
Vážení spoluobčané, chci vás všechny po- padně i mladší osoby s těžkým postižením), zový příspěvek 5 tisíc pro důchodce.
zdravit a povzbudit. Vím, že jsme všichni na kteří se chtějí k dovozu obědů přidat, nechť Přestože tento návrh vznikl opravdu jako 
jedné lodi a věřím, že tuto prapodivnou kontaktují vedoucí našeho odboru pro zále- návrh populistický, přesto považuji za ne-
dobu společně zdárně překonáme. žitosti občanů paní Hanu Urbanovou (+420 přijatelné tento návrh zamítat. Právě v sou-
Vím a chápu, že již toho máte doslova a do 607 738 350).  Zároveň opakujeme naši časné situaci, kdy jsou právě senioři těmi 
písmene plné zuby. Koronavirus způsobu- akci s darem 10 respirátorů pro všechny se- nejohroženějšími, by to bylo zamítnutí vůči 
jící nemoc Covid 19  je opět tu a to doslova niory v nejrizikovější skupině nad 65 let nim strašně špatné gesto. To by si generace 
téměř všude. Jarní nouzový stav a umrt- (určeno pro celý ročník 1955 a starší). Výdej našich seniorů opravdu nezasloužila. A po-
vení ekonomiky působí nyní v porovnání se ale bude tentokráte v infocentru v době pravdě řečeno, schodek našeho státního 
současností téměř směšně, vždyť na jaře jeho otvíracích hodin (po dobu krizového rozpočtu je tak katastrofální až šílený, že je 
bylo  50  x  méně  nakažených.  Na  jaře  byl stavu v pondělí a ve středu od 9 do 12 a od v něm 17 miliard pro důchodce již jen kap-
v Chrastavě jediný případ. Nyní je počet 14 do 16 hodin). kou v bezedném moři.      
nakažených v Chrastavě řádově 100x vyšší.    Hluboce obdivuji všechny zdravotníky, kteří Vážení spoluobčané, ještě jednou si vás 
Omlouvám se, že jsem nedokázal zaplavení v této době konají vše co je v jejich silách. dovoluji povzbudit a pozdravit. Konec světa 
Chrastavy tímto virem zabránit a vás Taktéž obdivuji všechny podnikatele (a též nenastal a my tu příšerku koronavirovskou 
všechny uchránit. Přesto se radnice nadále jejich zaměstnance), kteří se i v době neko- překonáme.  
snaží pomoci především seniorům. Všem nečných omezení snaží s vypětím všech sil 
seniorům v našich domovech s pečova- zachránit své podnikání. ---------------------------------------
telskou službou i těm, pro které konají naši Jako senátor budu podporovat v Senátu Chrastava  20. 10. 2020
pracovníci terénní službu, zajišťují naši všechny návrhy, které budou alespoň zčásti      Michael Canov, 
pracovníci nákupy, léky a další služby a jejich ztráty kompenzovat. Taktéž v Senátu, starosta města Chrastava 
samozřejmě i obědy. Ti ze seniorů (pří- pokud se tam dostane, podpořím jednorá-
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Podzim 2020 – opětovně nouzový stav

28. říjen – státní svátek vznik Československa
Kovák nebo supermarket?

–
Budeme mít nového lékaře 

–
Vyhlášení grantu na podporu

kultury, sportu, spolkové činnosti
a cestovního ruchu

–
 Náměstí se dočká
nového osvětlení

–
Byli vyhlášeni sportovci Chrastavy

a osobnost města
– – – –

PŘÍLOHA:
KRAJ

PROVOLÁNÍ NÁRODNÍHO VÝBORU

Tvůj odvěký sen stal se skutkem. Stát československý 
vstoupil dnešního dne v řadu samostatných, svobodných, 
kulturních států světa. Národní výbor, nadaný důvěrou 
veškerého lidu československého, přejal jako jediný a 
oprávněný a odpovědný činitel do svých rukou správu 
svého státu.

Lide československý! Vše, co podnikáš, podnikáš od to-
hoto okamžiku jako nový svobodný člen velké rodiny 
samostatných svobodných národů.

Novými činy v těchto chvílích zahajují se nové, bohdá 
slavné dějiny Tvoje. Nezklameš očekávání celého kul-
turního světa, který se žehnáním na rtech vzpomíná 
Tvých slavných dějin, jež vyvrcholily v nesmrtelné výkony 
československých legií na západním bojišti a na Sibiři. 
Celý svět sleduje Tvoje kroky do nového života, Tvůj vstup 
do země zaslíbené. Zachovej štít čistý jako jej zachovalo 
Tvé národní vojsko: Československá legie. Bud' si stále 
vědom, že jsi občanem československého státu nejen se 
všemi právy, nýbrž i povinnostmi.      ... dokončení na str. 2
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Nový majitel Kováku koupil tuto ruinu, aniž lím si, že v tom bude mezi členy zastupitel- litě. Zástupci tohoto řetězce mně sdělili, že 
se města Chrastava na něco ptal. Škoda, jak  stva naprostá shoda. tento prostor již v hledáčku měli, nicméně 
jsem již informoval, kdyby Kovák nekoupil, Není to tak dávno, co jsem se dozvěděl, že ho dále dosud nerozvíjeli. Vyjádřili se v tom 
rozhodlo by Ministerstvo pro místní rozvoj má o Chrastavu zájem jeden významný smyslu, že se jedná z jejich pohledu o pros-
(dle svého sdělení) o jeho demolici. Takto obchodní řetězec. Kontaktoval jsem ho a tory takřka ideální, ale že podmínkou 
chtějí dát novému majiteli šanci něco s ob- dotázal se, zda by svůj záměr na nový su- realizace jejich záměru by byl i odprodej 
jektem učinit. permarket nechtěl realizovat v této loka- městských pozemků okolo Kováku kvůli 
Před nedávnem za mnou nový majitel byl se 
žádostí o souhlas města s jeho záměrem 
udělat v objektu pečovatelské byty (neplést 
prosím s domem s pečovatelskou službou). 
Dle definice se jedná o byty pro osoby v ne-
příznivé sociální situaci způsobené věkem 
nebo zdravotním stavem. Na takovéto byty 
existují totiž státní dotace (až 600 tis./byt), 
ovšem pouze pod podmínkou vydání sou-
hlasu města. Odmítl jsem souhlas udělit a 
to hned ze dvou důvodů. Za prvé nový ma-
jitel naprosto ignoruje požadavky znalec-
kého posudku profesora Hájka o stavebně 
technickém stavu budovy (včetně odůvod-
nění demolice a vystavění nového objektu) 
a za druhé považuji tento záměr na daném 
místě za nevhodný. Pan nový majitel se 
mohl přijít zeptat dříve, než objekt koupil. 
Z výše uvedených důvodů považuji udělení 
souhlasu města za zcela vyloučené. A mys-

Kovák nebo supermarket?

Na počátku velikého díla ukládá Ti Národní výbor, ode dneška Tvá vláda, aby Tvé chování 
a Tvá radost byly důstojny velké chvíle nynější. Naši osvoboditelé Masaryk a Wilson nesmí 
býti zklamáni ve svém přesvědčení, že dobyli svobody lidu, který dovede sám sobě 
vládnouti, ni jediným rušivým činem nesmí býti zkaleny nynější veliké okamžiky, ni jediný 
z Vás nesmí se dopustiti ničeho, co by mohlo vrhnouti stín na čisté jméno národa.
Každý z Vás musí bezvýhradně šetřiti všeho, co jinému jest svato.

Svobody osobní, majetku soukromého nesmí býti dotčeno. Podrobte se bezvýhradně 
rozkazu Národního výboru.

                                                                                                                                V Praze, dne 28. října 1918.

Vznik Československa nebyl bleskem z čistého nebe, nebyl jen výsledkem skvělé práce 
našich legií, ale byl též a možná především výsledkem skvělé práce na diplomatickém poli 
Tomáše Garrigua Masaryka, Edvarda Beneše a Milana Rastislava Štefánika. 

Za těch 102 let od vzniku Československa se událo mnohé. Chrastava, město založené 
Slovany již během 10. století, bylo před 102 lety obývané z více než 90 % německým 
obyvatelstvem.  K  České  republice  se  spolu  s  Libercem Chrastava definitivně připojila až 
v polovině prosince 1918, poté co Československé vojsko definitivně rozmetalo pokus 
místních Němců o vznik útvaru Deutchböhmen, který by se připojil k Rakousku.  

Hanebná Mnichovská dohoda darovala mj. i Chrastavu Třetí říši a po chrastavském náměstí 
se pyšně procházel již 6. března 1938 jeden z největších zločinců světa všech dob Adolf 
Hitler (a náměstí se na válečná léta poté na jeho počest přejmenovalo na „Adolf Hitler 
Platz“). Válka však skončila a Chrastava se mohla vrátit do lůna svého Československa. 
Bohužel to však již nebylo v jeho prvorepublikových hranicích. Podkarpatskou Rus nám 
zřejmě navždy ukradl Sovětský svaz. Léta šla dál. Kromě událostí února 1948 naši 
republiku zasáhla velmi citelně okupace pěti armád 21. srpna 1968. Po sametové revoluci v 
listopadu 1989 se do naší země vrátila demokracie, ale naše vlast se od 1. ledna 1993 
zmenšila, neboť na svojí samostatnou cestu se vydali bratři Slováci. Nyní se píše rok 2020 a 
my Chrastavané a Chrastaváci hledíme uprostřed koronavirové krize do dalších let v naší 
vlasti v naší milované České republice. 

Chrastava  23. 10. 2020                                                     Michael Canov, starosta města Chrastava 

28. říjen – státní svátek vznik Československa Budeme mít nového lékaře
Od 1. prosince 2020 tohoto roku nastupuje 
na zdravotní středisko po doktorce MUDr. 
Lence Hoření nový pan doktor MUDr. Matěj 
Tvrzník.
Děkuji tímto všem lidem mimo samotné 
zdravotní středisko, kteří se nám snažili 
pomoci, především pak panu doktorovi Ma-
ryškovi, který byl ochoten převzít alespoň 
část pacientů bez lékaře.
Ještě více si pak dovoluji poděkovat přímo 
na středisku pracujícím lékařům paní dok-
torce Kudláčkové a panu doktorovi Kubín-
kovi, kteří i v této mimořádně napjaté koro-
navirové době ošetřují s nasazením všech 
sil pacienty své paní kolegyně a do nástupu 
nového pana lékaře budou.  A samozřejmě 
také děkuji zdravotní sestřičce paní 
Míškové, která udržuje dočasně osiřelou 
ordinaci v provozu a koná pro pacienty vše, 
co je v moci a silách zdravotní sestry.    

Paní doktorce Lence Hoření si dovoluji i 
touto cestou poděkovat za vše, co pro 
občany za ta dlouhá  léta vykonala a přeji jí 
vše nejlepší do dalších let. 

Chrastava 8. října 2020
Michael Canov, starosta města
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potřebným parkovacím místům a oni ne- hasičskou dráhu a ani tamní hřiště (kluziš-
chtěli riskovat záporný postoj města. Svým tě). Ohledně čarodějnic a především pouti 
hostům jsem sdělil, že přestože nemohu hledáme již v tuto chvíli náhradní prostory. 
mluvit za členy zastupitelstva města, Zástupci obchodního řetězce následně 
myslím si, že by se tím „zabily dvě mouchy“ vstoupili do přímých jednání s novým ma-
jednou ranou (demolice Kováku a vítaný jitelem Kováku. V případě, že se zástupci 
vstup jejich řetězce do Chrastavy) a že tudíž obchodního řetězce a majitelem Kováku 
předpokládám naopak vstřícný postoj za- dohodnou, bude na zastupitelstvu města 
stupitelstva. A to přesto, že prodej potřeb- zda schválí prodej potřebných pozemků. 
ných městských pozemků bude nepříjem- Pokud ano, bude ještě třeba dosáhnout 
ný, neboť tyto pozemky po demolici změny územního plánu. Předpokládám, že 
„kulturáku“ využívají především hasiči.  by celý proces trval cca 1,5 až  2 roky s čímž 

Chrastava  05. 10. 2020Podařilo se však vyjednat, že odprodej zástupci předmětného obchodního řetězce 
     Michael Canov, starosta města Chrastava městských pozemků nezasáhne ani počítají.  

Rada a zastupitelstvo města

Usnesení Rady města Chrastava č. 2020/16 ze dne 12.října 2020
Rada města na svém zasedání projednala a Interreg V-A Česká republika – Polsko p ř í s p ě v ko v á  o r g a n i z a c e ,  I Č  
usnesla se takto: 2014-2020 Fond mikroprojektů Euro- 72741643
- s c h v á l i l a                                      regionu Nisa – Nysa b) Základní škola a Mateřská škola, 
v  návaznost i  na své usnesení  č j .  - s c h v á l i l a Chrastava, Vítkov 69, příspěvková 
2020/13/XII ze dne 3. srpna 2020 pacht organizace, IČ 72741724 1. na základě § 27 odst. 5 a odst. 7 zákona č. 
části pozemku par. č. par. č. 744/1 o výměře c) M a t e ř s k á  š ko l a ,  C h r a s t a v a ,  13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
cca 450 m2 – trvalý travní porost, v k. ú. R e vo lu č n í  4 8 8 ,  p ř í s p ě v kov á  ve  znění pozdějších  předpisů  a  v  souladu 
Dolní Chrastava, panu Ivanu Vydrovi, za organizace, IČ 72741881 s ustanovením § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 
cenu 500,- Kč/rok, za účelem údržby zeleně d) Školní jídelna Chrastava, Turpišova písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
a pasení koní, vč. pachtovní smlouvy čj. 343, okres Liberec, příspěvková ve znění pozdějších předpisů, nařízení obce 
P/1/2020 organizace, IČ 69411123č. 2/2020, kterým se stanoví rozsah, 
- s c h v á l i l a                   - p r o j e d n a l a   a   d o p o r u č i l a   způsob a lhůty odstraňování závad ve 
v návaznosti na své usnesení 2019/08/I ze    s c h v á l i tschůdnosti chodníků, místních komunikací 
dne 3. června 2019 zřízení věcného bře- 4. změnu rozpočtu a investičního plánu – a průjezdních úseků silnic a kterým se 
mene čj. VB/16/2020 na pozemcích par. č. rozpočtové opatření na rok 2020 dle ust. § stanoví úseky silnic, místních komunikací a 
492/3, 767, 768/7, 769/11, 1418/1, 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových chodníků na kterých se pro jejich malý 
1428/1 a 1500, vše v k. ú. Chrastava I, ve pravidlech územních rozpočtů, ve znění dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a 
prospěch společnosti Severočeská vodá- pozdějších předpisů schůdnost odstraňováním sněhu a náledí 
renská společnost, a. s., jímž dojde k za- - v z a l a   n a   v ě d o m í2. Plán zimní údržby místních komunikací 
jištění strpění umístění, zřízení a pro- zápis č. 2020/8 z jednání bytové a sociální pro zimní období 2020 – 2021 
vozování stavby „Chrastava, Střelecký Vrch komise ze dne 29. 9. 2020 3. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na za-
- rekonstrukce vodovodu a kanalizace, číslo 1) RM   r o z h o d l a jištění  zimní  údržby  místních  komunikací 
stavby LI 022 095“, za cenu 1.210,- Kč vč. o uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší v v Chrastavě se zhotovitelem: Ladislav 
DPH a náklady spojené se zřízením věcného zařízení azylového typu panu Tomáši Polák, Dolní Vítkov 6, 463 31 Chrastava, IČ: 
břemene Pohlovi 87505061 
- s c h v á l i l a                                   2) RM   r o z h o d l a 4. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na 
v návaznosti na své usnesení 2019/12/IV ze o uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší v zajištění zimní údržby místních komunikací 
dne 19. srpna 2019 zřízení věcného zařízení azylového typu panu Milanu v Chrastavě se zhotovitelem: Oldřich 
břemene čj. VB/17/2020 na pozemcích par. Žejdlovi Drešer, Ztracená 211, Krásná Studánka, 
č. 492/3, 766/11, 769/11, 1418/1, 1428/1 3) RM   r o z h o d l a 460 01 Liberec 31, IČ: 
a 1500, vše v k. ú. Chrastava I, ve prospěch o uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší v - s c h v á l i l a  
společnosti GasNet, s. r. o., jímž dojde k za- zařízení azylového typu panu Jiřímu Smlouvu o spolupráci na projektu „Zastáv-
jištění strpění umístění, zřízení a provo- Augustovi kové informační systémy v aglomeraci 
zování stavby „REKO MS Chrastava – 4) RM   r o z h o d l a Liberec – Jablonec nad Nisou“ s:  KORID LK, 
S t ř e l e c k ý  V r c h  I I .  , č í s l o  s t a v b y :  o uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší v spol.s r.o., U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, 
7700101383“, za cenu 36.421,- Kč vč. DPH zařízení azylového typu panu Davidu IČ: 272 67 35 
a náklady spojené se zřízením věcného Lorenzovi - s c h v á l i l a
břemene 5) RM   r o z h o d l a v souladu s § 31, odst. 1, písm. a) zákona č. 
 - s c h v á l i l a o uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS v 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

Turpišově ul. paní Aleně Hlavové návštěvní řád expozice bývalého náhonu územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
6) RM   r o z h o d l a „Sepp“ předpisů, odpisové plány zřízených příspěv-
o uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS v - s c h v á l i l a  kových organizací na rok 2020 sestavené v 
Turpišově ul. paní Olze Svobodové podání žádosti města Lwówek Śląski na souladu s ustanovením ČÚS č. 708
- s c h v á l i l a                            projekt „Vrátit lesk perle Lwówecka“ v rám- a) Základní škola Chrastava, náměstí 
záměr zakoupení Laserového silničního ci Programu přeshraniční spolupráce 1.  máje 228,  okres Liberec,  
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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.        
Chrastava  24. 09. 2020                                                                                               Michael Canov,  starosta

radaru „PROLASER III/PL-DOK II O“ pro Chrastava, Turpišova 343, příspěvková Energie s.r.o. 
Městskou policii Chrastava a pověřila organizace, aby pokladní školní jídelny - s c h v á l i l a
vedoucího ORM pořízením radaru v případě Pavla Riedlová mohla nakládat s účtem možnost účasti členů RM na jednání RM on-
schválení potřebných finančních prostřed- zařízení line v případě mimořádné situace 
ků v rozpočtu města - s c h v á l i l a  
- s c h v á l i l a                            nabídku na dodávku zemního plynu pro rok 
na základě žádosti ředitelky školní jídelny 2021 až 2023 od společnosti Innogy 

Usnesení ze ZM města Chrastava dne 19. října 2020
ZM na své schůzi projednalo a usnesla se takto: 
- s c h v á l i l o
v návaznosti na své usnesení čj. 2020/03/IX ze dne 22. června 2020 prodej dle geometrického plánu č. 1066-43/2020 pozemků par. č. 

2 2309/2 o výměře 9 m , odděleného z pozemku par. č. 309, par. č. 310/6 o výměře 12 m , odděleného z pozemku par. č. 310/1, par. č. 316/24 o 
2 2výměře 3 m , odděleného z pozemku par. č. 316/9, par. č. 350/2 o výměře 18 m , odděleného z pozemku par. č. 350, vše v k. ú. Chrastava I, 

pozemky v korytě vodního toku, do vlastnictví Povodí Labe, státního podniku, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 3.070,- Kč a náklady 
spojené s prodejem, vč. návrhu Kupní smlouvy č. D994200177, čj. K/16/2020 
- s c h v á l i l o 

2 koupi pozemků par. č. st. 84 o  výměře 5 m  – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba technického vybavení - vodojemu pro 10 
3 2 m  vody a par. č. 1271/3 o  výměře 129 m  – ostatní plocha, vše v k. ú. Horní Chrastava, z vlastnictví Severočeské vodárenské společnosti a. 

s. do vlastnictví města Chrastava, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 109.930,- Kč a náklady spojené s vkladem smlouvy do katastru 
nemovitostí, vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/18/2020 
- s c h v á l i l o

na základě žádosti poskytnutí účelové dotace panu Pavlu Strnadovi, bytem Dolní Vítkov 64, 463 31  Chrastava, na výstavbu domovní ČOV 
ve výši maximálně 80 % prokazatelných, účelně vynaložených nákladů, nejvýše však 80.000,- Kč celkem na jednu nemovitost (rodinný 
dům určený a užívaný k trvalému vlastnímu bydlení, který nelze efektivně napojit na veřejnou kanalizaci) 
- s c h v á l i l o   návrh 4. změny rozpočtu a investičního plánu na rok 2020 
- s c h v á l i l o   „Pravidla dotačního programu GRANT z rozpočtu města Chrastava pro rok 2021“

  

 

SLÁVA – nové busy a zachráněná Andělská Hora

Vyhlášení grantu na podporu kultury, sportu, spolkové činnosti a cestovního ruchu

Město Chrastava vyhlašuje pro rok 2021 kalendářní rok 2021. čenského klubu, organizační složky města, 
GRANT (dotační program) na podporu Turpišova 407, 463 31 Chrastava,Žadatelem může být právnická nebo fy-
rozvoje kulturní, sportovní, spolkové zická osoba, jakož i složky organizační  e-mail: sklub@chrastava.cz
činnosti a cestovního ruchu. struktury právnických osob (např. spor- nejpozději do 1. února 2021 do 12.00 hod.
Zastupitelstvo města schválilo na svém tovní oddíly TJ Spartak apod.) působící na 

(lze podávat od 19. listopadu 2020)zasedání dne 19. 10. 2020 dotační program území města.
na podporu rozvoje sportovní, kulturní, Bc. Pavel Urban,Písemná žádost o poskytnutí finančních 
spolkové činnosti a cestovního ruchu pro prostředků musí být doručena do Spole- vedoucí Společenského klubu
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Třebaže se náměstí 1. máje dočkalo v minulých letech zásadních úprav v podobě nových povrchů, opravy kašny a morového sloupu, 
revitalizace zeleně, stále pokračujeme ve zlepšování jeho vzhledu. 

V první polovině října budou nahrazeny původní lampy veřejného osvětlení na náměstí (mimochodem samotné sloupy veřejného osvětlení 

jsou nejstarší v celé Chrastavě) za nové moderní led diodové lampy. 

V průběhu listopadu pak budou stromy kolem kašny osazeny novou kovanou ochranou od uměleckého kováře. Současně s tímto budou u 

stromů provedeny zemní úpravy, jež by měly zlepšit jejich prokořenitelný prostor a zajistit jim tak delší životnost.   

Všechny úpravy budou realizovány v rámci projektu „Turistické atrakce Świerzawy a Chrastavy v novém světle“, který je spolufinancován z 

„Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014–2020“a město na něj získalo dotaci ve výši téměř 400 tis. Kč, což je 85 % 

uznatelných výdajů.

V Chrastavě dne 5. 10. 2020

Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM

Ing. Jiří Vodička, referent dotací ORM

Náměstí se dočká nového osvětlení

Tradiční vánoční charitativní akce začínají. Pomozte i Vy!
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Již po třiadvacáté se letos konalo slavnostní předávání ocenění SPORTOVEC ROKU ZA ROK 2019
nejlepším sportovcům města. Vzhledem k současné epidemio- Kateřina Kašková –  orientační klub 
logické situaci jsme uspořádali celou akci na náměstí pod širým 
nebem.

OSOBNOSTÍ PRO ROK 2020 SE STALA PANÍ MILOSLAVA ŠÍROVÁ. Vyhlášeni byli tradičně nejlepší z pěti základních kategorií a nej-
lepší sportovec za rok 2019. V letošním roce byla předána ještě dvě 
nová ocenění. Tím prvním bylo ocenění pana Marcela Másílka za Bc. Pavel Urban,
záchranu lidského života. Druhým bylo ocenění v nové kategorii 

vedoucí Společenského klubuCena za rozvoj spolkové činnosti a občanské společnosti, které 
získali manželé Petra a Robert Kopečtí za dlouholeté vedení TO 
PERSEUS.

-
Celým večerem nás provedl moderátor David Jelínek. Jako host 
vystoupil finalista soutěže Česko-Slovensko má talent Samuel 
Rychtar. A zde jsou výsledky: 

I. kategorie  – DÍVKY A CHLAPCI DO 14 LET

1. Místo – KRISTÝNA MATYÁŠOVÁ (Orientační běh)

2. Místo – MATĚJ ROŽEC + ADAM HERR (SÁLOVÁ CYKLISTIKA)

3. Místo – BENJAMIN GÄNSEL (oddíl zápasu)

II.kategorie – DÍVKY A CHLAPCI DO 18 LET

1. Místo – RADEK POVÝŠIL (TRAMPOLÍNY PATRMAN)

2. Místo – LUKÁŠ POSPÍŠIL + PETR MÁLEK (SÁLOVÁ CYKLISTIKA)

3. Místo –  VENDULA RŮŽIČKOVÁ (ORIENTAČNÍ BĚH)

III.kategorie – ŽENY A MUŽI

1. Místo – KATEŘINA KAŠKOVÁ (ORIENTAČNÍ BĚH)

2. Místo – DOMINIK SÍVEK (BERKA FIGHT CENTRUM LIBEREC)

3. Místo –  ZUZANA ŠAFFKOVÁ  (ORIENTAČNÍ BĚH)

IV. kategorie – CVIČITEL/KA – TRENÉR/KA

1. Místo –  EVA KAŠKOVÁ a PAVLA VOKÁLOVÁ (ORIENTAČNÍ BĚH)

2. Místo – KOLEKTIV TRENÉRŮ (STŘELECKÝ KLUB)

3. Místo –  HELENA ŠŤASTNÁ (ZŠ CHRASTAVA)

V. kategorie – KOLEKTIVY A DRUŽSTVA 

1. Místo – ŠTAFETY ŽEN – (Orientační běh)

2. Místo – KOLEKTIV MLADÝCH HASIČŮ – (Sbor dobrovolných hasičů)

3. Místo– VERONIKA HOUDOVÁ, JULIE UBRY, PAVLÍNA STEHLÍKOVÁ                 

                   (TJ Sokol) 

Sportovec a osobnost města

Sportovní zpravodajství

O paní Miloslavě Šírové
Narodila jsem se ve Frýdlantě v Čechách a větší část školní 
docházky jsem absolvovala na ZŠ Raspenava. Do Chrastavy jsem 
se přistěhovala s rodiči a na poslední dva roky. Po ukončení 
základní školy jsem studovala v České Lípě obor Ekonomika 
služeb a obchodu. Tento obor po dvou letech byl ukončen a 
poslední dva roky jsem dostudovala na Ekonomické škole v Li-
berci v Šamánkově ulici. 

Po ukončení školy jsem nastoupila do LSD Jednota Liberec do 
účtárny a potom jako sortimentářka na obchodní oddělení. Po 
první mateřské dovolené jsem se vrátila zpět do Jednoty. Po 
druhé mateřské dovolené jsem z rodinných důvodů musela 
rozvázat pracovní poměr. Začala jsem pracovat jako vedoucí 
školní jídelny ZŠ Stráž nad Nisou a zároveň vedoucí stravování na 
MŠ Stráž nad Nisou. Po 2 letech jsem přešla do Chrastavy, kde 
jsem měla na starost stravování ve Školní jídelně a v Mateřské 
škole v Andělské Hoře. Protože školní jídelna vařila v tu dobu 
kolem 750 obědů ve velice zastaralých a technicky nevy-
hovujících prostorách, což bylo velmi náročné a nemohla jsem se 
věnovat dostatečně stravování v MŠ a zažádala jsem o uvolnění 
ze stravování v MŠ Andělská Hora. 

Ve školní jídelně, která tehdy sídlila v nynějším CVA, jsem se 
snažila vylepšit podmínky, ale bohužel stále to nevyhovovalo 
předpisům hygienickým ani bezpečnostním. Nakonec se po-
stavila nová školní jídelna, která je v provozu již 16 let. 

Jsem dlouholetou členkou Sokola, prošla jsem všemi funkcemi 
(místostarosta, jednatel, hospodář, člen výboru, cvičitel), pokud 
bude příznivá doba a dobré zdraví, chtěla bych ještě pár let 
fungovat jako cvičitel.
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Nohejbalový oddíl opět boduje Orientační běh

Nohejbalový oddíl v novém

I když se to zdá v dnešní době k nevíře, podařilo se i letos uspořádat Kytičkový den.
V letošním roce již po 24. nabízeli dobrovolníci v ulicích květ měsíčku lékařského za symbolickou cenu 20,- Kč. A i letos mohli Chrastaváci 
přispět na dobrou věc a podpořit Ligu proti rakovině, která se již 30 let snaží snížit úmrtnost na zhoubné nádory v České republice.
Letos měla kytička zelenou stuhu a peníze, které se nasbíraly, jsou určeny na prevenci nádorů ledvin a močového měchýře.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří přispěli a ne vždy to byla jenom dvacetikoruna, ale také všem, kteří se snažili pomoct, aby 
vše dobře dopadlo.
Za Chrastavu jsme poslali 10.539,- Kč, což není sice rekord, ale vzhledem k tomu, že se sbírka málem neuskutečnila, je to prima. Děkuji a 
přeji nám všem hodně zdraví
                                                                                                                                                       Za turistický oddíl Perseus a jeho dobrovolníky Petra Kopecká

Během září se naši kluci účastnili dvou prestižních turnajů v Liberci.

V turnaji dvojic, ve kterém bylo 20 týmů, jsme obsadili skvělé 2. a 8. 
místo.

O 14 dní později se konal turnaj trojic,kde bylo 18 týmů a náš oddíl 
do něj nasadil  hned tři želízka, což se vyplatilo a z Liberce jsme 
přivezli 1.,5.a 9. místo,kdy se nám podařilo porazit ve strhujícím 
finále naše dlouholeté soupeře ze Slovanu Liberec.

Velkou radost mám z individuálního ocenění našeho hráče Romana 
Vidy,který byl vyhlášen nejlepším hráčem turnaje.

Pokud situace dovolí,chystáme během zimy domácí turnaj a těšíme 
se na vaši podporu.

Všem přeji pevné zdraví                                                   Slávek Sehnoutka 

Vzhledem k tomu,že se náš oddíl účastní různých nohejbalových 
turnajů mimo Chrastavu, tak jsme se rozhodli pro všechny členy 
pořídit nové týmové soupravy, které lépe reprezentují naše město a 
náš oddíl.

Tímto bych chtěl za všechny nohejbalisty poděkovat městu 
Chrastava za podporu .                                                     Slávek Sehnoutka

Kytičkový den 2020 letos netradičně v září

TŘI MEDAILE Z MISTROVSTVÍ A VETERANIÁD ČR 
PRO OK CHA V MĚSÍCI ŘÍJNU
V říjnu se opět rozběhl kolotoč nejrůznějších OB závodů. (U všech 

akcí uvádíme jen medailová umístění a výborné výsledky.)

1. MISTROVSKÉ ZÁVODY

19. - 20. září se konalo ve stejném prostoru,  jenom odděleno dny, 

Mistrovství a veteraniáda ČR na klasické trati (viz minulé 

Chrastavské listy). Naproti tomu Mistrovství a veteraniáda ČR na 

krátké trati byly v říjnu rozděleny nejen daty, ale i prostory. 

Proběhla též Veteraniáda ČR ve sprintu. Zrušeny byly vlivem 

koronavirových nařízení Mistrovství  a veteraniáda ČR v nočním OB 

a celostátní přebory družstev, štafet i výběry žáků a také Euro-

meeting, při kterém měl náš klub pomáhat.

Máme velikou radost, že jsme na podzim na těchto mistrovstvích a 

veteraniádách získali čtyři medaile - přičinily se o to:  Kristýna 

Matyášová v D16 (bronz na krátké trati) a Kateřina Kašková v D35 

(zlato na klasice a ve sprintu, stříbro na krátké trati – na fotu). 

Gratulujeme. A to ještě do bojů nezasáhla v D65 Z. Šaffková, která je 

po operaci kolene.

-28. 9. VETERANIÁDA ČR NA KRÁTKÉ TRATI

(od 35 let výše - pořadatel Brno, prostor 

Křižánky na Vysočině)

D35 – STŘÍBRO pro KATEŘINU KAŠKOVOU! 

-3. 10. MISTROVSTVÍ ČR NA KRÁTKÉ TRATI

(pouze od H/D16 do H/D21- pořadatel Nový 

Bor, skalnatý prostor u Kunratic u České 

Kamenice)

D16 - první velkou BRONZOVOU MEDAILI 

získala z 53 účastnic KRISTÝNA MATY-

ÁŠOVÁ (na snímku po doběhu a s rodiči).

Katka Kašková

Kristýna Matyášová
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Do první desítky se na 7. místo v D20 probojovala MARKÉTA 

PAVLÍKOVÁ. Gratulujeme.

- 4. 10. VETERANIÁDA ČR VE SPRINTU

(od 35 let výše – pořadatel Mariánské Lázně, prostor zámek Kyn-

žvart)

D35 - Na ZLATOU MEDAILI dosáhla KATEŘINA KAŠKOVÁ.

Skvěle zaběhl i v H50  IVAN VYDRA – 5.místo. Gratulujeme.

---------------------------------------------------------------------

2. ZÁVODY V JEŠTĚDSKÉ OBLASTI

-26. 9. Rumburská lilie (3 závody, pořadatel Rumburk, prostor 

Lipová u Šluknova)

-dopoledne-krátká trať D10 3.St.Tomanicová, D10L 3.T.Prokopová, 

D21L 2. K.Kašková, D40 3. D.Pachnerová, D60 O.Lusková, D70 

1.E.Kašková, H18 3.Š.Danko, H40 2.P.Pachner, H50 2. I.Vydra, H65 

2.J.Barták, H70 1.R.Smetana, 3.K.Lusk

-v poledne–mikrosprint D12 2.A.Březinová, D18 3.A.Jeřábková, 

D21L 2.K.Kašková, D40 1.D.Pachnerová, H40 P.Pachner

-odpoledne –sprint  D10L 1.T.Prokopová, D14 3.B.Lipenská,H40 

1.P.Pachner, H65 1.J.Barták, H70 1.R.Smetana

-celkové výsledky po třech etapách-D14 3.B.Lipenská (na fotu), 

D18 3.A.Jeřábková, D21L 1.K.Kašková, D40 1.D.Pachnerová, H40 

1.P.Pachner, 4.J.Březina

-27. 9. krátká trať (pořadatel Kamenický Šenov, Stadion Nový Bor-

prostor Stvolínky u České Lípy)

D10L 3.T.Prokopová,D40 7.J.Matyášová, 9.E.Lipenská,D50 

3.P.Pavlíková, D70 1.P.Vokálová, H40 2.P.Kadavý, 6.P.Pachner, 

9.J.Březina, P 3.J.Vokál

-4. 10. krátká trať  (pořadatel TUV Turnov, prostor Všeň u Turnova)

D10L 5.T.Prokopová, D16 1.K.Matyášová, D35 2.B.Lankašová, D70 

2.P.Vokálová, H14 10.K.Březina, H21K 2.D.Vejstrk, H40 4.P.Pachner, 

10.J.Březina

-4.10. Na veřejném závodě při Veteraniádě ČR ve sprintu u zámku 

Kynžvart - D10L 2. K.Straková

-17.10. (Zatímco náš klub musel zrušit první etapu přeloženého 

SAXBA, německé kluby ze Žitavy druhou uspořádaly a Češi se jí 

mohli zúčastnit - prostor Lückendorf v Žitavských horách)

D14 2. B.Lipenská, D65 3. A.Ševčíková, D70 1. E.Kašková, H14 5. 

K.Březina, H40 2. I.Vydra, H45 10. J.Polák

---------------------------------------------------------------------

3.MTBO (orientační závody na horských kolech)

-26. - 28. 9. Český pohár (pořadatel Smržovka, 

                                                    prostor Kokonín u Jablonce nad Nisou)

Klasika - M40A 4. J.Polák, W21B 7. V.Poláková, sprint - M14 11. 

T.Polák, M40A 12. J.Polák, W21B 8. V.Poláková, middle M14 6. 

T.Polák, M40A 6. J.Polák, W21B 2. V.Poláková (na fotografii)

                                                                                             Eva Kašková, OK CHA Verča Poláková

Bára Lipenská

Hasiči v posledních letech zaznamenávají stoupající počet zranění, poškození majetku nebo úmrtí z důvodu úniku nebezpečného plynu. 
Také počet domácností používajících k vytápění, ohřevu vody nebo vaření zemní plyn nebo propan-butan stále roste.

Domácí detektor úniku plynu by měla mít pro vlastní bezpečnost každá domácnost, kde se nachází plynový ohřívač, vařič, nebo jiný 
přístroj, který je poháněn plynem, případně místa, kde jsou skladovány tlakové lahve s plynem. Detektor plynu dokáže včas odhalit 

Hasiči 

Hasiči radí občanům: Pořiďte si domácí detektor nebezpečných plynů
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případné nahromadění hořlavých, výbušných či toxických plynů, protože reaguje už při koncentracích, které ještě nejsou zdraví 
nebezpečné. Na přítomnost plynu upozorní zvukovou a světelnou signalizací. Některé detektory také na digitálním displeji zobrazí 
koncentraci nebezpečného plynu v dané místnosti. 

Nejčastější nebezpečné plyny v domácnosti:

- není ani cítit, ani vidět - je mírně lehčí než vzduch, stoupá ke stropu

Kam umístit detektor?

Detektory instalujeme do místností, kde hrozí únik plynu. Nejčastěji jsou to kuchyně, kotelny nebo místnosti, kde je například plynový 
ohřívač vody (tzv. „karma“). Místo instalace volíme podle toho, jestli chceme odhalit únik lehkého plynu stoupajícího ke stropu, nebo 
těžkého, který se drží u podlahy. Vhodné umístění konkrétního detektoru by mělo být popsáno v návodu použití výrobku. Poplašným 
signálům se vyhneme právě správným umístěním a dostatečnou vzdáleností od spotřebiče. 

Konkrétních modelů domácích detektorů úniku plynu je celá řada. Detekují různé plyny, nejčastěji propan-butan, zemní plyn, ropné látky a 
etylen. Na trhu je také dostatečný výběr detektorů plynu, které lze zapojit do běžné zásuvky s napájením 220V.

Jak se zachovat při úniku plynu?
Když víme, odkud plyn uniká, okamžitě uzavřeme hlavní uzávěr plynu. Místnost se snažíme vyvětrat otevřením oken a dveří. Poté 
místo urychleně opustíme. Nezapomeneme varovat sousedy v domě a událost oznámíme na tísňovou linku 150 nebo 112. Zamezíme 
používání otevřeného ohně nebo jiného možného iniciátoru výbuchu (např. vypínače, elektronické přístroje, spotřebiče).
Pokud dojde k nadýchání nebezpečného plynu, vyneseme postiženou osobu na čerstvý vzduch, udržujeme ji v klidu a teple a sledujeme 
dýchání a stav vědomí. Při zástavě dechu okamžitě zahájíme umělé dýchání. Vždy zavoláme lékaře prostřednictvím tísňové linky 155 
nebo 112, i když se postižená osoba subjektivně cítí dobře.

Metan
- hlavní složka zemního plynu
- hořlavý a výbušný - těžší než vzduch, klesá k podlaze
- lehčí než vzduch, hromadí se pod stropem

Oxid uhelnatý
- vzniká při nedokonalém hoření a spalování - hořlavý, výbušný a smrtelně jedovatý 

Pro snížení pravděpodobnosti vzniku nežádoucí události v souvislosti s provozem plynových zařízení je důležité provádět jejich pravidelné 
revize a kontroly.
                                                                                       por. Mgr. Iva Michalíčková, koordinátorka preventivně výchovné činnosti HZS Libereckého kraje

Propan-butan
- hořlavý a výbušný

Pochody života (www.marchoflife.org) Jelínek ze synagogy v Liberci, který ke sedmkrát...." 
organizují Jobst a Charlotte Bittnerovi z zúčastněným krátce promluvil a potvrdil Následovalo svědectví Němky Katji Za-
evanglické svobodné církve „TOS Tübin- svou přítomností, jaký je zázrak, že dnes zvorka, která se domnívala, že její příjmení 
gen" již od roku 2007. Tyto pochody se můžeme být bez předsudků společně s nacistickou minulostí nemá nic společ-
uskutečnily již ve více než 400 městech a vedle sebe - Němci, Češi, Poláci a Židé. To ného. Pak se dozvěděla, že její pradědové 
dvaceti národech. Spolupracují na nich by bylo před 75 lety naprosto vyloučené. se ve Wehrmachtu aktivně účastnili hrůz 
křesťané z různých denominací, Židé a čas- Celý program doprovázel Jaro Féneš při likvidaci Židů a jeden z pradědů, který se 
to starostové a zastupitelé měst a vesnic. (https://www.sons-music.de) písněmi v narodil v Seifhennerdorfu nedaleko Žitavy, 
Cílem je nezapomenout na holocaust, při- češtině, hebrejštině a němčině. Při písni v roce 1937 dokonce aktivně zaměnil svou 
nést usmíření mezi národy a postavit se „AM ISRAEL CHAI - Nechť žije Izrael" všichni československou státní příslušnost za ně-
proti antisemitismu. Nejen Němci se při- hleděli k nebesům, kam vylétla „kytice" meckou, aby tak obzvláště zdůraznil svou 
tom vyrovnávají s temnou minulostí svých barevných balónků se stejným nápisem a oddanost „třetí říši". Když Katja tyto prav-
otců, dědů a pradědů tím, že chtějí znát požehnáním pro židovský národ. dy o své rodině zjistila, velmi jí to otřáslo. 
pravdu o tom, co za války zažili, ale nikdy o Jedna z účastnic české výpravy se na závěr Svým veřejným svědectvím pomáhá nejen 
tom nemluvili. Jde o to, aby se prolomily podělila o silné svědectví: V jejich rodině sobě, ale i dalším, aby se vyrovnali s mi-
hradby mlčení a světlo pravdy ozářilo a děda pronášel často tuto větu: „ Dokud nulostí svých rodin. Ale i ona potvrdila, že 
proměnilo bezpráví minulosti. bude na světě jen jediný Žid, bude válka." sílu hledat usmíření a odpouštění nemá 
20. září 2020 se uskutečnil  Pochod  života Toto věta ji podvědomě provázela až do sama ze sebe, ale jen z víry v Boha Abra-
s asi 200 účastníky se závěrečným shro- dospělosti. Až když osobně uvěřila Bohu a hama, Izáka a Jákoba. 
mážděním na Trojmezí u Hrádku nad Nisou. jeho Synu, židovskému mesiáši, našla v so- Samuel Hänsch působivě sdílel svědectví o 
Tři pochody z míst bývalých koncen- bě sílu postavit se vnitřně proti tomuto hledání pravdy ve vlastní rodině a zároveň 
tračních táborů v Polsku ze Sieniawky (7 „dědictví" a zcela odstranit tento jedovatý poděkoval Čechům, že se v roce 1933 
km), v Německu z Hainewalde (16 km) a v kořen ze své rodiny. postarali o jednoho k smrti utýraného 
Česku z Bílého Kostela / Chrastavy (12km) Shromáždění se konalo symbolicky pod vězně, který byl ve velmi zuboženém stavu 
(http://www.chrastava.cz/2014/tabory.ht velkým křížem na polské straně. Člověk, v bezvědomí „vyhozen" z Hainewalde za 
m) se slily v jeden hlavní čtyřkilometrový který byl tenkrát ukřižován, učedníkovi hranice a ponechán svému osudu. Byl 
pochod od divadla v Žitavě, kde promluvil Petrovi odpověděl na otázku, kolikrát má nalezen, odvezen do nemocnice, kde se 
místotarosta Žitavy, pan Jens Thöricht, odpustit svému bratru, který se proti němu krátce probral a podal děsivé autentické 
směrem na Trojmezí hranic Polska, Ně- provinil. Snad až sedmkrát? Odpovědí mu svědectví o tom, co se na zámku v Haine-
mecka a Česka. Váženým hostem byl pan bylo: „Ne sedmkrát, ale až sedmdesát walde dělo. Pak zemřel. 



10 Chrastavské listy
Jobst Bittner v knize „ Die Decke des mu, abychom si připomenuli minulost, ale jedinečný polsko-německý sbor ve měs-
Schweigens" (Hradba mlčení), která je také abychom v našem regionu dále tech Leknica a Weißwasser. 
přeložena do několika jazyků prohlubovali přátelství mezi národem Děkuji všem zúčastněným, že věnovali 
(https://jobstbittner.com/buecher/die- polským, českým a německým a aby se nedělní odpoledne právě této akci a za 
decke-des-schweigens/), popisuje, jak nepřátelství, předsudky, pomluvy a vzá- organizátory žitavské „Evangelické 
může negativní minulost v našich rodinách jemná netolerance nerozšiřovaly a neničily aliance" děkuji Česko-německému fondu 
ovlivnit i náš život, často aniž bychom si to mezilidské vztahy. Závěrečnou píseň s po- budoucnosti, který akci finančně podpořil. 
uvědomovali. vzbuzením, abychom se dívali dopředu, 
Věřím, že tento pochod nesloužil jen k to- zpíval polsky a německy Rafal, který vede 

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

Komunitní centrum Bétel 
  Minulý měsíc jsme Vás na tomto místě informovali o slavnostním znovuotevření 
Komunitního centra Bétel. I když samotné otevření už probíhalo s rouškami, tak 
nikdo z nás netušil, jak rychle se dům opět vylidní. Stačili jsme nastartovat kluby 
Rodinného centra Domeček, Klubáč i Kluby PodVodou  pro školní děti a mládež, 
několikrát se setkali také senioři z Klubu Evergreen 55+. A …opět jsme museli, tak 
jako řada dalších míst v naší zemi, zavřít. Některé kluby se ještě jedenkrát setkaly v 
omezeném počtu ve venkovním prostředí. V současné době jsme byli nuceni 
všechny aktivity zastavit. Z důvodů předcházení sociální izolace seniorů a matek na 
rodičovské dovolené zůstávají za přísných hygienických opatření pouze středeční 
vycházky seniorů v max. počtu 6 osob a vycházky RC Domeček pro max. počet 6 
osob včetně dětí, Kluby PodVodou se setkávají online a vedoucí klubů zkrášlují 
klubovnu. Také dál pracujeme na zbývajících činnostech v domě. Už visí skoro 
všechny nástěnky, květiny jsou na oknech, připevňují se chybějící garnyže atd.

  Všechno je tedy jinak a my se můžeme jen těšit a vyhlížet dny, kdy se nový krásný 
dům opět naplní životem, tak jak jsme byli zvyklí.                             Milena Dvořáková

Rodinné centrum Domeček
  RC Domeček začalo svou tradiční klubovou činnost koncem září a všichni jsme se 
velice těšili na společné hraní, cvičení, vyrábění a povídání v nové, krásně 
zrekonstruované a zvětšené herně. Bohužel již od začátku nad námi, tak jako nad 
celou republikou, visel stín rizika covidové infekce. Rozhodně respektujeme nařízení 
vlády, zároveň ale chceme být rodinám nablízku a pomoci jim lépe překonat čas 
obav a nedostatku sociálních kontaktů. Letošní kluby jsou tedy ve znamení hledání 
cest, jak maminkám s dětmi umožnit tolik potřebný společný čas a přitom se 
scházet bezpečně. Protože se situace vyvíjela dosti rychle, vystřídali jsme i my 
během října několik modelů činnosti – začínali jsme klubem v herně s rouškami a 
omezeným počtem účastníků dle počtu židlí, později proběhlo několik klubů venku (hráli jsme si s kaštany či na pískovišti, pouštěli draky…). 
V poslední době nabízíme maminkám individuální procházky, které jsou pro děti příležitostí vyběhat se a zahrát si s tetou z klubu několik 
jednoduchých venkovních her a pro maminky popovídat si a povzbudit se v současné nelehké době. Cesty, jak neztratit kontakt (i když 
třeba elektronické), budeme hledat i v situaci celkového „lock downu“.                                                                                                            Marie Justová
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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.  

                                                                                       

 

 
 

 

           

 

elektronova prodá
Renault Trafic 2,0 DCI,

115 koní, 3 místný, r. v. 2011, 
najeto 67.000 km.

Nehavarovné, pečlivě udržované,
čisté, 1. majitel.

Výbava: klima, airbagy, rádio Renault,
tažné zařízení v barvě vozu...

Cena 200.000 + DPH
Za velmi dobrý stav ručím.

tel. 777 337 994
Lambert Medřický

Informační centrum Chrastava
knihy / publikace / turistické a cyklistické mapy

pohlednice / Chrastavské listy / Véčko / DVD
turistické známky a nálepky

propagační předměty města Chrastavy

informace o pamětihodnostech Chrastavy
kopírování / internetový klub / prodej eVstupenek

průvodcovství v muzeích a galerii

i

Telefon: 485 143 161          E-mail: info@chrastava.cz

Inzerce – pro občany i podnikatele

Spolupráce se  zdravotnickou záchranou službou Liberec. Řešení přestupku proti veřejnému pořádku, a to veřejné pohoršení. Použity 

donucovací prostředky – agresivní osoba. Událost vyřešena dle zákona.

Dopadení chovance na útěku z DDŠ Chrastava. Dohled při odtažení vozidla.

Řešení přestupku proti veřejnému pořádku a to rušení nočního klidu 1x za měsíc. Událost vyřešena dle zákona.

Odchyt toulavých zvířat  v katastru obce:  1x (zvíře předáno majiteli)

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 – 9/ 2020
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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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