva zábavní a věčně hladoví nejlepší medvědí kamarádi Nedvěd
a Miška z večerníčkového seriálu Mlsné medvědí příběhy.

Vstupné: 80 Kč

Pátek v  19:00 hodin
– ČR – komedie – 105 minut – přístupný

Trochu svérázná svobodná matka, úspěšná majitelka biokavárny Helena
(Anna Polívková),  odjíždí na popud své tety Ely (Jana Krausová) s nad-
šeným osmiletým synem Mikulášem strávit advent na horách, aby se tak
vyhla svému citovému problému. Díky své roztržitosti a hře osudu se oci-
tá ve vysokohorské chatě Samota.  Tam  potkává  dva muže, ač o žádné
seznamování opravdu nestojí. Jedním je horal a milovník adrenalinových
sportů Richard (Martin Dejdar) a druhým, jeho bratr (Marek Němec),
vážený člen horské služby, ale hlavně milovník žen a zábavy.

Vstupné: 130 Kč, v  předprodeji IC Chrastava 90 Kč

Pátek v  17:00 hodin -HRAJEME PRO DĚTI
– Německo/Česko/Belgie – animovaný – české znění –

90 minut – přístupný
Lipsko na konci léta 1989. Dvanáctiletá Fany se stará o Sputnika, psa
své nejlepší kamarádky Sophie, která odjela s maminkou na letní
prázdniny do Maďarska. Na začátku školního roku se však Sophie do
třídy nevrátila a Fany začíná tušit, že její kamarádka jako mnoho jiných
uprchla s rodinou na Západ.

Pátek v  19:00 hodin
– ČR/Slovensko – thriller – 128 minut - přístupný od 15 let

Emotivní thriller Amnestie přinese na plátna největší vzpouru ve vězeň-
ské historii Československa a spolu s ní i příběh, který odráží obrovské a
rychlé změny po revoluci v roce 1989.  Film  jde do  kin  jako  příspěvek
k výročí Sametové revoluce, na události a dramatickou dobu se ale dívá
jinak, než by mohli diváci očekávat.                                 Vstupné: 130 Kč

Pátek v  17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI
– USA – animovaný – české znění –

139 minut – přístupný
Proč se Elsa narodila s kouzelnou mocí? Odpověď ji svůdně volá a zá-
roveň hrozí, že zničí její ledové království. Společně s Annou, Kristoffem,
Olafem a Svenem se královna Elsa vydává na nebezpečnou a pozoru-
hodnou cestu. Ve filmu Ledové království se Elsa obávala, že je pro svět

příliš mocná. Ve snímku Ledové království II musí doufat, že je mocná
dostatečně. Film je výsledkem práce Oscary® ověnčeného týmu –
režisérů Jennifer Lee a Chrise Bucka, producenta Petera Del Vecha a
textařů Kristen Anderson-Lopez a Robert Lopeze.

Vstupné: 130 Kč, děti do 15 let – 110 Kč

Pátek v  19:30 hodin
– ČR – komedie – 96 minut – nevhodné do 12 let

Komedie pro ty, kdo to nezažili. Drama pro ty, kdo tím žijí. Mnozí majitelé
bytů to asi znají z vlastní zkušenosti. Hrdinové filmu Vlastníci jsou totiž
jedněmi z nich, patří jim byty v jednom postarším činžovním domě a
právě mají společnou schůzi, na které se musí dohromady na mnohém
dohodnout a rozhodnout.

Vstupné: 130 Kč, v  předprodeji IC Chrastava 90 Kč

Pátek v  17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI
– ČR – pásmo pohádek – 65 minut –

přístupno
Pásmo pohádek pro naše nejmenší diváky.                       Vstupné: 30 Kč

Pátek v  19:00 hodin
- ČR – drama – 78 minut – nevhodné do 12 let

ak rychle se lze dostat na dno lahve i života? Jak těžké je se od něj od-
razit? V hlavní roli Josef Trojan a alkohol.

Vstupné: 130 Kč, v  předprodeji IC Chrastava 90 Kč

1. listopadu

1. listopadu

8. listopadu

8. listopadu

15. listopadu

15. listopadu

22. listopadu

22. listopadu

29. listopadu

29. listopadu

ADDAMSOVA RODINA

TERMINÁTOR: TEMNÝ OSUD

HURÁ NA POHÁDKY

ŽENSKÁ NA VRCHOLU

FANY A PES

AMNESTIE

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II

VLASTNÍCI

ZNÁTE Z  TELEVIZE

ABSTINENT
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1. MISTROVSKÉ ZÁVODY

2. ZÁVODY JEŠTĚDSKÉ OBLASTI

5.10. MISTROVSTVÍAVETERANIÁDAČR
- ŠTAFETY

BRONZOVOU MEDAILI

6.10. MISTROVSTVÍAVETERANIÁDAČR
KLUBŮ A OBLASTNÍCH VÝBĚRŮ
ŽACTVA

28. 9. (pořadatel Doksy, prostor Staré
Splavy) – 2 závody

29. 9. (pořadatel Rumburk, prostor
Krásná Lípa) – 2 závody

19. 10. (pořadatel Frýdlant, prostor Harta
u Višňové)

(pořadatel Praga Praha, Tis u Blatné)
Získali jsme v ka-
tegorii D105 díky štafetě ve složení K.Kaš-
ková, B. Lankašová a D. Pachnerová(na
snímku). Další skvělé umístění: H195 5.
místo (R.Kaška, J.Barták, M.Ševčík).
Ještědskou oblast z našeho klubu
reprezentovali B. Lipenská, K. Matyášová,
K.Březina, F.Kučera. Štafeta JEO 1, v níž
startovala naše Týna Matyášová, stanula
na stupni nejvyšším se zlatou medailí.

(pořadatel Praga Praha, Tis u Blatné)
Zde jsme měli smůlu, bronzová medaile
unikla dvěma našim družstvům a zůstala jim
tolik nepopulární bramborová medaile.
Jednalo se o DH225 (Pachnerová, Kaško-
vá, Kadavý, Pachner, Gorčica) a DH 325
(Čechlovská, Šaffková, Barták, Ševčík,
Kaš-ka). Výběr Ještědské oblasti, ve kterém
byla i Týna Matyášová, vybojoval mezi
mladými nadějemi z celé ČR stříbrnou
medaili.

(oblastní žebříček, umístění v první desítce)

Dopoledne-krátká trať:
D10 9.A.Justová, D10L4. K.Čulíková,
8. S.Tomanicová, D12 5. B.Lipenská,
D16 1. K.Matyášová, 3. S.Tomanicová,
D35 1. B.Lankašová, D40 3. E.Lipenská,
6. J.Matyášová, D60 1. V.Bradnová,
3.A.Ševčíková, D70 3.P.Vokálová,
H14 6.K.Březina, H18 3.V.Matyáš,
H35 10.V.Tomanica, H40 8.L.Matyáš,
H45 5.I.Vydra, H60 2.R.Kaška, 6.M.Pavlík,
H65 3.M.Ševčík, 4.J.Barták, 8.J.Vokál
Odpoledne-veřejný závod:
D14 2.B.Lipenská, 9.T.Klustová,

D21B 5.S.Tomanicová, 7.E.Lipenská,
D60 3.A.Ševčíková, 5.V.Bradnová,
H14 4.K.Březina, H21B 6.V.Matyáš,
H60 5.M.Ševčík

Dopoledne-1.sprint: D10L6.T.Prokopová,
D12 2.B.Lipenská, D16 3.S.Tomanicová,
D21L 2.El.Gorčicová, D40 2.D.Pachnerová,
9.E.Lipenská, 10.M.Březinová,
D45 7.E.Bartáková, D60 1.Ol.Lusková,
H14 4.K.Březina, H35 3.P.Pachner,
6.V.Tomanica, H40 4.J.Březina,
6.L.Matyáš, 10.J.Štěrba, H65 2.J.Barták,
3.K.Lusk, H70 1.R.Smetana
Odpoledne-2.sprint:D10L5.T.Prokopová,
D12 3.B.Lipenská, D16 2.S.Tomanicová,
D21L 3.El.Gorčicová, D40 1.D.Pachnerová,
9.M.Březinová, D45 6.E.Bartáková,
D60 1.Ol.Lusková, H14 3.K.Březina,
H35 1.P.Pachner, 6.V.Tomanica,
H40 4.J.Březina, 6.T.Danko, 7.L.Matyáš,

H65 2.J.Barták, 3.K.Lusk,
H70 2.R.Smetana

D10L5.K.Čulíková, 7.T.Prokopová,
D10 8.K.Straková, D12 3.B.Lipenská,
D16 7.S.Tomanicová, D21L 1.K.Kašková,
8.Š.Knížková, D40 9.M.Březinová,
D45 8.E.Bartáková, D50 6.J.Čechlovská,
D60 1.V.Bradnová, 4.O.Lusková,
D65 3.A.Ševčíková, D70 1.E.Kašková,
H14 3.K.Březina, 9.F.Kučera,
H18 6.V.Matyáš, H21L8.P.Kadavý,
9.J.Čechlovský, H35 2.P.Pachner,
9.V.Tomanica, H45 3.I.Vydra,
H60 2.R.Kaška, 5.M.Pavlík, H65 3.J.Barták,
10.K.Lusk, H70 1.R.Smetana
(na snímku vpravo dole skupina mladých
závodníků OK CHA, zleva nahoře K.Maty-
ášová, B.Lipenská, K.Březina, S.Tomani-
cová, T.Klustová, A.Březinová, dole
K.Straková, T.Prokopová)

Pro Orientaèní klub Chrastava opìt cinkla mistrovská medaile

Sportovní zpravodajství – výsledky / závodní činnost / akce

Úspěšná štafeta D105 - 3. místo MČR

Výměr LK s Kristýnou Matyášovou - 2. místo MČR
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Orien�ácké babí léto

20. 10. (pořadatel Turnov, prostor
Alšovice u Železného Brodu)

14. - 15. 9. (pořadatel Jičín, Lužany)

28. – 29.9. (pořadatel Praha, prostor
Bavorov)

D10L 5.S.Tomanicová, D12 4.B.Lipenská,
D16 1.K.Matyášová, 3.S.Tomanicová,
D40 2.M.Březinová, 9.E.Lipenská,
D50 8.J.Čechlovská, D60 1.V.Bradnová,
3.Ol.Lusková, D65 1.A.Ševčíková,
H14 6.K.Březina, H18 2.V.Matyáš, 3.J.Bek,
6.Š.Krupka, H35 3.P.Pachner,
H40 7.Z.Sychra, H45 3.I.Vydra,
H60 2.R.Kaška, 7.M.Pavlík, H65 7.K.Lusk,
H70 1.R.Smetana

ČESKÝ POHÁR MTBO

Sobota dopoledne – krátká trať:
MW11 1. T.Polák, M40A 5.J.Polák, Open
12.V.Poláková
Sobota odpoledne – sprint :
MW11 3.T.Polák
Neděle – klasika: nestartoval kvůli zranění a
nemoci nikdo

Sobota – krátká trať: MW11 2.T.Polák (na
snímku), Open 6.V.Poláková
Neděle – klasika: MW11 2.T.Polák, Open
6.V.Poláková3. MTBO – ORIENŤÁK NA HOR-

SKÝCH KOLECH)
E.Kašková,OK CHA 2. místo - Tomáš Polák

Letošní podzim začal docela nepříjemným počasím. Citelně se ochladilo a pršelo. S obavami jsme očekávali víkend 11.-13.10., na který
jsme měli naplánované podzimní soustředění s našimi svěřenci.Ale ukázalo se, že jsme měli šťastnou ruku a velmi mile nás překvapilo babí
léto. Ve Sloupu v Čechách se nás sešlo i tentokrát docela dost (cca 60). Ubytování s plnou penzí jsme sehnali v rekreačním středisku Stap,
mapy, nezbytné pro tréninky, zase od oddílu OK Jiskra Nový Bor ( v létě na nich proběhly mezinárodní pětidenní závody).
Tradičně chodíme první den soustředění do terénu v noci. Noční trénink, již za svitu hvězdiček, se vydařil – všichni se z lesa vrátili. V sobotu
dopoledne, těsně za Cvikovem byly připraveny shluky kontrol s delšími přeběhy. Odpoledne se všichni v okolí Nového Boru vydováděli při
běhání okruhů, opět v náročném terénu. Po návratu do ubytovny malé děti běhaly venku za míčem, větší relaxovaly ve společenské
místností a největší šly prozkoumat krásy okolí. Po večeři všichni absolvovali testy na postřeh a vylosovalo se složení štafet. V neděli
soustředění vyvrcholilo závodem štafet. Všichni bojovali z plných sil o vítězství. Nakonec se vše povedlo navzdory tomu, že nám lesáci
těsně před soustředěním vykáceli kus lesa kolem kontrol.
Ještě musíme podotknout, že tentokrát nebyly lesy plné jen našich kontrol, daleko víc tam bylo hub. Tréninky nám pomohli realizovat
členové klubu. Kontroly do lesa a z lesa nosili Eva a Jirka Bartákovi, Hanka Vajcová, Pavla a Milan Pavlíkovi, Ruda Kaška a Jirka Vokál, do
prostorů tréninků nás vozil autobusem Libor Matyáš. V penzionu i mimo něj nás podpořili rodiče dětí. Všem moc děkujeme. Teď se rychle
musíme rozhodnout, kam pojedeme příště. Pavla Vokálová, OK Chrastava

Ohlédnutí za oslavami Mikroregionu Hrádecko�Chrastavsko
Dne 31. 8. 2019 se konaly v Rynolticích IV. Oslavy Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko. Kromě společenských akcí dle programu, které
se konaly na hřišti v Rynolticích, se oslavy zahájily dopoledne sportovními turnaji ve volejbale, nohejbale a fotbalu přípravek.
Turnaj ve volejbale se konal v Polesí, kde je jediné volejbalové hřiště v této oblasti, a to u koupaliště. Sportovního klání se zúčastnilo 6
družstev Mikroregionu. Počasí nám přálo a na hřišti se hrálo s opravdovým sportovním zápalem. I když herní výkony se nedaly srovnat s
výsledky volejbalových klubů v Libereckém kraji, byl to boj o každý uhraný bod.
Zúčastnilo se 6 družstev ve dvou skupinách. Hrálo se na jednom hřišti s pískovým povrchem. Po odehrání skupin se poté hrálo o konečné
pořadí prvního s prvním, druhého s druhým a třetího s třetím. Turnaj skončil v tomto pořadí: první Chotyně, druhý Hrádek, třetí Nová Ves,
čtvrtá Chrastava, páté Rynoltice a šestý Bílý Kostel. Za volejbal Chrastava - Danuše Husáková
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Zprávy z kolové � záøí / øíjen 2019

Chrastav�tí nohejbalisté nezahálí

�Pi�ta� slavil

MUŽI

JUNIOŘI

ŽÁCI

Novou sezónu mužů ELITE jsme zahájili dne 7. září 2019 účastí na
mezinárodním turnaji „O velkou cenu Zlína“, kterého se zúčastnila
dvojice Brodský Tomáš – Fadrhonc Daniel. Za účasti silných
soupeřů a závodníků z Rakouska obsadila naše dvojice 4. místo.
O týden později, 14. září 2019, jsme odehráli Mistrovství oblasti
Libereckého kraje v Lokomotivě Liberec, kde dvojice Mácha Petr –
Matuškovič Pavel zvítězila a naše mladá dvojice Rožec Matěj –
Pospíšil Lukáš získala 3. místo.
V sobotu 5. října 2019 jsme byli pozváni na mezinárodní turnaj do
Chemnitz (SRN). Náš oddíl reprezentovala dvojice Fadrhonc Daniel
– Košlík Vítězslav, vedli si velmi dobře, celý turnaj vyhráli a putovní
pohár přivezli do Chrastavy.
V neděli 6. října 2019 jsme u nás v Chrastavě již tradičně pořádali
Podzimní turnaj ELITE, kterého se za naše závodníky zúčastnila
dvojice Brodský Tomáš – Fadrhonc Daniel. Umístili se na opět
skvělém 2. místě za závodníky START Plzeň.

V sobotu 5. října 2019 proběhl Podzimní turnaj juniorů u nás v Chra-
stavě. Turnaj byl první kvalifikační. Do turnaje se přihlásilo 14 dvojic,
náš oddíl reprezentovaly dvě dvojice, Málek Petr – Pospíšil Lukáš
získali 3. místo a tím postoupili do 1. ligy a dvojice Rožec Matěj –
HerrAdam obsadila pěkné 7. místo.
V neděli 6. října 2019 se libereckého Podzimního turnaje v Lokomo-
tivě zúčastnila naše dvojice Rožec Matěj – Herr Adam, obsadila 6.
místo a tím bude hrát spolu s naší třetí dvojicí turnaje ve 2. lize.

Vzhledem k tomu, že máme bohužel zatím jen jednoho žáka a
Lokomotiva Liberec je na tom v žácích stejně, dohodli jsme se, že z
nich uděláme smíšenou dvojici. Zatím spolu odehráli dva turnaje, a
to v Liberci, kde Vaner Filip (Chrastava) – Šidlov Vojtěch (Liberec)
obsadili 1. místa. Oba turnaje jsou započítávány do turnajů v rámci
Českého poháru.

Chrastava 18. 10. 2019 Ladislav Celler, vedoucí oddílu

Letos založený nohejbalový oddíl Spartaku Chrastava pořádal dne
21. 9. 2019 turnaj trojic, kterého se zúčastnilo dvanáct týmů, a to
nejen z Chrastavy,ale dorazili i nohejbalisté z Liberce,Chotyně atd.
Turnaj byl rozlosován do dvou skupin,ze kterých se postupovalo až
do finále.
Na stupně vítězů se nakonec probojovaly tyto týmy :
1.místo – SLOVAN LIBEREC
2.místo – SEHYTEAM CHRASTAVA
3.místo – PŘIJELAPOUŤ(nohejbal Pilínkov)
Chtěl bych poděkovat za podporu a ceny městu a Infocentru Chra-
stava a dalším,kteří se na turnaji podíleli.
Velké díky patří všem hráčům za jejich sportovní výkony a nasazení
a těším se na další měření našich nohejbalových sil.

Slávek Sehnoutka

Dne 29. 9. 2019 oslavil náš kamarád,
skvělý člověk a jeden z hlavních pilířů a
zakladatelů Chrastavského nohejbalu
Zdenda Matuškovič všemi zvaný PIŠTA
krásné životní jubileum.
Zdendo, k tvým 60-tým narozeninám
bych ti chtěl jménem celého oddílu po-
přát hlavně pevné zdraví, stálý úsměv
ve tváři a věřím, že ještě spoustu let
budeš mezi námi rozdávat nohejba-
lovou radost tobě vlastní. Tímto ti moc
děkuji za tvůj jedinečný přístup k naše-
mu oddílu. Slávek Sehnoutka
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21. 9. 2019 proběhl opět turnaj ve finské hře Mölkky, kterou vyna-
lezla společnost Lahden Paikka v roce 1996, a turnaj, v tuto příjem-
nou podzimní sobotu, uspořádal pro soutěživé a hravé chrastaváky i
přespolňáky Turistický oddíl Perseus.
Herní plochu a zázemí opět poskytl Domov pokojného stáří sv.
Vavřince. Turnaj se odehrával v parku domova a vzhledem k tomu,
že tato finská hra, jak praví Wikipedie, je vhodná pro každého bez
ohledu na věk a fyzickou kondici, zahráli si s námi i obyvatelé
Domova pokojného stáří.
Soutěžících se sešlo dost. Potěšilo nás, že přišli účastníci předeš-
lých turnajů a zároveň se objevilo i pár nových tváří.
Odměny jako každý rok věnovala společnost Albi. Každý účastník si
odnesl perníkovou kuželku Mölkky, účastnický list a myslím, že
příjemně prožité sobotní dopoledne.
Za turistický oddíl PERSEUS Petra Kopecká

PERSEUS: chrastavský turnaj Mölkky 2019 PERSEUS: Den za obnovu lesa
V sobotu 19. 10. 2019 jsme se s dětmi vydali na akci pořádanou
Lesy ČR a připojili jsme se k výzvě „Sázíme lesy nové generace“.
Shromaždiště bylo na Výpřeži pod Ještědem. Jelikož jsme turistický
oddíl, tak jsme se na místo nenechali vyvézt autobusem, ale protáhli
jsme si nohy cestou z vlakové zastávky Novina po modré turistické
značce až na Výpřež. Naštěstí to nebyla taková dálka, takže nám
zbylo dostatek sil i na sázení stromečků.
Trochu nás zaskočilo množství lidí, které se tu sešlo. Vzhledem k
naplněnosti stanovišť, kde se sázely stromky, jsme nejdříve načer-
pali nové informace na doplňkových stanovištích. Zaměstnanci lesů
měli připravené ukázky těžby dřeva, vysvětlili nám, jak se počítá
množství natěženého dřeva nebo, jak bojují proti kůrovci a proč
bychom se neměli dotýkat sítí, do kterých jsou v dnešní době dost
často zabalené hromady natěženého dřeva.
Když už jsme všechno věděli, přišel čas na sázení. Příjemným pře-
kvapením bylo, že se nesázel pouze jeden druh stromu. Na pasece,
kde jsme sázeli my, to byla lípa, javor a modřín. Každý si zasadil na
určené místo, které bylo označené oranžovým křížkem, stromeček
podle předchozí instruktáže zaměstnance Lesů. Úkol byl splněn a
mohli jsme jít domů.
Cestou z Výpřeže do Machnína, odkud jsme jeli vlakem, jsme se
ještě podívali na Dánské kameny a nasbírali požehnané množství
hub.
Více informací o akci naleznete na
www.sazimelesynovegenerace.cz
Za turistický oddíl Perseus Petra Kopecká
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V novém školním roce jsme se opět začali
setkávat každou středu, abychom mohli
pokračovat v poznávání ryb a přírody. Hned
na začátek jsme 7. 9. uspořádali dětské
rybářské závody.
Závody byly určeny pro děti, které jsou již
samostatné. Kromě dětí z Chrastavy se
zúčastnili i závodníci z Hrádku nad Nisou,
Liberce a Štětí. Všichni byli rozděleni ve
dvou skupinách podle věku na starší a
mladší. Bohužel, počasí nám nepřálo a zá-
vody jsme museli zkrátit. I tak se nachytalo
spoustu ryb a závody se povedly.
Další akcí byl pohár Severočeského
územního svazu v rybolovné technice.
Tento podzimní závod se konal v Kosto-
mlatech pod Milešovkou. Závodu se zúčast-
nili jen čtyři závodníci z Chrastavy.

Zkušenější Annu a Marušku Kasalovou
doplnil Dan Stejskal a jako náhradník za
Honzu Knoblocha jel benjamínek Aleš Ka-
sal. Nesmíme zapomenout na našeho tre-
néra Pepu Kasala, který závodil v pětiboji v
kategorii dospělých. V dobře obsazeném
závodě se naší mladí svěřenci neztratili.
Pokud to počasí dovolovalo, trávili jsme
středeční odpoledne venku. Chodili jsme
k rybníkům na Střeleckém Vrchu. Pokud
venku vládl nečas, zůstali jsme na klubovně
a dále prohlubovali znalosti o přírodě kolem
vody nebo se zabývali praktickými zále-
žitostmi s přípravou náčiní pro rybolov.
S největší pravděpodobností už letos chytat
nepůjdeme, ale vzhledem k množství no-
váčků a blížící se soutěži Zlatá udice máme
stále co dělat – neminou nás naučné filmy,

(nejen vědomostní) soutěže, poznávání
nových technik rybolovu, přípravy montáží
atd...
Další závody nás čekají od listopadu, kdy
začínají halové závody v rybolovné tech-
nice. Každý měsíc jsou na plánu jedny.
Postupně to bude Most, Jablonec nad
Nisou, Frýdlant, Klášterec nad Ohří a Bílina.
Na tyto závody se musíme připravit
tréninkem v tělocvičně a prohloubit si do-
vednosti v házení. Těchto závodů se účast-
ní nejen zkušenější závodníci, ale budeme
rádi, když se některého závodu zúčastní i
začátečníci. Můžou tak poznat jinou,
sportovní stránku rybolovu.

Za rybářský kroužek, Josef Kasal.

Rybáøský krouāek v novém �kolním roce

Veèer sokolských svìtel
Večer sokolských světel proběhl v Chrastavě letos až ve čtvrtek 10. října 2019, což bylo způsobeno účastí cvičitelek na velké župní oslavě
konané 8. října 2019 před libereckou radnicí. Památný den sokolstva – 8. říjen byl letos poprvé slaven jako Významný den České republiky.
Ve čtvrtek 10. 10. 2019 jsme se sešli v 17:30 hodin u tělocvičny ZŠ na náměstí, odkud jsme lampiónovým průvodem prošli okolo školní
jídelny do ulice Revoluční, dále po „Kamence“ na sídliště Střelecký Vrch až k prostřednímu rybníku, na kterém nám letos umožnil Český
rybářský svaz Chrastava pouštět naše plavidla z přírodních materiálů se zapálenými svíčkami.
„Památný den sokolstva aneb Večer Sokolských světel“ je vzpomínkovou akcí na všechny Sokoly padlé i zemřelé. Především na téměř
5.000 Sokolů, kteří byli gestapem zatčeni v noci ze 7. na 8. října 1941. Jednalo se o sokolské činovníky z ústředí, žup i větších jednot, kteří
byli mučeni, vězněni a deportováni do koncentračních táborů, 2. světovou válku jich přežilo jen 46.
V letošním roce byla asi i díky příjemnému počasí rekordní účast a na vodu vyplulo za téměř bezvětří velké množství krásných plavidel
různých tvarů a velikostí a svíčky nad hladinou krásně plály. Byl to hezký pohled nejen pro nás zúčastněné, ale i pro náhodné kolemjdoucí.
Všem zúčastněným děkujeme za příjemný čas, který jsme společně strávili. Dětem, rodičům i prarodičům děkujeme za krásná plavidla a
budeme se těšit na další společné akce. „SOKOLU NAZDAR!“ Za organizační tým cvičitelek T. J. Sokol Chrastava M. Houdová
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Když nás koncem srpna sestra starostka Míla seznamovala s akcí, do které nás jako Sokolskou jednotu zapojila, netušili jsme, co nás čeká.
Vše vypuklo v zářijovou sobotu 21. září, kdy se celá sportovní hala proměnila v zápoliště nejrůznějších atletických disciplín, sportovních
dovedností, stanovišť zdatností a odvahy. My cvičitelé ve zbrusu nových tričkách, nabiti energií a zvědavostí, netrpělivě vyhlíželi první
přicházející ze sokolských řad i chrastavské veřejnosti. Byli jsme připraveni otestovat populační fyzickou zdatnost, vyhodnotit výkon a di-
skrétně dle přísných hodnotících tabulek cvičencům sdělit, jak si na tom stojí a jak je možno vždy někde přidat.
Plni očekávání jsme přivítali děti, rodiče a mladé cvičence z oddílových řad a vše mohlo začít. Předškoláčci plnili zvířecí disciplíny, na trati je
provázal gepard, kobylka, opice a gepard. Škoda jen, že prarodiče bohužel zůstali doma, ačkoliv i na ně bylo pamatováno a disciplíny byly
ušity právě na míru i pro seniory.
Ani na chvíli jsme nepochybovali o zdatnosti svých cvičenců. Proto jsme se, coby cvičitelský vzor, vrhli na disciplíny a testy rovněž i my. Po
dvouminutovém motorickém testu, který připomínal armádní cvičení, jsem byla zděšena, jak dlouhé mohou být dvě minuty. Stejně tak sedy-
lehy po dobu dvou minut mi připadaly jako věčnost a se zaťatými zuby jsem cvičení zdárně dokončila. Pochopila jsem, proč se člunkový běh
jmenuje člunkový a jak velkou vzdálenost by měl člověk skočit z místa. Když už jsem měla pocit, že nejhorší mám za sebou, protože 20
angličáků na čas (pro neznalé: stoj- vzpor dřepmo-vzpor ležmo- vzpor dřepmo-stoj) by neměl být tak velký problém, zjistila jsem, jak jsem se
mýlila. A co teprve sestava s tyčí, která vyžadovala kromě obratnosti i zapojení myšlení tak, aby se tělo provléklo tyčí vždy ve správném
směru a místě. Konečně splněno.
Běžím si pro diplom a upomínkové předměty a zadostiučiněním mi bylo zjištění, že moje kondice je vynikající. Ovšem v tabulkách nebylo
psáno, jak se budete cítit v neděli. Ani jsme netušila, kde všude a jaké mám svaly. Bylo mi hrozně. Bolelo mě celé tělo, jakoby po vás přejel
kombajn. Prý vynikající kondice.
Akce se i přes nepříliš vysokou účast velmi zdařila. A protože jsme letošní ročník pořádali coby pilotní projekt, příští rok budeme celou akci
opakovat. Jestliže jste tedy nepřišli letos, těšíme se na Vás za rok!

Zdeňka Močárková, cvičitelka T. J. Sokol Chrastava

Sokol spolu v pohybu

STOLNÍ TENIS: Zahájeny mistrovské soutìāe 2019/2020
Krajská divize mužů -Amužstvo
Družstvo A zahájilo své působení v krajské divizi již v polovině září a prvních pět utkání hráli naši hráči na stolech soupeře. I přes toto
podivné rozlosování soutěže si tým ve složení Svoboda, Martenek, Cinibulk, Hanák a Žemlička nevedl špatně. Po remízovém zápase v Ja-
blonci následoval dvojzápas v jednom dni a to dopolední na stolech ve Vesci pod Kozákovem a odpolední v Turnově. Oba zápasy jsme
prohráli. 12. října jsme hráli v herně silného celku z Nového Boru, kde jsme svými výkony překvapili a domácímu celku jsme dovolili vyhrát jen
tři zápasy a do tabulky si připsali cenné vítězství. Nedělní zápas v České Lípě potvrdil naši dobrou formu a po čtyřech hodinách boje jsme si
odvezli dva body za remízu 9 : 9.
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Krajský přebor mužů - B mužstvo

Okresní přebor II. třídy - mužstvo dětí

B - mužstvo ( Hanák, Průša, Živnůstka, Zahradník, Šimon a Charvát )
postoupilo z Krajského přeboru II. třídy do vyšší soutěže ( KP I. třídy ).
Hráči si byli vědomi, že vyšší soutěž znamená vyšší kvalitu protihráčů
a tudíž bude nutné se smířit s častějšími porážkami. A první tři zápasy
plně potvrdily tyto prognózy.

Po dlouhém zvažování vedení oddílu spolu s trenérem mládeže
rozhodlo, že do nejnižší soutěže dospělých přihlásíme mužstvo
složené z řad mládeže. Naším cílem je, aby ti nejmladší získávali
zkušenosti proti hráčům z ostatních oddílů okresu bez ohledu na věk.
Abychom podpořili jejich snažení okresním přeborem, obohatili jsme
jejich tréninky o sparing s hráčiA i B týmu.

Karel Žemlička, předseda oddílu

Sbor dobrovolných hasièù
SPORTOVECAOSOBNOST CHRASTAVY

Mníšecké kolečko

Ve čtvrtek 3. 10. odpoledne proběhlo vyhlášení každoroční ankety
Sportovec a Osobnost Chrastavy. Do ankety jsou nominováni spor-
tovci, sportovní kluby a družstva, jež v Chrastavě bydlí nebo působí.
Anketa je rovněž rozdělena do několika kategorií .
Náš sbor měl nominované téměř ve všech kategoriích, ti se pak i
umísťovali na stupních vítězů.
Za jednotlivce do 18 let se Anna Machatá umístila na 2. místě a Petr
Málek na místě 3. Mezi muži a ženami se na 3. místě umístil Vladimír
Židlický.
Ve družstvech pak na 3. místě skončil kolektiv mladých hasičů a na
2. místě družstvo žen. Všem umístěným gratulujeme!

V sobotu 5. října 2019 se naši mladí hasiči zúčastnili branné soutěže
v Mníšku nazvané „Mníšecké kolečko.
Kategorii mladších žáků náš sbor reprezentovali Martin Brodský
Zdeněk Petr Čálek, Karolína Málková, Vítek a Šárka Schveigerovi.
Naši malí závodníci se postavili na start jako druzí a trať zvládli i přes
chladné počasí a déšť velmi bravurně.
Z Mníšku si děti domů odvezli úžasné první místo a všichni jim moc
gratulujeme.
Přejeme jim stejné nasazení a hodně štěstí i do příštího týdne, kdy v
sobotu 12. 10. mají před sebou další branný závod a to závod
požární všestrannosti.

V. Židlický

Židlická I.

PROJEKT 72 HODIN
V neděli 13. 10. jsme zúčastnili projektu „72 hodin“, což je dobro-
volnická aktivita konaná na území ČR za účelem pomoci druhým,
přírodě či okolí v našem městě.
Naše početná skupina mladých hasičů, vedoucích a instruktorů se
rozhodla pomoci v Domově Pokojného Stáří – Domov sv. Vavřince
s úklidem zahrady a přilehlého nádvoří. Dívky pomáhaly v domově
s přípravou odpoledního čaje a povídaly si s obyvatelkami
domova. Chlapci pomáhali čistit chodníky, odkvetlé květiny a
pohrabali spadané listí. Pracovní nasazení a píle byly odměněny
možností si na zahradě Domova opéct buřty. Výsledkem tohoto
projektu bylo plno radosti, úsměvů a dobrých pocitů z vykonané
práce. Všem ještě jednou převelice děkujeme. Židlická I.
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Sbor dobrovolných hasièù
Závod požární všestrannosti

Závody v Mimoni

HASIČIAHORSKÁ KOLA

Sobota 12. 10. a neděle 13. 10. byly opět ve znamení akcí mladých
hasičů.
V sobotu jsme jeli na obvodové kolo soutěže mladých hasičů. Závod
požárnické všestrannosti pořádaného v Machníně místním sborem.
Na start branného závodu se postavily za naše SDH celkem 4
pětičlenné hlídky, dvě v kategorii mladších žáků a dvě ve starších
žácích.
Počasí všem tentokrát přálo a všichni si závod náležitě užili. Jejich
nasazení a šikovnost přinesly veliké úspěchy.
V obou kategorií se dětem podařilo umístit na 1. místě.Následně pak
druhá hlídka mladších obsadila 11. místo a druhá hlídka starších 12.
místo.
Všem soutěžícím gratulujeme k úspěchům a přejeme pevné zdraví
a štěstí do dalších soutěží.

V sobotu 28. 9. 2019 se naši mladí hasiči zúčastnili třetího ročníku
Mimoňského šedesátkování a stovkování na hřišti u ZŠ a MŠ Pod
Ralskem v Mimoni.
Soutěž byla pořádána pro kategorie mladší a starší žáci, dorostenci
a dorostenky. Za starší žáky jeli soutěžit Petr Žampa a Petr Málek na
60m s překážkami.
Petr Málek soutěžil i v kategorii střední dorost 100m s překážkami.
V kategorii starších žáků nás reprezentovala Lucie Křížová 60m s
překážkami a její sestra Monika Křížová v kategorii starší do-
rostenky na 100m s překážkami.
I přes nepřízeň počasí jsme si z Mimoně odvezli krásná umístění.
Monika ve své kategorii získala zlatou medaili, Lucie si vybojovala
stříbro a Petr Málek si odvezl zlato v kategorii starší žáci.
Všem ještě jednou gratulujeme a přejeme do dalších závodů hodně
štěstí.

V sobotu 28. září se v jabloneckém běžeckém areálu Kolečko Břízky
konal závod horských kol MTB XCM Břízky 2019. Pořadatelé pro
závodníky připravili 30km dlouhou zajímavou trať po lesních
cestách s prudkými sjezdy i výjezdy a technickými pasážemi, tak jak
se na závod MTB sluší a patří.
V dresu chrastavských hasičů se na start postavil i Vladimír
Židlický.Jednalo se o jeho první závod v cyklistice a horských kolech
vůbec, takže cílem bylo hlavně ve zdraví dokončit.To se také
povedlo a ačkoliv z toho bylo předposlední místo, zážitky a zku-
šenosti jsou nedocenitelné.

Židlická I.

Židlická I.

V.Židlický

Memoriál Luboše Petáka
V sobotu 21. 9. 2019 se konal v Šimonovicích již XXXIII. ročník
Memoriálu Luboše Petáka pro členy nad 40 let. Hasiči z Chrastavy
vyrazili jako smíšené družstvo ve složení 4 ženy a 3 muži. Družstva
musela splnit požární útok a to na 4ks savic a útok provézt
rozhazováním hadic v daném úseku. Dále byla připravena tajná
disciplína pro celé družstvo, která se skládala ze 3 úseků.
V prvním úseku muselo celé družstvo postupně zatlouct velký
hřebík, každý měl možnost jedné rány, dále přenést na nosítkách
jednoho člena z družstva, ten poté vyběhl a pomocí dvou kyblíků
nanosil vodu do džberovky a další člen musel pumpovat a shodit
petlahve, donesením džberovky do cíle tajná disciplína skončila.
Chrastavští hasiči si z této soutěže odvezli pěkné 4.místo.

R. Šimíková



Návštěva státního zámku Zákupy Klubu Evergreen 55+

NOVINKY Z KOMUNITNÍHO CENTRABÉTEL

Přístav 3V, z. ú.

25. září uspořádal klub Evergreen výlet na státní zámek Zákupy. I když bylo
nevlídno, mrholilo a poprchávalo, sešlo se nás 15 a vyrazili jsme do Zákup. Při
příjezdu jsme využili přestávku v dešti a také čas do naplánované prohlídky k
procházce po zámeckém anglickém parku z 19. století - rozhodně stojí za to ho
vidět. V hradním příkopu jsme sledovali stařičkého medvěda, ve voliéře pak zmoklé
pávy. Vybrali jsme si prohlídkový okruh císaře Ferdinanda I. Interiéry byly velmi
zajímavé s původně dochovaným nábytkem či tapetami, velmi zajímavými stropy od
místního řemeslníka - umělce a také s evropskou raritou, druhým nejstarším
výtahem. Tím, že zámek nebyl elektrifikován, tak nebyl atraktivní pro "modernější"
využití, zůstal stranou a pečlivou péčí pana kastelána je nyní velmi zachovalý. Výlet
jsme pak zakončili výborným obědem v restauraci cvikovského pivovaru.

Léto už je dávno za námi a tak přinášíme jen malou rekapitulaci všeho, co se v KC Bétel od začátku prázdnin stalo. Na konci června se nám
podařilo s vypětím všech našich sil i s pomocí mnoha přátel předat vyklizenou budovu stavební firmě. Hned další den jsme odjeli na týdenní
dovolenou KC Bétel, letos nově i za účasti seniorů z Klubu Evergreen 55+. Dále jsme v průběhu prázdnin uskutečnili jeden vodácký a dva
pobytové tábory dětí a mládeže z Klubáč a Klubu PodVodou. Jsme moc rádi, že všechny tyto akce jsme mohli, i přes náročné podmínky
příprav během stěhování, zvládnout bez omezení.
Během léta pokračovaly také úpravy pronajatých provizorních prostor v bývalém Lidovém domě u autobusového nádraží. V polovině září
zde byl nově zahájen provoz klubů Rodinného centra Domeček a klubu Evergreen 55+. Od října začal také Hudebně dramatický klub,
Klubáč a Kluby Podvodou. Všechny tyto aktivity probíhají v různých časech v jednom, různě upraveném prostoru.
Po prvním měsíci plného provozu se radujeme, že nás všichni našli, na všechny kluby se vešli a prostředí, byť provizorní, se všem i líbí.

Sbor Jednoty bratrské v Chra-
stavě se seniorům věnuje již od
roku 2005. Tato činnost se od té
doby neustále rozvíjí, a proto
jsme se před třemi lety
rozhodli založit samostatnou
organizaci, která by službu seniorům zastřešovala a rozvíjela a to
nejen u nás v Chrastavě, ale také v okolních sborech Jednoty
bratrské. Do čela se postavil Stanislav Vokál. Postupně se jeho týmu
podařilo na podzim 2017 založit organizaci Přístav 3V, z.ú. a poté také
úspěšně projít žádostí o registraci sociální služby. Sociální službu
poskytujeme v Chrastavě a v Hejnicích od 1. října 2019. Posláním
Přístavu 3V, z.ú. je poskytovat sociální a aktivizační služby, které jsou
určené pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Služby jsou
zaměřeny na zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
formou zájmových, vzdělávacích a volno-časových aktivit. Velmi si
ceníme úzké spolupráce s odborem pro záležitosti občanů Městského
úřadu v Chrastavě.
Více informací a konkrétní aktivity klubů naleznete na webových
stránkách

Rodinné centrum Domeček zve na

Přednáší Mgr. Jan Molnár, ředitel, vedoucí primární prevence,
organizace Maják o.p.s. Liberec.

- Žitavská 214 Chrastava
(bývalá restaurace Lidový dům), naproti autobusovému nádraží

Jiří Helis

Milena Dvořáková

David Just

PŘEDNÁŠKU s besedou na téma:
Šikana – co mohu dělat já jako rodič.

7. 11. od 18h

www.pristav3v.cz
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KOMUNITNÍ CENTRUM
JEDNOTA BRATRSKÁ CHRASTAVA

B e z r u è o v a 5 0 3 � C H R A S T A V A

PØIPRAVUJEME...
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Oprava køíāe v Andìlské Hoøe

Podzimní výlet Spoleènosti pøátel
historie mìsta Chrastavy

Během měsíců srpna a září probíhala v horní části návsi v An-
dělské Hoře oprava drobné kulturní památky – klasicistního
pískovcového podstavce s kovovým krucifixem. Práce spočívaly
zejména ve zvýraznění a nabarvení nápisů na pískovcovém
podstavci z přední i zadní strany, ošetření kříže grafitovou barvou a
pozlacení paprsků na kříži a především výměna plastového korpusu
Krista za kovový. Současně byl pískovcový povrch kompletně
očištěn a byla obnovena biocidní a hydrofobní ochrana. Nově byla
umístěna na železný kovaný kříž cedulka s označením „INRI“.
V neposlední řadě byl proveden též řez blízké lípy tak, aby její větve
při poryvu větru nově opravený pomník neničily.
Celkový rozpočet akce činí zhruba 102 tis. Kč. Dotační fond
Libereckého kraje se na dané akci podílí více jak 71 tisíci korunami.
Na město Chrastava připadá podíl ve výši 31 tis. Kč. Za tuto částku
byla zrestaurována kulturní památka datovaná již do roku 1795.

V Chrastavě, 25. 9. 2019
Ing. Jiří Vodička, ORM MěÚ Chrastava

Tradiční výlet SPHMCH se měl uskutečnit v sobotu 5. října, ale
počasí mělo svou hlavu, nepříznivá předpověď počasí setrvala
bohužel až do pátku 4. října, kdy jsme se rozhodli akci zrušit.
Prognóza slibného počasí na avizovaný náhradní termín, kterým
byla následující sobota 12. října, byla optimistická. A vydržela.
Na chrastavském vlakovém nádraží se nás sešlo devět zájemců z
řad spolku, klubu místních turistů i občanů.
Po vystoupení z vlaku na zastávce v Bílém Kostele nad Nisou se k
nám ještě přidal liberecký člen chrastavských turistů a výlet po
krátkém úvodním slově mohl začít. Trasa byla naplánována
poměrně náročným terénem a od začátku mírně, ale vytrvale
stoupala. Před vstupem do lesa nad Lužním dolem nohy nasadily
větší převod, a mohly si oddechnout až na nejvyšším bodě naší
cesty mezi Roimundem a Západní jeskyní, kdy jsme pro změnu
začali vytrvale klesat a to až do cíle naší cesty v Jítravě. Na
jednotlivých zastaveních jsme si poslechli díky členovi SPHMCH
Petru Medřickému jeho poutavá historická i geologická vyprávění,
která si pro nás připravil. Mohli jsme se tak dozvědět informace
např. o historii vzniku silnice spojující Chrastavu a Jablonné v Pod-
ještědí, o bývalé hornické činnosti našeho okolí, když jsme se
zastavili v místě starého dolu pod Roimundem a v lomu pod
vrcholem Velkého Vápenného, i o dějinách samotného hradu Roi-
mund. Zajímavé sdělení bylo také o havárii německého letadla
Junkers 52 na svahu Velkého Vápenného v roce 1941. Jedna ze
zastávek nás zavedla poblíž vchodu největší krasové jeskyně v Je-
štědském hřbetu nazývající se Západní, měřící 246 m a zároveň je
chráněným a tudíž pro veřejnost nepřístupným místem coby
zimovištěm netopýrů.
Výlet jsme zakončili obědem a posezením v Jítravském dvorci, kde
jsme si zkrátili čas do odjezdu autobusu zpět domů. Nachodili jsme
zhruba 11 km, s převýšením něco málo přes 400 m, zpestřili
procházku sběrem hub a hlavně si užili příjemný podzimní den
výletem v přírodě.

Miloslava Stavinohová
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Inzerce – soukromá a firemní

Nabízím k dlouhodobému PRONÁJMU byt 1+1
v Mostní ulici.     Kontakt: 723 637 146

Uklidili jste už kola, přezuli auto na zimní pneumatiky a pomalu
kontrolujete, zda máte seřízené vázání a nabroušené lyže? Než
přivítáme zimu, je třeba pořádně se připravit na dlouhé večery a
tmavá rána.Asamozřejmě i na topnou sezónu.

Z pohledu Zdravotnické záchranné služby bude ale asi příprava
vypadat trochu jinak. Nezajímá nás až tak, zda máte revizi všech
svých plynových spotřebičů nebo zda jste stihli dokoupit dřevo na
topení. Byli bychom ale rádi, abyste doma měli nainstalovaný hlásič
oxidu uhelnatého (snímek vpravo). To je plyn, který zabíjí. Jen loni
jsme k případům otravy oxidem uhelnatým vyjížděli téměř třicetkrát,
v některých případech byla nutná hospitalizace postižených a
několikrát museli být dokonce převezeni do speciální komory.
Hlásič, který nosí na oblečení připnutý naši řidiči, přitom přítomnost
nebezpečného plynu vždy velmi rychle odhalil. Pořízení toho
domácího je záležitostí několika stokorun – pokud je koncentrace
oxidu uhelnatého v domácnosti nad normou, hlásič vás alarmem
upozorní.

Další noční můrou Zdravotnické záchranné služby jsou špatně
oblečení chodci. Ačkoliv u dětí se situace zlepšuje, na oblečení i
tašky většinou reflexní prvky našívají samo výrobci, u dospělých a
zejména seniorů tomu tak není. Pokud se tedy pohybujete venku za
snížené viditelnosti, nezapomeňte si připnout reflexní pásky nebo
jiné prvky. Vaši viditelnost zvýší několikanásobně – zatímco v tma-
vém oblečení je chodec viditelný na vzdálenost cca 18 metrů, s re-
flexními prvky je to až 200 metrů.

S prodlužujícími se večery a ubýváním sluníčka záchranářům
přibývá také výjezdů k lidem s psychickými problémy a depresemi.
Psychiatrické nemoci, jako je například demence či schizofrenie, se
staly třetím nejčastějším důvodem pro výjezd záchranky – podle
statistik je to zhruba 45tisíckrát ročně. A proto - neuzavírejte se do
sebe, komunikujte se svým okolím a těšte se na jaro!

Michael Georgiev – ZZS LK

ZZS: Na co dbát na podzim

INZERCI v Chrastavských listech
lze sjednat v kanceléři S-klubu.
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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
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PØIPOJENÍ K INTERNETU

DODÁVKY HW a SW

Dr. M.Horákové 44 / LIBEREC / info@adv.cz

internet  telefon  poèítaèe

www.adv.cz   480 000 000

již od 250,-Kč za měsíc!

PARTNERSKÁ MÌSTA
CHRASTAVY

Eichstätt Lwówek �laºki

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
vytýèování el. sítí

ZEMNÍ
PRÁCE
TERÉNNÍ ÚPRAVY
DOVOZ SYPKÝCH HMOT
PRODEJ �TÌRKU A PÍSKU
BOURÁNÍ HYDRAULICKÝM
KLADIVEM
VYVÁ�ENÍ SEPTIKÙ
ÚKLID SNÌHU
KONTEJNERY

VAVERACA

cestovní agentura

ZÁJEZDY PRO VÁS
poznávací
pobytové
na objednávku

NOVÉ SÍDLO: Loudátova 269 – CHRASTAVA
cavavera email.cz – tel.:@ 725 985 020

1990 – 2019
měsíční zpravodaj městského úřadu v Chrastavě

zakázková výroba nábytku

kuchynì
skøínì
doplòky

tel.: 603 272 837

reklamní �títy a tabule infosystémy bannery

vizualizace digitální tisk polep aut

letáky broāury a knihy vizitky plakáty

hrnky s potiskem od 1ks fotoplátna pol�táøe
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Vítkovská 468 � CHRASTAVA
tel.: 603 260 778 www.recodesign.cz

ne opiète se,

mìjte vlastní

polo

od roku ...1990

design!

vSe od vizitky po billboardˇ

VÝROBCE REKLAM
TISKÁRNAgrafické studio


