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Kéž by to tak bylo aneb vize studentů ČVUT o prostoru po Kováku
Pan architekt Zdeněk Zavřel má chalupu na 
Zdislavě. A tak občas projížděl po rychlostní 
komunikaci kolem Kováku a torza nikdy 
nedostavěného kulturního domu. Pak viděl, 
že jedna hrůza (ruina „kulturáku“) zmizela, 
ale ta druhá, Kovák, zůstala. Jednou už mu 
to nedalo, podíval se na místo Kováku a jeho 
okolí přímo a jako správný architekt se 
zasnil, co by zde, pokud by se Kovák 
odstranil, mohlo být.  Aniž by tušil, že město 
o odstranění tohoto domu hrůzy skutečně 
usiluje.   
A zadal proto v loňském roce spolu se svým 
kolegou Ing. arch. Robertem Jelínkem za 
úkol  zpracování tohoto prostoru (od komu-
nikace po řeku) svým studentům tehdy 1. 
ročníku architektury. V zadání měli studenti 
za úkol zpracovat tento prostor jako kul-
turně-společenské místo setkávání. Panem 
profesorem jsem byl pozván do Prahy na 
ČVÚT, abych si práce prohlédnul. V ten 
moment mě napadlo, že by byla věčná 
škoda tyto práce nevystavit přímo v Chra-
stavě. 
A tak se v pondělí 11. listopadu uskutečnilo otevření výstavy prací s tím, že tyto práce každý ze studentů osobně svoji práci 

budou při tomto zahájení hodnoceny představil a své architektonické řešení 
obdobně, jako se činí při architektonických zdůvodnil. Rozhodování porotců nebylo jed-
soutěžích. Rada města rozhodla, že vítězná noduché, řada řešení byla velice zajímavá. 
práce bude oceněna odměnou ve výši V soutěži nakonec zvítězila studentka 
10.000,- Kč. A tak porota složená z řad Denisa Drahošová s projektem č. 3.  Veřej-
zastupitelů a veřejnosti vyhodnotila devět nost má možnost si celou výstavu prohléd-
prací studentů dnes již druhého ročníku nout do konce listopadu.  
ČVUT v tajném hlasování. Ještě předtím DOKONČENÍ na straně 2
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DOKONČENÍ z titulní strany
-------------------------------------------------------

Prof. Ing. arch. ir. Zdeněk Zavřel, dr. h. c. 
Děkan FA ČVUT (2006-2014), který přiblížil 
fakultu evropským normám, jak je poznal za 
svého nizozemského působení.
Architekturu na ČVUT absolvoval 1966, poté 
pracoval v Ateliéru Delta a byl na stáži u Van 
den Broeka a Bakemu v Nizozemí. Od 1970 
byl v SIAL Liberec členem tzv. Školky. 1978 
emigroval do Nizozemí, kde si vybudoval 
kancelář v Rotterdamu a realizoval řadu 
bytových a občanských staveb. Současně 
vyučoval na TU Delft. Do roku 2018 vedoucí 
Ústavu navrhování II. 1998 získal poctu ČKA 
za celoživotní dílo a je nositelem zlaté 
Felberovy medaile (2013). (ze stránek FA 
ČVÚT). 

Chrastava dne  12. 11. 2019
   Michael Canov, starosta  

Kéž by to tak bylo aneb vize studentů ČVUT o prostoru po Kováku
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V roce 2015 byla zřízena na návsi v An- oznámilo vstřícný krok a sice provizorní 
dělské Hoře autobusová zastávka a rekonstrukci přejezdu, která pak byla 
zavedeny autobusové spoje, které na tuto skutečně realizována 31. října 2019. 
zastávku zajíždějí. Byl tak napraven Krajský úřad Libereckého kraje, odbor 
dosavadní takřka neuvěřitelný stav, kdy do dopravy, vydal dne 8. listopadu 2019 
Andělské Hory autobusy vůbec nezajížděly rozhodnutí, kterým byla žádost ČSAD 
(zast. AH, u mostu,  v AH není). Linku jezdí Liberec, a.s. na zrušení zastávky 
od počátku ČSAD Liberec a.s., jejímž ZAMÍTNUTA. 
majoritním vlastníkem se stal před rokem Město Chrastava chce pochopitelně 
Liberecký kraj. Linka byla zavedena přesto, problém s přejezdem vyřešit definitivně. 
že dopravní poměry na železničním Plánovalo, že tak učiní při plánované 
přejezdu po naklonění železnice při dlouhodobé výluce trati, při rekonstrukci na 
zavedení vyšší maximální rychlosti (od trati Chrastava – Hrádek n. N. Tento termín 
roku 2009) nejsou ideální. se však posunul až do roku 2023. Proto přejezdem na vodorovno, a poté by násle-
ČSAD Liberec a.s. je proslulá svými město chtělo jednat s Libereckým krajem o dovalo výškové dorovnávání komunikace 
problémy s vozovým parkem. Předloni v zi- jeho pomoci, pokud by měla být finální až po vjezd na náves. V případě, že pro-
mě se jim  dokonce park zastaralých rekonstrukce dříve (úhrada nákladů na věření dopadne kladně, byla by realizace již 
autobusů totálně rozpadl tak, že  během výluku a další). V současné době však v příštím roce.
prosince a ledna své linky neodjelo prověřujeme možnost, zda by nakonec 
minimálně 215 spojů. nemohlo dojít k finální rekonstrukci Chrastava  08.11.2019
Dle všech indicií právě to, že ČSAD Liberec komunikace bez výluky. Ta by spočívala ve Michael Canov,  starosta
a.s. odchází i malé busy a bylo by třeba snížení dosavadní zvedající se vozovky za 
koupit nové, stálo za oficiální žádostí s prů-
vodním dopisem ČSAD Liberec a.s. ze dne 
24. září 2019 na zrušení zastávky Andělská 
Hora, náves, s účinností od 1. listopadu 
2019. Žádost byla podána na příslušný 
správní orgán, tzn. na Krajský úřad 
Libereckého kraje, odbor dopravy. Žádost 
mě osobně zcela šokovala, neboť jsme v té 
době jednali s představiteli ČSAD Liberec 
a.s. o zřízení nabíjecí stanice na 
elektrobus, který by dle vyjádření sa-
motných představitelů  ČSAD Liberec a.s. 
žádné problémy s přejezdem neměl. 
Město Chrastava podalo proti žádosti na 
zrušení zastávky odpor. Město Chrastava 
si je současně pochopitelně vědomo, že 
situace na přejezdu ideální není, a tak 

Boj o Andělskou Horu

Okénko starosty

Vážení spoluobčané, dovoluji si Vás pozvat na sto sedmdesátý druhý

VEČER SE STAROSTOU, na téma 

VŠE O STAVEBNÍM ÚŘADĚ.

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

Garanti večera, kterými budou všichni pracovníci Odboru pro výstavu a územní správu MěÚ pan 
vedoucí Martin Janoušek, paní Barbora Grebson, paní Ing. Vlasta Reslerová, paní Bc. Naděžda 
Vykoukalová a pan Martin Spáčil, zodpoví zájemcům všechny dotazy týkající se stavebního práva a 
všeho, čím se odbor zabývá, včetně ekologie.      

Setkání se koná v pondělí dne 2. prosince 2019 od 17:00 hodin v malé zasedací místnosti  
budovy radnice. 

Informace z radnice

Usnesení Rady města Chrastava č. 2019/15 ze dne 4. listopadu 2019
Rada města na svém zasedání projednala a usnesla se takto: 
- s c h v á l i l a 
zřízení věcného břemene na pozemcích par. č. 282/3, 279/3, 93/1, 282/1 a 283, vše v k. ú. Chrastava II, ve prospěch společnosti SVS a. s., 
jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby „Chrastava, Na Hůrce – rekonstrukce kanalizace a vodovodu, číslo 
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Město má nový kamerový dohlížecí systém
Město Chrastava se v roce 2018 na základě Ministerstva vnitra ČR rozhodla přidělit Správcem osobních údajů, tj. i s nakládáním 
zpracované bezpečnostní analýzy (trestné městu dotaci ze státního rozpočtu v maxi- se záznamy, je ve smyslu Nařízení Evrop-
činnosti a přestupkovosti) a dalšího posou- mální výši, tj. 1 mil. Kč, na zřízení měst- ského parlamentu a rady (EU) 2016/679 
zení bezpečnostní situace rozhodlo zřídit na ského kamerového systému se 6 KB a s ří- (Obecné nařízení na ochranu osobních 
území města „Městský kamerový dohlížecí dícím pracovištěm u MP v předpokládané údajů - GDPR) a zákona č. 110/2019 Sb., o 
systém“ (dále jen „MKDS“) se 6 kamerovými výši 1 mil. 553 tis. Kč. zpracování osobních údajů, Městská policie 
body ke sledování stavu veřejného pořádku Chrastava. 

Po splnění řady dalších úkolů, především k 
a bezpečnosti a ke zvýšení dohledu na bez- Strážníci MP i příslušníci OOP Chrastava MVČR - odboru prevence kriminality a od-
pečnost ohrožené skupiny dětí a mládež ve jsou proškoleni v obsluze zařízení i v po-boru programového financování, město 
vytipovaných lokalitách. Těmi jsou náměstí vinnosti zachovávat mlčenlivost o údajích a vypsalo soutěž (vyhlásilo výběrové řízení) 
1. máje a okolí ZŠ, lokalita Pobřežní - situacích zjištěných kamerami případně na dodavatele projektu. Byla vybrána fa 
Vítkovská, okolí PENNY, Liberecká - uložených v záznamech.TELMO, a.s.
Střelecký Vrch, lokalita  nádraží ČD.

Je zajištěno a zaručeno, že z kamerových Projekt byl úspěšně realizován a dílo bylo 
Po vyhlášení Programu prevence krimina- bodů nelze shlížet do soukromí obyvatel předáno dne 31.10.2019. 
lity ČR na rok 2019 město zpracovalo Plán města, jako jsou okna bytů, balkony, za-

Řídící pracoviště MKDS s úložištěm dat je prevence kriminality na léta 2019-2020 a do hrady u rodinných domů a podobně. 
umístěno ve služebně Městské policie něj zařadilo i dílčí projekt „Chrastava – Technicky je to znemožněno.
Chrastava, v budově MěÚ Chrastava, ná-zřízení MKDS“. 

Na všech přístupových komunikacích do městí 1. máje 1.
Celý  projekt   byl   plánován  a   zpracován města jsou umístěné informační tabule s 

MKDS je provozován 24h denně, jsou s předpokládaným finančním podílem státu, oznámením, že území města je monito-
nepřetržitě pořizovány a ukládány záznamy tj. s využitím dotace ze státního rozpočtu, o rováno MKDS.
z jednotlivých kamerových bodů k případ-jejímž přidělení rozhodovalo MV ČR na 

MKDS lze využít i pro monitorování území nému dohledání situací při řešení přestupků základě hodnocení předložené dokumen-
při řešení některých krizových situací, např. příp. trestné činnosti orgány policie nebo tace projektu. K tomu bylo nutné zpracovat 
povodní. jiných orgánů činných v trestním řízení. Žádost o přidělení dotace ze státního 
K zajištění a dodržení všech zásad a usta-rozpočtu na uvedený projekt. Její součástí Nikdo jiný nemá právo vstupovat do řídící 
novení zákonů je zpracovaný a schválený jsou mj. bezpečnostní analýzy, výsledky místnosti, popř. nakládat se záznamy z ka-
Provozní řád MKDS Chrastava.průzkumu pocitu bezpečí občanů, kladné merových bodů a i to jen se svolením velitel 

vyjádření Policie ČR, strukturovaný popis MP nebo toho, kdo jej v době jeho nepří-
Chrastava 20.11. 2019projektu se stanovenými cíli a další. tomnosti zastupuje.

---------------------------------------------V době, kdy MP nevykonává službu, dohlíží Dokumentace projektu byla zpracovaná 
Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM na provoz systému sloužící příslušník kvalitně a komise Libereckého kraje i Repu-

Marcel Másílko, velitel MPObvodního oddělení policie Chrastava .blikového výboru prevence kriminality 

 stavby LI 022 101“, vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě čj. SBS/22/2019 
- s c h v á l i l a 
zřízení věcného břemene na pozemcích par. č. 965/3 a 1452, v k. ú. Horní Chrastava, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., jímž 
dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby „IP-12-4009583 LB-Chrastava-ppč.965/6,vNN,svod+kNN“, vč. návrhu 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj. SBS/23/2018 
- s c h v á l i l a
návrh dodatku č. 1 ke smlouvě na realizaci akce „Oprava Bílokostelecké ulice v Chrastavě“ se zhotovitelem: STRABAG a.s., Praha 5, Na 
Bělidle 198/214, PSČ 150 00, IČ: 608387441 
- s c h v á l i l a
návrh dodatku č. 1 ke smlouvě na výrobu, dodávku a montáž zimních zahrad objektu DPS Bílokostelecká se zhotovitelem: Hrádek, s.r.o., 
Londýnská 61, 46303 Stráž n. Nisou, IČO: 49096095 
- s c h v á l i l a  
cenovou nabídku společnosti ČEZ a.s. na dodávku elektřiny pro roky 2020 a 2021 a pověřila vedoucího oddělení správy majetku podpisem 
příslušných dokumentů
- s c h v á l i l a
návrh smlouvy o úhradě opravy části komunikace s: Progres Liberec s.r.o., Vilová 350, Liberec 10, 460 10, IČ: 25401645 za účelem úhrady 
podílu opravy povrchů v ul. Bílokostelecká, Polní a Sedmidomská 
- p o v ě ř i l a 
vedoucího ORM řešením dalšího využití prostoru koupaliště a jednáním o možnosti zapojení studentů vysokých škol do zpracování návrhů 
řešení této lokality
-  s c h v á l i l a  návrh plánovací smlouvy s: Miroslav Krček, Ještědská 231, 463 31 Chrastava 
- r o z h o d l a 
na základě návrhu vedoucího ORM o zamítnutí žádosti o poskytnutí dotace z Fondu pro zlepšení vzhledu veřejného prostoru, která 
nesplňuje pravidla pro poskytnutí dotace
- s c h v á l i l a  
darovací smlouvu DR/20/2019 – finanční dar ve výši 10.000,- Kč pro vítěze studentské soutěže na téma „Spolkový dům v Chrastavě“ 
- s c h v á l i l a
aktualizaci pojistné smlouvy č. 54683064-11 o pojištění majetku – rozšíření pojištění o pol. č.  Z12 Sportovní areál ZŠ Chrastava ve Školní ulici 
a navýšení pol. č. Z01 Soubor budov o nákup zdravotního střediska a inflaci a pověřila starostu města podpisem smlouvy s Českou 
pojišťovnou a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČ 45272956 
- v z a l a   n a   v ě d o m í  zápis č. 2019/9 z jednání bytové a sociální komise ze dne 21. 10. 2019 
- r o z h o d l a   o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu paní Miloslavě Jungové 
- r o z h o d l a   o uzavření smlouvy o nájmu bytu paní Miloslavě Jungové 
- r o z h o d l a   o uzavření smlouvy o nájmu bytu paní Barboře Krchovové a panu Štěpánu Krchovovi
- r o z h o d l a   o uzavření smlouvy o nájmu bytu manželům Marii a Jaroslavu Málkovým 
- r o z h o d l a   o uzavření smlouvy o nájmu bytu panu Marceli Másílkovi 
- s c h v á l i l a  Smlouvu o poskytování služeb komunikační platformy Mobilní rozhlas se společností Neogenia s.r.o., Hybešova 42.
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ZASÍLÁNÍ INFORMATIVNÍCH DOPISŮ

Vážení občané, 
z důvodu zrušení zasílání složenek s výzvami k zaplacení  poplatku za odpad, poplatku ze psů a nájemného 

z pozemků Vám bude do konce měsíce prosince vložen do schránky informativní dopis s přidělením stálého 
variabilního symbolu a s platebními údaji.

Každý občan (i nezletilý) má přidělen stálý variabilní symbol. V obálce se tedy může nacházet více listů – pro každého 
člena rodiny jeden za odpad a případně další listy za psa a nájemné z pozemku.

Platby prosím poukazujte až od 1.1.2020 !

Případné dotazy Vám zodpovíme na telefonních číslech uvedených v dopise : 482 363 854, 482 363 853 
a 482 363 851 či na e-mailové adrese odpady@chrastava.cz

Hospodářsko-finanční odbor Městského úřadu Chrastava

Stejně jako v předchozím roce, i letos získalo město Chrastava pro svoji základní školu částku 10.000 
korun z rozpočtu Libereckého kraje na podporu dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích. 

V rámci dotace byly pro žáky, po konzultaci s pracovníky školy, pořízeny „dopravní značky“, vybrané 
náhradní díly na kola a s ohledem na počet objektů základní školy dva kovové stojany, celkem na 10 ks 
bicyklů. 

V Chrastavě, 13. 11. 2019                                                                 Ing. Jiří Vodička, ORM MěÚ Chrastava

O tom, že je čím dál větší sucho již snad tě by se časem mohla vyskytnout „studán- de udělat maximum pro omezení dopadů 
nikdo nepochybuje. Vždy jsme se snažili ka“ a vodní plochy by měly být rozšířeny. klimatických změn, které se dotýkají nás 
dešťové vody co nejrychleji odvést do ka- Voda ze střechy Hasičského muzea bude všech.
nalizace nebo vodotečí a srážky se za- téměř celá využita v již vyhloubené tůni za Text a foto: Bc. Martin Spáčil, 
chytávaly nanejvýš na zalévaní. Doba si ale zahrádkami  a  v  budoucnu  i  na  povrchu referent OVÚS, MěÚ Chrastava
žádá změnu pohledu a proto i v Chrastavě v parku TGM. Prozatím posledním a nejná-
rozjíždíme akce na podporu zadržování kladnějším počinem je čerstvě dokončený 
vody na městských pozemcích. sleh se záhonem a novým chodníkem pod 
Na základě dlouhodobého místního pově- dálničním mostem. Za zmínku stojí i nákup 
domí bylo vytipováno několik desítek patnáctikubíkové nádoby na dešťovku na 
lokalit, kde lze vytvořit adaptační opatření sběrném dvoře, která ušetří náklady na zá-
různě velkého rozsahu. Jedná se například livku zeleně po městě.
o jednoduché terénní úpravy, tůně, slehy, I v příštím roce se budeme zabývat dalšími 
valy či rozlivové plochy nebo úpravy dláž- adaptačními opatřeními a naší snahou bu-
dění chodníků, přerušování obrubníků a cí-
lené vpouštění srážkových vod z okapů na 
zelené plochy a do dešťových záhonů. 
Těmito kroky sledujeme efektivnější 
využívání komodity, která je mimochodem 
zadarmo, ale čím dál cennější. Od těchto 
opatření si rovněž slibujeme podporu 
vsakovací schopnosti půdy ve městě i blíz-
kém okolí, prevenci proti povodním, 
zlepšení mikroklimatických a biologických 
podmínek v daných lokalitách.
Během podzimu tohoto roku bylo již 
zrealizováno několik projektů: Mírným 
předlážděním    chodníku u školní jídelny 
bylo dosaženo stékání povrchových srážek 
do záhonu k místnímu věkovitému tisu. 
Odstraněním sedimentů vzniklo v parku 
pod kostelem, na místě historického 
náhonu, několik malých tůněk napájených 
relativně vydatnými prameny. V tomto mís-

Dotace na podporu dopravní výchovy

Rozjíždíme adaptační opatření
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Z činnosti Městské policie Chrastava – říjen 2019

ZZS LK: Děkujeme lidem, že nejsou lhostejní k neštěstí jiných

Činnost MP Hlídkou MP Chrastava bylo přijato oznámení hodinách spolupráce s OO PČR Chrastava 
při kontrole chatových oblastí, kontrole Na služebnu MP Chrastava se dostavila ohledně muže ležícího v blízkosti prodejny 
motorvých vozidel a jejich řidičů (kontroly na starší žena, která hlídce sdělila, že neví, jak potravin v ul. Nádražní. Po příjezdu hlídky na 
alkohol, drogy, odcizené RZ, odcizená se má dostat do místa svého bydliště a místo zjištěno, že na zemi ležící muž jeví 
motorová vozidla, osoby v pátrání).momentálně neví, kde se nachází. Dále známky podnapilého stavu. Podnapilý muž s 

------------------------------------------------------uvedla pouze své jméno ,ale kde má adresu hlídkou MP komunikoval, lékařské ošetření 
Od 1. ledna 2020 vstupuje na základě trvalého bydliště nevěděla. Ve spolupráci nežádal a žádné známky zranění nejevil. 
novely veterinárního zákona č. 302/2017 PČR byla zjištěna totožnost. Jelikož její Následně byl hlídkou poučen, že pokud bude 
Sb. v účinnost povinnost označovat psy reakce na kladené otázky byly nesrozu- nějakým způsobem narušovat veřejný 
na území České republiky mikročipem.mitelné a orientace v času a prostoru pořádek bude převezen do KNL – záchytné 

negativní, byla na místo přivolána RZS stanice. Na místě zjištěna totožnost. Při 
Liberec která výše uvedenou převezla do KN následné kontrole prodejny a okolí v 18.10 
v Liberci. hod. výše uvedený na místě přítomen nebyl.
Dále žena hlídce MP sdělila, že u sebe nemá 
žádný doklad totožnosti a nebyla od vče- Spolupráce s RZS Liberec – opakovaně.
rejšího dne doma, jelikož neví kde to je. 
Hlídka MP telefonicky informovala OOP Výjezdy v průběhu pohotovosti 
Chrastava k zjištění totožnosti, která MP MP Chrastava
sdělila, že se dostaví na služebnu MP V nočních hodinách proveden odchyt psa 
Chrastava. Po chvilce starší žena našla v ka- bez vlivu majitele. Zvíře bylo umístěno do 
belce OP. Po domluvě s OOP Chrastava byla záchytného kotce MP Chrastava.
uvedené na služebnu MP Chrastava 
přivolána RZS Liberec, která ženu odvezla Odchyt toulavých zvířat v katastru obce:  2x 

terinární lékaři, kteří jsou oprávněni do KNL. (předána majiteli).      
vykonávat veterinární léčebnou a preven-Přijaté oznámenív ohledně útěku chovance Kontrola okrajových částí města – Vítkov, tivní činnost (jsou registrovaní u Komory DDŠ Chrastava (Diagnostický ústav). Při 

Vysoká, Víska, Kolonka Andělská Hora, Ba- veterinárních lékařů ČR:kontrolní činnosti hlídkou MP Chrastava 
randov, přehrada Luční, opakované kontroly zjištěn jeho pohyb po kolejišti ČD směrem na 
zahrádkářských kolonií.Liberec (úsek před zastávkou ČD – Andělská 

Pořizovací cena mikročipu se pohybuje mezi Hora). Ve spolupráci s strojvedoucím vlaku Kontroly dopravní situace v centru města a 120-450 Kč a závisí na jeho typu. Další část-byl výše uvedený chovanec zajištěn. Ná- okolí a přilehlém okolí.
ku si soukromí veterinární lékaři účtují za sledně byl předán do DDŠ Chrastava. 

Dohled nad dodržováním nočního klidu a jeho aplikaci. Ceny jsou smluvní.Usměrňování dopravy při rekonstrukci že-
veřejného pořádku v celém katastru obce lezničního přejezdu v Andělské Hoře.
Chrastava a Stráž nad Nisou. V nočních Mojmír Boch, Městská Policie ChrastavaŘešení přestupku proti veřejnému pořádku. 

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 ozna-
čený 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. 
červencem 2011.
Označení psů mikročipem provádějí sou-
kromí ve

h t t p s : / / w w w. v e t k o m . c z / s e z n a m -
veterinaru).

V polovině listopadu jsme měli příležitost a zřítil se ze schodů po hlavě dolů. Druhý se „Studenti mají můj obdiv, reagovali napros-
osobně poděkovat čtyřem šestnáctiletým ho snažil zachytit, ale neudržel rovnováhu a to ukázkově,“ komentuje událost mluvčí 
studentům liberecké školy Kateřinky, kteří spadl rovněž. Studenti neváhali ani na oka- Zdravotnické záchranné služby Liberec-
na začátku října zachránili život muži po mžik a rozeběhli se mužům na pomoc. kého kraje Michael Georgiev. 
ošklivém pádu ze schodů. Studenti nevá- „Viděli jsme, že jeden z mužů bezvládně Šimon, Jonáš, Jakub a Vendula jsou 
hali a k muži se rozběhli už v okamžiku, kdy leží, proto jsme si rychle rozdělili úlohy,“ studenti prvního ročníku SŠ Kateřinky Libe-
ze schodů padal. Hned volali naši linku 155 vzpomíná Jonáš Rais, „zakřičel jsem na rec. Vendula si vybrala obor Fashion De-
a poté, co muž upadl do bezvědomí, zahájili Vendulu Kolenovou, ať vytočí 155.“ Po spo- sign, chlapci studují obor Záchranářství a 
podle pokynů operátorky resuscitaci. Za- jení s dispečinkem záchranné služby po- bezpečnost obyvatel. „Už od 1. ročníku 
chráněný muž již byl propuštěn z nemoc- stupovali studenti v podání první pomoci máme v osnovách Zdravovědu a první 
nice. Bez pomoci studentů by možná nežil dle pokynů dispečerky. Řeklo by se, že to pomoc, ze kterých budeme skládat i prak-
nebo by jeho stav byl mnohem těžší. byl jen pád, ale zraněnému muži šlo tickou maturitu. Paní učitelka Bubeníková 
Z kolemjdoucích dospělých nikdo neza- skutečně o život. Čtveřice nejprve snesla je vynikající a dokonale nás na všechny 
stavil a nepomohl... bezvládného muže ze schodů, položili ho situace připravuje nejen teoreticky, ale i 
Děkujeme nastupující generaci, že neváhá. na rovnou plochu a otočili na záda. Zjistili, prakticky,“ říká Jakub. Jonášovi se líbí, že 
I když se ocitne v nekomfortní situaci, jde na že má promáčklou lebku a zlomený nos. první pomoc trénují také na pravidelných 
pomoc. Děkujeme za tu naději, že lidská školních kurzech: „Měli jsme zatím jen „Štípni ho do ucha, jestli reaguje,“ volal 
lhostejnost nevítězí. jeden, ale už se těšíme na další.“ Šimon Jakub Hudák na spolužáky. Muž nere-

doufá, že ve vyšším ročníku se mu bude ve Studentům jsme předali drobné dárky a s agoval, byl v bezvědomí. Po chvilce u něj 
škole dařit natolik, aby byl vyslán na sou-velkým vděkem i samolepu "Pomohl jsem nastala zástava dechu. Studenti zahájili 
těže v první pomoci. „Snad si také vybojuji zachránit lidský život". Děkujeme jim i jejich masáž srdce. V té chvíli se vzpamatoval 
na zdravotnické soutěži medaili jako můj rodičům a učitelům, kteří je k pomoci kamarád zraněného a zapojil se do oži-
bratr, který bude letos maturovat. Právě on druhým vedou. vování. „Vzpomínám si, jak na mne Šimon 
mi školu v Kateřinkách doporučil,“ dodává Machač křičí, že ten pán masíruje srdce Celý příběh, který přikládáme, zachytila 
Šimon.úplně špatně. Poradili jsme mu, kam má Romana Stránská:

položit ruce. Pak jsme se až do příjezdu Duchapřítomnost studentů ocenil také 
sanitky v masáži střídali, je to dřina,“ vy- ředitel SŠ Kateřinky Václav Tichý: „Poskyt-Rychlá reakce studentů pomohla
práví Jakub. „Velmi mne zaskočilo, že bě- nutí pomoci není v dnešní době vždy zachránit život
hem oživování kolem nás prošli dospělí, samozřejmostí. Proto si velice vážím a oce-

V polovině října si skupinka tří chlapců a  
vůbec se nezastavili, nezeptali se, jestli ňuji chování každého, kdo není lhostejný ke 

jedné dívky všimla nedaleko zastávky u Ho-
potřebujeme pomoct,“ smutně dodává svému okolí. Jsem rád, že naši studenti 

me Credit Arény dvojice vrávorajících mu-
Vendula. opakovaně patří k těm, co pomáhají.“

žů. Mířili k prudkým schodům. Jeden zakopl 
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Kultura – události, programy S-klubu a kina...

Koncert k příležitosti státního svátku

Halloween

Křest chrastavského kalendáře 2020

V pátek 25. října  2019 proběhl v kostele sv. Vavřince koncert ke 101. 
výročí založení samostatného Československého státu.

Vystoupení si jako již tradičně připravil pěvecký sbor Ještěd pod 
vedením  pana sbormistra  Marka Müllera.Jako první zazněla státní 
hymna a pak následoval projev starosty města.Každý, kdo koncert 
navštívil,se mohl zaposlouchat do českých lidových písní,tak i do 
skladeb duchovních a odnesl si z koncertu nezapomenutelný záži-
tek.
Repertoár
Guido von Pogatschnigg: Cantate Domino, Franz Biebl: Ave Maria 
(Angelus Domini), Bohuslav Martinů: Písně o Marii (Sen, Obraz 
Panny Marie), Romuald Twardowski: Alleluia, Paul Basler: 
MissaKenya (Sanctus, Agnus Dei), Javier Busto: Salve Regina, 
slovenská lidová, upr. M. Raichl: Už safašangkráci, kopaničárská, 
upr. Oldřich Halma: Veru si ty, šohajíčku, česká lidová, upr. Jaroslav 
Krček: Což, se mě má milá hezká zdáš, moravská lidová, upr. M. 
Raichl: Ej, toč sa, děvče, toč sa, Hans Zimmer: Kyrie 
fortheMagdalene, Aaron Copland/ HoraceEverett: Stomp YourFoot

                           Klára Sehnoutková, referentka infocentra 

Městský úřad Chrastava ve spolupráci se Společností přátel historie 
města Chrastavy vydalo Chrastavský kalendář 2020, který volně 
navazuje na Chrastavský kalendář 2000. Dne 11. listopadu 2019 
proběhl v Městské knihovně křest této publikace za účasti starosty 
města Michaela Canova, místostarostky města Zity Václavíkové, 
paní Jany Zahurancové za SPHMCH a Romana Pirocha z umělecké 
a reklamní agentury Free Arts.cz, která tuto publikaci vytiskla.

Na úvod přítomným zahrál na flašinet pan Václav Janeček a poté 
paní Jana Zahurancová seznámila návštěvníky s publikací a jak 
vznikala. Poté kmotři publikace – pan starosta a paní místostarostka 
– šampaňským knihu pokřtili a popřáli jí úspěch u čtenářů. Křest 
zakončily flašinetové melodie pana Janečka.

Bylo to zajímavé a poutavé odpoledne.                                    

Knihu je možné zakoupit v Info-centru na náměstí 1. máje.

Libuše Junková, knihovnice                         

     I když Halloween není tradičním českým svátkem, stále více proniká do našich obydlí a rodin. Dostává se nám pod kůži v podobě výzdob, 
shánění dýní a jejich dlabání, v přestrojeních či malování na obličej.
     Tradičními znaky Halloweenu jsou vyřezané dýně se zapálenými svíčkami uvnitř. A tak i v Chrastavě se vyřezává a usilovně dlabe. Již 
osmým rokem připravil Společenský klub Halloweenské dílničky, které se letos uskutečnily ve čtvrtek 31. 10. 2019 v CVA. Celý sál byl 
vyzdoben nejen pavouky v černé a oranžové barvě, ale i obrázky strašidel a bubáků. Atmosféru dotvářely i strašidelné postavičky. Oboje 
vytvořily děti z kroužku Tvořílek, který vede Jana Eichlerová. „Tvořílkáčci“ začali pracovat na dýních již v 16:00 hod., ale i pro ostatní děti bylo 



8

připraveno na sedmnáctou hodinu dýní dost a na každého se 
nebránilo. Děti s fantazií svojí vlastní se opravdu snažily a do díla se zapojili i dospěláci. Všichni se nakonec rádi občerstvili výbornou 
dýňovou polévkou, kterou pro nás tradičně připravil Pavel Urban. A sladké výrobky, jako jsou muffiny, koláč nebo dýňový dort, upekla Ivana 
Loučková. 
Všem pracovníkům, kteří se postarali o bezchybný průběh této akce, patří poděkování.                         Jitka Marxová – referentka infocentra                   
 

dostalo. K zapůjčení byly i nožíky a lžíce, takže vyřezávání a dlabání nic 

Ve středu 13. 11. 2019 navštívil Chrastavu Málokdo však ví, že kromě toho, že je Lukáš účinkováním v taneční soutěži StarDance. 
Lukáš Pavlásek se svojí Stand-up comedy známý jako komik a bavič, tak se věnuje Chrastavu už jednou navštívil a to se svými 
Kdo nepláče není Čech,kde nás pobavil psaní textů k písním, kde napsal texty pro kolegy s pořadem Na stojáka.
svým vyprávěním ze života a z dovolených, Davida Kollera, České srdce nebo skupinu Každý, kdo na vystoupení dorazil, tak se po-
scénkami, do kterých zapojil i diváky a na Alkehol. Na svém kontě má také několik bavil a na závěr se mohl s komikem i vyfotit 
závěr i vlastní písničkou. knížek, na kterých se podílel jako spiso- nebo si nechat podepsat některou z knih, 

vatel,tak i jako ilustrátor. Nyní ho nově uvi-Lukáš Pavlásek vystudoval Střední kni- které měl na akci k dispozici.
díme i v roli herce a to v pohádce Z.Trošky hovnickou školu a dlouhou dobu pracoval                                       Klára Sehnoutková
Zakletépírko. Mnohé také překvapil svým jako IT technik v jedné velké spo-lečnosti. 

Lukáš Pavlásek a ONE-MAN SHOW

Travesti show opět v Chrastavě
     Travesti show dosáhla v Chrastavě plnoletosti. Ano, již po osmnácté se v chrastavském 
kině v pondělí 18. 11. 2019 konala Travesti show. Tentokrát se nám skupina Techtle Mechtle a 
Kočky představila pod názvem „Tančírna“. A opět bylo publikum nadšené. Dvouhodinové 
vystoupení bylo poskládané z písniček 60., 70., 80. a 90.let. Jedno číslo střídalo druhé, 
dokonalé nalíčení, překrásné kostýmy, výborná choreografie na vysokých podpatcích, dobře 
vybrané písničky. To vše na pódiu do sebe skvěle zapadalo. Proběhla i soutěž v tanci tří 
náhodně vybraných dvojic. Vítězové obdrželi volné vstupenky na příští vystoupení, které se 
bude konat v chrastavském kině 12. května 2020. Prostě jsme opět zažili luxusní večer s 
nádhernou atmosférou. 

     Více informací získáte na www.techtlemechtlerevue.cz nebo na facebooku: Techtle 
Mechtle revue nebo Travesti show Kočky.

                                                                                     Jitka Marxová – infocentrum Chrastava 
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PROGRAM KINA
DIGITÁLNÍ MÌSTSKÉ KINO CHRASTAVA

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

PROSINEC 2019

Pátek 6. prosince v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI

PAT A MAT: KUTILSKÉ TRAMPOTY – ČR – animovaný – 63 min. 
– přístupný

Pat a Mat se vracejí! Jak již jsme u nich zvyklí, pro malé i velké přinášejí 
zábavu na ostří šroubováku a legraci, až se 

krále Gromma. Jednoho dne ovšem oblíbený král díky zradě a nastražené 
pasti zkamení a na jeho syna Tryma čeká velké dobrodružství. S pomocí 
přátel musí projít zakázaným kouzelným lesem a zachránit krále.

           Vstupné: 120 Kč

Pátek 20. prosince v 19:00 hodin
hřebíky budou prohýbat.

      Vstupné: 100 Kč, v předprodeji IC Chrastava 80 Kč STAR WARS: VZESTUP SKYWALKERA–USA – dobrodružný 
– české znění – 155 minut – přístupný

Pátek 6. prosince v 19:00 hodin
Lucasfilm a režisér J.J. Abrams znovu spojují síly, aby diváky vzali na ŠPINDL 2 – ČR – komedie – 107 minut - nevhodný do 12 let
epickou výpravu do předaleké galaxie ve filmu Star Wars: Vzestup 

Silvie je úspěšná lékařka a věří, že konečně našla recept i na šťastný vztah. Skywalkera. Ve strhujícím závěru stěžejní Ságy Skywalkerů se zrodí nové 
Renata je manželka známého spisovatele, ve svých kurzech dodává legendy a odehraje se konečný boj za svobodu galaxie.     Vstupné: 130 Kč
dalším ženám odvahu a sílu k lepšímu životu, ale v jejím vlastním životě 

Pátek 27. prosince v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI
jeden osudový prvek schází. Herečka a tanečnice Eliška stojí na začátku 
slibně rozjeté kariéry, ale komplikuje se jí vztah s přítelem – ŠPIÓNI V PŘEVLEKU – USA – animovaný – české znění - 100 minut 
muzikantem…                            Vstupné: 130 Kč – přístupný

Pondělí 9. prosince v 17:00 hodin Když nejlepší špión hledá dokonalé maskování, může narazit na určité 
potíže. Zejména, pokud jej dostane do parády geniální vynálezce, který je POSLEDNÍ ARISTOKRATKA – ČR – komedie – 110 minut – 
schopen pěkných úletů. A to někdy doslova.     

přístupný
                                      Vstupné: 110 Kč, v předprodeji IC Chrastava 90 Kč

Rodilý Newyorčan Frank (Hynek Čermák) získá v restituci díky svým 
šlechtickým předkům dávné rodové sídlo – zámek Kostka. Potomek Pátek 27. prosince v 19:00 hodin
emigrantů se tak po více než čtyřiceti letech chystá s dcerou Marií (Yvona ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK – ČR – komedie – 90 minut 
Stolařová) a temperamentní ženou Vivien (Tatiana Vilhelmová) na velký 
návrat do Čech.                      Vstupné: 100 Kč, senioři: 60Kč - nevhodný do 12 let

Pondělí 9. prosince v 19:00 hodin Film se odehrává v pohádkově zasněžených Vysokých Tatrách, kde se na 
jednom místě sejde parta kamarádek, jejich blízcí i úplní cizinci. Každý z VALHALLA: ŘÍŠE BOHŮ– Dánsko/Norsko – dobrodružný- české 
nich tu má svůj vlastní příběh. Během několika dní dovolené bude někdo z 

znění – 105 minut - nevhodný do 12 let
nich čelit především trapasům, jiný zas životním výzvám nebo změnám, 

Výpravná fantasy založená na severských bájích a mýtech o Valhalle, kam někdo bývalým a jiný naopak budoucím láskám.                 Vstupné: 130 Kč
za doprovodu valkýr přicházejí padlí bojovníci. Odin, Thor, Loki a další 
bohové z Valhally se musí postavit svému osudu a odvrátit Ragnarok, zánik 
svůj i celého světa. Ze zajetí se totiž osvobodil obrovský vlk Fenrir a bohům 
hrozí ta úplně poslední bitva s odvěkým nepřítelem, s divokými obry.

                           Vstupné: 120 Kč

Pátek 13. prosince v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI

SNĚŽNÁ MELA-Kanada, Velká Británie, USA, Jižní Korea – animovaný – 
95 minut – přístupný

Napínavé a zároveň veselé dobrodružství polárního lišáka Bleska, který 
má velký sen, stát se nejlepším arktickým kurýrem. Jeho první zásilka ho 
ale zavede do tajuplné polární pevnosti, kde prohnaný zloduch Otto Von 
Walrus spřádá plány na zničení Arktidy. Blesk a jeho přátelé se rozhodnou 
j e j  zas tav i t ,  a  t ak  zač íná  j edna  ve l ká  sněžná  me la .

      Vstupné: 100 Kč, v předprodeji IC Chrastava 80 Kč

Pátek 13. prosince v 19:00 hodin

JUMANJI: DALŠÍ LEVEL – USA – dobrodružný, komedie – české 
znění – 123 minuty – přístupný

Martha, Bethany a Fridge se vracejí zpět do hry, aby našli Spencera, který 
záhadně zmizel. Zjistí však, že se hra změnila, a že přežít ve světě Jumanji 
bude mnohem náročnější. Jumanji už totiž není jen džungle, jsou to i 
rozpálené pouště či zasněžená pohoří plné nových nebezpečných 
nástrah.                                            Vstupné: 120 Kč

Pátek 20. prosince v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI

TROLLOVÉ A KOUZELNÝ LES – Norsko – animovaný – české 
znění - 90 minut – přístupno

Odpradávna leží kdesi v hlubokých lesích království trollů. Mimo dosah a 
zájem lidí si v přítmí a stínu užívají spokojeného života a veselí pod vládou 
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Tradiční zpívání koled Na Štěpána

v kostele Navštívení Panny Marie ve Vítkově
 ve čtvrtek 26. 12. 2019 

v 16.00 hodin.

Tentokrát opět a capella 
(bez hudebního doprovodu)

Každý obdrží zpěvníček, 
s sebou si může přinést svíčku.

                                                                                                                              
   Srdečně zve Spolek  Svítání - Horní Vítkov a přátelé.

OK Chrastava – je konec (sezóny 2019)

Nohejbalový oddíl – Kunratická smeč

Sportovní zpravodajství – výsledky / závodní činnost / akce

1.POŘADATELSKÁ ČINNOST materiálu v terénu), letos nám svatý Petr 
Sezóna orientačního běhu pro rok 2019 předvedl opět liják, mlhu, chlad. 
definitivně skončila. Závěrečné orientační Přesto  přijelo  na  závod  téměř  700 běžců
klání proběhlo v sobotu 9. listopadu v (povolených od Lesů ČR bylo 750).
lesích Raspenavy na Skalní bráně.  Byl to Ředitelskou funkci poprvé perfektně 
poslední závod žebříčku Ještědské oblasti zvládla M. Březinová (na snímku), tratě 
a současně poslední rankingový závod ČR postavila K. Kašková, hlavním rozhodčím 
v roce 2019. Pohárek jsme uspořádali my- byl P. Pachner. Kromě nepříznivého počasí 
OK CHA. fungovalo všechno tak, jak má: 1. V LESE-
Závodníky čekal náročný kamenitý terén hodnotné tratě s 70 elektronickými 
Jizerských hor (foto kontrola), ale tato kontrolami v terénu, 2. NA PRONAJATÉ  
oblast nám asi není souzena, protože vždy LOUCE - parkoviště, shromaždiště, počíta-
(a bylo to již třikrát), když tam pořádáme če napájené centrálou v houští, vyvěšování 
závody, lije jako z konve a mlha se válí  výsledků i vyhlašování s předáním cen a 
mezi stromy. Pro závodníky, ale hlavně pro medailí(díky,Ivane), náš „bufík“ (na sním-
pořadatele je to obtížnější situace. Začalo ku) s dobrotami našich členek, maminek i 
to v roce 2017 při Mistrovství a veteraniádě babiček klubových dětí (moooooooc 
ČR na klasické trati, pokračovalo o rok děkujeme), ale i vlastnoručně točeným 
později při oblastním závodě Pohárku pivem a grilováním klobás (nechcete se tím 
(pořádně začalo pršet při skládání živit - Roberte, Libore a Jardo?), dětský 

V sobotu 23. 11. 2019 se konal 4. ročník nohejbalového turnaje trojic Kunratická smeč. Na tento 
velice dobře obsazený turnaj jsme poslali dva týmy, které reprezentovaly Chrastavu poprvé v 
nových dresech, za což bych chtěl moc poděkovat městu Chrastava. V silné konkurenci jsme 
obsadili krásné 2. a 12.místo. Do konce letošního roku ještě odehrajeme dva turnaje, z toho 
jeden benefiční. Za nohejbalový oddíl Spartaku Chrastava přeji všem krásné a pohodové prožití 
vánočních svátků a do nového roku pevné zdraví.                                            Slávek Sehnoutka

M. Březinová,
ředitelka

závodu
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koutek pro hlídání dětí závodníků, dětský závod pro nejmenší, 7 
„toiek“, hasičská cisterna s vodou pro mytí závodníků (jediná ta asi v 
dešti nebyla příliš využita)…
Obrovský dík patří všem členům a našim příznivcům za jejich 
pomoc kdykoli a kdekoli při pořádání Pohárku, jste báječní! Chtěli 
bychom také poděkovat chrastavským sponzorům –RECO design 
a Lékárna Chrastava -  i za pomoc Městské policii Chrastava.
Naše omladina kromě pomáhání si mohla i zazávodit a tady jsou 
některé její výsledky:
D10L 10.T.Prokopová, D10 5.K.Čulíková, D14 9.B.Lipenská, D16 
1.K.Matyášová, 3.S.Tomanicová, H12 13.M.Krojidlo, 14.T.Polák, 
H14 7.K.Březina                                    
P.S. Nejhorší  ale bylo skládání promáčených stanů a veškerého 
materiálu  a pak sušení všeho.

2.OCENĚNÍ
Liberecký kraj ocenil  12. 11. 2019 úspěšné mladé sportovce, kteří 

medaile-stříbro na krátké trati, bronz ve smíšených štafetách.Týno, získali v letošních IX. hrách letní olympiády dětí a mládeže 2019 
děkujeme ještě jednou za tvé úspěchy, ale i za reprezentaci našeho některou z medailí. A to byla i naše Týna Matyášová (D14-na 
klubu OK CHA.                                             Eva Kašková, OK CHAsnímku ze slavnostního shromáždění), která měla svém kontě dvě 

Podzim v oddíle PERSEUS
Na podzimní výpravě jsme ze Smědavy zdolali jednu méně známou 
Jizerskou tisícovku Černý vrch 1025 mnm. Na vrchol nevede 
značená cesta a možná právě díky tomu jsme nemuseli hledat 
houby, stačilo je jen sbírat. Nebyl problém najít hřib s kloboukem o 
průměru v desítkách centimetrů nebo i trojici srostlých praváků. Na 
Čertově skále poblíž vrcholu jsme našli pomníček – tabulku se 
čtyřmi jmény milovníků Jizerských hor, kteří zemřeli daleko odsud 
na bojištích první světové války. Pak jsme sešli dolů na Promenádní 
cestu ke kiosku. Zde si děti kupovaly občerstvení a jak je tu zvykem, 
musely si i samy určit cenu kupovaného pití.

Dalším naším objevem byly rašelinná Černá jezírka. Přestože byla 
nepříliš vzdálená, dostat se k nim nebylo jednoduché. Rašelina se 
pod nohama i v okolí nezvykle houpala, vyžadovalo to pevné nervy. 
U jezírek jsme objevili i masožravou rostlinu rosnatku 
okrouhlolistou. Někteří jedinci už byli natolik obtěžkáni houbami, že 
jsem začínal mít strach, zda dojdeme zpět na Smědavu k autobusu. 
To jsme naštěstí dokázali a za odměnu si někteří z nás koupili 
vyhlášený borůvkový koláč.

Letošní rok v oddílu probíhá v detektivním duchu staré Anglie a 
náměty jsou zejména z povídek o S. Holmesovi. Další tentokrát 
vícedenní výprava nás zavedla v pátek večer do Jičína. V sobotu 
ráno bylo uplakané mlhavé počasí, ale celodenní detektivní hra „Do 
neznámého města“ byla odstartována. Jednotlivé detektivní týmy 
pátraly po památkách, zjišťovaly názvy budov z fotografií, vyptávaly 
se zdejších občanů, určovaly stromy a zapisovaly si zjištěné 
poznatky. Na závěr se dostavily na místo činu do Bílého mlýna a za 
pomoci indicií a šifer odhalily minulost této zřícené stavby. 
Odpoledne se na naši služebnu Scotland Yardu vrátili prokřehlí 
detektivové. Zde je čekalo menší překvapení - teplé kakao a 
pražené ochucené vločky.  

Také jsme absolvovali se staršími dětmi tradiční podzimní expedici 
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Pět přání pro Chrastavu
Před několika roky na návštěvě Varnsdorfu a konkrétně Červeného kostela napsala malá děvčata z našeho turistického oddílu dopis 
starostovi Varnsdorfu. V dopise zmínila neutěšený stav této krásné, 
ale uzavřené památky. K mému překvapení jim pan starosta odpo-
věděl. Popsal, že Město Varnsdorf jedná o převodu majetku – 
kostela. Nedávno jsem na Českém rozhlase 2 (stanice Praha) 
zaslechl zprávu, kde informovali, že i v letošním roce proběhly 
opravy Červeného kostela ve Varnsdorfu v řádech několika milionů.
Blíží se Vánoce a inspirovalo mne vyplněné přání dívek. Rád bych si 
přál něco co, se týká Chrastavy. Prvním přání bych zůstal věren 
sakrálním památkám. V roce 2009 byl v rámci turistického pochodu 
na Výhledy zpřístupněn kostel Navštívení Panny Marie v Horním 
Vítkově. Překvapilo mne, jak musel být krásný původní interiér 
tohoto kostela. Nevadí mi pohled na omlácený kostel v exteriéru 
(když je na kostele slušná střecha), má to svoje kouzlo, které po 
opravě někdy přestane ze stavby vyzařovat. Proto bych přál tomuto 
kostelu citlivě opravený interiér.
Další moje přání se týká zeleně v Chrastavě. Je dobrým zvykem, že 
se po poražení stromu v Chrastavě zasadí v blízkosti nový strom. 
Přál bych si, aby se toto pořadí obrátilo a nové stromy se sázely o 
něco dřív v blízkosti starých, než se pokácí ty staré. A dále bych přál 

městským stromům zejména javorům a lípám citlivější prořezávku 
než se děje v současnosti.
Třetí  přání  míří  k  vyžití  v  Chrastavě  za  horkých  dnů.  Koupaliště 
v Chrastavě je velké, ale prázdné. Voda z Vítkovského potoka zej-
ména v letošním a loňském suchu se projevila, že vyhovuje vodním 
rostlinám, ale téměř nikoho nenalákala ke koupání.  Proto jsem velice 
rád, že se Město Chrastava řešením zabývá a je díky tomu zpraco-
vána dokumentace na nerezový bazén, který by byl zásobován vodou 
z vrtů. Proto bych přál nám chrastavským občanům brzkou realizaci 
tohoto záměru.
Čtvrté přání se týká cest v okolí Chrastavy. Poměrně nedávno byla 
opravena pěší a cyklostezka podél řek „Paradýzem“ do Bílého 
Kostela. Na jaře a v létě se tam vyskytují téměř davy lidí. To nám 
zároveň napovídá, že takových cest bychom tu měli mít víc. Za 
hřbitovem občas potkávám statečné chrastavské maminky tlačící po 
pěšinkách a loukách kočárky. Nejen pro ně bych zkapacitnil stávající a 
za mokra nepoužitelné stezky. Třeba od sídliště Střelecký Vrch k 
Lučnímu rybníku /dnes tudy vede pěšina/ okolo kterého by mohla být 
široká perková nebo šotolinová cesta s odvodněním.  U rybníka bych 

doplnil lavičky, koše a nějakou tu prolézačku pro děti. Pak bych navázal odtud cesty směrem ke hřbitovu, k Bedřichovce, ale i například k 
Vísce. V současnosti tu náznaky stezek jsou a za sucha po nich lze většinou i projít. Do přítoků za Lučním rybníkem nějaká dobrá duše občas 
vyrobí i provizorní mostky, ale trvalejší řešení by bylo vhodnější, i když chápu, že vše má nějakého vlastníka a budování cest není 
jednoduché.  K Vísce, která se poměrně rozrůstá, a kde stávající automobilový provoz přece jen stoupá, bych k stávající malé silnici připojil 
stezku pro pěší a cyklisty.
Páté přání připojuji, protože mám čerstvý zážitek a také vím, že se snad již brzy splní. Jedná se o dokončení cest na sídlišti Střelecký Vrch. 
Zde jsem ráno ještě za tmy a mokra spěchal do práce. Část chodníku čekala na své dokončení, lampa přede mnou byla účinně odstíněna 
zaparkovanou stavební technikou. Jak již tušíte, následovalo ověření pravidla o přitažlivosti zemské.
Na závěr přeji všem /hlavně těm, kteří dočetli až sem/ pěkné prožití vánočních svátků a hodně zdraví a sil do Nového roku 2020.
                                                                                                                                                                                               Robert Kopecký

se stany do hor. Vrátili jsme se po 17 letech tam, kde tyto expedice začaly do západní části Krušných hor. Zažili jsme mnohé včetně 
nádherných výhledů na přehradu Fláje vč. západu slunce nad touto ojedinělou přehradou, Milešovku vystupující z inverze. Vstávali jsme za 
tmy a poslední noc jsme si užili i omrzlé stany.                                                                                                                Robert Kopecký - Rolf

Oddíl zápasu TJ Spartak Nelson Chrastava
Mezinárodní turnaj mládeže „Akvasalon”, Hradec  Králové, 21. září  2019

Celkem  startovalo na turnaji 165 závodníků z 18 oddílů ČR, Polska a Slovenska. Naši mladí si vedli více než dobře. Tento turnaj probíhal v 
zápase ve volném stylu, který trénují v našem oddíle dívky , chlapci se hlavně  věnují  zápasu řecko-římskému.O to více vyniká úspěch Bena  
Gänsela, který po velkém boji porazil všechny své soupeře, specializující se na volný styl. Jen těsně unikla medaile Aleši Kasalovi.   
Vybojovali jsme   4 medaile ( 1 x 1 místo, 2 x 2 místo a 1 x 3 místo) .
Přípravka  A:  31 kg - Novák Daniel - 6.místo, 43 kg - Yaremkiv Denys - 9.místo, 43 kg - Musil Štěpán 10.místo                                                        
Přípravka  B:  28 kg - Gänsel Benjamin - 1.místo, Nováková Julie - 6.místo, 31 kg - Kasal Aleš - 4.místo, 35 kg - Hakl Tomáš - 
7.místo, 39 kg - Čihák Vítězslav - 2.místo, Saparová Zuzana - 3.místo / Ml.žákyně: 63 kg –Saparová  Marta - 2.místo 
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Zápas řecko římský
Turnaj mládeže o pohár primátora města Chomutova

CHOMUTOV / 5. října 2019

Celkem  startovalo na turnaji 121 závodníků z 15 oddílů. Opět si z 

našich borců nejlépe vedl v přípravce B  Benjamin Gänsel , který ve 

váze do 28 kg  nedal svým soupeřům šanci  a po výborném  výkonu 

si připsal další vítězství. Nadějné výkony předvedli ještě Jakub 

Ambrož  (5. místo ) a Aleš Kasal (8. místo).

Výsledky jednotlivců:

přípravka A:
31 kg – Novák Daniel - 4.místo, 43 kg – Musil Štěpán - 7.místo
přípravka B: 
25 kg – Ambrož  Jakub - 5.místo, 
28 kg -Gänsel Benjamin - 1.místo, Nováková Julie - 9.místo  
31 kg – Kasal Aleš - 8.místo
ml. žáci: 63 kg – Tvrdek Daniel - 5.místo  

Mikulášský turnaj mládeže / Krásná   Lípa / 23. listopadu 2019

 Celkem 23 mladých zápasníků z našeho oddílu se zúčastnilo  
mikulášského  turnaje mládeže, který se konal v Krásné  Lípě.

 Turnaje se zúčastnilo celkem 106 zápasníků z deseti oddílů ČR a 
jednoho oddílu z Polska. Naši mladí borci si vedli velice dobře.                                                                                         
Vybojovali   celkem 18 medailí (9 x 1.místo, 5 x 2.místo, 4 x 3.místo) 
.                        V soutěži  družstev bylo pořadí :
1. místo   Spartak  Chrastava               195 bodů                
2 .místo   ASK Valzap Chomutov         108 bodů               
3 .místo   Master Lodž (Polsko)              91 bodů   

ml. žáci (2006 - 2007)                                          
57 kg – Matuška Ondřej - 6 místo
70 kg – Tvrdek Daniel - 3.místo
přípravka C (2012 - 2013)
20 kg – Hazi Vojtěch - 1.místo,  Melč František - 2 .místo  
22 kg –  Hroudová  Adéla - 2.místo, Kopecký Matěj - 3.místo
25 kg – Sehnoutka Vojtěch - 1. místo     
28 kg – Musil Radovan - 1.místo
31 kg – Hajna Vojtěch - 1. místo  
přípravka B (2010 - 2011)        
28 kg – Nováková Julie - 5.místo         
31 kg – Gänsel Benjamin - 1.místo       
35 kg – Kasal  Aleš - 2.místo        
39 kg – Hajna  Antonín - 2.místo, Čihák  Vítězslav -  3.místo        
43 kg – Hazi František - 1.místo
52 kg – Loučka Michal -1.místo      
přípravka  A (2008 – 2009)
35 kg – Soukup Matouš - 2.místo, Novák Martin -  4.místo,
35 kg – Novák Daniel - 5.místo
43 kg – Musil Štěpán - 6 místo
47 kg – Hazi Karel - 2.místo
Přípravka A (dívky)                                             
63 kg – Starhoňová Kateřina - 1.místo         
ml.žákyně :                                                            
63 kg – Saparová Marta - 1.místo                                                    

    

Turnaj  přípravek a nováčků /  V A R N S D O R F 
10. listopadu 2019

    Slovan Varnsdorf po 10 letech obnovil znovu svoji činnost a tak 
v rámci propagace zápasu uspořádal malý turnaj pro ty nejmenší. 
Zúčastnilo se 47 budoucích zápasníků ze 4 oddílů (Varnsdorf, 
Krásná Lípa, Liberec a Spartak Chrastava). Naši se opět ukázali a 
vybojovali 8 medailí.
16 kg – Sehnoutková Eliška - 1.místo
19 kg – Melč František - 1.místo
21 kg – Kopecký Matěj - 2.místo
22 kg – Hroudová Adéla - 1.místo
23 kg – Kácovský Ondřej - 1.místo
24 kg – Sehnoutka Vojtěch - 1.místo
27 kg – Musil Radovan - 3.místo
41 kg – Loučka Michal - 3.místo
57 kg – Matuška Ondřej - 2.místo     
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 Opět po roce jsme byli pořadateli turnaje těch nejmenších 
zápasníků. Na tomto turnaji se kromě těch zkušenějších borců 
představili i Ti , pro které to byla jejich první zkušenost na žíněnce.   
V soutěži družstev jsme obsadili za zcela suverénním oddílem z 
Havl. Brodu výborné 2. místo. Celkem se  zúčastnilo 86 mladých 
talentů z 9 oddílů. 
   Naši mladí  borci  vybojovali celkem 14 medailí (5 x 1.místo, 5 
x 2.místo a 4 x 3.místo).
---------------------------------------------------------------------------------------
V soutěži družstev bylo pořadí :
1.místo                 Jiskra Havlíčkův Brod                            514 bodů
2.místo                Spartak Nelson Chrastava                  386 bodů
3.místo                Sokol   Borohrádek                                180 bodů        

výsledky chrastavských nadějí  : 
přípravka C                           
20kg - 2.místo   Kopecký Matěj                       
22kg- 1.místo   Sehnoutka Vojtěch
25kg- 1.místo   Hroudová  Adéla                       
25kg- 2.místo   Kácovský Ondřej                    
31kg- 2.místo   Hajna  Vojtěch                    
  
přípravka B     
25kg- 4.místo   Ambrož Jakub
28kg- 4.místo  Nováková Julie
31kg- 3.místo  Gänsel  Benjamin
35kg- 3.místo  Kasal  Aleš, 4.místo  Hakl  Tomáš    
39kg-1.místo  Hajna  Antonín,  2.místo  Čihák Vítězslav                        
 43kg- 4.místo Hazi František

přípravka  A  (chlapci)                                                    
31kg-3.místo   Novák Daniel                      
35kg-4.místo   Soukup Matouš, 5.místo   Novák Martin                      
47kg-3.místo   Hazi  Karel, 4.místo  Musil  Štěpán,    
47kg-5.místo   Zajíček Vojtěch 

přípravka  A  (dívky)                    
43kg- 1.místo   Ambrožová  Daniela
63 kg- 1.místo  Starhoňová  Kateřina, 2.místo  Saparová  Marta

 ml. žáci:                                                                             
63kg- 4.místo  Tvrdek Daniel    
                                                                                   
  Turnaj zahájil starosta města Chrastavy ing. Canov. Chtěl bych 
poděkovat všem rodičům, kteří se turnaje zúčastnili a pomohli 
zajistit hladký průběh závodu. To znamená zajištění občerstvení, 
moderování turnaje, zdravotní dozor, vypisování diplomů, 
maminkám za upečení dobrot. Tatínkům za dovoz zapůjčených 
stolů, židlí, žíněnek a za vzorný pitný režim – výborná malinovka 
apod. Nesmím také  zapomenout  poděkovat  paní Šírové, která 
nám zajistila výborný guláš, uzeniny apod. Po skončení bojů pan 
starosta předal  nejlepším zápasníkům medaile a diplomy.  A úplně 
na závěr poděkování všem za vzorný úklid sportovní haly.                     
Díky.                                     Alois Stahoň , předseda oddílu zápasu

Turnaj talentované mládeže v zápase ř.ř. a ve volném stylu / Chrastava / 2. 11. 2019

Zprávy z vítkovské školy

Recyklace hrou
Naše škola je zapojena do dlouhodobého projektu, který spojuje 
vzdělávací program a soutěže se zaměřením na třídění a recyklaci 
odpadů. Ve škole celoročně sbíráme a třídíme odpad, za sběr 
baterií a elektrozařízení a za splněné soutěžní úkoly získáváme 
body, které jsme v listopadu využili na uskutečnění besedy. Žáky 
přijel navštívit lektor, který je pomocí her, úkolů a videí seznámil s 
problematikou recyklace odpadů. Žáci si vyzkoušeli rozebrat prač-
ku, počítač i baterii a zopakovali si význam třídění odpadu. 

Mgr. Klára Beníčková, učitelka
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STRAŠIDELNÝ VÍTKOV 

Páteční 25. říjen byl úplně jiný, než ostatní dny. Ve vítkovské škole a školce létaly čarodějnice, pobíhala strašidla a spousta dalších příšer. 

Konala se tu halloweenská výuka. Od rána na děti čekala spousta kouzelných a tajemných úkolů v jednotlivých předmětech, dlabání dýní, 

kostlivcův tanec a výroba tradičního kouzelného elixíru. Dětičky z mateřské školky se také proměnily v kouzelné bytosti a ke školákům se 

přidaly. Celé dopoledne zakončila přehlídka kostýmů a diskotéka!                                                                     Bc. Daniela Reslová, učitelka
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Sbor dobrovolných hasičů

Hasiči radí občanům

Dorost na závodě požárnické všestrannosti
V sobotu 9. 11. se v Karlinkách konalo podzimní kolo pro dorost a 

sice branný závod požárnické všestrannosti. Na start soutěže se 

postavilo 12 družstev a téměř 80 jednotlivců napříč kategoriemi 

mladší, střední a starší dorost.
Nás sbor vyrazilo reprezentovat šest dorostenců. Eliška Kopecká a 

Lucie Křížová v kategorii mladších dorostenek, Anna Machatá, Petr 

Málek  a  Adam Sičák  v kategorii  střední  dorost  a  Monika Křížová 

v kategorii starší dorost.
Všichni závodníci bojovali statečně nejen se samotnou soutěží, ale i 

s velmi nepříznivým počasím, vytrvalým deštěm a teplotou okolo 5 

stupňů..I přes toto se jim podařilo umístit se na předních příčkách. 

Petr Málek obsadil 3.místo, Eliška Kopecká 5. místo, Adam Sičák a 

Monika Křížová obsadili 6. místo.
Dorostencům nyní začne zimní příprava a pravděpodobně nejbližší 

soutěž, která je čeká, bude Jablonecká hala dorostu v březnu 2020.

12.11.2019                                                                        Židlický V.

Prožijme advent i vánoční svátky v klidu a bezpečí

Čas adventu se každým rokem slaví po čtyři neděle před vánočními svátky. Letos připadá první adventní neděle na 1. prosince. Také lidé v 
České republice si oblíbili tradiční oslavy adventního období, ke kterému patří zapalování čtyř svící na adventních věncích. Světlo svíček 
může přinést do každého domova atmosféru klidu, pohody a předvánočního rozjímání, ale také neštěstí, pláč, ztráty na majetku, zdraví a 
někdy i životech. Abychom předešli podobným nehezkým zážitků s ohněm, máme tu několik základních rad, jak nakládat se zapálenými 
svíčkami, olejovými a aromatickými lampami. 

· Nikdy nenechávejme zapálenou svíčku nebo aromatickou lampu bez dozoru dospělé osoby, přitom pozor na únavu, usnutí 
apod. Zabraňme, aby na hořící svíčku dosáhly malé děti. Hlídejme také starší děti a domácí mazlíčky.

· Pod každou zapálenou svíčku, olejovou nebo aromatickou lampu patří podložka z nehořlavého materiálu o dostatečné šíři, 
například z keramiky, kovu nebo kalíšek ze žáruvzdorného skla. Pokud dojde k převrhnutí či roztavení svíčky, zabrání se nehořlavou 
podložkou rozšíření ohně na nábytek, interiérové textilie a další vybavení domácnosti. Nikdy nedávejme pod svíčky ubrousky z 
hořlavých materiálů, jako je například papír či textil.

· Odstraňme z dosahu hořících svíček všechny hořlavé materiály a ozdoby, jako jsou větvičky jehličnatých stromů a další 
ozdoby z plastů, textilií či papíru.

· Pozor na vznik průvanu v místnosti, který může svíčku převrhnout nebo plamen rozkmitat a zapálit okolní ozdoby na věnci nebo 
svícnu, případně záclony a další bytové textilie.

· Dbejme již při nákupu svíčky či adventního věnce o bezpečnost. Například svíčky, které mají v sobě zalisované suché květy, listy 
nebo jiné hořlavé materiály, mohou po prohoření tuto ozdobu snadno zapálit a následně způsobit požár, který se v bytě šíří velmi 
rychle.

· Pokud na adventním věnci nejsou svíčky umístěné v misce z nehořlavého materiálu, který oddělí svíčku od dekorace a zachytí 
horký vosk, svíčky v žádném případě nezapalujme. Věnec s nezabezpečenými svíčkami ponechme pouze jako dekoraci. 

Požáry vánočních stromků
Požáry vánočních stromků od zapálených svíček a prskavek se už objevují ojediněle, protože většina domácností dnes využívá elektrické 
osvětlení. I u něho bychom měli dodržovat základní bezpečnostní pravidla. Tedy kupovat výrobky nejlépe v běžné prodejní síti, 
opatřené českým návodem použití a s příslušnými certifikáty. Hasiči totiž evidují také několik případů z minulých let, kdy kvůli 
elektrickému zkratu začal hořet vánoční stromek. 
Vaření a pečení
Vánoce jsou také obdobím přípravy svátečních pokrmů. Při pečení, vaření a smažení nenechávejme bez dozoru zapnutý sporák nebo 
vařič, dbejme zvýšené opatrnosti při vaření, aby nedocházelo ke vznícení připravovaných potravin. Pamatujme, že např. horký olej na 
pánvi a jiné hořlavé kapaliny se nesmí hasit vodou, jinak může snadno dojít k „výbuchu“, rozšíření požáru na digestoř a kuchyňskou linku, 
případně popálení. Pokud se na pánvi vznítí potraviny, je nejlepší pánev zakrýt pokličkou, navlhčenou utěrkou nebo třeba plechem na 
pečení a oheň tak udusit, případně použít hasicí přístroj s náplní určenou speciálně na jedlý tuk. Před začátkem hašení je třeba vypnout 
přívod energie.
Zábavní pyrotechnika
Lidé spojují oslavy nejen Silvestra a Nového roku, ale v posledních letech i vánočních svátků, s efekty zábavní pyrotechniky, jejíž používání 
má svá pravidla. V některých obcích upravuje místo a čas používání zábavní pyrotechniky obecně závazná vyhláška. Také 
vypouštění lampionů štěstí je v některých městech a obcích zcela zakázáno.
        · Zábavní pyrotechnika nepatří do rukou dětem.

· Dodržujme vždy pokynů výrobce.
· Zábavní pyrotechniku neodpalujme pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek.
· Pyrotechnické předměty odpalujeme v dostatečné vzdálenosti od osob i zvířat, abychom zamezili zraněním nebo případnému 

poškození sluchu. 
· Pro odpalování různých pyrotechnických předmětů zvolme volná prostranství, neodpalujme je v uzavřených prostorech, 
        v blízkosti aut a zástavby. I zbloudilá světlice může zapálit například obložení balkonu či jiné hořlavé materiály.

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje přeje klidný čas adventu a krásné vánoční svátky!
                                                             por. Mgr. Iva Michalíčková, koordinátorka preventivně výchovné činnosti HZS Libereckého kraje
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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

Přednášky v Rodinném centru Domeček 
 V uplynulém měsíci jsme v Komunitním centru 
Bétel uspořádali pro veřejnost dvě přednášky.  
První byla s Jolanou Krásnou na téma „Vztahy 
mezi sourozenci“. Mluvilo se o vytváření vztahů 
dětí nejen podle pořadí jejich narození, ale také 
podle temperamentu. Jedním z úkolů rodičů je 
pomoci dětem naučit se vyrovnat se sami se 
sebou, ale také s ostatními lidmi. Rodina je v pod-
statě trenažér fungování v dospělém věku. Jak 
probíhal tento „trénink“ se odrazí na mezilidských 
vztazích, včetně partnerských. Ovšem svět není 
černobílý a tak jsme ovlivněni i jinými faktory, např. 
druhem a kombinací inteligence, kterých podle 
psychologů existuje více. Také zaznělo, jak 
důležité jsou některé metody řešení dětských 
sporů, které často používáme automaticky, ale mají 
přesah do dalšího utváření osobnosti, a to v pozi-
tivním i negativním slova smyslu.
  V druhé přednášce „Šikana – co mohu udělat já 
jako rodič“ nám ředitel společnosti Maják, o.p.s. 
Jan Molnár vysvětlil, co ještě šikana není a kdy ano. 
Také to, jaké změny v chování dětí mohou 
naznačit, že se naše dítě setkává s šikanou. Šikana 
probíhá skrytě před zraky dospělých, a proto je 
těžké ji odhalit. Po přednášce máme také přehled, 
na které instituce se můžeme obrátit v případě 
podezření na tuto agresi.
  Děkujeme oběma přednášejícím za poutavé 
vyprávění. A také hostům za to, že přišli, pokládali 
zvídavé otázky a přispívali do diskusí svými 
zkušenostmi. Díky tomu odcházeli všichni 
obohacení o mnoho poznatků a podnětů.

                                     Slávka Kasalová

Podzimní výlet Klubu Evergreen 55+ do muzea
Ve středu 16. listopadu navštívil klub EVER-
GREEN 55+, který spolupracuje s organizací 
Přístavu 3V, Muzeum Českého ráje v Turnově.  
Sešlo se nás 16 a muzeum nás příjemně pře-
kvapilo. Čekalo na nás několik pater různých 
expozic. Začali jsme odshora výstavou 
současného umění a postupovali dolů. V dalších 
patrech nás čekaly expozice z prehistorie Českého 
ráje, archeologických vykopávek a také lidové 
architektury a kultury. Zaujaly nás osobnosti 
turnovska, ale i expozice o drahých kamenech a 
jejich zpracovávání, či šperkařské výrobky. 
Neotřelá byla výstava „luminiscence“ ve skle-
peních muzea a také expozice horolezectví s ná-
zornými ukázkami. 
  Po návštěvě muzea jsme prošli historickým 
centrem města a jako sladkou tečku navštívili 
místní cukrárny. Návštěvu muzea mohu vřele 
doporučit.                                                  Jiří Helis
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V úterý 12. 11. 2019 proběhla v Domově rozdíl od dravců, kontaktní zvíře. Viděli i 
sv. Vavřince Chrastava atraktivní před- slyšeli jsme  puštíka, sýčka, sýce, sovu 
náška Tajemné sovy. Jednalo se o před- pálenou, sovu sněžnou, výra velkého, 
stavení o sovách a se sovami. Program výrečka a další představitele těchto 
pořádalo pražské občanské sdružení nočních ptáků. Dověděli jsme se o 
Penthea pod vedením pana Kolomazníka, způsobu jejich života, technice lovu, jak 
ornitologa, sokolníka, který v Praze vidí a slyší, čím se živí a proč jsou některé 
provozuje také záchrannou stanici pro druhy v současnosti velmi ohrožené. Na 
volně žijící zvířectvo. závěr programu byl každý divák odměněn 

malým dárkem, obrázkem sovy dle Představení bylo otevřené i pro veřejnost, 
vlastního výběru. pozvání přijali chrastavští senioři. Díky 

pečlivě připravenému, interaktivnímu Po velmi pozitivní odezvě ze strany 
programu, poutavému vyprávění pana účastníků jsme se rozhodli využít nabídky 
Kolomazníka i jeho vědomostním otáz- sdružení Penthea na další programy a již 
kám jsme měli možnost seznámit se se nyní se těšíme na přednášku Příroda 
sovami žijícími na našem území. A nejen kolem nás, která proběhne 5. března 
to, mohli jsme si je prohlédnout z blízka a 2020.  A máme přislíbenou i mluvící stra-
dokonce si je pohladit, sova je totiž, na ku!

Tajemné sovy v Domově sv. Vavřince v Chrastavě

DĚKUJI touto cestou kamarádům z oddílu nohejbalu za hezkou oslavu a dárky k mému životnímu jubileu. Všem moc 
děkuji!                                                                                                                                                        Zdeněk Matuškovič
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nabízím k dlouhodobému PRONÁJMU BYT 1+1 v Mostní ulici. Kontakt: 723 637 146 

INZERCI v Chrastavských listech lze sjednat v kanceláři S-klubu.

Inzerce – soukromá a firemní
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Pokud hledáte vhodný dárek pro sebe, pro své blízké či kamarády, můžete jim pod stromeček nadělit nové knihy s historickou tématikou, 
zaměřené na naše město Chrastavu. Autorem knih je badatel a patriot Ivan Vydra.

Volným pokračováním knihy o božích mukách a sochách s názvem „Boží muka a pomníky jako součást krajiny na Chrastavsku“ je kniha 
„Není patník jako patník aneb známé  i méně známé zajímavosti Chrastavska“ (vyšla v prosinci 2018). Pokud vás zajímá účel zřízení a 
historie různých sloupků a patníčků na katastru města Chrastavy, na polích i v okolních lesích, pak vězte, že je kniha určena právě pro vás. 
Najdete v ní chrastavské nárožní kameny, mezníky panství, katastrální a geodetické body, mezníky městských lesů, kilometrovníky atd. 
Kniha je plnobarevná, fomátu A5, má 110 stran a obsahuje mnoho barevných ilustrací. Stojí 249,-Kč.

Nejen dětem je určena nová plnobarevná publikace „Pověsti a příběhy z Chrastavy a okolí“ (vyšla v červnu 2019). Najdete v ní pověsti, 
které se odehrály na Chrastavsku a v nejbližším okolí. Příběhy jsou doplněny o místopis, fotografie z míst dějiště pověstí a o řadu 
zajímavostí. Vyšly dvě verze – se stejným obsahem – formát A4 má velká písmena, 
aby se dětem dobře četla (cena 149,-Kč), formát A5 je kapesní a stojí 119,-Kč.

Obě publikace jsou k dostání v chrastavském informačním centru na náměstí 1. 
máje nebo ve firmě RECo design s.r.o. (telefon 603 260 778) ve Vítkovské ulici, kde 
lze případně získat i podpis či věnování autora.     Příjemnou četbu přeje Ivan Vydra.

Potěšte blízké knihou o chrastavské historii a pověstech
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Fotogalerie – křest Chrastavského kalendáře 2020

Městská knihovna
11. 11. 2019
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Vánoční provoz Městského úřadu Chrastava
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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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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

NOVÉ SÍDLO: Loudátova 269 – 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

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!

vše od vizitky po billboard

VÝROBCE REKLAM
TISKÁRNAgrafické studio
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