
V sobotu 8. srpna 2020 proběhla v Bílém třeba jen centimetr trubky. Tímto si však pochopitelně zasloužilo mnohem 
Kostele vzpomínková akce Libereckého způsobem se zásluhou pana Janouška více chrastavských osobností. Věřím však, 
kraje na povodně 2010, které se zúčastnili velmi urychlila obnova, neboť takto byly že největší odměnou pro všechny je to, že 
starostové všech tehdy zasažených obcí. 
Pan hejtman Martin Půta ocenil 10 let od 
povodní na návrh starostů měst a obcí 14 
osobností (podmínkou bylo, že dosud 
nesměli být oceněni). 
Za Chrastavu ocenění získal pan Martin 
Janoušek. Pan Martin Janoušek se jako člen 
povodňového štábu od samého počátku 
intenzivně podílel na jeho práci. Navíc jako 
vedoucí stavebního odboru prosadil 
záchranu řady domů před demolicí a řídil 
demolice tam, kde již nešlo pomoci. 
Pan Martin Janoušek zařídil, projednal a 
vyjednal v době nouzového stavu rekon-
strukci veškerých zničených mostů a lávek 
na katastru města. Čtete dobře, ve všech 
případech se de iure jednalo o rekonstrukci, 
nikoli o nové mosty či lávky (včetně 
transbordéru), i když z toho původního zbyl 

odstraněny prakticky veškeré byrokratické se tehdejší mimořádné nasazení vyplatilo, 
průtahy, které za normálních okolností že naše město vzkvétá. 
stavbu nových mostů či lávek provází.                               Michael Canov – 10.08.2020
Krajské ocenění z rukou pana hejtmana by 
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Liberecký kraj oceňoval za povodně

Velitel MP zachránil lidský život

Rekonstrukce Větrné ulice
–

Informace ze Zastupitelstva
a Rady města Chrastava 

–
Tělocvična ve Školní

se bude rekonstruovat
–

 Volby do Zastupitelstva kraje
a do Senátu Parlamentu ČR

–
Pozvání na Hrádecké dožínky

– – – –
PŘÍLOHA:

KRAJ / BULLETIN SPHMCH
KORONAVIR A LIDÉ V CHRASTAVĚ

Dokončení na straně 2

Ve středu 12. srpna jsem obdržel mail následujícího znění: 
Vážený pane starosto.
Dovolte mi, abych touto cestou vyslovil veliký dík a pochvalu 
strážníkovi městské policie Chrastava, který měl službu v noci z 11.-
12. 8. 2020 .
Vykonával jsem noční službu na zdravotnickém operačním 
středisku ZZS LK,p.o. a bylo mi nahlášeno  bezvědomí muže na silnici 
z Chrastavy do Václavic. Jelikož jsem nezískal více informací a 
volajícího se nedalo zpět kontaktovat, požádal jsem sloužícího 
příslušníka o prověření této trasy, zdali se jedná o skutečnost nebo 
zneužití tísňové linky. Sloužící policista bez prodlevy vyrazil do 
terénu a po chvilce kontaktoval tísňovou linku 155, že muže 
skutečně na ulici Vítkovská nalézá. Po konzultaci stavu pacienta s 
operátorkou, bylo zjištěno, že je muž v kritickém zdravotním stavu. Strážník velice 
profesionálně a bez jákehokoliv zaváhání začal provádět neodkladnou resuscitaci.
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Koronavir a lidé v Chrastavě

Velitel MP zachránil lidský život

Sloupky u Lidového domu

Větrná a její rekonstrukce
Dokončení z titulní strany

Díky jeho vstřícnosti a včasnému zásahu byla muži včas poskytnuta odborná pomoc. Velice 
si vážím spolupráce s kolegy z řad IZS s takto vstřícným a profesionálním přístupem.
Prosím předejte můj dík Vašemu strážníkovi.   S úctou    Tomáš Hess, operátor ZOS ZZS LK,p.o.
Tím strážníkem, který poskytnul bezodkladnou resuscitaci byl velitel naší Městské policie 
pan Marcel Másílko. Pan velitel tak zachránil život mladému muži, který by bez jeho zásahu 
neměl sebemenší šanci na přežití. I tímto veřejným způsobem si mu dovoluji poděkovat. Je 
to muž na svém místě a nezachránil lidský život poprvé.              Michael Canov  – 13.08.2020

V letošním roce probíhá akce Bílokostelecká 
II. etapa. Skládá se z rekonstrukce sítí (vo-
dovod, kanalizace, plyn) a samozřejmě i z 
pokládky nového povrchu. Obecně platí, že 
sladit veškeré části těchto děl není zrovna 
jednoduchá záležitost. Jsem velice rád, že 
se v tomto případě podařilo dosáhnout 
realizace vodovodu a kanalizace před 
plynem (plyn je výše položen). 

Součástí II. etapy je i rekonstrukce ulice 
Větrná v nákladu téměř 2,5 mil. Kč. Zde (na 
rozdíl od samotné Bílokostelecké ul.) se 
jedná o tak úzkou komunikaci,  že 
rekonstrukce v daném místě ulici pro 
d op rav u  zce la  u z av ř e  (s  m o ž n ý m  
přechodem jen pro pěší). Podařilo se však, 
zásluhou vstřícných soukromých majitelů 
pozemků (jedna fyzická a jedna právnická 
osoba) dohodnout, že umožní přejezd přes 
své pozemky do sousední paralelně vedené 
ulice a tak se rezidenti bydlící nad úplnou 
uzávěrou (která bude postupovat směrem 
dolů k Bílokostelecké ulici) budou moci 
dopravit až ke svému domu touto 
objížďkou. Za to patří těmto soukromým 
majitelům opravdu velké poděkování. 

Veškeré práce budou probíhat v letošním 
roce. Hotovo by mělo být v listopadu. 

Chrastava  20.07.2020             Michael Canov

I maličkosti mohou zpříjemnit a také zpříjemňují život ve městě. V těchto dnech byla 
dokončena výměna železných sloupků za taktéž železné, ale pozinkované (čímž se 
prodlouží výrazně jejich životnost) před Lidovým domem. Původní byly provizorní, 
zhotovené v rámci popovodňových oprav, ty nové jsou finální. I když nyní ještě budeme rok 
čekat až zinek zoxiduje a budeme moci sloupky ještě  natřít kovářskou černí.   
                                                                                                                           Michael Canov – 15.06.2020

Koronavir, způsobující nemoc Covid 19, zasáhl na jaře roku 2020 doslova celý svět. Chrastava 
mu pochopitelně uniknout nemohla. Přestože do momentu psaní tohoto úvodníku evidujeme 
v Chrastavě jeden jediný pozitivní a dávno vyléčený případ, nic to nemění na závažnosti celé 
situace. Město Chrastava se snažilo prostřednictvím fotografky paní Jany Zahurancové 
zdokumentovat, jak probíhal život v našem městě i v době těch nejpřísnějších 
epidemiologických opatření od března do července tohoto roku. Jak se jí to podařilo, si můžete 
prohlédnout v tomto čísle Chrastavských listů. Ještě úplnější fotogalerie je k vidění na 
internetových stránkách města.  Snad se situace již opakovat nebude a tento fotografický 
seriál nebude mít další díly. 

Michael Canov, starosta                                                                                  V Chrastavě 20.07.2020

Pravomocné vítězství nad podvodníky z Energie Pro
Město Chrastava vyhrálo (jako žalovaný) pravomocně soud nad podvodníky z Energie Pro s.r.o. v chrastavské části podvodu, který svým 
celkovým rozsahem a drzostí nemá obdobu (rozsudek 30.07.2020, písemné vyhotovení doručeno 17.08.2020)  Dle mého právního názoru 
se jednalo o zločinné spolčení firem Energie Pro s.r.o. (Vítězslav Fiala a Lukáš Vagner) a Energie pod kontrolou o.p.s. (David Tejml). 
Chrastava, stejně jako stovky možná tisíce dalších subjektů, především obcí, ale i jejich příspěvkových organizací (škol atp.) uzavřela v roce 
2014 smlouvu se správcem odběrných míst 
Energií pod kontrolou o.p.s. (celorepublikově 
na více než 7 tisíc odběrných míst). Ta měla 
dle článku 2.7. za povinnost uzavírat 
smlouvy s dodavateli.
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Následně byl uzavřen dokument „Plná moc a potvrzení o právních vztazích“, který ve svém posledním odstavci jen potvrzuje oprávnění 
Energii pod kontrolou o.p.s. uvedené v článku 2.7 smlouvy, tj. uzavírat smlouvy s dodavateli, samozřejmě svým jménem a na svoji 
zodpovědnost, jak jinak. A tak také v roce 2015 smlouvy ve všech obcích a jejich příspěvkových organizacích probíhaly. 

Dne 2. listopadu 2015 však došlo k neuvěřitelnému a neuvěřitelně drzému podvodu. Energie pod kontrolou o.p.s. hromadně uzavřela na 
období 1. ledna 2016 až 31. prosince 2019 stovky a tisíce s mluv s Energií Pro s.r.o., nikoli však jako Energie pod kontrolou o.p.s., ale jako 
jednotlivé obce a příspěvkové organizace. Jednu znich podepsala Energie pod kontrolou jako Město Chrastava…. fakt neuvěřitelná drzost a 
podvod. A následně začala subjekty bombardovat se svými požadavky na plnění jimi (v zastoupení Energie pod kontrolou o.p.s.) 
uzavřenými smlouvami. Prý, že Energii pod kontrolou o.p.s. opravňoval k uzavření smluv za subjekty třetí odstavec plné moci. Jak výše 
uvedeno, nesmysl, ten jen potvrzoval, že Energie pod kontrolou o.p.s. může uzavírat smlouvy s dodavateli jako Energie pod kontrolou 
o.p.s. 

Rozsudek odvolacího soudu 
Odvolací krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci, plně potvrdil právní názor Města Chrastava, když pravomocně zamítl žalobu 
Energie Pro s.r.o. a potvrdil rozsudek okresního soudu. 
Odvolací soud mimo jiné konstatuje v bodě 18., že „Plná moc z 25. 8. 2014 byla z hlediska zákona o obcích vystavena procedurálně řádně, 
když její obsah koresponduje s obsahem Smlouvy o energetickém poradenství z 11. 8. 2014 … , zejména s článkem II., body 2.1., 2.2., 2.4., 2.6. a 
2.7.“ a dále, že je „Poskytovatel je povinen uzavírat smluvní vztahy s vybranými dodavateli….“ A dále v bodě 25 „Z výše citovaných 
ustanovení Smlouvy o energetickém poradenství je nepochybné, že obsahově žalovaný s EPK uzavřeli komisionářskou smlouvu ve smyslu § 
2455 o.z. (energetický zákon tento druh smlouvy neupravuje), dle níž se komisionář (zde EPK) zavázal obstarat pro komitenta (zde 
žalovaného) na jeho účet vlastními jménem určitou záležitost za odměnu. Základním znakem této smlouvy na rozdíl od smlouvy mandátní je, 
že komisionář jedná vlastním jménem, tj. vstupuje do smluvních vztahů sám, nikoliv jako zástupce komitenta.

V jediné věci opravil odvolací krajský soud soud prvoinstanční. Prvoinstanční soud soudil, že je smlouva, kterou s Energií Pro za Město 
Chrastava (jako smluvní stranu) neoprávněně podepsala Energie pod kontrolou,  neplatná.  Krajský soud ho opravil, že sice platná je, ale 
smluvní stranou není Město Chrastava, ale sama Energie pod kontrolou o.p.s.  Mafiáni se tak mohou vesele žalovat mezi  sebou.
Nutno dodat, že Energie Pro s.r.o. bombardovala Chrastavu svými neoprávněnými požadavky několik let.  Jako smluvní pokutu za roky 
2016 a 2017 požadovala 419.011 Kč a za roky 2018 a 2019 požadovala 508.588 Kč.  Navíc pak jako úhradu škody za tyto roky 174.551 Kč 
(celkově tedy 1.102.150 Kč). V žalobě, kterou po odmítnutí všech jejich požadavků Energie Pro s.r.o. na město Chrastava podala, však 
kupodivu pokutu a náhradu škody nepožadovala, ale jen úhradu energie ve výši 19.654 Kč plus příslušenství za období 23. ledna až 10. 
února 2016, kdy nám na dvě odběrná místa skutečně energii dodávala. Jenže dodávala nám ji proti naší vůli a tudíž jsme samozřejmě 
odmítali i tuto úhradu. Vysvětlení, proč Energie Pro soudně požadovala jen pro Město bagatelní částku necelých 20 tis., je prosté. 
Očekávala, že nám nebude stát za to se o ni soudit a oni tak dosáhnou uznání platnosti smlouvy a v dalším soudu budou již požadovat 
smluvní pokutu a náhradu škody (a na to by v případě platnosti smlouvy nárok skutečně měli) ve výši přesahující 1,1 mil. Kč + příslušenství 
(které může dosahovat i  stejné či dokonce vyšší výše). 
Majitel Energie Pro s.r.o. Vítězslav Fiala byl tak drzý, že v letošním dubnu poskytl rozhovor, kde starosty a jmenovitě mě osobně hrubě uráží 
jako lidi, kteří neumí číst smlouvy a dodržovat právní předpisy, jak ostatně dokumentuje již titulek  „Starostové musí umět číst 
dokumenty,…“. Jsem rád, že konečně po vynesení prvního pravomocného rozsudku odvolacího soudu v kauze Energie Pro vůbec, mají i mí 
kolegové a ředitelé příspěvkových organizací po celé republice vzor, jak postupovat s podvodníky z Energie Pro s.r.o. Vítězslavem Fialou a 
Lukášem Vagnerem.   
Pravomocný rozsudek odvolacího soudu je konečný, proti jeho znění není přípustné ani dovolání.  Město Chrastava tak definitivně soudně 
odvrátilo žalobu již druhé energetické  společnosti, která se (zdaleka nejen) k Chrastavě chovala nekorektně (tou první byl Amper Market 
a.s.).   
Chrastava  17.08.2020                                                                                         Michael Canov,  starosta

 

Vážení spoluobčané, dovoluji si Vás pozvat na sto sedmdesátý sedmý

VEČER SE STAROSTOU

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

Tentokráte mým hostem bude senátor za volební obvod č. 36 Česká 
Lípa, pod který spadá i Chrastava, pan Jiří Vosecký. Tématem večera tak bude 
logicky především jeho práce v Senátu za uplynulých 6 let se zaměřením dopadu 
(ne)přijatých právních aktů na obce včetně Chrastavy. 

Setkání se koná v pondělí dne 14. září 2020 od 17:00 hodin v CVA 
(bývalé školní jídelně). 
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Rada města na svém zasedání projednala a usnesla se takto:
-  s c h v á l i l a                          

2v návaznosti na své usnesení 2020/02/III odst. 2 ze dne 3. února 2020 pronájem části pozemku par. č. 234/1 – zahrada o výměře cca 180 m , 
v k. ú. Chrastava I, panu Luďku Zlesákovi, za cenu 2.001,- Kč/rok, za účelem zřízení zahrady (zahrádky)
-  s c h v á l i l a                          
v návaznosti na své usnesení 2020/08/IX odst. 2 ze dne 8. června 2020 pronájem části pozemků par. č. 37/3 a par. č. 38/2 – ostatní plocha o 

2celkové výměře cca 73 m , v k. ú. Dolní Chrastava, Asklépios Crete, s.r.o., IČ 07579977, Varšavská 715/36, Praha 2, zastoupený panem 
Miroslavem Paučem, nar. 23. 2. 1979, Jaselská 7, Liberec, za cenu 5.000,- Kč/rok, za účelem zřízení a provozování letní terasy u restaurace
-  s c h v á l i l a                          
v návaznosti na usnesení čj. 2019/14/IX odst. 2 ze dne 14. října 2019, aktualizaci stávající platné Nájemní smlouvy uzavřené dne 20. 

2května 1992, na pronájem části pozemku par. č. 1298/1 o výměře cca 180 m , v k. ú. Chrastava I, panu Pavlu Trčkovi, za cenu 600,- Kč za 
kalendářní rok, vč. návrhu nájemní smlouvy čj. N/30/2020
- s c h v á l i l a                          
v návaznosti na své usnesení 2019/16/V ze dne 25. listopadu 2019 zřízení věcného břemene čj. VB/12/2020, na pozemku par. č. 1496/1, v 
k. ú. Horní Chrastava, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby „IV-
12-4018420 LB–Chrastava-ppč.1326/6,kNN, SS101“, za cenu 4.840,- Kč vč. DPH a náklady spojené se zřízením věcného břemene
- s c h v á l i l a                          
návrh smlouvy o přípravě a realizaci stavby „Obnova povrchů v ul. Bílokostelecká – II.etapa“  se společností: Severočeská vodárenská 
společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50  Teplice, kterou se bude podílet příspěvkem 1.140.327,53 Kč na opravě komunikace 
-  s c h v á l i l a                          
návrh smlouvy o přípravě a realizaci stavby „Obnova povrchů v ul. Na Hůrce“ se společností: Severočeská vodárenská společnost a.s., 
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, kterou se bude podílet příspěvkem 918.001,45 Kč na opravě komunikace 
-  s c h v á l i l a                          
návrh smlouvy o přípravě a realizaci stavby „Obnova povrchů v ul. pod Střeleckým vrchem“ se společností: Severočeská vodárenská 
společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50  Teplice, kterou se bude podílet příspěvkem 760.376,34 Kč na opravě komunikace 
-  s c h v á l i l a
poskytnutí finančního daru ve výši 15.000,-- Kč z. s. Linka bezpečí, se sídlem Ústavní 95, 181 00 Praha 8 - Bohnice, IČO 61383198 a ukládá 
starostovi města darovací smlouvu DR/5/2020 podepsat 
-  v z a l a   n a   v ě d o m í
celkový přehled pohledávek a daňových nedoplatků po lhůtě splatnosti k 31.05.2020 (dle části V., čl. 1, bod č. 3 vnitřní směrnice „Zásady při 
nakládání s pohledávkami“) 
-  s c h v á l i l a
na základě žádosti poskytnutí neinvestiční účelové dotace TJ Spartak Chrastava, spolek, Turpišova 292, 463 31  Chrastava, IČ 467 44 657, 
na pořádání nohejbalového turnaje trojic, ve výši 3.000,- Kč a pověřila starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy 
HFO/VP/29/2020/Sl 
-  s c h v á l i l a
na základě žádosti poskytnutí účelové dotace manželům Jozef Bič a Alena Bičová, oba bytem náměstí 1. máje 139, 463 31  Chrastava, na 
pořízení akumulační nádoby na vodu pro účel zachytávání a akumulaci srážkové vody na pozemku parc. č. 248 – zahrada, a pověřila 
starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy HFO/VP/9/2020/FV/Sl 
-  s c h v á l i l a
na základě žádosti o dotaci z Grantu města Chrastava pro rok 2020 na podporu rozvoje kulturní, sportovní, spolkové činností a cestovního 
ruchu a na základě schváleného rozdělení Grantu zastupitelstvem města Chrastava poskytnutí neinvestičních účelových dotací usnesením 
ze dne 22. června 2020 č. 2020/03/X  příslušné smlouvy takto:

1) s Českým kynologickým svazem ZKO Chrastava - 429, pobočný spolek, Vítkovská č. ev. 53, Dolní Chrastava, 463 31 Chrastava, IČ 
467 48 351, ve výši 20.000,-- Kč,

2) se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska Sboru dobrovolných hasičů Chrastava, Nádražní 203, 463 31 Chrastava, IČ 640 39 
188, ve výši 10.000,-- Kč,

3) s Klubem českých turistů, odbor 107008, Chrastava, Turpišova 407, 463 31 Chrastava, IČ 656 35 540, ve výši 20.000,-- Kč,
4) s Chrastavskou Vískou, z. s., spolek, Víska 19, 463 31 Chrastava, IČ 023 30 318, ve výši 5.000,-- Kč,
5) se Společností přátel historie města Chrastavy z. s., spolek, Liberecká 40, 463 31 Chrastava, IČ 467 47 214, ve výši 10.000,-- Kč,
6) s Českým rybářským svazem, z.s., místní organizace Chrastava, pobočný spolek, Družstevní 107, 463 31 Chrastava, IČ 004 82 

579, ve výši 15.000,-- Kč,
7) se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska Sboru dobrovolných hasičů Chrastava, družstvo žen, Nádražní 203, 463 31 

Chrastava, IČ 640 39 188, ve výši 10.000,-- Kč,
8) s Pionýrem, z. s. – Pionýrská skupina PERSEUS, pobočný spolek, Loudátova 11, 463 31 Chrastava, IČ 693 87 621, ve výši 28.000,-- 

Kč,
9) se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska Sboru dobrovolných hasičů Chrastava, oddíl mládeže, Nádražní 203, 463 31 

Chrastava, IČ 640 39 188, ve výši 20.000,-- Kč,
10) s Českým svazem včelařů, z.s., základní organizací Chrastava, Švermova 356/28, 460 10 Liberec X-Františkov, IČ 467 48 938, ve 

výši 8.000,-- Kč,
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         11) s TJ Spartak Chrastava, spolek (oddíl kuželek), Turpišova 292, 463 31 Chrastava, IČ 467 44 657, ve výši 20.000,-- Kč,
12) s Mysliveckým spolkem Kohoutí Vrch Vítkov, spolek, Dolní Vítkov č. ev. 14, 463 31  Chrastava, IČ 467 45 912, ve výši 5.000,-- Kč,
13) s Českým svazem chovatelů, z.s., základní organizací Chrastava, Pobřežní č. ev. 4, Dolní Chrastava, 463 31 Chrastava, IČ 467 47 

087, ve výši 5.000,-- Kč,
14) se Sborem Jednoty bratrské v Chrastavě, Bezručova 503, 463 31 Chrastava, IČ 467 45 815, ve výši 50.000,-- Kč,
15) se Základní školou Chrastava, náměstí 1. máje 228, okres Liberec - příspěvková organizace, nám. 1. máje 228, 463 31  Chrastava 

(turistický kroužek), IČ 727 41 643, ve výši 5.000,-- Kč,
16) s TJ Spartak Chrastava, spolek (oddíl sálové cyklistiky), Turpišova 292, 463 31 Chrastava, IČ 467 44 657, ve výši 40.000,-- Kč,
17) s TJ Spartak Chrastava, spolek (oddíl stolního tenisu), Turpišova 292, 463 31 Chrastava, IČ 467 44 657, ve výši 50.000,-- Kč,
18) se Základní školou Chrastava, náměstí 1. máje 228, okres Liberec - příspěvková organizace, nám. 1. máje 228, 463 31  Chrastava 

(florbalový oddíl), IČ 727 41 643, ve výši 20.000,-- Kč,
19) s Tělocvičnou Jednotou SOKOL CHRASTAVA, náměstí 1. máje 1, 463 31  Chrastava, IČ 442 23 927, ve výši 50.000,-- Kč;

-  s c h v á l i l a
na základě návrhu správce pohledávek Hospodářsko-finančního odboru MěÚ Chrastava a souhlasného vyjádření finančního výboru návrh 
na odpis pohledávek z místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů na území Města Chrastava, pokut Městské policie Chrastava a pokut Odboru pro záležitosti občanů Městského úřadu 
Chrastava (dle části V., čl. 2, vnitřní směrnice „Zásady při nakládání s pohledávkami“);
-  v z a l a   n a   v ě d o m í   zápis č. 2020/5 z jednání bytové a sociální komise ze dne 8. 6. 2020 
-  r o z h o d l a    o uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS paní Evě Mařanové
-  s c h v á l i l a   zápis do kroniky za rok 2019
-  s c h v á l i l a
1. odměnu řediteli příspěvkové organizace města Chrastava za období XII/2019-V/2020 - Základní škola Chrastava, Trpišovský Aleš
2. odměnu ředitelce příspěvkové organizace města Chrastava za období XII/2019-V/2020 –  Mateřská škola Chrastava, Hochmannová 
Helena
3. odměnu ředitelce příspěvkové organizace města Chrastava za období XII/2019-V/2020 - Školní jídelna Chrastava, Šírová Miloslava
4. odměnu ředitelce příspěvkové organizace města Chrastava za období XII/2019-V/2020 – Základní a mateřská škola Vítkov, Sobotková 
Romana
-  s c h v á l i l a                      
poskytnutí slevy ve výši 30 % z nájemného prostor sloužících podnikání podnikatelům provozujícím maloobchodní podnikatelskou činnost 
nebo poskytujícím služby zákazníkům v provozovně za období od 1. 4. 2020 do 30. 6. 2020, v souvislosti s výzvou k programu COVID – 
Nájemné vyhlášenou Ministerstvem průmyslu a obchodu, kteří si písemně požádají. 
Podmínkou poskytnutí slevy je žadatelem podepsané čestné prohlášení o splnění všech podmínek požadovaných poskytovatelem dotace 
a povinnosti uhradit pronajímateli nájemné v plné výši v případě zamítnutí dotace poskytovatelem. Doklad o přiznání/nepřiznání dotace je 
nájemce povinen doložit do jednoho měsíce od prokazatelného obdržení výsledku přiznání dotace od poskytovatele pronajímateli. 

Usnesení mimořádné Rady města Chrastava č. 2020/11 dne 20. července 2020

Usnesení mimořádné Rady města Chrastava č. 2020/12 dne 30. července 2020

Usnesení Rady města Chrastava č. 2020/13 dne 3. srpna 2020

Rada města na svém zasedání projednala usnesení), v souladu s § 6 a § 27 zákona č. 2. návrh smlouvy o dílo (příloha č. 1b k 
a usnesla se takto: originálu usnesení) se zhotovitelem: PROFIL 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
-   s c h v á l i l a PLUS s.r.o., Dlouhý Most 15, 463 12 Dlouhý zakázek a se Směrnicí Rady města 

Most, IČO: 43225110 na realizaci akce 1. hodnocení a zadání akce „Chrastava – Chrastava č. 1/2020, o zadávání veřejných „Chrastava – modernizace tělocvičny zá-modernizace tělocvičny základní školy“ na zakázek a přidělila zakázku zhotoviteli: kladní školy“ a pověřila starostu jejím 
základě Protokolu o posouzení a hodno- PROFIL PLUS s.r.o., Dlouhý Most 15, 463 12 podpisem
cení nabídek (příloha č. 1a k originálu Dlouhý Most, IČ: 43225110

Rada města na svém zasedání projednala a usnesla se takto: 
- pořízení (nabytí) vozidla Tatra CAS24/8000/800 S3R darem (bezúplatným převodem) od Hasičského záchranného sboru hl. 
města Prahy, Sokolská 62, 121 24  Praha, IČO:70886288, pro zásahovou jednotku HZS Chrastava a pověřila starostu 
odesláním žádosti o bezúplatný převod a následným podpisem  příslušné nabývací smlouvy

Rada města na svém zasedání projednala a usnesla se takto: 
- v z a l a   n a   v ě d o m í   
zpětvzetí výpovědi nájemní smlouvy čj. N/61/2008 společností Pekařství Šumava group a. s., IČ 27354059 a pokračování nájemního 
vztahu založeného touto smlouvou 
- s c h v á l i l a 

2v návaznosti na své usnesení č. 2020/08/XIII odst. 2 ze dne 8. června 2020 pronájem části pozemku par. č. 720/1 o výměře cca 85 m  – 
ostatní plocha, v k. ú. Andělská Hora u Chrastavy, paní Markétě Syrůčkové, za cenu 100,- Kč/rok, za účelem údržby pozemku před domem, 
výsadby zeleně a zamezení přejezdu septiku, vč. návrhu nájemní smlouvy čj. N/33/2020 
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- s c h v á l i l a               
zřízení věcného břemene na pozemcích par. č. 469/5, 695/6, 764/1, 764/3, 699/5 a 700, v k. ú. Dolní Vítkov, a na pozemcích par. č. 1076/1, 
1091, 363/6, 90/1, 1067, 1070/2, 1072, 1071, 1196, 1159/2, 723/2, 1159/1 a 1163, v k. ú. Horní Vítkov, ve prospěch společnosti SVS a. s., 
jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby „Chrastava, Horní Vítkov – vodovod, číslo stavby LI 022 100“, vč. návrhu 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě čj. SBS/21/2020 
- s c h v á l i l a
zřízení věcného břemene na pozemku par. č. 787/1, v k. ú. Andělská Hora u Chrastavy, ve vlastnictví ČR a s právem hospodařit Správy 
železnic, st. org., ve prospěch společnosti GasNet, s. r. o., jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby „oprava místní 
komunikace Andělská Hora u Chrastavy – přeložka STL plynovodu – číslo stavby 880097051“, u které je město Chrastava investorem, vč. 
návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj. SBS/22/2020 
- s c h v á l i l a                                   
v návaznosti na své usnesení 2017/16/III ze dne 9. října 2017 a 2017/19/II ze dne 20. listopadu 2017 zřízení věcného břemene čj.
VB/13/2020 na pozemcích par. č. 761/4, 761/8, 761/14, 761/15, 761/20, 761/21, 761/57, 766/9, 766/13, 766/16, 771/2, 790/1, 790/33, 
852/3, 1428/1, 1428/3 a 1429/3, vše v k. ú. Chrastava I, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., jímž dojde k zajištění strpění umístění, 
zřízení a provozování stavby „IE-12-4005099 - LB - Chrastava – vým. kVN mezi LB_3002 a LB_0721“, za cenu 50.215,- Kč vč. DPH a náklady 
spojené se zřízením věcného břemene 
- 1.  z r u š i l a
své usnesení č. 2020/10/III z důvodu nepodepsání aktualizace smlouvy protistranou
- 2.  s c h v á l i l a                         
v návaznosti na usnesení čj. 2019/14/IX odst. 2 ze dne 14. října 2019, aktualizaci stávající platné Nájemní smlouvy uzavřené dne 20. května 

21992 na pronájem části pozemku par. č. 1298/1 o výměře cca 180 m , v k. ú. Chrastava I, panu Pavlu Trčkovi, za cenu 600,- Kč za kalendářní 
rok, vč. návrhu nájemní smlouvy čj. N/30/2020 
- s c h v á l i l a                                      
v návaznosti na své usnesení čj. 2020/04/VI ze dne 16. března 2020 přechod práv a závazků, vyplývajících ze stávající Smlouvy o nájmu 
pozemku uzavřené dne 1. 6. 1998 ve znění dodatku čj. N/58/2008 s panem Vítězslavem Weisem, na manželku Jindřišku Weisovou

2pronájem části pozemku par. č. 772 o výměře cca 150 m , v k. ú. Chrastava I, za účelem zřízení zahrádky, vč. nájemní smlouvy čj. N/12/2020 
- s c h v á l i l a                 
v návaznosti na své usnesení 2019/06/II ze dne 24. dubna 2019 zřízení věcného břemene čj. VB/14/2020 na pozemku par. č. 1414, v k. ú. 
Chrastava I, ve prospěch společnosti GasNet, s. r. o., jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby „REKO DP 
Chrastava - Soudní č.p. 429, číslo stavby: 7700101704“, za cenu 4.840,- Kč vč. DPH a náklady spojené se zřízením věcného břemene
- s c h v á l i l a                 
v návaznosti na své usnesení 2020/01/I ze dne 13. ledna 2020 zřízení věcného břemene čj. VB/15/2020 na pozemku par. č. 1496/1, v k. ú. 
Horní Chrastava, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby „IP-12-
4010198 – LB-Chrastava,Víska - ppč.1297/5, vNN,SP+kNN“, za cenu 12.100,- Kč vč. DPH a náklady spojené se zřízením věcného břemene
- s e   v y j á d ř i l a   k l a d n ě                                      

2k dotazu TJ Spartak Chrastava zda má Město Chrastava zájem o koupi části pozemku par. č. 570/1 o výměře cca 3400 m , v k. ú. Chrastava I s 
tím, že o uzavření kupní smlouvy může s ohledem na cenu rozhodnout pouze zastupitelstvo města
- s c h v á l i l a                  
uzavření Dohody čj. D/7/2020 s farmou Kordula s. r. o. o ukončení části Nájemní smlouvy čj. N/17/2012 ze dne 1. 5. 2012 v případě, že bude 
zastupitelstvem města schválen prodej pozemku par. č. 489/24 v k. ú. Dolní Chrastava a následně dojde k uzavření kupní smlouvy 
- s c h v á l i l a

2 záměr propachtovat část pozemku par. č. 744/1 o výměře cca 450 m – trvalý travní porost, v k. ú. Dolní Chrastava  za účelem údržby zeleně 
a pasení koní
- z a m í t l a

2 záměr pronajmout část pozemku par. č. 55 o výměře cca 315 m – ostatní plocha, v k. ú. Chrastava II  za účelem skladování sypkých hmot
- s c h v á l i l a                                   
návrh smlouvy o využití systému zavedeného městem Chrastava pro nakládání s komunálním a separovaným odpadem s: Duc Phong 
Trinh, Jenišovice čp. 202, 468 33 Jenišovice, IČ: 27299970, s místem podnikání: Střelecký vrch 537, 463 31 Chrastava 
- 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
3. změnu rozpočtu a investičního plánu – rozpočtové opatření na rok 2020 dle ust. § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
- s c h v á l i l a
na základě žádosti poskytnutí účelové dotace manželům RNDr. Pavel Pešat Ph.D a PaedDr. Ilona Pešatová, oba bytem Luční 445, 463 31  
Chrastava, na pořízení akumulační nádoby na vodu pro účel zachytávání a akumulaci srážkové vody na pozemku parc. č. 419 – zahrada, a 
pověřila starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy HFO/VP/10/2020/FV/Sl 
- s c h v á l i l a
na základě žádosti poskytnutí účelové dotace paní Šárce Lacinové, bytem Vítkovská 183, 463 31  Chrastava, na pořízení akumulační 
nádoby na vodu pro účel zachytávání a akumulaci srážkové vody na pozemku parc. č. 754/1 – zahrada, a pověřila starostu města podpisem 
veřejnoprávní smlouvy HFO/VP/11/2020/FV/Sl 
-  v z a l a   n a   v ě d o m í
zápis č. 2020/6 z jednání bytové a sociální komise ze dne 20. 7. 2020 
- r o z h o d l a 
o uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS paní Jaroslavě Pincové 
- s c h v á l i l a                                   
Servisní a obchodní smlouvu se společností oaza - net spol. s r.o., Dr. M. Horákové 81/117, 460 06 Liberec 6 
- v z a l a   n a   v ě d o m í 
výpověď smlouvy o dobrovolném příspěvku Městu Chrastava ev. č.  RŮ/3/2016 uzavřené dne 30. 2. 2016 s panem Bc. Janem Absolonem 

                  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
  

  



7

Informace z městského úřadu

Turistické atrakce Świerzawy a Chrastavy v novém světle

Při loňské velkolepé rekonstrukci budovy 
školy ve Školní ulici bylo rekonstruováno 
vše, až, až, až …až na tělocvičnu. I v ní se 
sice vyměnila okna a daly nové dveře, 
nicméně nic dalšího. Bylo tomu tak proto, 
že jsme se pokoušeli na rekonstrukci této 
malé tělocvičny získat dotaci z Ministerstva 
pro místní rozvoj. Nakonec jsme byli 
úspěšní a v poslední možný den jsme 
oznámení o získání dotace obdrželi. 
Rekonstrukce tak bude zahájena v nejkratší 
možné době. Musí ale proběhnout výbě-
rové řízení a tak minimálně v září bude 
tělocvična mimo provoz. 
Součástí rekonstrukce bude výměna pod-
lahy, žebřin, basketbalových košů apod. a 
také vybudování nových sprch (dosud 
tělocvična žádné nemá). Projektové ná-
klady   na   rekonstrukci   činí  1,08  mil.  Kč, 
z toho získaná dotace pokryje 0,58 mil. Kč.    
                              Michael Canov – 15.06.2020

Tělocvična ve Školní
se bude rekonstruovat

Heslo: „Třiďte odpad, má to smysl!” stále platí
Děkujeme všem občanům města Chrastava, kteří třídí odpad. Díky vám naše město opět 
získalo osvědčení o úspoře emisí a nejen to. V rámci spolupráce se společností EKO-KOM 
jsme za vytříděný odpad (plasty, papír, sklo, nápojové kartony) získali v roce 2019 celkem 
491 393 Kč. Tato částka byla zpětně využita v odpadovém hospodářství na snížení 
záporného rozdílu mezi příjmy a výdaji na odstraňování
odpadu. Oproti roku 2018 je obnos vyšší o více jak 50 000 Kč.
V roce 2019  bylo  díky  recyklaci  a  využití  papíru,  plastů, skla, kovů a nápojových kartonů 
v rámci tříděného sběru a využití odpadů z obcí v systému EKO-KOM uspořeno 21,6 mil. GJ 
energie, tedy zhruba tolik, kolik 
v průměru spotřebuje za rok 
více než 332 tisíc domácností. V 
případě tolik diskutovaného 
globálního oteplování přispěl 
systém tříděného sběru a 
využití odpadu z obcí ke snížení 
emisí o 922 540 tun CO2 
ekvivalentu.
Proto i nadále: Třiďme odpad, 
má to smysl!

Chrastava 29. 6. 2020
Šárka Spáčilová, DiS.,

referent odpad. hospodářství

Město Chrastava uspělo s žádostí z Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014–2020 na projekt „Turistické atrakce Świerzawy a 
Chrastavy v novém světle“, registrační číslo projektu:CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0002047 a získalo dotaci ve výši 85 %  z celkových 
uznatelných výdajů projektu, které činí 19 100 EUR. 

V rámci projektu bude vyměněno 6 lamp veřejného osvětlení na náměstí, které budou nahrazeny novými úspornými led diodovými 

lampami. Současně dostane 6 stromů kolem kašny novou kovanou ochranu. 
Świerzawa, náš partner v daném projektu, provede v rámci společného projektu nové osvětlení kostela Sv. Jana a Kateřiny a vybraných 
stromů na nádvoří kostela.
V současné době ze strany města Chrastava probíhají poslední přípravné kroky před vlastní realizací tak, aby zhruba do října t. r. bylo vše 
stavebně hotovo. O ukončení akce i celého projektu vás opět budeme informovat na webu města Chrastava i v Chrastavských listech.

Na projekt bude poskytnuta finanční podpora z Evropské unie.

V Chrastavě dne 31. 7. 2020     Ing. Jiří Vodička, ORM MěÚ Chrastava
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Z činnosti městské policie
– červen, červenec 2020

Volby do Zastupitelstva kraje
a do Senátu Parlamentu ČR

Opakované kontroly restauračních teras ohledně dodržování 
obecně závazné vyhlášky č. 2/2014 čl. 2 odst. 3. 
Průběžné  kontroly  stavu  vodních toků na území města Chrastava 
z důvodu vytrvalého deště a výstrahy pro Liberecký kraj ČHMÚ.
Na základě oznámení řešení krádeže židlí ze zahrádky kavárny ve 
Stráži nad Nisou.
Přijaté oznámení o spící podnapilé starší osobě s dítětem na 
dětském hřišti v Chrastavě. Na místě osoba ztotožněna a byla na 
místo přivolána matka dítěte, která si ho převzala. Výše uvedená 
podnapilá osoba byla řešena dle zákona.
Přijaté oznámení ohledně zmatené osoby vyššího věku pohybující 
se v blízkosti DPS Chrastava. Po příjezdu hlídky MP na místo bylo 
zjištěno, že se jedná o klienta DPS, který byl dezorientován, 
nevěděl jak se dostat zpět do svého bytu a zabouchl si vchodové 
dveře. Hlídka MP muže doprovodila ke dveřím bytu, kde byl výše 
jmenovaný předán manželce.
Na služebnu MP Chrastava se dostavila osoba, která uvedla, že při 
venčení svého psa byl jeho pes napaden jiným psem, který volně 
pobíhal v blízkosti svého majitele. Oznamovatel události byl při 
bránění svého psa lehce pokousán útočícím psem. Celá událost 
byla oznámena správnímu orgánu.
Na základě oznámení občanů bylo nahlášeno podezření z týrání 
zvířete na Krajskou veterinární správu v Liberci.
Na základě tel. oznámení zadržení osoby řídící motorové vozidlo 
pod vlivem alkoholu. Uvedený řidič byl podezřelý ze spáchání 
trestného činu, a to jízda pod vlivem alkoholu, a proto byla na 
místo přivolána PČR, která si celou věc převzala k dalšímu šetření.
Řěšení přestupku proti veřejnému pořádku. Nález spící osoby 
jevící známky podnapilého stavu v odjezdové hale ČD. Přestupek 
vyřešen dle zákona. 

Spolupráce se  zdravotnickou záchrannou službou Liberec.

Spolupráce s OO PČR Chrastava při rozpuštění neohlášené akce 

(při počtu cca sto osob a vozidel) v lokalitě Vysoká Chrastava.

Nález uhynulého zvířete. Oznámeno mysliveckému sdružení.

 Řešení přestupku proti veřejnému pořádku,  a to rušení nočního 

klidu. Událost vyřešena dle zákona. Opakovaně 3x v měsíci 

červenec.

 Odchyt toulavých zvířat  v katastru obce:  4x (předání zvířete 

majiteli: 2x, umístění zvířete v útulku: 2x).  

Činnost MP Chrastava

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).
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Kultura – pozvánky, události

Koncert Josefa Pepsona Snětivého

Chrastavské hudební léto na koupališti Sluníčko

     I v letošním roce se Město Chrastava ve od střední školy.     
spolupráci se Společenským klubem roz-      Koncert, který trval téměř hodinu a půl, 
hodlo pokračovat v konání venkovních přítomné diváky v čele s panem starostou 
koncertů v atriu městského úřadu. Bohužel Michaelem Canovem nadchnul. Josef 
nám není přáno letní koncerty venku Pepson Snětivý je nejen hudebník, zpěvák 
pořádat, jelikož nám stejně jako v loňském a saxofonista, ale i spisovatel, překladatel, 
roce ani letos nevychází počasí. nakladatel, básník, skladatel, cestovatel, 
     Takže koncert zpívajícího saxofonisty fotograf, milovník historie a fotbalu. Jeho 
Josefa Pepsona Snětivého byl přesunut do život je opravdu pestrý. I když vystudoval 
obřadní síně nad knihovnu. Vystoupení se VŠ ekonomie, zabývá se výukou jazyků. 
konalo v pondělí 3. srpna 2020 od 18:00 Vlastní nakladatelství a jazykovou agen-
hod. Pan J. P. Snětivý nás navštívil již turu. Vydal několik svých CD, které bylo 
podruhé a opět sklidil velký úspěch. Zahrál možné po koncertě zakoupit. V nabídce 
nám na dva saxofony i na klarinet, zazpíval bylo i mnoho knih, což někteří návštěvníci 
nám své vlastní skladby, ale i převzaté, a uvítali. Některé knihy si od tohoto autora 
zarecitoval poezii, kterou sám napsal. můžete zapůjčit i v naší knihovně.
Přivezl sebou svého syna Matyáše Ber-   Klub seniorů Pohoda při DPS Bílo-
narda, který mu koncert ozvučil a celý kostelecká připravil na koncert pohoštění. 
zdokumentoval. Svého úkolu se zhostil na Nejen pro účinkujícího, ale i pro návštěv-
jedničku.  Josef  Pepson Snětivý se narodil níky, byly napečeny rohlíčky plněné 
v roce  1973  v  Táboře, osmnáct  let  strávil tvarohem, povidly a mákem, za což jim 
v Jablonci nad Nisou a nyní žije v Praze. Celý patří poděkování.                      
jeho život je vyplněn muzikou, hraje na ----------------------
několik hudebních nástrojů, komponuje                                                         Jitka Marxová,
skladby. Přezdívka „Pepson“ ho provází již  referentka informačního centra 

Chrastava se za období koronakrize ponořila do kulturní abstinence. Nekonaly se žádné společenské akce ani hudební setkání. 
Nyní, po zmírnění nařízení vlády republiky, lze pořádat menší akce. Není se tedy divit, že první iniciátor Luboš Komárek, známý 
to kapelník, muzikant a zvukař na mnohých akcích zde ve městě, přišel s nápadem uskutečnit minifestiválek a společně se 
Společenským klubem uspořádali HUDEBNÍ LÉTO NA KOUPALIŠTI SLUNÍČKO.
V pátek 24. 7. úderem dvacáté hodiny se rozezvučely kytarové struny, aby upozornily všechny rockové fanoušky na právě 
zahájený koncert skupiny „Lessyho Woheň“. Sobotní odpoledne patřilo chrastavské kapele „Krávy bez medu“, která se nám 
představila v novém složení s vylepšeným repertoárem.
Zájem návštěvníků v obou dnech překonal očekávání. Vydařilo se nejenom počasí, ale i zajištěné občerstvení přišlo vhod. O to 
se postaral nový správce koupaliště pan Vít Starý se svým personálem. 
29. 7. 2020                                                                                                                                                                         Jana Eichlerová, referent SK
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  Další ze série chrastavských letních koncertů bylo vystoupení 
populární zpěvačky Nadi Urbánkové, která přijala pozvání 
Společenského klubu. Její koncert se uskutečnil v atriu městského 
úřadu ve středu 19. srpna 2020. Konečně nám vyšlo počasí a v pří-
jemném venkovním prostředí jsme si koncert vychutnali. Většina 
návštěvníků si se známou zpěvačkou zazpívala, což byl důkaz, že její 
písničky nestárnou. Pětinásobná Zlatá slavice vybrala své nej-
známější skladby, jako např. Vilém peče housky, Svatební průvod, 
Blonďák s červenou Bugatkou, Mám ráda žužu. Samozřejmě 
nechyběly klenoty Drahý můj a Závidím, u kterých mnozí uronili 
slzičky. Jako přídavek si vybrala kdysi zakázanou píseň z roku 1969 
Mosazný džbán. Naďa Urbánková je původem zdravotní sestra, ale 
osud ji zavál do Semaforu. Léta vystupovala s Country beatem Jiřího 
Brabce, spolupracovala s orchestrem Václava Hybše a dnes 
koncertuje s kapelou Bokomary Luboše Javůrka. Působila v Par-
dubickém divadle nebo v Laterně magice. Zahrála si v 18 filmech a 
dokonce natáčela v roce 2009 přímo v Chrastavě. V tehdejším 
Výchovném ústavu byl točen dramatický příběh Herbert v ringu. Jinak 
ji můžeme vidět např. v Kdyby tisíc klarinetů, Ostře sledované vlaky, 
Radúz a Mahulena, Skřivánci na niti, Na samotě u lesa. Paní Urbánkovou doprovázel Pavel Skalický, který na úvod zazpíval čtyři písničky. 
Začal písní Zuzana, kterou dokonce sám složil a otextoval.
  Populární zpěvačka byla i přes svůj vysoký věk opravdu úžasná. Nejen že skvěle zpívala, ale pobavila nás i svým vyprávěním a 
vzpomínáním.
    Prožili jsme velmi příjemný podvečer.                                                                                                                        Jitka Marxová – infocentrum Chrastava

Letní koncert Nadi Urbánkové

Tradiční svatovavřinecká pouť v Chrastavě
O třetím srpnovém víkendu proběhla v Chrastavě tradiční svatovavřinecká pouť. Na louce za hasičskou zbrojnicí byly připraveny atrakce 
nejen pro nejmenší, ale nechyběly ani ty více adrenalinové. V sobotu i neděli hrály k tanci i poslechu kapely Duo Alex, Bohemia Universal 
Band a DONAHA. 
O občerstvení a spoluorganizaci se postaral místní sbor dobrovolných hasičů, za což jim patří velké DÍK. 
                                                                                                                                                                                    Bc. Pavel Urban, vedoucí Společenského klubu 
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SPOLEČENSKÝ KLUB
CHRASTAVA

PROGRAM – ZÁŘÍ 2020

 14.

 17.

 19.

 30.

 25.

od 19 h. / KINO

NÁMĚSTÍ

14 h. / NÁMĚSTÍ

17 h. / KINO

10 h. / KINO

Pondělí

Čtvrtek

Sobota

Středa

Středa

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

Prezentace a ochutnávky vín, cimbálová muzika, soutěže                                                                                                                                                           

Hostem večera bude Samuel Rychtár                                                                                                                                                       

Pohádka pro děti                                                                                                                                                                                                                                                                              Vstupné: 40,-Kč                                                                                                                                                              

SVATÉ NEŘESTI

MĚSTSKÉ TRHY

KOŠT VÍN

OSOBNOST A SPORTOVEC CHRASTAVY 2020

ČERVENÁ KARKULKA
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http://www.evstupenka.cz
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PROGRAM KINA
DIGITÁLNÍ MÌSTSKÉ KINO CHRASTAVA

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

ZÁŘÍ 2020

Pátek 4. září v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI Pátek 18. září v 19:00 hodin
MULAN – USA – dobrodružný – české znění – 104 minuty – KRAJINA VE STÍNU – ČR – drama – 135 minut 
přístupný - přístupný od 15 let
Když císař Číny vydá nařízení, že jeden muž na rodinu musí slou- Krajina ve stínu je kronikou lidí a jedné malé vesnice v pohraničí 
žit v císařské armádě k obraně země před nájezdníky ze severu, vláčené dějinami třicátých, čtyřicátých a padesátých let minulého 
HuaMulan, nejstarší dcera ctěného bojovníka, zaujme místo století. Hrdinové filmu čelí nacismu i komunismu, každý z nich se 
svého nemocného otce. V přestrojení za muže překonává Hua s jejich přísliby a hrůzami vyrovnává jinak. V popředí příběhu pak 
Jun nástrahy na každém kroku své cesty a učí se využívat své stojí osud jedné rodiny, na kterou předválečná doba, válka i udá-
vnitřní síly a přijímat svůj skutečný potenciál. losti po válce dopadají vždy plnou silou.                   Vstupné: 130 Kč

                                 Vstupné: 130 Kč, děti do 15 let – 110 Kč
Pondělí 21. září v 17:00 hodin – FILMOVÉ PŘEDSTAVENÍ (NEJEN) 

Pátek 4. září v 19:00 hodin PRO SENIORY
AFTER: PŘIZNÁNÍ – USA – romantický – české titulky – ŠARLATÁN – ČR/Irsko, Polsko, Slovensko – životopisný, drama 
106 minut - nevhodné do 12 let – 118 minut - nevhodné do 12 let
Láska Tessy a Hardina je osudová a jeden bez druhého nemůže Strhující životopisné drama inspirované skutečným příběhem 
být, ale nespálila se Tessa už příliš? Když se Tessa dozví, že s ní výjimečného muže obdařeného léčitelskými schopnostmi. 
Hardin začal chodit kvůli sázce, kterou uzavřel s přáteli, je zdrce-       Vstupné: 100 Kč, v předprodeji IC Chrastava – 80, senioři 60 Kč
ná. Rozum i nejbližší okolí jí radí, aby se Hardina už navždy vzda-
la, nebyla by první, kterou ponížil a odkopl. Hardin se ale do Pondělí 21. září v 19:00 hodin
Tessy doopravdy zamiloval a chce ji získat zpátky.  RYTMUS: TEMPOS–SR – dokument – 90 minut  
                                                                                                  Vstupné: 130 Kč - nevhodné do 12 let

Dokument Rytmus: Tempos přináší výjimečný pohled na celou 
Pátek 11. září v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI Rytmusovu kariéru od úplných počátků až po dnešní pozici uzná-
DĚDA POSTRACH RODINY – USA – komedie – české znění – vané a obdivované hvězdy a celebrity. Příběh rappera Rytmuse je 
94 minuty – přístupný současně i příběhem rapu a hiphopu u nás.             Vstupné: 120 Kč
Rodinná komedie o velké a nelítostné válce vnuka s dědou, kte-
rého hraje Robert de Niro. Dědeček Ed byl se svým vnukem Pete- Pátek 25. září v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI
rem vždycky jedna ruka, měli se rádi a to přesně do toho mo- PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE – ČR  - pohádka – 112 minut 
mentu, kdy se k nim děda přistěhoval a Peter mu měl přenechat - přístupný
svůj pokoj. Tak to ne! Peter se rozhodne vystrnadit dědu z domu Mladá a rozmazlená princezna Ellena musí v jednom opakujícím 
sérií naschválů. Jenže tenhle děda se nevzdává a začne se dni zabránit zakletí celého království a nalézt své čisté srdce, 
srovnávat účty.                           Vstupné: 120 Kč aby tak přemohla Černou bouři seslanou zlou sudičkou.

           Vstupné: 130 Kč
Pátek 11. září v 19:00 hodin
ŽENSKÁ POMSTA – ČR – komedie – 88 minut Pátek 25.září v 19:00 hodin
nevhodné do 12 let BÁBOVKY – ČR – komedie – 97 minut - nevhodné do 12 let
Na skupinové psychoterapii se setkají tři ženy zralého věku. Liší Film Bábovky natočený podle knižního bestselleru spisovatelky 
se sice profesí i povahově, ale mají stejný problém, který se sna- Radky Třeštíkové vypráví o tom, že všichni jsme propojení a díky 
ží řešit v rámci psychoterapie. Jejich deprese a trápení mají spo- tomu i malé věci dokážou někdy otřást světem.
lečného jmenovatele: nevěru manželů, kterým obětovaly desít-            Vstupné: 130 Kč, v předprodeji IC Chrastava – 90 Kč
ky, často i nelehkých, let společného života. Spontánně je to 
sblíží a rozhodnou se, že lepší než drahé sezení u psychoterape-
uta, bude pomsta.           Vstupné: 130 Kč

Pátek 18. září v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI
MÁŠA A MEDVĚD: MÁŠINY PÍSNIČKY – Rusko– 
animovaný – české znění – 88 minut – přístupný
Okouzlující animované příběhy nerozlučné dvojice, která si zís-
kala srdce dětí i dospělých na celém světě. A tentokrát s pořád-
nou porcí písniček! Máša je zvědavé, chytré a neposedné děv-
čátko, které žije ve staré železniční stanici v lese. Její nejlepší 
kamarád je dobrosrdečný medvěd, který dříve býval cirkusovým 
artistou. Máša miluje dobrodružství a objevování světa a je do-
slova magnet na potíže.       Vstupné: 100 Kč, v předprodeji 80 Kč

13
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Stejně, jako v předchozích letech, tak i letos proběhly dva turnusy letních příměstských táborů. 
První se nesl v duchu Asterixe a Obelixe, kteří museli plnit 12 úkolů, které jim zadával sám Caesar. Druhý běh byl inspirován 
známou televizní soutěží Pevnost Boyard. Stejně, jako známe z obrazovek, tak i na táboře museli všichni plnit záludné úkoly, 
za které získávali klíče a indicie k sálu s pokladem. Vše dobře dopadlo a obě dvě „mise“ se nakonec podařilo zvládnout. 
Přestože letošní tábory byly specifické svými nároky na hygienu a další opatření, dělali jsme vše proto, abychom naplnili 
očekávání dětí na 100 %. Toto se snad podařilo a už se těšíme na příští rok. 
Velké DÍK patří všem, kteří se na táboře podíleli. 
Oddíloví vedoucí: Klára Sehnoutková, Petra Urbanová, Kateřina Kohlíková, Anežka Adamcová, Markéta Košková, Sára 
Bezvodová, Viktorie Henzlová
Kuchyně: Miloš Laksar, Ondřej Laksar Svačiny: Ivana Loučková
Úklid a pomocná síla v kuchyni: Kristýna Holubová Kostýmy: Jana Eichlerová

Bc. Pavel Urban, vedoucí Společenského klubu

Příměstské tábory 2020
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Jízdní řád autobusů na oslavy Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko v Hrádku n. Nisou
platí dne 12.9.2020

Linka 1 Mníšek - Nová Ves - Chrastava - Václavice - Grabštejn - Hrádek n.Nisou a zpět

Tč km Spoj 101 Spoj 103 Spoj 105 Spoj 107 Tč km Spoj 102 Spoj 104 Spoj 106 Spoj 108

Oldřichov v Hájích - vlak odjezd 12:05 14:05 18:05 20:03 26 0 Hrádek n.Nisou,Luční odjezd 13:00 17:00 19:00 21:10
Mníšek u Liberce - vlak příjezd 12:10 14:10 18:10 20:07 25 2 Hrádek n.Nis.,Liberecká ~ 17:03 19:03 21:13

1 Mníšek,,žel.st. odjezd 12:15 14:15 18:15 20:15 24 4 Chotyně,Grabštejn,hrad ~ 17:05 19:05 21:15
2 1 Mníšek,škola 12:16 14:16 18:16 20:16 23 5 Hrádek n.Nis.,Václavice,pískovna ~ 17:07 19:07 21:17
3 ~ Mníšek,ObÚ ~ ~ ~ ~ 22 6 Hrádek n.Nis.,Václavice,u zahradníka ~ 17:08 19:08 21:18
4 1 Mníšek,křiž. 12:17 14:17 18:17 20:17 21 7 Hrádek n.Nis.,Václavice,rozc. Uhelná ~ 17:09 19:09 21:19
5 2 Mníšek,Sběrné suroviny 12:18 14:18 18:18 20:18 20 7 Hrádek n.Nis.,Václavice,u váhy ~ 17:10 19:10 21:20
6 2 Mníšek,Novoveská 12:19 14:19 18:19 20:19 19 8 Hrádek n.Nis.,Václavice,host. ~ 17:11 19:11 21:21
7 3 Nová Ves,křiž. 12:21 14:21 18:21 20:21 18 9 Hrádek n.Nis.,Václavice,obratiště ~ 17:12 19:12 21:22
8 4 Nová Ves,u pily 12:22 14:22 18:22 20:22 17 11 Chrastava,Dolní Vítkov,na kopci ~ 17:16 19:16 21:26
9 5 Nová Ves,host. 12:23 14:23 18:23 20:23 16 12 Chrastava,rozc.Vítkov 1.0 ~ 17:17 19:17 21:27
10 5 Nová Ves,kostel 12:24 14:24 18:24 20:24 15 13 Chrastava,Vítkovská ~ ~ ~ ~

11 6 Nová Ves,Jednota 12:25 14:25 18:25 20:25 14 14 Chrastava,aut.nádr. 13:15 17:20 19:20 21:30
12 8 Chrastava,Frýdlantská 12:27 14:27 18:27 20:27 13 15 Chrastava,Textilana 13:17 17:22 19:22 21:32
13 9 Chrastava,Textilana 12:28 14:28 18:28 20:28 12 16 Chrastava,Frýdlantská 13:18 17:23 19:23 21:33
14 10 Chrastava,aut.nádr. 12:30 14:30 18:30 20:30 11 17 Nová Ves,Jednota 13:20 17:25 19:25 21:35
15 10 Chrastava,Vítkovská 12:31 14:31 18:31 ~ 10 18 Nová Ves,kostel 13:21 17:26 19:26 21:36
16 11 Chrastava,rozc.Vítkov 1.0 12:33 14:33 18:33 ~ 9 19 Nová Ves,host. 13:22 17:27 19:27 21:37
17 12 Chrastava,Dolní Vítkov,na kopci 12:35 14:35 18:35 ~ 8 20 Nová Ves,u pily 13:23 17:28 19:28 21:38
18 15 Hrádek n.Nis.,Václavice,obratiště 12:39 14:39 18:39 ~ 7 20 Nová Ves,křiž. 13:24 17:29 19:29 21:39
19 16 Hrádek n.Nis.,Václavice,host. 12:40 14:40 18:40 ~ 6 21 Mníšek,Novoveská 13:26 17:31 19:31 21:41
20 16 Hrádek n.Nis.,Václavice,u váhy 12:41 14:41 18:41 ~ 5 21 Mníšek,Sběrné suroviny 13:27 17:32 19:32 21:42
21 17 Hrádek n.Nis.,Václavice,rozc. Uhelná 12:42 14:42 18:42 ~ 4 ~ Mníšek,křiž. ~ ~ ~ ~

22 18 Hrádek n.Nis.,Václavice,u zahradníka 12:43 14:43 18:43 ~ 3 22 Mníšek,ObÚ 13:29 17:34 19:34 21:44
23 18 Hrádek n.Nis.,Václavice,pískovna 12:44 14:44 18:44 ~ 2 23 Mníšek,škola 13:30 17:35 19:35 21:45
24 20 Chotyně,Grabštejn,hrad 12:46 14:46 18:46 ~ 1 24 Mníšek,,žel.st. příjezd 13:32 17:37 19:37 21:47
25 22 Hrádek n.Nis.,Liberecká 12:49 14:49 18:49 ~ Mníšek u Liberce - vlak odjezd 13:45 17:45 19:45 21:51
26 24 Hrádek n.Nisou,Luční příjezd 12:55 14:55 18:55 20:45 Oldřichov v Hájích - vlak příjezd 13:48 17:48 19:48 21:54

Linka  3 Kryštofovo údolí – Andělská Hora – Chrastava – Bílý Kostel – Chotyně – Hrádek n.Nisou a zpět 

Tč km Spoj 301 Spoj 303 Spoj 305 Spoj 307 Tč km Spoj 302 Spoj 304 Spoj 306 Spoj 308

1 0 Kryštofovo Údolí,Novina odjezd 12:15 14:15 18:15 20:30 21 0 Hrádek n.Nisou,Luční odjezd 13:00 17:00 19:00 21:15
2 1 Kryštofovo Údolí,ObÚ 12:17 14:17 18:17 20:32 20 2 Hrádek n.Nis.,u mostu 13:04 17:04 19:04 21:19
3 2 Kryštofovo Údolí 12:18 14:18 18:18 20:33 3 3 Hrádek n.Nis.,Donín 13:05 17:05 19:05 21:20
4 3 Kryštofovo Údolí,lom 12:19 14:19 18:19 20:34 4 4 Chotyně,statek 13:06 17:06 19:06 21:21
5 7 Chrastava,Andělská Hora,u mostu 12:25 14:25 18:25 20:40 5 5 Chotyně,u mostu 13:08 17:08 19:08 21:23
6 8 Chrastava,Andělohorská 12:27 14:27 18:27 20:42 6 6 Hrádek n.Nis.,Dolní Suchá,u řeky 13:09 17:09 19:09 21:24
7 9 Chrastava,aut.nádr. 12:30 14:30 18:30 20:45 7 6 Hrádek n.Nis.,Dolní Suchá,host. 13:10 17:10 19:10 21:25
8 9 Chrastava,Koruna 12:31 14:31 18:31 20:46 8 7 Bílý Kostel n.Nisou,u jezu 13:11 17:11 19:11 21:26
9 10 Chrastava,sídliště 12:32 14:32 18:32 20:47 9 8 Bílý Kostel n.Nisou,u viaduktu 13:13 17:13 19:13 21:28
10 15 Bílý Kostel n.Nisou,křiž. 12:39 14:39 18:39 20:54 10 9 Bílý Kostel n.Nisou,žel.zast. 13:14 17:14 19:14 21:29
11 16 Bílý Kostel n.Nisou,škola 12:40 14:40 18:40 20:55 11 10 Bílý Kostel n.Nisou,škola 13:15 17:15 19:15 21:30
12 16 Bílý Kostel n.Nisou,žel.zast. 12:41 14:41 18:41 20:56 12 11 Bílý Kostel n.Nisou,křiž. 13:16 17:16 19:16 21:31
13 17 Bílý Kostel n.Nisou,u viaduktu 12:42 14:42 18:42 20:57 13 16 Chrastava,sídliště 13:22 17:22 19:22 21:37
14 19 Bílý Kostel n.Nisou,u jezu 12:44 14:44 18:44 20:59 14 16 Chrastava,Koruna 13:23 17:23 19:23 21:38
15 20 Hrádek n.Nis.,Dolní Suchá,host. 12:45 14:45 18:45 21:00 15 17 Chrastava,aut.nádr. 13:25 17:25 19:25 21:40
16 20 Hrádek n.Nis.,Dolní Suchá,u řeky 12:46 14:46 18:46 21:01 16 18 Chrastava,Andělohorská 13:27 17:27 19:27 V 21:42
17 21 Chotyně,u mostu 12:48 14:48 18:48 21:03 17 19 Chrastava,Andělská Hora,u mostu 13:28 17:28 19:28 V 21:43
18 22 Chotyně,statek 12:49 14:49 18:49 21:04 18 23 Kryštofovo Údolí,lom 13:35 17:35 19:35 V 21:50
19 23 Hrádek n.Nis.,Donín 12:51 14:51 18:51 21:06 19 24 Kryštofovo Údolí 13:36 17:36 19:36 V 21:51
20 24 Hrádek n.Nis.,u mostu 12:52 14:52 18:52 21:07 20 25 Rynoltice,Černá Louže 13:37 17:37 19:37 V 21:52
21 25 Hrádek n.Nisou,Luční příjezd 12:55 14:55 18:55 21:10 21 26 Kryštofovo Údolí,Novina příjezd 13:40 17:40 19:40 V 21:55

V spoj zajíždí do zastávky pouze pro výstup

~ spoj jede po jiné trase

Oslavy mikroregionu tentokráte v Hrádku nad Nisou
V sobotu dne 12. září 2020 se uskuteční V. ročník oslav Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko. Tentokráte se uskuteční v Hrádku nad Nisou 
(kde budou současně probíhat i dožínky). Dopoledne proběhnou sportovní soutěže. Kulturní program na hasičské louce začíná ve 13 hodin 
a  končí ve 21 hodin, kdy své 90minutové vystoupení zakončí skupina Rangers (na hasičské louce). Po celý den budou vystaveny stánky 
členských obcí včetně Chrastavy.  
Tradičně je na oslavy Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko zajištěna zdarma autobusová doprava. Dvě ze tří linek projíždí Chrastavou a 
mají u nás samozřejmě i zastávky.  Dopravcem jsem byl opětovně (naposledy dnes) ujištěn, že v žádném případě nedojde k loňskému 
renoncu, kdy autobusy v rozporu se speciálním jízdním řádem svévolně  vynechávaly zastávku na sídlišti Střelecký Vrch.  

Michael Canov – 26.08.2020
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Sportovní zpravodajství

1.VÍCEETAPOVÉ ZÁVODY OB (3 etapy, pořadatel Doksy, prostor Borný u 2.MTBO(OB závody na horských kolech)

I když zjara to vypadalo, že díky koronaviru Máchova jezera) 15.-16.8.(pořadatel SPC-SPORTICUS team, 

se nebudou pořádat žádné letní víceeta- D21A 1. K.Kašková (na fotce) prostor Heřmanův Městec-Konopáč)

pové závody, nakonec jsme se mohli něko- 14.-16.8. Tis 2020 Sobota: krátká trať,sprint

lika zúčastnit, vždy měly daná přísná pra- (3 etapy, pořadatel SK Praga, Neděle: klasika M14 4. T.Polák, M40A 3. 

vidla. Uvádíme jen medailisty nebo výbor- prostor Tis u Blatna) J.Polák (oba na fotografiích ze závodu), 

né výsledky. H10 3. J.Krtička, H65 3. R.Kaška (oba na W21B  3. V.Poláková 

10.-12.7. H.S.H. Vysočina cup 2020  snímku) 3.RŮZNÉ

(3 etapy, pořadatel Chrast u Chrudimi, 21.-23.8. Pěkné prázdniny -Několik dětí trávilo prázdniny na letním 

prostor Smrček), H10 4. J.Krtička (3 etapy, pořadatel Turnov, prostor Malá OB táboře v Krčkovicích v Českém ráji. 

18.-19.7. Rumcajsovy míle Skála) Starší mládež tam pomáhala jako vedoucí a 

(3 etapy, pořadatel Jičín, prostor Valečov – D16 4. K.Matyášová, D20 4. M.Pavlíková, praktikanti.

Český ráj), D10 3. K.Straková (na snímku), D21A 2. K.Kašková, D21C 1. M.Vejstrková, -Připravujeme se na podzimní spolupo-

H50 3. I.Vydra H14 2. K.Březina, H21C 2. D.Vejstrk, H40 4. řadatelství závodů Euromeeting.

31.7.-2.8. Sandstones/Pískovce P.Pachner, H55 3. P.Gorčica.                                                   E.Kašková, OK CHA

Letní orienťácká sezóna

1. Katka Kašková 3. J. Krtička

3. Ruda Kaška

Tomáš Polák

Jarda Polák

3. Kačka Straková
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Samozřejmě, že hlavní náplní Orientačního klubu Chrastava je 
uvedení se do pohybu v rámci závodů a tréninků a pořádání závodů 
pro potěšení druhých. A potom různé společenské akce, brigády, apod. 
v rámci utužení kolektivu. Jinou stránkou, pak pro spoustu lidí 
neznámou, je literární činnost členů klubu, která je soustředěna v 
klubovém občasníku s optimistickým názvem Chacháček. A o něm si 
teď něco řekneme.

Chacháček – klubový časopis OK Chrastava, jehož historie je stejně 
stará jako historie našeho klubu. Vychází pro potěšení i 
informovanost našich Klubaček a Klubáčků (a jejich kamarádů i 
dalších nám spřízněných duší) 5 x do roka a šestým je na konci roku 
Ročenka (výjimku tvoří zvláštní vydání ke zvláštním příležitostem – 
třeba účast našich reprezentantů na MS, VMS, … nebo pořádání M ČR 
naším klubem). První dvě čísla v roce 1995 byla ještě bezejmenná, 
název vznikl až po klubové anketě, kdy návrhy na název mohl podat 
každý člen klubu (tenkrát to bylo jednoduché, bylo nás 24, nyní už 
136). Na jejich tvorbě se podílí prakticky každý člen klubu, nad nimiž 
visí Damoklův meč v rodině Vokálů (ten meč je ale hodně mírný; co se 
nestihne teď, vyjde v příštím čísle). Původním záměrem bylo vést 
Deníček, ve kterém byly zaznamenány všechny akce, kterých se klub 
zúčastnil (účast na závodech, pořádání závodů, společenské akce, 
atd.). Nyní má poměrně stálou osnovu:  
Obálka – tvoří všichni členové (ještě se žádná neopakovala),
Deníček – tvoří všichni členové klubu formou příspěvků,
Zprávičky – informace o budoucích akcích a událostech, vztahujících 
se k činnosti klubu – tvoří všichni, kteří mají co do toho mluvit,
Zajímavosti – součástí je třeba Češtinářské posezení (vede 
češtinářka Eva Kašková), nebo zajímavé informace z O-news,
Z našeho archívu – vzpomínky na dávno minulé se snaží vyvolat 
výběrem ze starých  Chacháčků Jirka Vokál,
Vzdělávací koutek – Jazykový posed už má pořadové číslo 133 (vede 
angličtinářka Zuzka Šaffková),
Soutěžní koutek – Záhady a hlavolamy (logické úlohy připravuje 
Jirka Barták),
- Soutěž pro fšechny (testíky pro širokou veřejnost z různých oborů 
činností – veřejnost chce zaujmout Jirka Vokál), (to f je schválně, aby 
se přiblížil k masám),
- Znáte je? (soutěž zabývající se zeměpisnými objekty v našem okolí – snaží se poučit Jirka Vokál – těch různých pomníčků, kopců, 
studánek, skal, hospod, obcí, rozhleden bylo už skoro 400), 
- Kdo je to? (galerie klubových zrůdiček, v poslední době připravuje Pavluška Vokálová).

Orienťácký zpěvník – (známé i neznámé písně má na hrbu Bára Lankašová),
Příležitostně se pak objevují další kapitolky – Okýnko KB (vysvětlení – Klub Blbců), Cestovatelské okénko, Z orienťácké kuchyně, Literární 
koutek, Fotokoutek, Pozvánky, Citát nakonec, … Skoro každou součástí Chacháčků jsou vložené přílohy.
Ročenka má pak dvě části – první má osnovu Chacháčku, druhá pak obsahuje souhrnnou statistiku klubu – všechny výsledky a žebříčky, 
akce, které jsme pořádali a mapy, které jsme vydali, seznam členské základny a termínovku na další rok. 
Všechny Chacháčky vyšly v papírové podobě, od roku 2009 je lze otevřít v necenzurované podobě na naší webové stránce. Dále se zde 
začala objevovat naše klubová kronika (každý rok od našeho vzniku má svoji vlastní, za to patří obrovský dík Evě Kaškové, která nad nimi 
tráví nespočítatelné množství hodin). Zatím tam jsou naskenované roky 1995, 2000, 2005, 2010, 2015 a 2018.   
    To je myslím ve stručnosti vše, a přeju našemu časopisku spoustu a spoustu krásných let.

                                             Jirka Vokál, Damoklův meč

Povídání o Chacháčku

Program rozvoje města Chrastava 2021+
Vážení občané města Chrastavy,
odbor rozvoje, dotací a správy majetku bude aktualizovat Program rozvoje města Chrastava pro nadcházející roky. Jedná se o důležitý 
rozvojový dokument, který by měl naznačit, jakým směrem by se město mělo v budoucích letech ubírat, co zlepšit, co se naopak podařilo již 
zlepšit a není nutné v dané věci dále pokračovat. Důležitou součástí bude i anketa, ve které chceme znát Váš názor na budoucí rozvoj města. 
Výsledky průzkumu budou použity zejména pro formulaci priorit rozvoje města pro další období. 
V příštích Chrastavských listech 10/2020 budou zveřejněny bližší informace, jakým způsobem bude možné dotazník vyplnit a kde ho 
odevzdat.                                                                                                                                                                 Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM MěÚ Chrastava
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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

RC Domeček v přírodě
  Od konce května se opět otevřely kluby pro rodiče s dětmi. Vzhledem ke zdravotním doporučením jsme se však nezačali scházet v 
klubovně, ale přesunuli jsme kluby do přírody. Naše motto pro jaro a léto tohoto roku by se dalo vyjádřit: „Příroda je nejlepším zábavním 
parkem.“ Mnohé moderní děti totiž znají lépe zábavní parky než obyčejný les, ale nouzový stav se stal pro mnoho rodin příležitostí to 
změnit. Rodinné centrum Domeček v tom chce rodiče rozhodně podpořit. Naše výlety proto letos směřují většinou na méně frekventovaná, 
ale neméně krásná místa v našem okolí. Společně objevujeme půvaby krajiny okolo Chrastavy a hrajeme si s dětmi v lese, u potůčků i na 
loukách. Pro děti je les skvělým hřištěm, obzvlášť, když je po ruce voda na brouzdání či skalky na lezení a také spousta kamarádů. Vyrazili 
jsme tedy například k nádrži Fojtka, k Lučnímu rybníku i k potůčku ve Stráži nad Nisou, užívali jsme si lesa na Bedřichovce i na Polesí. V 
horkých dnech jsme se ochladili společným koupáním na Kristýně. Navštívili jsme i několik vzdálenějších míst - malebnou přehradu Naděje 
ukrytou v hlubokých lesích Lužických hor a také lesopark Horka v Podještědí, kde jsme se marně snažili probudit spícího obra Mázu. 
  Všechny výlety jsme si moc užili a jsme velice vděční, že můžeme být prostě spolu, jak rodiče, tak děti.                      Marie Justová

 

  

Sbor Jednoty bratrské Vás zve na

SLAVNOSTNÍ ZNOVUOTEVŘENÍ

 

Komunitního centra Bétel

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PO KOMPLETNÍ REKONSTRUKCI BUDOVY OTEVÍRÁME 

ZNOVU PO ROCE A ZVEME VÁS NA PROHLÍDKU,

v pátek 18.9. 2020 od 14 do 18 hodin

 Koncem září se budou postup-
ně rozbíhat kluby Rodinného 
centra Domeček, kluby pro 
děti a mládež a bude po-
kračovat setkávání Klubu 
Evergreen 55+.
 
Vše již v nově zrekonstruova-
ném domě v Bezručově ulici.

Přesné informace o zahájení a 
časech jednotlivých aktivit 
najdete na webových strán-
kách

www.jbchrastava.cz. 

Těšíme se na setkání s Vámi.

Připravujeme

Připravujeme
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Hasiči radí občanům

Pochod života

Vybavte svou domácnost detektory kouře Výrobek musí odpovídat platným normám zdrojů, svítidel nebo jiných zdrojů 
Zařízení pro signalizaci požárů v budově a mít označení „CE“ (značka garantuje, že tepla,
můžeme rozdělit do dvou základních výrobek odpovídá evropským harmoni- · vrcholy půdních prostorů střech 
kategorií. Tou první je elektronická požární zovaným normám). Je také možné tvaru písmene „A“,
signalizace (EPS). Její využití je zejména ve vzájemně propojit několik hlásičů s tím, že · prostory s vysokou koncentrací 
výrobních a kancelářských prostorech, v případě výstražné reakce jednoho, jsou cigaretového kouře, výparů 
obchodních domech apod. Tyto objekty zapnuty i hlásiče ostatní (např. čidlo barev, rozpouštědel a 
jsou díky nainstalované EPS připojeny na reagující na kouř v garáži spustí čidlo i v lož- výfukových plynů.
specializovanou ústřednu, která přijme nici). V porovnání s hodnotou věcí v naší Neznalost zákona neomlouvá
signál o zachyceném kouři a předá ho dál, domácnosti, o které nás případný požár 

Povinnost mít nainstalovaný autonomní ve většině případů upozorní hasičský může připravit, je částka za pořízení 
hlásič požáru je zakotvena v naší legi-záchranný sbor kraje přes tzv. pult hlásiče zanedbatelná.
slativě (vyhláška č. 23/2008 Sb., o tech-centrální ochrany.
nických podmínkách požární ochrany Druhou skupinu tvoří autonomní hlásiče Instalace hlásiče požáru
staveb). Na základě této vyhlášky jimi musí požáru (detektory kouře). Jedná se o jed- Samotná instalace hlásiče je rychlá a jed-
být domácnosti ve všech nových i zrekon-noduché přístroje, které včas detekují noduchá. Stačí k tomu hmoždinky a běžné 
struovaných objektech po 1. 7. 2008 vznikající požár a vyvolají poplach. Tyto nářadí, při instalaci postupujme vždy podle 
vybaveny v souladu s projektovou doku-hlásiče jsou určeny pro instalaci v našich návodu výrobce. 
mentací stavby a rodinné domy pak dále domácnostech. Přístroj je napájen baterií, 
minimálně jedním přenosným hasicím pří-jejíž životnost může být až deset let. Vhodné umístění: strojem. Tento požadavek se netýká sta-Čidla hlásiče dokáží kouř z požáru včas · v ideálním případě ve všech veb realizovaných před účinností této detekovat. Optickým (blikající kontrolka) a obytných místnostech bytu nebo vyhlášky, avšak  doporučujeme  instalaci i silným akustickým signálem na něj upozor- domu, v těchto domácnostech.ní uživatele domácnosti. Umožní tím ne- · v případě montáže jednoho hlá- Jak hlásič kontrolovat? bezpečí zlikvidovat již v zárodku či ohro- siče v bytě zvolíme místo v jeho V návodu výrobce by mělo být uvedeno, žený prostor včas opustit a přivolat hasiče. centrální části, např. v chodbě jakým způsobem a jak často máme hlásič Ze zkušeností záchranářů plyne, že právě kam ústí jednotlivé místnosti, kontrolovat. Na rozdíl od hasicího přístroje včasné zjištění požáru je rozhodující pro · v místnosti vždy doprostřed stro- kontrolu nemusí dělat vyškolená osoba, záchranu lidských životů a "hlásiče požáru" pu (dle doporučení min. ve vzdá- ale sám uživatel - např. jednou měsíčně tak výrazně zvyšují šance na přežití. lenosti 60 cm od stěny a ve výšce prostým stisknutím kontrolního tlačítka, Nebezpečí hrozí např. v noci, kdy lidé spí a max. 6 m od podlahy), čímž se kontrolně spustí alarm. Jinak nám požár včas nezjistí. Tři ze čtyř obětí požárů · v bytových domech, ubytovnách postačí jednou za čas v hlásiči vyměnit neuhoří, ale zemřou kvůli nadýchání se apod. i ve společných prostorech baterie, přičemž akustický signál (popř. toxických zplodin hoření. Kouř je rychlejší a každého podlaží domu, blikající kontrolka) nás upozorní, když již tišší než oheň a i malý požár dokáže po pár · v místech s vyšším rizikem vzni- baterie dochází. Baterie v hlásiči vydrží minutách zaplnit byt vysoce toxickými ku požáru (garáže, dílny). minimálně 1 rok, existují ale i s mnohem zplodinami, které při několika vdechnutích 
delší životností. Pamatujme, že hlásič s způsobí bezvědomí a následně smrt 

Nevhodné umístění: vybitou baterií je nám k ničemu.člověka. Včasné varování nás může 
· prašné a velmi vlhké prostory, zachránit!

např. kotelny, koupelny nebo Nákup autonomního hlásiče doporuču-
prádelny,jeme realizovat u specializovaného prodej-

· blízkost ventilátorů, tepelných ce, který nám poradí s jeho instalací. 

----------------------------------
por. Mgr. Iva Michalíčková,

          koordinátorka preventivně výchovné 
činnosti HZS Libereckého kraje

V Chrastavě existovala od října 1944 až do osvobození v květnu 1945 továrna na munici patřící firmě Spreewerk GmbH se sídlem v Berlíně. 
Zde bylo nasazeno na 1000 žen, nejčastěji židovského původu především z Francie, Belgie a Nizozemí, které byly ubytovány v Bílém Kostele, 
v tehdy ještě stále existující textilce Jäger. Poměry zde byly naprosto katastrofální. V roce 1995 byla na muzeu připevěna pamětní deska, 
která tyto události připomíná.
Neradi vzpomínáme na temnou minulost, ale raději hledíme dopředu. Avšak bez uctění památky 
těch, kteří nevinně trpěli, nemůžeme vytvořit lepší budoucnost. Proto, 75 let po skončení druhé 
světové války, Vás česko-polsko-německá iniciativa MARCH OF LIFE zve na POCHOD ŽIVOTA: na 
památku těch, kdo zde nevinně trpěli, společně ve vzájemném smíření a jako „vykřičník“ proti 
veškeré formě moderního antisemitismu.
V neděli 20. září 2020 se paralelně uskuteční tři POCHODY:
DE – od zámku Hainewalde,13 km,  kde byl v roce1933 zřízen 1. koncentrační tábor v Sasku, start 
11:30 hod
CZ - z Chrastavy, resp. Bílého Kostela, od obecního úřadu, 12 km, start 11:30 hod. , zde byl 
pobočný tábor koncentračního tábora Groß-Rosen. 
PL - ze Sieniawky 7 km, start 13 hod., zde vězňové v bývalém závodě „Zitt-Werke“ (pobočném 
táboře koncentračního tábora Groß-Rosen) vyráběli munici. 
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V 15 hod. začíná hlavní pochod od divadla Zittau, Lessingstraße, bývalé synagogy.
Cílem je v 16 hod. závěrečné shromáždění v bodu TROJMEZÍ CZ-DE-PL. Pozvánku v češtině naleznete na 
stránce: https://marchoflife.org/mol-events/marches/
Pro závěrečné shromáždění hledáme ještě pamětníky, resp. potomky pamětníků, kteří by byli ochotni 
věci minulé osvěžit a přednést mladé generaci. Ozvěte se nám, prosím, a hlavně přijďtě, třeba jen na 
závěrečné shromáždění!
Za organizátory akce Jan Novák Tel.: 774 630 562
Podrobnější informace k bývalým táborům v Chrastavě naleznete zde:
http://www.chrastava.cz/2014/tabory.htm

Úklid Jeřice 2020

Co nového v domech s pečovatelskou službou?

V sobotu 1. 8. proběhl v pořadí již druhý bylo rovnou vytříděno do kontejnerů na nou zprávou je několik desítek uhynulých 
úklid řeky Jeřice. Tuto akci inicioval Zdeněk tříděný odpad, zbytek byl ve spolupráci s raků nalezených v korytě v Horní Chra-
Skála ml. Úklidu se zúčastnili rybáři z M.O. místním sběrným dvorem odvezen. Po stavě. Tato skutečnost bude prošetřena 
Chrastava, ale i další lidé, kterým není vykonané práci se dobrovolníci sešli ke příslušnými orgány ochrany životního 
lhostejné životní prostředí v našem městě. společnému táboráku a příjemně tak prostředí.
Jednotlivé skupiny si rozdělili konkrétní ukončili  druhý ročník této prospěšné akce.
úseky řeky od soutoku s Nisou až téměř do Není bez zajímavosti, že oproti prvnímu Bc. Martin Spáčil,
Nové Vsi a ty pak systematicky čistili od ročníku se celkově odhaduje asi třetinové referent OVÚS, MěÚ Chrastava
odpadů nejrůznějšího charakteru. Co šlo, množství nahromaděného odpadu. Smut- Foto: Jana Zahurancová 

Koronavirus ovlivnil život nás všech, ale jedna skupina – senioři na tom byli asi nejhůř. Toto platí i o obyvatelích našeho DPS V Chrastavě.
V březnu byl vládou vyhlášen stav nouze, následkem toho dochází k některým problémům v životě seniorů. Není možné pořádat rodinné 
oslavy, nejsou možné návštěvy blízkých a kamarádů, není ani možné obyčejné poklábosení si na chodbě. Nepořádají se ani žádné kulturní 
akce, kterých se naši senioři rádi účastní. NASTALY DNY BEZ RADOSTÍ!!  Některé  babičky i po rozvolnění opatření, kdy kluby začaly fungovat 
v normálním režimu, se i přesto nadále izolovaly a stále nikam nechodí.
V této době se zhoršila i dostupnost lékařských konzultací i léčby, operace i vyšetření byly odkládány na neurčité období (což neprospívalo 
psychice lidí).
Vznikaly i další problémy – třeba s nastavením televizního signálu při přechodu na nový DVB-T2.
Pozitivem bylo, že personál DPS zabezpečil s velkou námahou a zvý-
šeným hygienickým opatřením vše, na co jsou klienti zvyklí. Kromě 
péče o klienty DPS poskytovaly pečovatelky služby i ostatním 
občanům Chrastavy, kteří o tyto služby projevili zájem. Klasický 
rozvoz obědů byl hygienicky zabezpečen balící technikou. 
Povzbuzením pro izolované klienty DPS byl „koncert pod okny“, 
který jim zahrála hudební skupina z Jednoty bratrské.
Babičky by touto cestou rády poděkovaly jak personálu DPS za vzor-
nou péči, tak i ostatním, kteří je povzbuzovali, třeba právě jako 
hudební skupina Jednoty bratrské.
Období uzavření kluboven bylo využito k modernizaci prostor a cel-
kové dezinfekci.
Po rozvolnění přísných opatření paní Jana Eichlerová v klubech DPS 
provádí opět cvičení seniorů, ale s novým programem na prožívání 
přítomného okamžiku a snaží se u svých „oveček“ rozšiřovat 
vnímání radostí všedního dne.
Jana také objevila a podpořila chuť babiček k činnosti, která je pro 



21

ženy nejpřirozenější, a to je pečení a další kulinářské dovednosti. První jejich výtvory – rohlíčky – bylo možné ochutnat na koncertě Josefa 
Pepsona Snětivého. Babičky se budou pečení věnovat i nadále a zásobovat svými výtvory třeba různé oslavy města, první možnost bude 
dne 31. 8. při slavnostním spuštění výtahu v budově zdravotního střediska.
Při jedné schůzce babiček v klubu je navštívila místostarostka Zita Václavíková s přáním, aby se jim zde líbilo a byly i nadále tak činorodé 
jako dosud. A současně projevila přání, aby do klubu našly cestu i další babičky a zapojily se do aktivit klubu.

Jana Eichlerová a Libuše Junková

14. ročník největšího veletrhu práce a vzdělávání v severních Če-
chách se uskuteční již od 15. do 17. října v prostorách Home-
CreditAreny a Kongres Parku Liberec. Celý areál tak opět bude patřit 
všem studentům, učitelům, ředitelům škol a každému, kdo se zajímá 
o možnosti vzdělávání nejen v Libereckém kraji nebo se chce zori-
entovat v současné situaci na trhu práce.
Na veletrhu se zájemci všech věkových skupin mohou seznámit se 
zajímavými studijními i pracovními příležitostmi v Libereckém kraji či 
Euroregionu Nisa, ale také v celé České republice i v zahraničí. 
Výhodou veletrhu je i to, že se na jednom místě zájemci o studium či 
práci setkají přímo se zástupci jednotlivých firem či škol.
EDUCA 2020 i letos slibuje bohatý doprovodný program
Během veletrhu EDUCA MYJOB Liberec 2020 nebude tradičně chybět 
ani zajímavý doprovodný program určený pro všechny návštěvníky, 
který bude probíhat jak na hlavním pódiu HomeCreditAreny, tak i mi-
mo něj. 
Díky loňskému velkému úspěchu, bude i letos součástí veletrhu 
soutěž EDUCA PRESS PHOTO 2020, kterou organizátoři připravují spolu s Libereckou školou fotografie. Soutěž bude zahájena již před 
samotným veletrhem a vítězové budou vyhlášeni na hlavním pódiu během EDUCY. Hlavním tématem soutěže je letos Člověk a životní 
prostředí.
Každoročně se na veletrhu EDUCA MYJOB Liberec koná odborná HR konference pro personalisty, majitele firem a vedoucí pracovníky. 
Hlavním téma konference letos zní HR frekvence 2020. Konference se uskuteční ve čtvrtek 15. října 2020 od 14:00 v prostorách Kongres 
Parku Liberec. Na veletrhu nebudou chybět ani oblíbené workshopy tzv. živé knihovny pořádané Svazem průmyslu a dopravy České 
republiky, které se tradičně zaměřují na kariérové poradenství pro žáky posledních ročníků základních škol.

Tak přijďte načerpat spoustu inspirace na veletrh EDUCA MYJOB Liberec od 15. do 17. října 2020. Více informací najdete na 
www.educaliberec.cz.                SEJDEME SE NA EDUCE!

EDUCA BUDE! Další ročník veletrhu EDUCA MYJOB Liberec přinese spoustu inspirace

Informační schůzky kurzů Společenského klubu

kurz informace od lektorů lektor + spojení

Kytara středa 2.9. od 9 hodin nebo po telefonické domluvě H.Kačenová, tel.: 720 313 201
Klavír pátek 4.9. od 13 hodin, ostatní po telefonické domluvě J.Fiedlerová, tel.: 776 625 661
Dechové nástroje úterý 1.9. od 13 do 15 hodin M.Kotlár, tel.: 723 199 000
(zobcová flétna, klarinet, saxofon) + klávesy
Tvořílek úterý 8.9. od 13 do 17 hodin, klub Trojlístek J.Eichlerová, tel.: 602 100 563
Angličtina po telefonické domluvě A.Tichá, tel.: 774 048 348
Jóga čtvrtky od 17 hodin H.Třešňáková, tel.: 723 994 155
Zdravotní cvičení zahájení kurzu od listopadu, pondělí a středa 17-18 hodin S.Hanková, tel.: 607 171 949
Divadelní spolek úterý 1.9. od 19 hodin - pouze dospělí J. Hejret Vojtková, tel.: 603 356 732

Zájemci o kurz se mohou dostavit do CVA dle rozpisu v tabulce nebo dle domluvy:
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Inzerce – pro občany i podnikatele

PRODÁM BYT 1+1 V CHRASTAVĚ
Andělohorská ul., 

4 patro s výtahem, 
celková plocha 38 m2. 

K bytu přísluší lodžie a sklep. 
Dům je zateplený, 

nízké náklady na bydlení. 
Informace na tel.: 728 430 369

Inzerce je černobílá a uvnitř vydání. Barevná inzerce se sjednává na celý 
rok dopředu a její uzávěrka na rok 2021 bude 15. 11. 2020. 
Bližší informace získáte v kanceláři Společenského klubu.  

                                                                                       

 

Informace
o prohlídkách
v Infocentru
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15.10. 2020  / 13 h / Chrastava  (parkoviště před tržnicí)  

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE

Kuřice černé, červené, kropenaté                                   12-18 týdnů   140-200,-Kč 
Kuřice bílé /nesou bílá vejce/                                             12-18 týdnů  140-200,-Kč
Kuřice sussex /hnědá vejce, vysoká užitkovost/   12-18 týdnů   140-200,-Kč
Chovní kohoutci                                                                          12-18 týdnů  140-200,-Kč

Info a objednávky:
Gallus Extra s.r.o., tel. 567 212 754, 567 214 502, 

mobil  731 701 331, 734 833 158
volejte po-pá 7-15h, email: info@prodej-drubeze.cz

   www.prodej-drubeze.cz

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

Červený Hrádek prodává slepičky typu
TETRA hnědá, DOMINANT všechny barvy, 

GREEN SHELL–typu Araukana a DARK SHELL–typu Maranska.
Stáří 15 – 19 týdnů, 169 – 229,-Kč/ ks. 

                                                                                                         
Prodej:  26. 9., 24. 10.  a  14. 11. 2020  

Chrastava  –  parkoviště u tržnice  –  13.05 hod.

VÝKUP KRÁLIČÍCH KOŽEK- cena dle poptávky. 
Po-Pá 9.00 – 16.00 hod  Tel. 601 576 270, 728 605 840,

www.drubezcervenyhradek.cz 

PRODEJ SLEPIČEK

v Rynolticích

Nová

MOŠTÁRNA

    OVOCE

l Moštujeme jablka a hrušky na poloautomatické

           lince s možností pasterizace.

l Začínáme 1. září (případně i dříve). 

       Sídlíme v Rynolticích 149 (areál firmy Purum).

l Mošt z 1 kg ovoce za 5,- Kč, 

       5 l pasterizovaný v bag in boxu za 103,- Kč.

Informace: 

777 527 607 

www.mostarna-rynoltice.cz.
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/ / /

/ / / /

/ /

 reklamní štíty   infosystémy    bannery

 vizualizace    letáky    brožury    vizitky

 velkoplošný  digitální  tisk    polep  aut

 hrnky s potiskem  fotoplátna  polštáře / / /

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

vše od vizitky po billboard...

PŘIPOJENÍ K INTERNETU

DODÁ VKY HW a SW

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

internet  telefon  počítače

www.adv.cz   480 000 000

již od 250,-Kč za měsíc!

PARTNERSKÁ  MĚSTA
CHRASTAVY

Eichstätt Lwówek Ślaşki

www.prochelektro.cz
tel.: 602 274 283

ELEKTROINSTALACE PRO RD
A PRŮMYSLOVÉ OBJEKTY

REVIZE OBJEKTŮ A ELEKTROSPOTŘEBIČŮ
ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

HROMOSVODY 

    

MONTÁŽE       REVIZE        OPRAVY      

s.r.o.PROCHELEKTRO

1990 – 2020
měsíční zpravodaj městského úřadu v Chrastavě

zakázková výroba nábytku

kuchyně

skříně

doplňky

tel.: 603 272 837

modeláž nehtů

na rukách i nohách

parafínové zábaly

pedikúra

manikůra P-shine

Helena Hrušková
Vítkovská 289 – CHRASTAVA

728 887 796

PEDIKÚRA – MANIKŮRA

Ing. Lambert Medřický
1990 – 2020

TERMOVIZE
energetika

zřizování přípojek
revize elektrika a hromo

DŮLEŽITÁ  TELEFONNÍ ČÍSLA

tel.: 603 830 318, 737 360 167
Liberecká 13, 463 31 Chrastava

www.autodoprava-hradecky.kvalitne.cz

30 let s Vámi...

od roku 1990

VÝROBCE REKLAM
TISKÁ RNA  grafické studio
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