
Dne 31. srpna letošního roku byl slavnostně Nisou většinově spadají pod lékaře tohoto Karin Cinibulkovou, s panem náměstkem 
dán do užívání výtah ve zdravotním zdravotního střediska. Libereckého kraje a panem starostou 
středisku. Stalo se tak 96 let po postavení Slavnostního otevření výtahu se zúčastnili Bílého Kostela nad Nisou jsem absolvoval 
této budovy, která původně sloužila jako lékaři a zdravotní sestřičky ze střediska, první jízdu. Výtah s nosností 750 kg pro 10 
okresní zdravotní pojišťovna a po druhé občané města a jako hosté i náměstek Libe- osob vydržel i mojí a kolegů hmotnost a tak 
světové válce začala sloužit jako zdravotní reckého kraje Jan Sviták, starosta Bílého věřím, že bude sloužit k plné spokojenosti a 
středisko.  Město Chrastava tuto budovu Kostela nad Nisou Jiří Formánek a zástupci bez poruch i nadále dlouhá léta. 
odkoupilo před rokem a realizací venkov- zhotovitelské firmy. Slavnostní akt prová-
ního výtahu splnilo svůj slib. Současně byl zela cimbálová muzika Dušana Kotlára. Chrastava  31. 08.2020
zkultivován okolní prostor, když bylo vybu- Spolu s lékaři, se zástupkyní pacientů paní      Michael Canov, starosta města Chrastava 
dováno za zadní částí střediska parkoviště 
pro personál a pro imobilní návštěvníky či 
jejich doprovod. Výtah má celkově pět 
zastávek (sklep, přízemí přístupné ze zadní 
části budovy, 1. patro přístupné z přední 
části budovy, 2. patro a 3. patro). Náklady  
na vybudování samotného venkovního  
výtahu činily 3 mil. Kč. Vybudování parko-
viště a úprava přilehlých prostor přišla 
město na další milion.  Na výstavbu výtahu 
solidárně přispěla i obec Bílý Kostel nad 
Nisou, neboť i obyvatelé Bílého Kostela nad 
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Výtah ve zdravotním středisku byl otevřen

Chrastava volá SOS – chybí praktický lékař

Dotazník:
Program rozvoje města 2021+

–
Volby do Zastupitelstva kraje

a Senátu Parlamentu ČR 
–

Bude opět sběrový den!
–

 Úspěchy na Mistrovství ČR
v orientačním běhu

–
Znovuotevření Komunitního centra

BÉTEL
– – – –

PŘÍLOHA:
KRAJ

Ze závažných důvodů ukončila náhle svoji činnost na zdravotním středisku v Chrastavě jedna 
paní praktická lékařka, za kterou v tuto chvíli neexistuje žádná náhrada.  
V současné době tak hrozí v Chrastavě kolaps celého systému. Počet praktických lékařů ve 
zdravotním středisku poklesl ze tří na dva a to jeden z nich působí jen na půl úvazku, druhou 
polovinu úvazku vykonává praxi v Rynolticích. K tomu všemu oba lékaři v současné době 
vypomáhají jediné dětské lékařce s dorostem od 15 do 18 let, neboť  jedna z původně dvou 
dětských lékařek odešla již před několika lety do starobního důchodu a stále se nedaří za ní 
sehnat náhradu. 
Město Chrastava požádalo o pomoc Všeobecnou zdravotní pojišťovna a také Liberecký kraj. O 
situaci informovalo a o pomoc požádalo i nového pana ministra zdravotnictví. Město je 
připraveno pomoci dle svých možností.  Případnému zájemci (zájemcům) je připraveno 
okamžitě zajistit nájemní bydlení v městském bytě (městských bytech) a případně jednat i o 
dalších možnostech pomoci města. Pokud kdokoli z těch, co čtou tuto zprávu, dokáže volání 
města Chrastava dál šířit, prosím učiňte tak.
 
Situace opravdu hrozí být kritická!                                          Michael Canov
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Zahájení provozu výtahu ve zdravotním středisku

SLÁVA – nové busy a zachráněná Andělská Hora

Poděkování
Vážení čtenáři, 
chci touto cestou poděkovat kolegům 
zastupitelům za schválení investice do 
vybudování výtahu v našem zdravotním 
středisku. Výtah usnadní přístup do 
všech pater a ordinací a to nejen lidem,  
kteří ze zdravotních důvodů těžko 
zdolávají schody, ale i všem ostatním.
Děkuji všem, kteří se zasloužili za 
vybudování tohoto výtahu: vedoucímu 
Odboru pro rozvoj města (dále jen ORM) 
panu Mgr. Jakubovi Dvořákovi, Ing. 
Danielovi Fadrhoncovi (ORM investice), 
Petrovi Bezvodovi (ORM vedoucí správy 
majetku), bytovému družstvu v čele s 
paní Hanou Urbanovou. V neposlední 
řadě děkuji paní Ivě Loučkové, Pavlíně 
Ulrichové, Kateřině Brejlové a Janě 
Eichlerové za přípravu a organizaci 
slavnostního spuštění výtahu do 
provozu v pondělí 31. srpna 2020.
Přeji vám krásné podzimní dny

Zita Václavíková, místostarostka

ZM na své schůzi projednalo a usneslo se v  návaznost i  na své usnesení  č j .  výměře 828 m2, vše v k. ú. Dolní Chrastava, 
takto: 2004/06/VII ze dne 30. srpna 2004, čj. pro výstavbu rodinných domů (dále jen 

2017/03/VI ze dne 26. června 2017 a čj. „RD“) dle regulačního plánu (dále jen „RP“) - schválilo
2019/04/III odst. 1 ze dne 9. září 2019 takto:pro zajištění pohledávky ze škody způso-
prodej pozemku par. č. 489/24 o výměře 14 plocha A: pozemek par. č. 745/1 jako bené havárií na hasičské cisterně města
901 m2 – orná půda, v k. ú. Dolní Chrastava samostatná plocha pro výstavbu 3 RD za 1. uznání dluhu a dohodu o splátkách 
I, do vlastnictví paní Ing. Šárky Jeřábkové, cenu 700,- Kč + DPH / m2, což činí celkem 2. vyplňovací prohlášení směnečné včetně 
za cenu 8.970 402,-, Kč a náklady spojené s 847,- Kč včetně DPH / m2 (celkem blankosměnky 
prodejem, vč. návrhu kupní smlouvy čj. 5.337.500,- Kč + DPH, tj. 6.458.375,- Kč vč. 3. smlouvu o zřízení zástavního práva k ne-
K/13/2020 DPH)movitostem dlužníka včetně návrhu na 

plocha B: pozemky par. č. 747/5, 762/12 a vklad do KN - schválilo
765/12 jako samostatná plocha pro 1) v případě uskutečnění prodeje pozemku - schválilo výstavbu 12 RD za cenu 700,- Kč + DPH / par. č. 489/24 v k. ú. Dolní Chrastava pro 11 členy komise pro otevírání obálek při m2, což činí celkem 847,- Kč včetně DPH / RD navýšení cen pro prodej pozemků par. č. prodeji částí podílu města Chrastava v MBD m2 (celkem 19.397.700,- Kč + DPH, tj. 745/1 – orná půda o výměře 7 625 m2, par. Chrastava a při prodeji pozemku: Aleš 23.471.217,- Kč vč. DPH)č. 747/5 – orná půda o výměře 10 493 m2, Trpišovský, Jan Trnka, Helena Kačenová celek - plochy A a B současně: pozemky par. par. č. 762/12 – orná půda o výměře 16 390 
č. 745/1, 747/5, 762/12 a 765/12 jako celek - schválilo m2 a par. č. 765/12 – trvalý travní porost o 

Usnesení ze Zastupitelstva města Chrastava ze dne 31. srpna 2020

Rada a zastupitelstvo města

Musím, opravdu musím a to velmi, pochválit Liberecký kraj a ČSAD Liberec a.s.,  kteří tím, že 
ve flotile nových autobusů nezapomněly na vhodné malé autobusy do Andělské Hory, 
zachránily pro tuto část Chrastavy autobusovou zastávku.   
Dosavadní autobusy totiž měly problémy na železničním přejezdu na náves. Ten byl 
nakloněn při povolení vyšší rychlosti na železnici tak nešťastně, že u dosavadních typů 
malých autobusů dle dopravce hrozilo, že si poškodí spodek či dokonce na přejezdu 
uvíznou. ČSAD Liberec a.s. dokonce oficiálně požádala o zrušení této zastávky. Protože by 
tak přišli Andělohoráci o jedinou existující zastávku v Andělské Hoře, město vyvinulo 
veškerou svou aktivitu proti zrušení a zastávka na návsi byla rozhodnutím Odboru dopravy 
KÚ LK zachráněna. Zároveň se ovšem rozhodl Liberecký kraj a ČSAD a.s. vyřešit problém tím 
správným způsobem, a sice pořízením dvojice nových malých speciálních busů, které mít 
tento problém nebudou ani v Andělské Hoře ani kdekoliv jinde, kde se budou používat. 
Ve čtvrtek 24. září se v 10 hodin uskutečnila první slavnostní jízda za účasti náměstka 
hejtmana pro dopravu Jana Svitáka a ředitele ČSAD Liberec a.s. Martina Oumrta a dalších 
hostů. Jízda vedla od radnice na náměstí 1. máje na náves v Andělské Hoře a zpět. Do 
běžného provozu budou oba malé autobusy dány do deseti dnů po vyřízení posledních 
nezbytných formalit.                                   Michael Canov,  starosta
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pro výstavbu 15 RD za cenu 600,- Kč + DPH / souvisejících práv a povinností k bytu č. 7 v stanicí, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., za 
m2, což činí celkem 726,- Kč včetně DPH / domě čp. 372, Andělohorská ulice, obec cenu 17. 424,- Kč vč. DPH a náklady spojené 
m2 (celkem 21.201.600,- Kč + DPH, tj. Chrastava, k bytu s platným, dlouhodobým s prodejem, vč. návrhu kupní smlouvy čj. 
25.653.936,- Kč vč. DPH) nájemním vztahem na dobu neurčitou K/12/2020 

JINÉMU zájemci, za minimální cenu 2) v případě neuskutečnění prodeje - schválilo
376.471,- Kč, v souladu s Podmínkami pro pozemku par. č. 489/24 v k. ú. Dolní záměr prodat část pozemku par. č. 489/28 – 
prodej části podílu města Chrastavy v Chrastava pro 11 RD navýšení cen pro orná půda o výměře cca 40 m2, v k. ú. Dolní 
Městském bytovém družstvu Chrastava prodej pozemků par. č. 489/24 – orná půda Chrastava
nájemcům bytu, příp. po 30. 6. 2012 i jiným o výměře 14 901 m2, par. č. 745/1 – orná - schválilo
zájemcům v tomto pořadí:půda o výměře 7 625 m2, par. č. 747/5 – záměr směnit s Ředitelstvím silnic a dálnic 
1. nejvyšší nabídce manželům Proko-orná půda o výměře 10 493 m2, par. č. ČR pozemky za účelem majetkoprávního 
povým, za cenu 381.500,- Kč762/12 – orná půda o výměře 16 390 m2 a vypořádání pozemků podél silnice I/35, pro 
2. nižší nabídce manželům Mazánkovým, za par. č. 765/12 – trvalý travní porost o směnu budou z majetku města použity 
cenu 377.000,- Kčvýměře 828 m2, vše v k. ú. Dolní Chrastava, všechny v příloze uvedené pozemky a z 
(příloha č. 4c k originálu usnesení), včetně pro výstavbu rodinných domů (dále jen majetku ŘSD budou vybrány pozemky na 
návrhu smlouvy o převodu části členského „RD“) dle regulačního plánu (dále jen základě znaleckých posudků, aby došlo k 
podílu vč. souvisejících práv a povinností v „RP“)takto: vyrovnané směně nebo směně s inimálním 
MBD Chrastava doplatkemplocha A: pozemek par. č. 745/1 jako 
- schválilo - schválilosamostatná plocha pro výstavbu 3 RD za 
1) převod části družstevního podílu v Měst- dohodu o spolupráci s Evropským sesku-cenu 700,- Kč + DPH / m2, což činí celkem 
ském bytovém družstvu Chrastava včetně pením pro územní spolupráci NOVUM s r.o. 847,- Kč včetně DPH / m2 (celkem 
souvisejících práv a povinností k bytu s č. 4 v na společném projektu realizovaným z pro-5.337.500,- Kč + DPH, tj. 6.458.375,- Kč vč. 
domě čp. 373, Andělohorská ulice, obec středků Programu Interreg Střední Evropa DPH)
Chrastava, k bytu s platným, dlouhodobým za účelem podpory vzájemné spolupráce, plocha B: pozemky par. č. 747/5, 762/12 a 
nájemním vztahem na dobu neurčitou propagace a zpracování podkladů pro 765/12 jako samostatná plocha pro 
JINÉMU zájemci, za minimální cenu zlepšení energetické efektivity objektů v výstavbu 12 RD za cenu 700,- Kč + DPH / 
663.039,- Kč, v souladu s Podmínkami pro majetku městam2, což činí celkem 847,- Kč včetně DPH / 
prodej části podílu města Chrastavy v - schválilom2 (celkem 19.397.700,- Kč + DPH, tj. 
Městském bytovém družstvu Chrastava návrh 3. změny rozpočtu a investičního 23.471.217,- Kč vč. DPH)
nájemcům bytu, příp. po 30. 6. 2012 i jiným plánu na rok 2020 

plocha C: pozemek par. č. 489/24 jako 
zájemcům, manželům Procházkovým, za - schválilosamostatná plocha pro výstavbu 11 RD za 
cenu 736.000,- Kč, včetně návrhu smlouvy na základě žádosti, z rozpočtu Osadního cenu 700,- Kč + DPH / m2, což činí celkem 
o převodu části členského podílu vč. výboru Vítkov, poskytnutí neinvestiční úče-847,- Kč včetně DPH / m2 (celkem 
souvisejících práv a povinností v MBD lové dotace Římskokatolické farnosti 10.430.700,- Kč + DPH, tj. 12.621.147,- Kč 
Chrastava čj. K/14/2020 Vítkov u Chrastavy, Liberecká 76, 463 34 vč. DPH)
2) pro případ nedodržení podmínek pro Hrádek nad Nisou, IČ 46749233 ve výši až celek - plochy A, B a C současně: pozemky koupi dle č. III odst. 2 Podmínek pro prodej 80.000,--Kč na vyhotovení projektové do-par. č. 745/1, 747/5, 762/12, 765/12 a nebo dle čl. II odst. 3 Smlouvy o převodu, kumentace opravy střechy kostela Navští-489/24 jako celek pro výstavbu 26 RD za převod části družstevního podílu v Měst- vení Panny Marie v Horním Vítkově cenu 600,- Kč + DPH / m2, což činí celkem ském bytovém družstvu Chrastava včetně 

726,- Kč včetně DPH / m2 (celkem - schválilosouvisejících práv a povinností k bytu č. 4 v 
30.142.200,- Kč + DPH, tj. 36.472.062,- Kč na základě žádosti poskytnutí účelové domě čp. 373, Andělohorská ulice, obec 
vč. DPH) dotace rodině Eva Lejsková, Dominika Chrastava, k bytu s platným, dlouhodobým 

Lejsková a David Lejsek, všichni bytem nájemním vztahem na dobu neurčitou - schválilo
Andělská Hora 90, 463 31 Chrastava, na JINÉMU zájemci, za minimální cenu 1) převod části družstevního podílu v Měst-
vybudování domovní ČOV ve výši maxi-663.039,- Kč, v souladu s Podmínkami pro ském bytovém družstvu Chrastava včetně 
málně 80 % prokazatelných, účelně vyna-prodej části podílu města Chrastavy v Měst-souvisejících práv a povinností k bytu s č. 7 v 
ložených nákladů, nejvýše však 80.000,- Kč ském bytovém družstvu Chrastava domě čp. 372, Andělohorská ulice, obec 
celkem na jednu nemovitost (rodinný dům nájemcům bytu, příp. po 30. 6. 2012 i jiným Chrastava, k bytu s platným, dlouhodobým 
určený a užívaný k trvalému vlastnímu zájemcůmv tomto pořadínájemním vztahem na dobu neurčitou 
bydlení, který nelze efektivně napojit na 1. nejvyšší nabídce manželům Procház-JINÉMU zájemci, za minimální cenu 
veřejnou kanalizacikovým, za cenu 736.000,- Kč376.471,- Kč, v souladu s Podmínkami pro 

2. nižší nabídce manželům Prokopovým, za prodej části podílu města Chrastavy v - rozhodlo
cenu 671.500,- Kč (příloha č. 5c k originálu Městském bytovém družstvu Chrastava v návaznosti na své předchozí usnesení 
usnesení), včetně návrhu smlouvy o převo-nájemcům bytu, příp. po 30. 6. 2012 i jiným 2019/04/III bod 2) o pořízení úpravy 
du části členského podílu vč. souvisejících zájemcům, manželům Prokopovým, za regulačního plánu „Polní ulice 60 RD“ dle § 
práv a povinností v MBD Chrastava cenu 381.500,- Kč, včetně návrhu smlouvy 188 odst. 1 stavebního zákona včetně 

o převodu části členského podílu vč. dílčích změn z úpravy vyplývajících - schválilo
souvisejících práv a povinností v MBD (nutnost aktualizace regulačního plánu dle v návaznosti na své usnesení čj. 2017/06/V 
Chrastava čj. K/15/2020 současného stavu v území) a výslovně ze dne 11. prosince 2017 prodej dle geo-
2) pro případ nedodržení podmínek pro uvádí,  že změna bude pořizována metrického plánu č. 1071-260/2020 
koupi dle č. III odst. 2 Podmínek pro prodej zkráceným způsobem dle § 73 odst. 1 pozemku par. č. st. 587 o výměře 16 m2 – 
nebo dle čl. II odst. 3 Smlouvy o převodu, stavebního zákonazastavěná plocha, odděleného z pozemku 
převod části družstevního podílu v Měst- par. č. 730/3, vše v k. ú. Dolní Chrastava, 
ském bytovém družstvu Chrastava včetně pozemku pod novou kompaktní trafo-
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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. 1386/1, 1505/8 a 1545/1,vše v k. ú. Chrastava I, ve prospěch společnosti CETIN, a. s., jímž 
dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby „16010-048414, RVDSL1932_C_L_CHVA79-CHVA1HR_MET“, vč. návrhu 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj. SBS/23/2020 
- s c h v á l i l a 
zřízení věcného břemene na pozemcích par. č. 427/15, 770/1 a 829/1, vše v k. ú. Dolní Chrastava, ve prospěch společnosti Severočeská 
vodárenská společnost, a. s., jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby „Chrastava, Bílokostelecká, III. etapa – 
rekonstrukce vodovodu, číslo stavby LI 022 110“, vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj. SBS/24/2020 

- v z a l a  n a  v ě d o m í   důvodovou zprávu na rekonstrukci kotelny v Andělohorské ulici 
- s c h v á l i l a 
v rámci přípravy na budoucí změnu topného média návrh smlouvy o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky pro objekt zdravotního 
střediska, Polní 175, 463 31 Chrastava 
- s c h v á l i l a   plán inventur k provedení řádné inventarizace majetku a závazků města Chrastavy za rok 2020 
- s c h v á l i l a       
licenční smlouvu VP_2020_4730 o veřejném provozování hudebních děl mezi OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním 
o.s. Praha a Městem 
- s c h v á l i l a                            
na základě doporučení MUDr. Evy Štičkové a kladným stanoviskům MUDr. Jaroslavy Kudláčkové, MUDr. Lenky Hoření a MUDr. Josefa 
Kubínka k uvedenému doporučení podání návrhu Města Chrastava Krajskému úřadu Libereckého kraje na vyhlášení výběrového řízení na 
obsazení místa plánované léčebně rehabilitační a logopedické péče ve zdravotním středisku v Chrastavě 
- v z a l a   n a   v ě d o m í
rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci č. j. 35 Co 175/2019 – 445 ze dne 30. července 2020, kterým byl potvrzen 
rozsudek Okresního soudu v Liberci č. j. 23 C 51/2018-385 ze dne 2. 7. 2019, o odmítnutí žaloby společnosti Energie Pro s.r.o., IČO 
24701921, sídlem U Sluncové 666/12a, 180 00 Praha 8, proti městu Chrastava 
- s c h v á l i l a
na základě žádosti darovací smlouvu DR/7/2020 – finanční dar ve výši 15.000,- Kč pro SFM Liberec s.r.o., Jeronýmova 570/22, Liberec VII-
Horní Růžodol, 460 07  Liberec, IČ 44568118 na podporu veletrhu EDUCA MYJOB Liberec 2020 a doprovodné soutěže EDUCA PRESS PHOTO 
- v z a l a   n a   v ě d o m í   zápis č. 2020/7 z jednání bytové a sociální komise ze dne 3. 9. 2020 
1) RM   r o z h o d l a 
o uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS panu Lubomíru Juráskovi na základě smlouvy s obcí Mníšek o dispozičním právu k bytu v DPS 
2) RM   r o z h o d l a    o uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší v zařízení azylového typu panu Juraji Demeterovi 

 

 

Usnesení Rady města Chrastava č. 2020/14 ze dne 7. září 2020

Usnesení Rady města Chrastava č. 2020/15 ze dne 21. září 2020

Program rozvoje města Chrastava 2021+, chceme znát váš názor

- s c h v á l i l a zákon o pozemních komunikacích, ve znění 2020 
odpis  drobného  dlouhodobého hmotného pozdějších předpisů, Pasport místních - s c h v á l i l a   na základě žádosti výjimku v 
majetku (DDHM), dlouhodobého hmotného komunikací, dle tabulkové a grafické části v počtu žáků pro ZŠ Chrastava, Vítkov 69 – 
majetku (DHM) a majetku vedeného v ope- příloze příspěvková organizace 
rativní evidenci - s c h v á l i l a - v z a l a   n a   v ě d o m í
- s c h v á l i l a  na základě žádosti ředitele ZŠ Chrastava zprávu o zajištění udržitelnosti projektu č. 5 
v souladu s ust. § 102 odst. 3 zák. č. odchylný postup ze Směrnice Rady města č. „Hasiči společně proti přírodním živlům“, 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 1/2020 pro výběr dodavatele ICT vybavení schválenou dne 8. 9. 2020 Centrem pro 
předpisů, ve spojení s ust. § 9 odst. 2 zák. č. školy z důvodu nutnosti splnění termínů regionální rozvoj ČR, oddělení pro NUTS II 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, realizace dotačního programu MŠMT Severovýchod. 
ve znění pozdějších předpisů, a dle § 5 odst. „Mimořádné prostředky pro veřejné 
2 vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí základní školy na nákup ICT“ ještě v roce 

Vážení občané města Chrastavy, odbor rozvoje, dotací a správy majetku v současné době zpracovává Program rozvoje města Chrastava 
2021+ na následující roky. Jeho součástí je i anketa. Většina otázek je stejná jako v anketě, která byla součástí zpracování posledního 
strategického plánu města v roce 2015 a která opakovala většinu otázek ze šetření v letech 2008 a 1996. Jedním z jeho cílů je tedy 
porovnání názorů obyvatel města po 5, 12, resp. 24 letech. Výsledky průzkumu budou použity zejména pro vymezení hlavních 
problémových oblastí a pro formulaci priorit rozvoje města pro další období. Vyhodnocení dotazníků včetně porovnání odpovědí v 
předešlém průzkumu bude rovněž zveřejněno v Chrastavských listech a na www.chrastava.cz.

Hlasovat můžete do 15. října 2020 jedním z následujících způsobů:
·  odevzdat na radnici – do podatelny v 1. patře
·  odevzdat do Infocentra na náměstí 1. máje
·  na adrese www.chrastava.cz
                                                                                                                        V Chrastavě dne 16. 9. 2020       Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM MěÚ Chrastava
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V červnu letošního roku Zastupitelstvo 

Libereckého kraje schválilo městu Chra-

stava dotaci na terénní úpravy v k. ú. Chra-

stava. Město Chrastava tak získá z rozpočtu 

Libereckého kraje cca 220 tis. Kč, spolu-

účast města je přibližně 95 tis. Kč. Uvedené 

finanční prostředky posloužily k vybudo-

vání 2 tůní a úpravě jejich okolí v lesoparku 

poblíž nákupního centra Penny. Jedná se o 

další z řady opatření mající za cíl zadržet 

vodu v krajině, a přispět tak k protierozní a 

protipovodňové ohraně. V neposlední řadě 

dojde ke zlepšení podmínek i v místě žijících 

živočichů a floře.

V Chrastavě, 10. 9. 2020

               Ing. Jiří Vodička, ORM MěÚ Chrastava

Chrastava má dvě nové tůně

Oznámení o době a místu konání voleb do Zastupitelstva  kraje

a do Senátu Parlamentu České republiky, obvod  36 – Česká Lípa
Starosta města Chrastava dle § 27 zák. č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně a doplnění některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 15  odst. 1 zák. č. 247/1995 Sb., o volbách do Senátu Parlamentu České 

republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:

1.   Volby do  zastupitelstva kraje a do Senátu PČR se uskuteční: 
2. 10. 2020  - 14.00 - 22.00 hod.
3. 10. 2020  -   8.00 - 14.00 hod. 

2.    Místem konání voleb
v okrsku č. 1  je budova Městského úřadu, malá zasedací místnost, nám. 1. máje 1, Chrastava
pro voliče bydlící v ulicích: Bílokostelecká, Cihlářská, Liberecká, Luční, Malá Kostelní, Muzejní, Nádražní, Pobřežní,  Polní,
                                                    Revoluční, Sedmidomská, Soudní, Turpišova, Větrná, Žitavská

v okrsku č. 2  je budova CVA, Turpišova 470, Chrastava,
pro voliče bydlící v ulicích: Alšova, Bezručova, Družstevní, Frýdlantská, Hřbitovní, Kostelní, Loudátova, Mlýnská, Mostní, 
                                                   nám. 1. Máje, Richtrův Vrch, Spojovací, Sportovní, Školní, Vysoká, Víska, Vítkovská, Víta Nejedlého,
                                                   Novoveská, Města Lwówek Śląski

v okrsku č. 3  je budova Mateřské školy, Nádražní 370, Chrastava,
pro voliče bydlící v ulicích (v k. ú.): Andělohorská, Barandov, Andělská Hora, Lipová, Ještědská, Na Hůrce, Nový Domov, Tovární, 
                                                                  U Nisy

v okrsku č. 4  je salonek restaurace U Pavla, Střelecký Vrch 709, Chrastava,
pro voliče bydlící v ulicích: Střelecký Vrch, Textilanská

v okrsku č. 5  je budova ZŠ a MŠ Vítkov 69, Chrastava,
pro voliče bydlící v k. ú.: Dolní Vítkov, Horní Vítkov

UPOZORNĚNÍ !
V případě, že žádný z kandidátů voleb do Senátu PČR nezíská v 1. kole nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů bude 2. 
kolo voleb do Senátu PČR probíhat ve dnech:
pátek     9. 10. 2020 od 14:00 – 22:00 h.
sobota  10. 10. 2020 od   8:00 – 14:00 h. 

Volební místnosti zůstávají stejné a hlasovací lístky obdrží každý volič přímo ve volební místnosti.  

                                                                               Ing. Michael  Canov,  starosta
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Tradiční podzimní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu se uskuteční v sobotu 3. a v neděli 4. října 2020. Systém svozu zůstává 
stejný jako v loňském roce –městem bude projíždět souprava kontejnerů s obsluhou, která bude odpad vybírat a ukládat přímo na vůz. 
Rozpis míst i časů je uveden dále. Další možností, jak zlikvidovat objemný a nebezpečný odpad, který nelze uložit do sběrné nádoby určené 
pro směsný odpad, je využití služeb sběrného dvora.
Do 200 kg/osobu/rok je tato služba pro fyzické osoby, které jsou přihlášeny k trvalému pobytu v Chrastavě a jsou poplatníky místního 
poplatku za odpady ZDARMA.
 Výrobky pro zpětný odběr – lednice, mrazáky, pračky, myčky,sušičky, mikrovlnné trouby, sporáky, výpočetní technika, televizory, 
přehrávače, videa, elektrické modely, hračky, svítidla apod. přednostně odkládejte na sběrném dvoře v Liberecké ulici. Tyto výrobky se 
nezapočítávají do limitu 200 kg/osobu/rok a vybírají se také ZDARMA.
Děkujeme Vám, že využíváte nabízených služeb a odpad nekončí na černých skládkách v okolí města.

V Chrastavě dne 7.9. 2020                                          Šárka Spáčilová, DiS, referent odpadového hospodářství

Tradiční podzimní svoz odpadů proběhne v sobotu 3. a v neděli 4. října 2020

Spolupráce se  zdravotnickou záchrannou službou Liberec.

Řešení přestupku proti veřejnému pořádku  a to rušení nočního klidu. Událost vyřešena dle zákona. Opakovaně 4x za měsíc srpen.

Ve spolupráci s HZS Liberec vyproštění uvězněného psa v odtokové šachtě. Zvíře bylo následně převezeno do útulku Azyl pes.

Nález uhynulého zvířete. Oznámeno mysliveckému sdružení.
Odchyt toulavých zvířat  v katastru obce:  4x (Předaní zvířete majiteli: 1x, umístění zvířete v útulku: 2x, uhynulé zvíře: 1x)

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 celém katastru obce Chrastava a Stráž nad Nisou.

- v nočních hodinách spolupráce s OO PČR Chrastava při kontrole chatových oblastí, kontrole motorových vozidel a jejich řidičů 

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

Z činnosti Městské policie Chrastava – 8/ 2020
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V pondělí 14. září 2020 zavítalo do chrastavského kina divadlo Artur 

s představením Svaté neřesti v režii Vojty Nouzáka, napsali Jindra 

Kriegel a Kateřina Tomanová. Komedie pojednávala o dnešních 

neřestech, kterými jsou alkohol, drogy,shopaholismus, worko-

holismus nebo třeba nadměrné využívání sociálních sítí. Na Tajem-

ném vršku se u pana Gabriela postupně vystřídají nespokojení 

manželé Peškovi, divadelní a filmový herec Petr Serafín a mladá 

dívka Angelika Vodičková.  

  Ti přicházejí k panu Gabrielovi s prosbou,aby je zbavil jejich 

závislostí, které díky němu, přejdou právě na něho. Lidé však brzy 

zjistí, že bez neřestí je jejich život horší a nudnější a přijdou ho 

požádat, aby jim je vrátil zpět. Dospějí však k poznání,že o tom, 

jestli jejich život bude nebo nebude šťastný, nerozhodují neřesti, ale 

láska, která dokáže vše .

V divadelních rolích se představili: Bořek Slezáček, Pavlína 

Mourková, Jindra Kriegel, Radomír Švec a Michaela Zemánková.

   Komedie nás pobavila a my se bude těšit na další představení.

                                                                                              Klára Sehnoutková

„Svaté neřesti” v Chrastavě

V pátek 4.září začala v 16 hodin vernisáží výstava Jana Váni nazvaná Fotografův profil.
Jan Váňa se narodil 21. 1. 1979 v České Lípě. Po úspěšně ukončeném vzdělání v Liberci, začal pracovat a jeho velkým koníčkem se mu stalo 
právě fotografování. Významným milníkem v  jeho tvorbě se stala spolupráce s ARTEFAKTEM.CZ a dalšími společenskými subjekty, pro které 
fotografuje různé dokumenty. V roce 2010 nafotil sérii fotografií ze záplav v Libereckém kraji a jeho fotografie se staly tématem úspěšné 
výstavy na Krajském úřadě v Liberci. V roce 2018 se mu dostalo ocenění hlavní ceny v celostátní soutěži Modrého slona.
V Chrastavě měl Jan Váňa svoji 6. autorskou výstavu a je možné vidět  fotografie krajiny, zvířat, budov i spoustu dalších zajímavých fotek.
Výstava Jana Váni probíhá v Infocentru od 4. září 2020 do 11. listopadu 2020 a všichni jste srdečně zváni.
                                                                                                                                                                                                                    Klára Sehnoutková

Kultura – pozvánky, události

Výstava: Fotografův profil Jana Váni

CHRASTAVA

kino

14. září 2020
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PROGRAM KINA
DIGITÁLNÍ MÌSTSKÉ KINO CHRASTAVA

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

ŘÍJEN 2020

POVŠIMNĚTE SI LASKAVĚ ZMĚN ZAČÁTKŮ PŘEDSTAVENÍ Pondělí 19. října v 19:00 hodin
KAREL – ČR – životopisný, dokument – 127 minut – přístupný

Pátek 2. října v 16:45 hodin – HRAJEME PRO DĚTI Celovečerní dokumentární film Karel přináší ojedinělý pohled do sou-
PINOCCHIO – Itálie, VB, Francie – rodinný – české znění – 125 minut – kromí a do duše Karla Gotta. Renomovaná režisérka Olga Malířová Špá-
přístupný tová natáčela s Karlem Gottem po dobu celého jednoho roku a díky jeho 
Řezbář Geppetto vychovává oživlou loutku Pinocchia jako vlastního syna. upřímné otevřenosti vznikl nezvykle osobní až intimní pohled na život 
Pinocchio  však  není  zrovna nejvzornější klučina a nechá se lehce svést slavného zpěváka, jaký se doposud široké veřejnosti, ani jeho skalním 
k rošťárnám, díky nimž prožívá nespočet napínavých dobrodružsví. příznivcům, nenaskytl.                      Vstupné: 130 Kč
Jednoho dne je podveden, unesen a honí ho bandité tajemným světem 
plným neuvěřitelných nestvůr – z břicha obří ryby se přes zemi hraček Pátek 23. října v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI
dostane až na pole zázraků.              Vstupné: 120 Kč ČERVENÝ STŘEVÍČEK A 7 STATEČNÝCH - Korea – animovaný – 

české znění - 93 minuty – přístupný
Pátek 2. října v 19:00 hodin Baculka Sněhurka najde pár kouzelných červených střevíčků, které ji pro-
JESKYNĚ – Thajsko, Irsko – dobrodružné drama – české titulky – 104 mění na hubeňoučkou krasotinku. Má to ale jeden háček! Střevíce patří 
minuty - nevhodný do 12 let zlé čarodějnici a ta, když zjistí, že zmizely, použije veškerá kouzla a čáry, 
Skutečný příběh thajského fotbalového týmu, kterému voda zaplavila vý- aby je dostala nazpět. Jakoby nestačilo, že má Sněhurka plné ruce práce 
chod z jeskyně. Na denní světlo se dostali po více jak dvou týdnech. s ježibabou, do cesty se jí musí ještě připlést sedm neodbytných 

 Vstupné: 120 Kč, v předprodeji IC Chrastava – 80 Kč trpaslíků, kteří od ní chtějí pusu.             Vstupné: 120 Kč

Pondělí 12. října v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI Pátek 23. října v 19:00 hodin
MLSNÉ MEDVĚDÍ PŘÍBĚHY – ČR – animovaný – 40 minut – ŽÁBY BEZ JAZYKA – ČR – drama – 116 minut - přístupný od 15 let
přístupný Film režisérky Miry Fornay rozehrává nebezpečné vztahové hry, které 
Jeden je velký a druhý mrňousek. Oba jsou medvědi a oba mají pořád probíhají v jedné rodině, v průběhu jednoho dne. Podobně jako ve svém 
hlad. Ale nejen láska k dobrému jídlu z nich dělá nejlepší kamarády. předchozím filmu Můj pes Killer, který získal hlavní cenu na festivalu 
Jejich hlavním společným cílem je pořádně si nacpat břicha, a tak se vět- v Rotterdamu, zůstává Mira Fornay u komorního příběhu rodiny. 
šina  jejich  každodenních  dobrodružství  točí kolem toho, jak se co nej- Tentokrát však poněkud jinak. V hlavních rolích syna a matky ve filmu 
snadněji dostat k něčemu opravdu dobrému k snědku. Zdrojem inspirací excelují Jaroslav Plesl a Regina Rázlová.
při vymýšlení strategií jim jsou jejich koníčky.                       Vstupné: 60 Kč                                       Vstupné: 120 Kč, v předprodeji IC Chrastava – 90 Kč

Pondělí 12. října v 18:00 hodin Pátek 30. října v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI
SMEČKA – ČR – sportovní – 94 minuty - nevhodný do 12 let 100% VLK – Austrálie – animovaný – české znění – 93 minuty – 
Holky, právo silnějšího a hokej. V partě dnešních teenagerů se žije podle přístupný
zákonů vlčí smečky. Ve škole i v hokejové kabině, kam přichází nováček Letošní Halloween bude stoprocentně zábavný a chlupatý. Čtrnáctiletý 
David. Autorita dospělých sem nedosáhne, platí tu tvrdá pravidla a riva- Freddy vypadá jako obyčejný kluk, ale není obyčejný a není ani úplně 
lita. Pokud chce někdo přežít, musí se podvolit – nebo se vzepřít a o svo- člověk. Patří do starého rodu vlkodlaků a těší se na svou první proměnu 
je místo bojovat…                                                                     Vstupné: 120 Kč ve vlka. V tu velkou slavnostní noc první proměny se ale něco zvrtne a 

Freddy se změní v ne příliš dravého ani moc hrozivého, zato ve strašně 
Pondělí 19. října v 17:00 hodin – HRAJEME (NEJEN) PRO SENIORY moc rozkošného . . . pudla.                       Vstupné: 120 Kč
ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC – ČR – komedie – 99 minut – přístupný
Výhra balíku peněz v loterii člověku rozhodně změní život. Otázka je, Pátek 30. října v 19:00 hodin
jak... NIGHTLIFE: NA TAHU – Německo – komedie – české znění – 111 
Čenda s Janou nemají v životě na růžích ustláno. Oba jsou nezaměstnaní, minut - nevhodný do 12 let
Čenda má dluhy všude, kam se podívá, a nejčastější návštěvou u nich je Co všechno se může stát během jedné noci a jednoho rande, které tak 
exekutor. To ale změní farářem požehnaný loterijní tiket. Pohádková vý- romanticky a nadějně začalo? Skoro všechno. Dlouhou sérii katastrofic-
hra 176 milionů korun otevírá dvojici dveře do velkého světa neomeze- kých situací zažívá v nové komedii „Nightlife: Na tahu“ ElyasM´Barek 
ných možností.                                          Vstupné: 100 Kč , SENIOŘI – 60 Kč známý z komedií Fakjů a z Téměř dokonalých tajemství.    Vstupné: 120 Kč
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Sportovní zpravodajství

Start rybářského kroužku

Tyto závody jsou určeny pro samostatné děti. Menším závodníkům můžou pomoct 

rodiče, nebo instruktoři. U větších dětí se předpokládá zručnost, kdy zvládnou 

všechny situace. Děti můžou lovit pouze na plavanou. V letošním roce se závodů 

zúčastnilo 18 závodníků. Závodníky jsme rozdělili podle věku do dvou kategorií. 

Oproti jarním rybářským závodům ryby braly víc. 

Po skončení závodů jsme vyhodnotili závodníky a předali jim ceny. Na každého 

závodníka se dostala nějaká odměna.   Na závěr jsem přijali pozvání na dětské závody 

v Hrádku nad Nisou.

Tyto závody se konaly v neděli 20.9. v Hrádku nad Nisou na Malé přehradě. Těchto 

závodů se kromě dětí z Chrastavy a Hrádku zúčastnili i závodníci z Polska. Dohromady 

se zúčastnilo asi 30 závodníků. Oproti našim závodům, na těchto ryby braly ještě více. 

Pro nás bylo velkým úspěchem, že na prvním místě se umístila Tereza Richterová a na druhém 

místě Jiří Richter.

Poslední třetí událostí v září byla účast 4 dětí z kroužku na celostátním setkání mládeže. Toto 

setkání organizuje Odbor mládeže Rady Českéhorybářského svazu, z.s. Tohoto setkání se 

zúčastňují zástupci dětí z každého územního svazu. Letos se odložené setkání konalo v Zadní 

Třebani, v kempu Ostrov na břehu řeky Berounky. Setkání probíhalo od pátku 18.9. do neděle 

20.9. Pro děti byly připraveny soutěže. Většina z nich měla na rybářskou tématiku, jako například 

soutěže v lovu ryb, házení na cíl – skish a arenberg, otázky z biologie ryb, rybníkářství, poznávání 

ryb a vodních živočichů. Tyto soutěže doplňovaly například střelba ze vzduchovky, nebo oblíkání 

do rybářské výbavy na čas. V sobotu, v závěru soutěží se nám podařilo dostat až do finále, kde 

náš tým podlehl týmu Západočeského kraje.  Můžu říct, že to bylo velice dobře připravené 

setkání, které si všichni zúčastnění užili. Pro naše mladé rybáře to byl velký zážitek. 

Ve všech třech zářiových akcí se nám znovu potvrdilo, že není nad osobní setkávání dětí, 

navazování kamarádství a společně strávený čas. 

Na měsíc říjen máme naplánované dvě víkendové akce. První proběhne 10. a 11. října ve Štětí. Jde 

o odložený vikendový pobyt mládeže. Děti budou chytat ryby, hrát hry a připravovat se na další 

závody. Druhá akce, která nás čeká, je zkrácené kolo Zlaté udice, která se koná shodou okolností také ve Štětí o týden později. 

Od listopadu jsou už naplánované halové závody v rybolovné technice. Ty probíhají od listopadu do března. 

Akcí je na letošní podzim naplánovaných hodně. Uvidíme, jak s těmito akcemi zatočí epidemie corony. To si v tuto chvíli, kdy píšu tento 

příspěvek, nikdo netroufne odhadnout a všichni doufáme, že alespoň některé akce bude možné uspořádat.                                         Josef Kasal

Se začátkem září jsme nastartovali pokračování rybářského kroužku. Mimo pravidelný kroužek jsme začali 5. 9. dětskými závody na ryb-

níku Luční. 
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Po koronavirové krizi, která nás na jaře neděle.
postihla, bylo září ostrým startem Sobota - Nádherný výkon, ale i smůla pro 
celorepublikové sezóny a bylo napě- Týnu Matyášovou v D16! Skončila na 6. 
chováno nejrůznějšími OB akcemi od ve- místě, od bronzové medaile ji dělilo 
řejných závodů, přes oblastní žebříčky až pouhých 16 sekund. Na klasice, kdy trať pro 
po mistrovství a veteraniády ČR ve sprintu, ni měřila vzdušnou čarou 4,9km, převýšení 
sprintových i klasických štafetách a klasice. 180m a 12 kontrol, nebývá běžné, aby byly 
V říjnu bude následovat krátká trať a noční takovéto malé rozdíly. Tady od 3. do 6. 
mistrovství a navíc veteraniáda sprintu. místa se vešly čtyři závodnice do jedné 
(U všech závodů uvádíme jen medailová minuty! Týno, držíme palce do dalších 
umístění a výborné výsledky.) mistrovských závodů.

1. MISTROVSKÉ ZÁVODY Neděle - ZLATÁ MEDAILE pro Kateřinu 
MISTROVSTVÍ ČR VE SPRINTU (pouze pro Kaškovou v kategorii D35 (na snímku). 
kategorie H/D16, H/D 18, H/D 20, H/D21) Gratulujeme.
6. 9.-dopoledne (pořadatel OK99 Hradec 
Králové, prostor město Hradec Králové, 2.ZÁVODY V JEŠTĚDSKÉ OBLASTI
universitní kampus) 6. 9. (pořadatel Loko Liberec, prostor 
SKVĚLÉ umístění Týny Matyášové v kate- Bedřichov v Jizerských horách)
gorii D16 – 6. místo (na snímku ze závodu) D21L 5. K.Kašková, D40 4. D.Pachnerová, 

D65 4. A.Ševčíková, D70 3. P.Vokálová, H14 
MISTROVSTVÍ ČR VE SPRINTOVÝCH 5. K.Březina (snímek na stupních vítězů-2. 
ŠTAFETÁCH (pouze kategorie 18, 21 let – místo - na letních Pěkných prázdninách), J.Polák, W21B 4. V.Poláková
smíšená čtyřčlenná štafeta-2 ženy, 2 muži) H40 1. P.Kadavý, 4. P.Pachner, H45 3. 
6. 9.-odpoledne (pořadatel Loko Pardu- I.Vydra, H65 3. R.Kaška, H70 4. M.Ševčík 4. RŮZNÉ
bice, prostor Pardubice-Ohrazenice) Závody Východočeské oblasti (13. 9.-
Týna Matyášová ve štafetách hostuje v 3. MTBO pořadatel Studenec, prostor Kamenný 
Turnově. Byla nasazena mezi osmnáctileté (orientační závody na horských kolech) Dvůr u Kopidlna) D65C 2. A.Ševčíková, 
a vedla si výborně. Na svém úseku mezi 5. - 6. 9. Český pohár a Mistrovství MTBO H65C  8. M.Ševčík
staršími si obhájila 14. místo ze 47 štafet. na klasice (pořadatel KOB Děčín, prostor 11. - 13.9. proběhlo soustředění dětí a 

Ostrov u Tisé) rodičů na Bedřichově v Jizerských horách 
MISTROVSTVÍ A VETERANIÁDA ČR NA -sobota-klasika W21B 3. V.Poláková (viz jiný článek)
KLASICKÉ TRATI (od D/H 16 až po nejstarší -neděle-middle M40A 4. J.Polák, W21B 1. -Stále jsme v přípravách na Euromeeting 
kategorie D 75, H80) V.Poláková koncem října, i když se obáváme zpřísňu-
O víkendu 19. - 20. 9. Žabovřesky Brno 19. - 20. 9. Orient Expres MTBO 2020 jících nařízení ohledně koronaviru.
připravily klasiku nedaleko Bystřice nad (pořadatel GIGANT Orienteering, prostor -Od půlky září se rozběhl kroužek OB pro 
Perštejnem blízko přehrady Vír v těžkém Čachnov –Žďárské vrchy) děti. V září jsme trénovali ještě venku, od 
terénu, jenom časově bylo od sebe -sobota-middle M40A 5. J.Polák, W21B 5. října nastupuje tělocvična a hala. 
odděleno mistrovství ČR (16-21 let) – V.Poláková                                              Eva Kašková, OK CHA
Sobota a veteraniáda ČR (od 35 let) – -neděle-long M14 5. T.Polák, M40A 4. 

Zlatá medaile z veteraniády ČR na klasice pro OK Chrastava

Kristýna Matyášová,
6. místo MČR sprint

Kateřina Kašková, Mistryně ČR D35 klasika Karel Březina, 2. místo „Pěkné prázdniny”
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A je po prázdninách. Děti a mládež nastupují do školy a my jsme se rozhodli, že zkusíme 
uspořádat soustředění, dokud nám to koronavirus dovolí. Velmi nás potěšil zájem dětí a 
rodičů, takže nás nakonec bylo opět téměř šedesát. Tentokrát jsme se rozhodli pro 
Bedřichov. Není to daleko, mapy tam jsou a ubytování jsme také celkem snadno sehnali. 
V termínu 11. - 13. 9. 2020 jsme se tedy vypravili zvláštním autobusem do Bedřichova na 
chatu Centrum. Připraveny jsme měli 4 tréninky a testy na postřeh. V pátek po večeři jsme 
vybíhali kousek za Lesní chatou v Bedřichově do lesa na noční trénink. Pavel Pachner nám 
připravil tři různě složité tratě. Na ně se vydalo několik odvážných jednotlivců a kdo se bál, 
měl  s sebou doprovod. Už za tmy děti nosily z lesa hřiby.  V sobotu po vydatné snídani jsme 
v lese za Jindřichovem měli trénink „shluky“.  Připravili  ho Pavlíkovi. Byl  docela  náročný a 
v cíli se zdáli být všichni spokojení. Opět jsme byli zavaleni houbami. Po obědě další trénink. 
Tentokrát „Okruhy“ od Kašků kousek pod Bramberkem. To je dobrý trénink, protože se 
všichni po oběhnutí 4-5 kontrol vracejí zpět na start a tak máme pořád přehled, jestli se 
někdo neztrácí. A zase ty houby☹.Po večeři děti využily velikou zahradu chaty s tram-
polínami, prolejzačkami a několika hřišti. Večer pak byly krátké testy a hlavně losování 
nedělních čtyřčlenných štafet od Kryšpínů.  Ty  byly  v  prostoru  od sedla Maliníku a kanálu 
k Bedřichovu. Štafet jsme měli jedenáct. Byl to boj, fandilo se opravdu hlasitě. Všichni se 
snažili a když se to někomu nepovedlo úplně podle jeho představ, nic se nedělo, na dalším 
úseku se to zase napravilo. A zase ty houby ☹. No a to už byl skoro konec. Ještě oběd, balení 
a rozloučení. Každý účastník soustředění dostal upomínkový diplom a děti ještě malý 
dárek. Je 15 hodin a jedeme domů. 
Byli jsme opravdu velice spokojeni s ubytováním a stravováním. Jídla byla chutná, hodně 
zeleniny, ovoce i zákusky, bezlepková dieta nebyla žádný problém. Opravdu na jedničku. A 
ještě něco, děkujeme maminkám které nám napekly buchty (na trénincích se po nich jen 
zaprášilo), všem co připravili tréninky, všem kteří roznášeli a stahovali kontroly, všem co 
nám pomohli usměrňovat děti a řidiči Liborovi za bezpečnou jízdu.

                Pavla Vokálová, OK Chrastava

Soustředění ve znamení hub (od slova houby, ne huby)

Dovolená Klubu českých turistů Chrastava
Turisté Klubu českých turistů pečlivě vybírali oblast, kterou ještě neznali. Volba padla na 
Kralický Sněžník.
Odjížděli jsme v pondělí 7.9. Autobusovou  dopravou Šimon, s kterou máme ty nejlepší 
zkušenosti. Taky nás řidič Roman nezklamal a svou ochotou přispěl k dobré náladě hned na začátku každého dne.
Kralický Sněžník a jeho pohoří patří k třetím nejvyšším v Česku, samotný Kralický Sněžník měří1424m.Okolí je velmi malebné, dá se 
přirovnat k Orlickým horám i Jeseníku. Pramení zde řeka Morava, oblast je známá svým pěchotním srubovým opevněním z roku 1935, 
všude jsou zachovalé bunkry, je zde velké vojenské muzeum.
 Byli jsme ubytováni v horském hotelu Sněženka, jenž byl situován v hlubokém údolí. Samotný hotel nabízel služby welness s vnitřním 
bazénem a saunou,  venkovní bazén, ten byl jen pro otužilce, ale i takoví se našli po ránu před túrou. V odpoledních hodinách naopak 
posloužil jako osvěžení. Každý den jsme vyráželi na výlety, rozděleni na dvě party, delší a kratší trasy. Všichni se vraceli spokojeni a zážitků 
bylo mnoho, krajina je rozmanitá, plná horských potůčků a luk, bez stoupání a klesání v této oblasti to nejde, ale vše jsme zdolali dle plánů. 
K zajímavým výletům patřila návštěva Dolní Moravy, kde si každý mohl vybrat, co navštíví. Resort Dolní Morava je znám Stezkou do oblak, 
Mamutí bobovou horskou dráhou měřící 3km, sloní bobovou dráhou, množstvím lanovek, parkem pro děti apod. Mamutí bobovku 
samozřejmě sjeli i naši senioři, na Stezce v oblacích se zase další kochali výhledy a sjeli tobogánem či lanovkou dolů. Vesničky v této oblasti 
jsou překrásné, lidé ochotní, pohostinní, všude jsme se setkávali s čistotou a pečlivě udržovanými zahradami. Navštívit město Králíky jsme 

považovali za povinnost, poutní klášter 
na Hoře matky boží je krásná stavba, 
sestup do Králík je náročný, neumíme si 
představit, jak tudy staří, nemocní 
poutníci stoupají nahoru.
A my, unaveni po návratu z výletů, 
osvěženi studeným pivem, zmrz-
linovým pohárem či kávou, po výborné 
večeři, kterou nám s úsměvem ser-
víroval personál a kuchař se slovy „po-
kud budete chtít přidat, přijďte“, se pře-
sunuli do salonku, který proměnil tu-
risty v hráče Rummikubu, zpěváky s ky-
tarou a hráče karet.
Zkrátka, vše se nám líbilo, počasí bylo 
neuvěřitelně příjemné, týden strávený 
společně byl fajn.
Kam příští rok?

     Za KČT Chrastava Zd. Novotná
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Školství

Zahájení nového školního roku ve Vítkově

Ukliďme Česko

Sobotní vystoupení vítkovských školáků

T-mobile Olympijský běh

V úterý 1. září jsme ve vítkovské školičce po prázdninách společně s paní místostarostkou 
Zitou Václavíkovou zahájili nový školní rok. Přivítali jsme s našimi žáky i nové prvňáčky – 
Káju, Natálku, Janičku, Vojtu a Mikuláše. Přejeme všem žákům hodně úspěšný školní rok, 
spoustu zážitků s kamarády a nových poznání.
                                                                                                               Mgr. Romana Sobotková, ředitelka

V pátek 18. 9. 2020 jsme se zapojili do celostátní akce Ukliďme svět – ukliďme Česko. 
Obdrželi jsme spoustu pracovních rukavic a pytlů a vyrazili jsme do okolí školy směrem na 
Výhledy. Kromě několika hřibů, jsme přinesli 3 plné pytle odpadků, které nechali neukáznění 
turisté v lese. Ve škole jsme si vyrobili smajlíky z CD, které patří také do sběrného dvora jako 
nebezpečný odpad. Po shlédnutí pohádky Jů, Hele a Muf, kteří pomáhali vytřídit odpad ve 
Větrném království, už víme, jak správně třídit a co rozhodně do přírody nepatří.
                                                                                                                        Mgr. Klára Beníčková, učitelka

SOBOTNÍ VYSTOUPENÍ VÍTKOVSKÝCH ŠKOLÁKŮ 

Sobota 19. 9. 2020 byla pro vítkovské školáky nabitá! Ráno přivítali svými písničkami a 
básničkami hned dvě skupinky nových malých občánků Chrastavy. Ale tím pěvecké výkony 
nekončily. Aby měli sílu na odpolední vystoupení občerstvili se školáci v Bistru Bétel. Tímto 
děkujeme za vstřícnost a vynikající oběd! Sobotní odpoledne přineslo obyvatelům Chrastavy 
i širokému okolí zábavu v podobě Koštu vín na chrastavském náměstí. Při této příležitosti se 
předvedli znovu naši školáci. Ti zazpívali několik lidových písní a další zahráli na flétničky. 

                                                                                                                             Bc. Daniela Reslová, učitelka

Ve středu 16. 9. 2020 proběhl po celé České republice běžecký závod. Kromě hlavních závodů 
se mohli zapojit i jednotlivé školy. Letos se do běhu zapojilo celkem téměř 70 000 běžců. 
Kvůli koronavirové situaci se termín v letošním roce posunul z pravidelného červnového 
termínu na září.
Ráno před startem jsme si nejdříve připomněli historii olympijských her, vyplnili kvíz a 
vyrobili si olympijské kruhy. Start závodu jsme si vyzdobili a v 10 hodin společně s rádiem 
Junior vyběhli na 1 km dlouhou trať. Vítězem byl každý, kdo doběhl do cíle. Všichni obdrželi 
medaile a diplomy.
                                                                                                                        Mgr. Klára Beníčková, učitelka

 



13

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

Tak už jsme zase zpátky - znovuotevření Komunitního centra Bétel
Pátek 18. září 2020 vstoupil do historie Komunitního centra 
Bétel jako velmi významný den. Po čtrnáctiměsíční rekonstrukci 
a přístavbě celého domu jsme mohli opět přivítat širokou 
veřejnost v nových prostorách centra. Máme radost, že spolu se 
všemi „domácími“ se mohlo potěšit z krásně zrekonstruovaného 
domu i řada Chrastaváků všech generací. Slavnostní přestřižení 
pásky provedl pan Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, pan 
Petr Krásný, biskup Jednoty bratrské, pan Šimon Dvořák, člen 
rady Jednoty bratrské a bývalý správce sboru Jednoty bratrské v 
Chrastavě. Celou slavnost moderoval a hosty prováděl nový 
správce sboru Jednoty bratrské v Chrastavě, pan David Just.
Všichni zúčastnění měli možnost nahlédnout do všech zákoutí 
domu od sklepa až po půdu, seznámit se s fungováním KC, 
prohlédnout si kroniky atd. Skvělé občerstvení pro všechny 
připravilo Bétel bistro a řada dobrovolníků. Díky krásnému 
počasí bylo možné využít i novou terasu, posedět s přáteli a užít 
si tento slavnostní den.
 Poděkování patří všem členům Jednoty bratrské v Chrastavě a 
přátelům KC Bétel, kteří zde strávili mnoho hodin svého volného 
času stěhováním a zabydlováním domu a podporují pravidelně 
celé dílo Komunitního centra Bétel i finančně.
 Celý projekt rekonstrukce s názvem „Rozvoj Komunitního centra 
Bétel“ jsme mohli realizovat díky spolufinancování Evropskou 
unií, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního 
programu.                                                                      Milena Dvořáková

Nabídka volných míst na klubech pro děti a mládež KC Bétel 
ve školním roce 2020/21 

KLUBÁČ (1. - 5. tř. ZŠ)
Středa 1. skupina, čtvrtek 2. skupina 15.30 – 17.00 hodin
(příspěvek 500,-/pol.)
- celoroční hra, soutěže, pohybové hry, vyrábění, tábornické 
dovednosti
- rozvoj kamarádství, týmové práce, samostatnosti
Informace a přihlášky: Noemi Martinová tel. 723 073 048, 
email: 

KLUB PODVODOU 1 (6. – 8. tř. ZŠ)
Pátek 15.30 – 17.30 hodin
(příspěvek 500,-/pol.)
Kluby PodVodou – aneb vidět věci jinak (hry, povídání, 
pronikání pod povrch toho, co je zrovna „in“, výpravy do 
přírody, přátelství, příprava na život)
Informace a přihlášky: Vojta Briestenský tel. 725 099 299, 
email: vbriestensky@seznam.cz

KLUB PODVODOU 2 (9. tř. ZŠ – SŠ)
Den konání klubu bude upřesněn dle rozvrhů dětí, 
cca od 17.30 – 19.00 hodin
(příspěvek 500,-/pol.)
Informace a přihlášky: Martina Stefanová tel. 774 843 183, 
email: martina.stefanova@sjak.cz

Všechny kluby budou probíhat v klubovně Komunitního centra Bétel, Bezručova 503, Chrastava.

klubac@jbchrastava.cz

mailto:klubac@jbchrastava.cz
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Sejdeme se na EDUCE, zaznělo na tiskové konferenci před významným veletrhem

Tradice pokračuje. Již 14. ročník největšího veletrhu práce a 
vzdělávání v severních Čechách EDUCA MYJOB Liberec 2020 se 
uskuteční od čtvrtka 15. října do soboty 17. října v liberecké 
HomeCreditAreně. Na něm se návštěvníkům z řad široké veřejnosti 
představí zástupci středních škol, zaměstnavatelů a dalších 
institucí nejen z Libereckého kraje, ale také z Euroregionu Nisa a celé 
ČR. 
U příležitosti veletrhu EDUCA MYJOB Liberec 2020 se ve středu 16. 
září konala v sídle společnosti VÚTS Liberec tisková konference se 
zástupci  organizátorů a partnerů veletrhu,  které se 
zúčastnilihejtman Libereckého kraje Martin Půta, ředitelka Krajské 
pobočky Úřadu práce ČR v Liberci PhDr. Kateřina Sadílková MBA, 
generální ředitel VÚTS prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc., prezident 
Svazu průmyslu a dopravy ČR Ing. Jaroslav Hanák a jednatel 
spolupořádající společnosti SFM Liberec s.r.o. Mgr. Lukáš Přinda.
Home Credit Arena spolu s přilehlým Kongres Parkem Liberec se tak 
po celé tři dny stane místem pro inspirativní setkávání zájemců o 
nové studijní či pracovní uplatnění, odborníků z oblasti školství či 
personálního managementu a jednoduše všech, kteří se o tuto problematiku zajímají. Kromě expozic vystavujících firem a škol se 
návštěvníci mohou jako každý rok těšit na bohatý doprovodný program, ve kterém ani letos nebudou chybět novinky.

„Přestože se může na první pohled zdát, že přípravy na EDUCU 
probíhají přesně stejně jako každý rok, letos je situace úplně jiná a do 
příprav nám vstoupil nový element – nezbytná bezpečnostní a 
hygienická nařízení. Naším úkolem pro letošek není jen uspořádat 
úspěšnou Educu, ale i zejména bezpečnou Educu. Aktuálně v rámci 
nastavených vládních opatření je Educa realizovatelná a  mymáme 
přihlášeno 52 škol a 20 firem a rozpracované další projekty v rámci 
Educy plus, které chceme v bezpečných podmínkách představit všem 
studentům a návštěvníkům. Zároveň aktuálně nově pracujeme na 
tom, že bude i určitá část EDUCY prezentována online,“ sdělil k 
chytanému veletrhu Lukáš Přinda, jednatel společnosti SFM Liberec, 
která je hlavním organizátorem veletrhu. Návštěvníci veletrhu tak 
musejí počítat s určitými omezeními, která se neustále vyvíjejí. 
Samozřejmostí bude nezbytná ochrana dýchacích cest ve vnitřních 
prostorách areálu, dostupné budou stanice s dezinfekcí na ruce v 
celém areálu, organizátoři navíc v současné době počítají s tím, že 
bude nutné omezovat počet osob, které se budou zdržovat v 
jednotlivých sektorech areálu.

Veletrhu se v roce 2019 zúčastnilo celkem více než 75 % středních škol, které zřizuje Liberecký kraj. To ukazuje na opravdu širokou nabídku, 
ježse zde pravidelně představuje. Právě takto rozsáhlá přehlídka škol z regionu je hlavním důvodem, proč na EDUCU pravidelně míří velké 
množství školních tříd a proč se dnes veletrh stal nástrojem kariérového poradenství na školách. „Educajiž dlouhá léta patří k 
nejdůležitějším akcím v regionu v oblasti regionálního vzdělávání a trhu práce, kde hraje stále významnější roli. I proto ji Liberecký kraj 
podporuje. Pořádání hromadných akcí v této době je poněkud složité. Přesto se veletrh uskuteční i letos, protože chceme, aby současní 
studenti, kteří se rozhodují ve své další profesní kariéře, měli podobné možnosti pro správné rozhodnutí o dalším vzdělání, jako jejich 
předchůdci,“uvedl hejtman Libereckého kraje Martin Půta.
Kromě vzdělávacího systému se na Educepravidelně představují i zajímaví zaměstnavatelé z celého regionu. „Letošní rok nás staví před 
stále nové a nové výzvy, což se logicky projevuje i na trhu práce. Smyslem akce je co nejvíce podpořit myšlenku, že učení se, je jednou z 
nejvýznamnějších cest k nalezení zaměstnání. Zároveň tak dochází k možnosti aktivního propojení vzdělávání a pracovních nabídek. Jako 
podstatné ale vnímám to, že za současné situace lze prezentaci našich činností včetně kariérového poradenství v rámci Educypřesunout také 
do online prostředí,“ doplnila Kateřina Sadílková, krajská ředitelka Úřadu práce v Liberci.
Kromě představení jednotlivých institucí z Libereckého kraje k veletrhu každoročně patří i inspirativní doprovodný program určený pro 
širokou veřejnost. Novinkou tohoto ročníku veletrhu je projekt EDUCA Plus, který je určen primárně pro žáky základních škol, kterým 
rozšiřuje možnosti, jak si užít pobyt na EDUCE naplno a jak z něj načerpat nové znalosti a motivaci. „Pro žáky i pro firmy je důležité, aby se 
vzájemně potkávali v reálných provozech firem. Vstoupili jsme tak do propojování firem a škol aktivněji a žákům posledních ročníků 
základníchškol zajišťujeme organizované exkurze přímo v domluvených firmách v Liberci,“uvedl Lukáš Přinda.Součástí projektu budou 
mimo jiné také workshopy Živé knihovny, které na veletrhu připravuje Svaz průmyslu a dopravy ČR jako rozšíření běžného kariérového 
poradenství na školách. Na workshopech se žákům posledních ročníků základních škol představí zástupci zajímavých zaměstnavatelů z 
regionu.
Během veletrhu nebudou chybět ani tradiční soutěže TOP ŠKOLA a TOP FIRMA, během nichž bude odborná porota na veletrhu hodnotit 
jednotlivé expozice vystavovatelů. Hlavním cílem těchto soutěží je motivovat firmy i školy k tomu, aby jejich stánky byly zajímavé a 
informačně hodnotné pro všechny návštěvníky. Pro žáky základních i středních škol je pak určena soutěž Pozdrav EDUCU a pro širokou 
veřejnost fotosoutěž EDUCA PRESS PHOTO.
Odborníci z oblasti managementu a personalistiky se mohou i letos těšit na odbornou HR konferenci – tentokrát na téma HR frekvence 
2020. Ta se uskuteční ve čtvrtek 15. října od 14:00 ve VIP sálu Home Credit Areny a představí se na ní celá řada zajímavých řečníků.
Veletrh se koná od 15. do 17. října v Home Credit Areně v Liberci. Otevírací doba je ve všední dny od 9 do 18 hodin a v sobotu od 9 do 13 hodin. 
Vstup na veřejnou část veletrhu je zdarma. Informace o veletrhu a jeho programu najdete na www.educaliberec.cz.
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Vážení pacienti,
současná situace v oblasti zdravotní péče v Chrastavě mě nutí, abych vám poskytla několik informací:

1. MUDr. Hoření ukončila svoji práci praktické lékařky ze zdravotních důvodů. Sestra je v ordinaci přítomna a zajišťuje koordinaci péče o 
pacienty z této ordinace. V případě AKUTNÍCH obtíží či náhlého zhoršení zdravotního stavu se obracejte na sestřičku, která následně 
zprostředkuje další nutnou zdravotní péči. Chronickým pacientům budeme předepisovat dlouhodobě užívané léky, ale neakutní či méně 
závažné potíže nyní nebudeme schopni řešit z kapacitních důvodů.
Město ve spolupráci s námi intenzivně shání nového lékaře, který by zajistil další zdravotní péči pro pacienty registrované v ordinaci 
MUDr.Hoření.

2. Epidemie covid-19 je opět na vzestupu a řada nemocných a pozitivně testovaných je tentokrát i v Chrastavě a okolí. Mnoho lidí je rovněž v 
karanténě.

3. Nastupuje sezona běžných virových respiračních onemocnění, které nelze bez testování od covidu odlišit.

V důsledku výše uvedených skutečností vás musím požádat, abyste zodpovědně zvažovali svoji návštěvu ve zdravotním středisku. Naše 
ordinace jsou nyní opravdu přetížené zejména administrativně, velkým množstvím telefonátů, vystavováním pracovních neschopností, 
karantén a žádanek na testy na covid. Často nestíháme telefony ani zvedat (můžeme buďto telefonovat, nebo ošetřovat pacienty, obojí 
najednou nelze…)  Trpělivost je  nutná oboustranně.

Prosíme vás tedy o následující:
-Starší a rizikoví občané, pokud nemají akutní obtíže, ať do střediska raději nechodí
pro vysoké nebezpečí nákazy. Léky předepisuujeme elektronicky, jak jste již zvyklí.
-Nežádejte po nás nyní zbytečné administrativní výkony. Žádná potvrzení o bezinfekčnosti nevydáváme
-Pokud máte příznaky virozy (rýma, kašel, bolesti svalů a kloubů jako bývají u chřipky, průjem či zvýšené teploty), zůstaňte DOMA a 
TELEFONUJTE k nám do ordinace.  Vystavení pracovní neschopnosti či žádanky na vyšetření se řeší elektronicky.  Jakmile se vydáte do 
střediska, jste zdrojem nákazy i pro ostatní!!!
O nutnosti testování na covid -19  rozhodne lékař.
Tím nejlepším lékem na virozy včetně covidu, chřipky atd je klid na lůžku (minimálně týden) a dostatek tekutin, pomocné medikamenty 
jsou volně prodejné (Paralen, léky proti kašli)
-Nepropadejte strachu a panice, nezůstanete bez pomoci. Pokud to bude nutné, pozveme si vás do ordinace k podrobnějšímu vyšetření.

Závěrem mi dovolte, abych vám všem popřála především pevné zdraví. Pokud i my-lékaři a sestřičky-zůstaneme zdraví, budeme se snažit 
vám pomoci. V tuto chvíli záleží i na vás, pacientech, zda tento pracovní nápor zdravotně ustojíme. Držme si palce navzájem :-)
                                                                                     
V Chrastavě 23.9.2020                                                                                                                                                                                              MUDr.J.Kudláčková

AKTUÁLNÍ INFORMACE  – ZDRAVOTNICTVÍ

Inzerce – pro občany i podnikatele

 

DARUJI 4 dřevěná křídla oken 

(dvojskla) o roz-měrech 90 x 120 cm

Zn.: tel. 602 388 169

SHÁNÍM ZEDNÍKA na rekonstrukci malého WC
a koupelny: perlinka, obklady, dlažby, sádro-
kartony. Ihned, spěchá!!     Info: 603 260 778
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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:  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

MÍSTO
PRO VAŠÍ
REKLAMU
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Fitnesscentrum COMBAT GYM CHRASTAVA ("kombatdžim") na Střeleckém Vrchu pokračuje s těmito nábory.

Bližší informace se dozvíte na telefonním čísle 482 319 533 nebo na recepci COMBAT GYMU

v provozní době po-pá 9-20hod., sobota 9-14:30hod.

Nebojte se a přijďte mezi nás!!! Všichni jsou vítáni! Váš tým COMBAT GYM ("kombatdžim").

-  (po domluvě i mladší). Děti se budou učit základům bojových umění a pokročilým 

bude v budoucnu dána možnost závodní kariéry v Kick-boxu a MMA. Tréninky jsou po - stř - pá 16,00 až 17,00 hod. pod vedením 

hlavního trenéra Alexandra Vrágy, trenéra 1.třídy. 

-  Tréninky jsou každý den v týdnu 18,00 

až 20,00 hod.

-  Lekce budou upřesněny dle zájmu, navržené termíny jsou středa a čtvrtek 

odpoledne, sobota dopoledne.

Stále v COMBAT GYMU ("kombatdžimu") probíhají pod zkušenými lektorkami 

.

nábor na sebeobranu pro děti od šesti let

nábor na COMBAT ("kombat") - sebeobrana, kick-box a MMA, pro dospělé, muže i ženy.

nábor na lekce jógy s úžasnou lektorkou.

lekce zumby, stepů, bodyformu, Adidasu a 

jumpů ("džampů")

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

 

 
 

 

           



20 Chrastavské listy

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

/ / /

/ / / /

/ /

 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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