
Společnost Lidl Česká republika v.o.s. mená převedení některých pozemků z ka- zachována a naopak plánujeme, že by k nim 
oficiálně požádala Město Chrastava o pro- tegorie „zeleň“ do kategorie „ostatní přibylo ještě malé workautové hřiště. 
dej pozemků okolo Kováku. Nedávno totiž plocha“.  Tzn. že i v případě souhlasu zastu- I v případě souhlasného postoje města k vý-
uzavřela tato společnost dohodu s maji- pitelstva města, bude nakonec rozhodující še uvedeným změnám se dá očekávat jejich 
telem Kováku o jeho odprodeji za účelem stanovisko tzv. dotčených orgánů zejména realizace za cca 1,5 až 2 roky vzhledem k 
demolice pro uvolnění prostor pro výstavbu Krajského úřadu Libereckého kraje. Město tomu, jak je vždy změna územního plánu 
své prodejny. má připraven jako kompenzaci opačný pře- časově náročná. 
Tato dohoda je ovšem podmíněná prode- vod jiných pozemků na „zeleň“. 
jem přiléhajících pozemků od Města Chra- Požadované pozemky neobsahují hasič- Chrastava  20. 11. 2020
stava na parkoviště. A tento prodej je pod- skou dráhu a hřiště - kluziště. Tato sporto-      Michael Canov, 
míněn změnou územního plánu, což zna- viště tedy zůstanou v každém případě starosta města Chrastava 
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Lidl požádal o prodej pozemků okolo Kováku

ZŠ Chrastava má zrekonstruovanou tělocvičnu
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–
Vánoční provoz městských zařízení

–
 Informace sportovních  klubů

–
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Jak recyklovat „vánoční” odpad?
– – – –

PŘÍLOHA:
KRAJ

V minulém roce zrekonstruované budově základní školy ve Školní ulici probíhala na pře-
lomu léta a podzimu letošního roku jako samostatná akce rekonstrukce tělocvičny. Na 
tento projekt s názvem „Modernizace tělocvičny ZŠ Chrastava ve Školní ulici“ se městu 
Chrastava podařilo od Ministerstva pro místní rozvoj ČR získat dotaci zhruba 541tis. Kč, což 
představuje podíl téměř 54 % celkových nákladů na akci. Město Chrastava z celkových 
nákladů 1.004tis. Kč uhradí částku 463tis. Kč. 

Žáci základní školy tak nově mohou využívat moderní sportovní sál s ekologicky ošetře-
nými povrchy, novým vybavením a zejména s vybudovanými sprchami. ZŠ Chrastava má 

současně možnost tělocvičnu pronajímat i 
široké sportovní veřejnosti, pouze toto mi-
moškolní využití může dle podmínek 
získané dotace činit max. 20 % celkové 
časové kapacity.    

                                                                   Ing. Jiří Vodička, referent MěÚ Chrastava 
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Kdyby to bylo legislativně možné a hejtman schválen. apod. jen těžko bude kdokoli pátrat po tom, 
Libereckého kraje Martin Půta by vyhlásil v V Poslanecké sněmovně byl zákaz chovu odkud pochází vejce v produktu obsažené. 
rámci boje proti alkoholismu zákaz pro- slepic  v  obohacených  klecových  chovech A zákaz v České republice uvolní cestu na 
dukce (nikoli prodeje) piva v Libereckém v České republice od roku 2027 vložen náš trh vejcím v podobě melanže dokonce 
kraji, tak by ho ve všech zdejších 22 pi- pirátským pozměňovacím návrhem do ná- zemím mimo Evropskou unii (např. z Ukra-
vovarech  prokleli.  Zato  by  ho  blahořečili vrhu zákona o ochraně zvířat. A byl schvá- jiny) pocházejícím z neobohacených kleco-
v pivovarech v jiných krajích, neboť by pro- len. Když se dostal do Senátu, absolvoval vých chovů. 
nikli na místo zlikvidované konkurence. Na-

jsem, nepochybně jako i všichni kolegové, Stranou nechávám diskusi o tom, jestli je 
štěstí, kdyby to snad hejtmana někdy mělo 

doslova  kobercový  nálet  ochránců  zvířat chov v obohacených klecích opravdu horší 
napadnout, seděl by nepochybně neprod-

v podobě stovek mailů, SMS i telefonátů, než v halových chovech. Tam mají sice 
leně  v  prostředí  milých   sestřiček   někde 

jak jde o záchranu slepiček a jejich utrpení slepice volnější pohyb, ale větší úmrtnost v Bohnicích či Kosmonosích.
(u nás je v obohacených klecích chováno (14 % oproti 3 %), větší stres projevující se I když…principiálně to samé se dnes děje 
73% slepic). Svatá prostoto, ani jedna až kanibalismem a zcela jistě horší hygienu ohledně klecových chovů slepic. Jenom tím 
jediná slepička nebude ochráněna před samotných vajec. Pokud se odborníci v Ev-hřištěm není Česká republika (versus 
utrpením v obohacené kleci, jenom se pře- ropské unii domluví, že ano, pak pro mě Liberecký kraj) ale Evropská unie (versus 
stěhuje i s tou klecí do jiné země Evropské platí, že ano. S čím se ale nemohu smířit, je Česká republika). A Evropská unie je tím 
unie (sic!). A že bude mít na výběr. Zákaz likvidace vlastních na úkor cizích z jiných správným hřištěm, neboť její vnitřní trh je 
těchto klecových chovů platí od letošního zemí Evropské unie.    největším jednotným trhem na světě. Volný 
roku v Rakousku a od roku 2025 platí v Z důvodů výše uvedených jsem již před obchod mezi členskými státy je jedním ze 
Německu. V dalších 24 zemích Evropské plénem Senátu veřejně představil svůj základních stavebních kamenů, na nichž 
unie nic. Velkým argumentem zastánců pozměňovací návrh na vynětí zákazu Unie stojí. 
zákazu je závazek velkých řetězců, že ne- klecových chovů z návrhu zákona na Je tedy více než zřejmé, že pokud má být 
budou od roku 2025 vejce z klecových ochranu zvířat. Marně. Na pozměňovací něco zakázáno, musí to být na území Unie 
chovů prodávat (shoda roku 2025 u řetězců návrh se nedostalo, návrh zákona na jako celku, nikoli na území jednoho 
většinou s německým vlastníkem asi není ochranu zvířat včetně zákazu klecových členského státu. Pokud se tak stane, jedná 
zcela náhodná). Nevím, jestli by byl takový chovů byl schválen. Smutné, velmi smutné se jen a pouze likvidaci vlastních, neboť 
kartel na území Evropské unie legální, a už až neuvěřitelné. Česká Poslanecká konkurence z ostatních států Unie uvolně-
vůbec si nejsem jist, jak by byl u nás dodr- sněmovna, český Senát a ve finále i český né místo hravě a rádo zaplní.    
žován, každopádně si je však třeba prezident takto likvidují české zemědělce Evropská unie (po dohodě všech 27 člen-
uvědomit, že do obchodní sítě jako vajíčka, ve prospěch zemědělců z jiných zemí ských států) vydala od roku 2012 zákaz 
jdou jen dvě vajíčka z pěti. Tři vajíčka se Evropské unie.       chovů slepic v obyčejných klecích, ve kte-
spotřebují na vaječné výrobky a u těstovin 23. listopadu 2020                     Michael Canov rých je chováno v celém světě přes 90 % 

slepic, a povolila chov jen v tzv. oboha-

cených klecích, které mají předepsané pro 

každou klec vlastní hnízdo, stelivo, které 

umožňuje klování a hrabání, prostředky pro 

zkracování drápů atd. 

Kdyby přišel do českého Parlamentu návrh 

na zákaz klecových chovů z důvodu, aby se 

čeští zemědělci zničili a naopak aby se tak 

pomohlo zemědělcům z jiných členských 

zemí Evropské unie, kteří uvolněný český 

trh zaplní, asi by předkladatel takového ná-

vrhu také skončil u milých sestřiček v Boh-

nicích či Kosmonosích. Stačilo však, aby 

takovýto návrh byl podán zcela jinak a sice 

jako záchrana slepiček před jejich utrpe-

ním, a Česká republiko div se, zákaz byl 

Jak likvidovat vlastní české zemědělce

Výdej respirátorů seniorům
Spolu s tím také oznamujeme, že Město Chrastava opět daruje 10 respirátorů pro všechny seniory v nejrizikovější skupině nad 65 let 

(určeno pro celý ročník 1955 a starší). Výdej bude probíhat od 7. do 16. prosince v Infocentru v pondělí a ve středu od 9 do 12 a od 14 

do 16 hodin

Bc. Pavel Urban, vedoucí Společenského klubu
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Rada a zastupitelstvo města

Usnesení Rady města Chrastava č. 2020/17 ze dne 2. listopadu 2020

Pobočka České spořitelny v Chrastavě končí

Poplatek za odpad – výzva Z činnosti Městské policie

Rada města na svém zasedání projednala a usnesla se takto: 
- v z a l a   n a   v ě d o m í  zápis č. 2020/9 z jednání bytové a sociální komise ze dne 12. 10. 2020 
- r o z h o d l a   o uzavření smlouvy o poskytnutí nájmu bytu panu Marcelu Másílkovi 
- s c h v á l i l a                                      
Licenční smlouvu VP_2020_141128 o veřejném provozování hudebních děl mezi OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům 
hudebním o.s. Praha a Městem Chrastava 
- s c h v á l i l a                                      
Licenční smlouvu VP_2020_147830 o veřejném provozování hudebních děl mezi OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům 
hudebním o.s. Praha a Městem Chrastava 
- d o p o r u č i l a   
poskytnutí stabilizačního příspěvku MUDr. Matěji Tvrzníkovi ve výši 200.000,-Kč za účelem zajištění odborně kvalifikovaného dlou-
hodobého výkonu povolání praktického obvodního lékaře pro dospělé v ordinaci zdravotního střediska v Chrastavě a doporučila 
Zastupitelstvu města Chrastava schválení příslušné smlouvy 

Nepíše se mi to vůbec lehko, snažil jsem se ky. Ing. Radek Vorlíček, regionální manažer 
po dobu několika měsíců dělat možné i V pondělí dne 9. listopadu 2020 nám tuto provozu, současně mým prostřednictvím 
nemožné, jednal s nejvyšším vedení České skutečnost osobně oficiálně oznámili za podal občanům našeho města vysvětlení k 
spořitelny, vše marné. Chrastavská poboč- Českou spořitelnu Ing. Radek Vorlíček a Ing. ukončení provozu chrastavské pobočky. 
ka bude od roku 2021 uzavřena. Josef  Helebrant.  Zároveň  nás   ubezpečili  
Popravdě řečeno, proti statistickým úda- o tom, že zcela určitě zůstane v Chrastavě Chrastava  9. 11. 2020
jům, které dokazovaly čím dál tím nižší vy- zachován bankomat. Současně byl ze stra-  Ing. Michael Canov, starosta 
užití naší pobočky, účinná obrana neexis- ny zástupců spořitelny deklarován zájem 
tovala. Využití pobočky v porovnání s dobou tento bankomat v rámci Chrastavy pře-
rekonstrukce před téměř deseti lety ne- místit do místa s větší koncentrací obyvatel. 
úměrně pokleslo. Je totiž prostým faktem, Zároveň jsme byli ubezpečeni, že (přestože 
že neustále a téměř raketově roste počet na to nevychází statistická čísla) se na nej-
operací, které se konají on-line. Tento fakt vyšších místech České spořitelny jedná o 
spojený s tím, že jsme v těsném sousedství naší žádosti, přeměnit zdejší bankomat na 
Liberce, kde mnoho lidí pracuje, vedl k bo- ten nejmodernější příjmový, tzn. takový, 
hužel neodvratitelnému konci naší poboč- který dokáže navíc i přijímat platby.  

 

Upozorňujeme občany, kteří dosud nezaplatili místní poplatek za 

komunální odpad, aby tak neprodleně učinili. 

Při platbě zaslané do 31. 12. 2020 bude poplatek navýšen o 50%, tj. 

na 750,-Kč za osobu. Poplatek nezaplacený do konce letošního 

roku bude k 1.1.2021 navýšen na trojnásobek, tj. na 1500,- Kč za 

osobu.

Hospodářsko-finanční odbor MěÚ Chrastava 

Spolupráce se  zdravotnickou záchranou službou Liberec.

Na žádost PČR asistence u dopravní nehody – přivolání RZS, vytěžení 
přítomných svědků události.
Součinnost se složkami IZS při dopravní nehodě na silnici 1/35 – 
usměrňování dopravy.
Během krajských a senátních voleb kontroly volebních místností.
Opakováné výjezdy na signál PCO.
Na silnici 1/35 zjištěn nebezpečný předmět – zajištěno jeho odstra-
nění.
Průběžné kontroly stavu vodních toků – silný déšť.
Odchyt šesti toulavých zvířat a umístění do útulku.

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 přilehlém okolí.
Dohled nad dodržováním nočního klidu a veřejného pořádku v celém 
katastru obcí Chrastava a Stráž nad Nisou

- v nočních hodinách spolupráce s OO PČR Chrastava při 
kontrole chatových oblastí, kontrole motorových vozidel a 
jejich řidičů ( kontroly na alkohol, drogy, odcizené RZ, 
odcizená motorová vozidla, osoby v pátrání).
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Jaký byl ten letošní covidový turistický rok 2020?

Sportovní zpravodajství

  Začátkem roku jsme organizovali tradiční Kokořínský kraj je velmi pěkný a návštěva směřovaly do Proseče na rozhlednu, do Zá-
Chrastavské šlápoty s rekordní účastí 1630 zříceniny hradu Ronov a  Hřídelníku  určitě kup na zámek, kde nově vybudovali 
lidí. To je naše největší akce, velmi nás těší, stála zato. Nevynechali jsme ani oblíbený skleněnou fontánu. Vyvrcholením naší 
že se po Novém roce tolik lidí vydá do Mácháč, ale ne kvůli koupání, ale pro jeho činnosti a řekněme odměnou za aktivitu 
přírody. Následovaly delší i kratší výlety. Již okolí.Braniborská jeskyně, skály a boro- během roku bývá týdenní pobyt většinou na 
v únoru naši turisté navštívili Dvůr Králové, vicové lesy lákaly k hledání hub. I ty byly. našich horách. Půl roku jsme si nebyli jisti, 
poté Turnov, kde je nově Výstava horo- Letní vedra nejsou nakloněna dlouhým zda budeme moci vyjet, ale vše dopadlo tak, 
lezectví. Potom jsme byli nuceni vzdát se pěším pochodům a naše další výlety proto jak jsme dohodli. Krása oblasti okolo 
společných akcí kvůli nařízení vlády a vy-
hlášení nouzového stavu. Určitě jsme 
nechtěli ani nebyli jen doma, ale vycházky 
byly víceméně neorganizované. A tak hned 
po uvolnění situace  byl pro nás příjemný 
výlet do Brniště, které nás okouzlilo 
skalními reliéfy. Následoval výlet do Jizerek 
a následně Harcova. Nikomu nevadil ani 
déšť. Tradiční setkání turistů na Výhledech 
se muselo obejít bez veřejnosti, takže jsme 
vyrazili ve vedru v malém počtu. Jak nám 
nahoře chutnalo občerstvení! Letní 
prázdniny naši turisté většinou tráví se 
svými vnoučaty nebo rodinou a  na výlety 
chodí samostatně. Protože letos nebyla 
možnost absolvovat výlety na jaře, tak si to 
náš klub vynahrazoval o prázdninách. 
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Kuželkářský sport v Chrastavě v roce 2020

Kralického Sněžníku se nedá popsat výstup na vrch Žalý příjemný a výhledy k ne- Dovolím si použít slova V. Chvátala: „Pro-
několika slovy. My jsme si to užili, i když vý- popsání krásné. Organizovanou turistickou blematické období pomine. Vše důležité 
stupy byly náročné, protože lanovky zde té- sezonu jsme zakončili v Josefově dole a máme na dosah – jsou to mnoha lety 
měř nejsou. Tím však rok nekončil, násle- Smržovce na skalních vyhlídkách. Plá- osvědčené prostředky. Pohyb, otužování, 
doval ještě výlet do našich nejvyšších hor, novaný noční pochod se již nekonal, ale ne- životní optimismus a přátelské vztahy.“ 
do Krkonoš. V téměř letním počasí byl zoufáme si, určitě se to podaří příští rok. Všichni tak budeme silnější pro život.

V našem oddíle, stejně jako u ostatních oddílů, došlo v letošním roce vlivem  pandemie k několika změnám. Proběhlo pouze několik soutěží 
a turnajů, ostatní byly zrušeny nebo přesunuty na příští rok. Přesto byly výsledky i u těch několika konaných zápasů pro nás vcelku pozitivní. 
 
Žáci stačili odehrát jen dvě kola Českého poháru, a to v Chrastavě a Liberci, kde  smíšená dvojice Husák Jakub (Chrastava) – Šimák Metoděj 
(Liberec) skončila v obou turnajích na 6. místě.

Junioři odehráli 1. ligu 2. kola, kde skončili na 3. místě ve složení Málek Petr – Pospíšil Lukáš. Druhá dvojice Herr Adam – Rožec Matěj 
odehrála 2. kolo 2. ligy a získala 1. místo. V červnu jsme odehráli finále Mistrovství ČR a tam dvojice Málek Petr – Pospíšil Lukáš skončila na 3. 
místě, což je velmi úspěšné. 
V říjnu jsme ještě stihli odehrát kvalifikaci o 1. ligu u nás v Chrastavě, a to za účasti 16ti dvojic. Dvojice Málek Petr – Pospíšil Lukáš obsadila 2. 
místo a tím postoupila do 1. ligy pro rok 2021. Další dvojice Herr Adam – Rožec Matěj se umístila na 10. místě a třetí dvojice Ciorba Maxim – 
Zubr Filip obsadila 14. místo. Obě tyto dvě dvojice se dostaly do 2. ligy.

U23 - do této soutěže jsme přihlásili dvojici Pospíšil Lukáš – Málek Petr, kde v 1. předkole skončili na 7. místě a ve 2. kole  si vybojovali  
4. místo.

Muži odehráli v lednu 1. kolo 1. ligy ve složení Brodský Tomáš – Fadrhonc Michal a obsadili 6. místo. Ve 2. kole 1. ligy získala dvojice ve 
složení Brodský Tomáš – Fadrhonc Daniel 2. místo a ve 3. kole obsadila 3. místo. Celkově po třech turnajích jsme skončili na 3. místě a jen 
těsně nám unikl postup do nejvyší soutěže EXTRALIGY (postupovala první dvě mužstva). 
Mezi tím jsme ještě stihli odehrát mezinárodní turnaj v SRN, kde dvojice Brodský Tomáš – Fadrhonc Michal se umístila na 2. místě.
 
Přes probíhající pandemii a s tím spojené potíže - tréninky, uzavírka tělocvičny, zrušení dalších turnajů, považuji v letošním roce za velký 
úspěch nominaci našich dvou Juniorů do výběru reprezentantů na Mistrovství Evropy, které se však bohužel taktéž ze  známých důvodů 
nakonec letos neskutečnilo a proběhne až příští rok. 
                                                                                                                                                                                                                     Celler Ladislav, vedoucí oddílu 

Zprávy z kolové - rok 2020

Kuželkářský sport v Chrastavě byl v sezoně výkonem 544 kuželek.     zájmem je přivítat především zájemce o 
2020 poznamenán, tak jako jiné sporty sportovní hru, neměly by tedy pronájmy V mimosoutěžní činnosti jsme 19. února 
omezením v důsledku hygienických opa- sloužit pouze jako azyl pro různé oslavy. 2020, stejně jako každý rok, uspořádali 
tření. V kuželně probíhala do března kla- Bližší informace o možnosti pronájmu další ročník memoriálu našeho dlouhodo-
sická sportovní i zábavná činnost. Smíšené najdete na našich stránkáchbého předsedy Norberta Husáka za účasti 
družstvo hrálo jarní část krajského přeboru tradičního soupeře, kuželkářů ze ZIPHONY www.kuželnachrastava.cz. K vlastnímu 
KP1 a v průběžných tabulkách soutěže se ZITTAU. Letos se nám podařilo dobrým vý- hraní je nutná sportovní sálová obuv s pod-
drželo na pěkném třetím  místě za favo- konem soupeře porazit. Celá akce probíhala rážkou, která nezanechává na zemi čáry. 
rizovanou Českou Lípou a Šluknovem. Prá- v tradičně přátelské atmosféře. Další Příjem z pronájmu pomáhá pokrývat oddílu 
vě před rozhodujícím utkání s mužstvem ze sportovní akce proběhla začátkem září v Ži- částečně náklady na údržbu, energie a pro-
Šluknova, došlo k předčasnému ukončení tavě. Bylo to sportovní klání o putovní středky potřebné k provozu sportoviště. 
soutěžního ročníku 2019/2020. Řídící sou- pohár starosty města ZITTAU. Výkonem V podzimní části krajského přeboru KP1 
těže svazu se rozhodl anulovat celý průběh jsme kuželkáře ze Žitavy přehráli, ale při 202/2021 jsme stačili odehrát první dvě 
soutěže bez vyhlášení vítězů a postupů do konečném počítání nám nebyl započítán utkání a soutěž byla začátkem října 
vyšší soutěže. Tímto způsobem pro nás dvojí start hráčky Ivany Kaanové.  Ani tento přerušena. Obě úvodní mistrovská utkání 
skončil Krajský přebor – KP1 2019/2020. detail nepokazil celkově přátelskou atmos- Chrastava vyhrála. Pokračování KP1 bude 
     Letos v lednu 2020 uspořádal  Liberecký féru celého tradičního sportovního setkání. záležet na vývoji pandemie.  
kuželkářský svaz „Mistrovství Libereckého Vyhlášení výsledků s předáním putovního V neposlední řadě je třeba poděkovat za 
kraje v kuželkách pro rok 2020“. Náš oddíl poháru provedl osobně starosta Saské Ži- podporu i finanční pomoc, která je posky-
vyslal do tohoto přeboru tři hráčky v kate- tavy. tována sportovním klubům formou vypsání 
gorii 60+. Hrálo se přes čtyři dráhy na 120 Pokud se týká využití kuželny veřejností, Grantu. Bez těchto finančních prostředků 
hodů. Všechny naše hráčky si vedly velmi snažíme se maximálně všem zájemcům by bylo obtížné udržet sportovní zařízení na 
dobře. Jana Vokounová se výkonem 535 vyhovět. V jarním období od ledna do břez- dostačující úrovni.
kuželek umístila na pěkném třetím místě.  na si přišlo zahrát kuželky ve 22 pro-
Vlasta Ládková a Dana Husáková se  výkony nájmech 280 amatérů. Veřejnost má mož-      Za oddíl kuželkářů
517 a 506 umístily na pátém a šestém nost si  kuželnu pronajmout. Zatím byli  Spartaku  Chrastava 
místě. V kategorii seniorů se umístil náš všichni spokojeni a užili si tento atraktivní         František Vokoun                                                                                                                                    
hráč Jaroslav Chlumský ve velké konkurenci sport. V letní pauze využilo v pěti pronáj-
na vynikajícím postupovém druhém  místě mech hru v kuželky 50 amatérů. Naším 
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Tento rok byl nejen pro nohejbalisty, ale pro 
všechny složitý. Díky Covidu jsme byli ve 
spoustě činnostech omezeni, tudíž i ve 
sportu. Náš oddíl nemohl trénovat a ab-
solvovat všechny naplánované turnaje, jak 
domácí, tak i  mimo město.
Mezi první a druhou vlnou se nám podařilo 
odehrát pár turnajů, ze kterých jsme 
přivezli skvělá umístění.
Díky úspěchům našeho oddílu, který má 24 
členů a podpoře města Chrastava jsme se 
rozhodli, že od příštího roku budeme na-
stupovat v okresní soutěži, tak věříme, že i 
nadále se nám bude dařit a fanoušci nám 
zachovají přízeň.
Další milou událostí bylo životní jubileum 
našeho člena, kamaráda a skvělého ak-
tivního sportovce Míry Junka, který oslavil 
65. narozeniny.
Stalo se již tradicí, že se náš nohejbalový 
oddíl zapojuje před Vánoci do akce Strom 
splněných přání pro děti z dětského do-
mova Krompach. I v letošním roce tomu 
není jinak a my jsme rádi, že můžeme 
malým dárkem udělat dětem radost. Také 
jsme byli osloveni, zda se nechceme zapojit 
do sbírky pro nemocnici Motol - dětskou 
onkologii a ani tady jsme neváhali, vybrali 
finanční částku, za kterou jsme pak nakou-
pili potřebné věci pro malé pacienty.
Na závěr patří velký dík všem našim čle- 
nům, sponzorům, městu Chrastava a bude-
me doufat, že ten následující rok 2021 bude 
lepší a veselejší.
Krásné a pohodové Vánoce Vám všem přejí 
nohejbalisti Chrastava.
                                                  Slávek Sehnoutka

-

Nohejbalový rok 2020 Také TJ Sokol má „Přistřižená křidla”
Po Novém roce jsme zahájili svou činnost netuše, jak nepředvídatelný rok nás čeká. 
Mezi Novým rokem a jarními prázdninami jsme se napříč všemi věkovými kategoriemi 
pravidelně scházeli v tělocvičně ZŠ, několik členů se zúčastnilo v půli února Zimního 
srazu žactva v Turnově (sportovní aktivity na zimním a v plaveckém stadióně) a čtyři 
zástupci naší jednoty v pátek před jarními prázdninami absolvovali komentovanou 
prohlídku Národního divadla a shlédli divadelní představení Plukovník Švec (sokol v če-
skoslovenských legiích) na Nové scéně ND.
Všichni jsme se těšili na jarní prázdniny a nikoho z nás nenapadlo, že se nám 
„prázdniny“, nejen ty cvičební, protáhnou na několik měsíců. V červnu si tak během 
rozvolňování protiepidemických opatření zacvičila jen část dospělých členů. Cvičenci z 
dětských složek se shledali jen v sobotu 27. 6. 2020, kdy vyrazili z Chrastavy vlakem a 
zúčastnili se sportovního dopoledne na hřišti v Chotyni v rámci akce pořádané TJ Sokol 
Chotyně ve spolupráci se Župou Ještědskou. Chrastavské cvičitelky mladších dětí 
organizovaly disciplíny pro předškolní a mladší školní děti a cvičitelky starších žákyň se 
svými svěřenkyněmi reprezentovaly naši jednotu ve volejbale.
Vzhledem k nemožnosti činnosti během jarních měsíců jsme zahájili činnost v novém 
školním roce dříve než předešlé roky. V sobotu 5. 9. 2020 jsme vyjeli vlakem na 
dobrodružnou výpravu – připojili jsme se k hvězdicovému pochodu „Se Sokolem na 
kopečky – 4. výstup na Jedlovou horu v Lužických horách“. Absolvovali jsme přesun v 
době výluky na trati mezi Varnsdorfem a Horním Podlužím, vystoupali jsme na Křížovou 
horu, nenechali jsme si ujít výhled ze zříceniny Tolštejn, rozhlédli jsme se z kamenné 
rozhledny na Jedlové a zažili jsme podzimní průtrž mračen. Následující sobota 12. 9. 
2020 byla ve znamení dvou akcí. Své zástupce jsme měli v Hrádku n. N. na „Rodinném 
čtyřboji“ při oslavách mikroregionu a členy naší jednoty jste mohli potkat, pokud jste 
vyrazili na přeložený pochod „Krajem Karoliny Světlé“, který pořádá TJ Sokol Český Dub. 
V sobotu 19. 9. 2020 byly čtyři členky ze složky staršího žactva s cvičitelkou účastny 
sportovní akce pořádané ČOS v Praze u Tyršova domu završené plavbou parníkem po 
Vltavě (parník byl pronajat výhradně pro účastníky sokolské akce).
Od září došlo i k několika změnám v rámci organizace, u složky žen II. (kondiční a 
zdravotní cvičení) došlo k výměně ve vedení oddílu a oddíl mladšího žactva byl s oh-
ledem na množství cvičenců rozdělen dle věku na dva. Bohužel jsme si cvičení moc 
neužili a bez rozloučení došlo k odloučení – v tuto chvíli nikdo z nás neví na jak dlouho.
Letošní rok byl plný nejistoty a nečekaných zvratů v životech nás všech. Dovolte mi, 
abych touto cestou poděkovala všem cvičitelkám a cvičitelům, neboť věnovali mnoho 
energie do příprav akcí, které nakonec nemohly být realizovány (soutěže a program 
předškoláků na chrastavských slavnostech, červnová atletická olympiáda, zářijový 
„Sokol spolu v pohybu“, …), do organizace jednotlivých hodin, které byly mnohem 
náročnější s ohledem na protiepidemiologická opatření a zajištění bezpečnosti našich 
cvičenek a cvičenců, a všechno zvládali s dobrou náladou a optimismem. Poděkování 
jim patří za dobrovolné a nezištné rozdávání radosti z pohybu každý rok a letos ob-
zvlášť. Děkuji také všem cvičencům i rodičům „našich“ dětí za přízeň i spolupráci při do-
držování nastavených pravidel.
V předvánočním čase za celou naši tělocvičnou jednotu přeji především pevné zdraví 
nejen vám, ale i členům vašich rodin, optimismus a hodně pohybu na čerstvém vzduchu. 
Do nového roku si společně přejme, ať naše děti či vnoučata mohou zase pravidelně 
chodit do škol,  ať  se  můžeme společně scházet v tělocvičnách i mimo ně a ať to, co nás 
v současné době oslabuje do budoucna samo zeslábne.
Za TJ Sokol Chrastava                                                                        Miloslava Houdová, starostka

Letošní  rok  byl  výjimečný  pro naši organi- činnost jim patří velké poděkování. Místa tímní útočiště jsme našli v nově zrekon-
zaci a nebylo to jenom kvůli covidu. statutárů ve výboru zaujali o něco mladší, struovaném Bételu. V těchto prostorách 
První velkou změnu jsme realizovali na jaře, také dlouhodobí členové výboru. Tím je za- bude probíhat prosincový výběr povolenek, 
kdy jsme provedli generační obměnu ve ve- ručena kontinuita fungování organizace pravidelné schůzky výboru a rybářský 
dení našeho spolku. K zaslouženému „od- bez jakýchkoli turbulencí. Tento posun jsme kroužek. První jarní prodeje povolenek 
počinku“ odešel pan Radim Jelínek z pozice mohli udělat až poté, co jsme do výboru budou probíhat v prostorách CVA. Jsme 
předsedy spolku a paní Hana Formánková z získali mladé a „čerstvé“ posily. rádi, že nám Bétel vyšel maximálně vstříc. 
pozice jednatelky. Dále ke konci roku předá Druhou velkou změnou je změna sídla naší Přesto bychom rádi našli samostatný 
žezlo mladšímu kolegovi pan Karel Munzar organizace. Naše organizace měla zázemí dlouhodobý pronájem. Víme, že to není 
pracující na pozici místopředsedy. Svoji ve Farmářských službách. Po letech jsme jednoduché, doufejme, že to nebude trvat 
úlohu dobře plnili dlouhá léta. Za tuto museli tento prostor opustit. Nové proza- dlouhé roky.

Ohlédnutí za rybářským rokem 2020
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Průběžně  během  roku  informujeme  o čin- podzim se dřív stmívá, byly možnosti ryba- her a soutěží s dalšími mladými rybáři z os-
nosti rybářského kroužku. Letos těch zpráv ření omezené. Počasí také nebylo ideální, tatních krajů. Bylo to opravdu dobře při-
bylo méně. Nebudu psát, co všechno jsme přesto děti bavilo rybaření i společně pravené setkání. 
zrušili a nerealizovali. Jsem rád, že jsme strávený čas. Letos jsme s sebou vzali i ně- Co nás čeká příští rok? Z hlediska provozu 
uspořádali oba rybářské závody. Byly to které rodiče, což se nám osvědčilo. Jsem za chceme navázat na činnost předchozích let 
závody jak květnové – pro děti i dospělé, tak to rád, je to nová výzva pro další roky.Další a pomalu se připravit na omezení finan-
v září – pro děti. Oba závody úspěšně pro- velkou akcí, kterou jsme stihli, byla účast čních prostředků, které nás s vysokou prav-
běhly a děti si je užily. Před podzimní čtyř dětí z našeho kroužku na celostátním děpodobností čeká. Rozhodně zachováme 
uzavírkou kvůli covidu jsme stihli i víken- setkání mladých rybářů v Zadní Třebani. činnost kroužku pro mladé rybáře.
dový pobyt ve Štětí. Vzhledem k tomu, že na Jednalo se o víkendový pobyt se spoustou                                                                Josef Kasal

OK Chrastava: Naše pořadatelské plány pro rok 2020 byly smělé
A jak to dopadlo? Díky koronavirové situaci vždy se žitavskými kluby. Pátek byl určen nejen u nás, ale i v cizině a byl přeložen na 
na jaře, pak i na podzim nezůstal kámen na pro sprinty v různých částech Žitavy, pro konec října. Ani tento termín nemohl být 
kameni. Přesouvalo se, a ne jednou, rušilo, Němce to bylo Mistrovství Německa ve dodržen, takže konečný verdikt zní: Euro-
obměňovalo, zkrátka  –  něco se podařilo, sprintu, pro české závodníky navazoval ten meeting se bude konat až 12.-14. března 
ale většina vyšla naprázdno. den oblastní žebříček ve sprintu. Na sobotu 2021! Brzy tak proto, že na Kokořínsko kvůli 

bylo nachystáno Mistrovství Ještědské rození mláďat nás déle nepustí.
oblasti (JO) na klasické trati a pro Němce Věřme, že příští rok bude příznivější a my SVĚTOVÝ DEN OB   V rámci oslav jsme měli v 
pak šlo o Bundesrankinklauf, tedy obdobu doženeme to, co jsme letos zameškali.květnu připravenou náborovou akci pro 
našich celostátních závodů. Nabízeli jsme žáky 3. - 4. tříd ZŠ Chrastava, která vlivem Přejeme všem našim členům, našim příz-
atraktivní skalnatý terén v okolí Nonnen-zdravotních opatření neproběhla. nivcům, ale i všem ostatním lidem rozjí-
felsen-Jeptiščiny skály v Jonsdorfu. V ne- mavý adventní čas, poklidné Vánoce, pokud 
děli by se završil tento třídenní víkend to půjde v kruhu rodinném, a v novém roce DvĚ  SOUSTŘEDĚNÍ  DĚTÍ 
sprintovými štafetami opět v Žitavě. Závod ať se naplní staré dobré rčení: Ve zdravém A  JEJICH  RODIČŮ   Jarní „soustřéďo“ se 
by byl otevřeným Mistrovstvím Německa těle zdravý duch.nemohlo kvůli kovidu – 19 uskutečnit, 
sprintových štafet, kde by soutěžili i Češi.                                              Eva Kašková, OK CHAavšak na podzim jsme začátkem září (11. -
Původní termín byl zrušen kvůli zdravotním 13. 9.) strávili ve společnosti 60 dětí a ro-
omezením a hledalo se náhradní řešení. dičů babí léto nejen se spoustou spor-
Našlo se až na podzim 17. 10., úplně však v tovních zážitků, ale i hub (na snímku). 
jiné podobě. Druhou etapu jsme měli Útočiště nám na prodloužený víkend 
pořádat my v bedřichovském lese, ale u nás poskytl penzion Centrum v Bedřichově v Ji-
už platil zákaz shromažďování, a proto zerských horách.
jsme závod museli stáhnout. Německé od-
díly první etapu však uspořádaly v Lüc-
kendorfu v Žitavských horách s přísnými 
bezpečnostními opatřeními. I chemické 
záchody “toiky“ stály od sebe 2 metry (viz 
foto)! Češi měli v tu dobu povoleno 
vycestovat do Saska na 24 hodin, takže 
jsme se tohoto závodu zúčastnili jako běžci.

LETNÍ TÁBOR KRČKOVICE   Tábor pomohlo 
postavit i pár lidí z OK CHA. Proběhly dva 
zkrácené turnusy a několik našich dětí zde 
strávilo báječné prázdniny, starší mládež 
tam pomáhala jako vedoucí a praktikanti.

EUROMEETING  –  2. VELKÁ AKCE
CHRASTAVSKÝ POHÁREK V roce 2021 je Česká republika organi-
Na 31. 10. byl dohodnut náš každoroční zátorem Mistrovství světa v OB v lesních 
podzimní „oblasťák“ na nové mapě v pro- disciplínách. Aby se reprezentanti z jiných 
storu, kde se ještě žádný OB neběžel a ani se zemí seznámili blíže s našimi terény, při-
už letos nepoběží. Připravená mapa bude pravil ČSOS (Český svaz orientačních spor-
použita snad příští rok, ačkoli budeme mu- tů) za pořadatelství několika vybraných 
set provést revizi, protože vlivem kůrovce klubů (mezi nimi jsme i my) ve dnech 4.-
přibyly nějaké paseky. Teď tam chodíme 6.září letošního roku Euromeeting. Měla to 
průběžně uklízet klestí (viz Sychrovi, být i jakási prověrka daných oddílů, do jaké 
A.Březinová, Krupíci…). míry jsou schopny zvládnout organizaci 

mistrovství světa za rok u nás. V rámci této 
 SAXBO  –  1. VELKÁ AKCE obrovské akce se měly konat celostátní 

„áčkové“ i veřejné závody. Zářijový termín Letos mělo být SAXBO velkolepá třídenní 
byl zrušen kvůli zhoršené zdravotní situaci akce ve dnech 1.-3. května. Pořádáme ho 



8 Chrastavské listy

Na letošní rok jsme plánovali jako obvykle nenechat na holičkách. Začaly přípravy na mách v okolí, záchranářský den na Chras-
po dvou až třech letech stálých táborů tábor náš první příměstský tábor. Hlavní my- tavském koupališti, návštěva Trampské 
putovní. Naše novodobé putovní tábory šlenku vyjádřil jeden z vedoucích – pojďme osady v Jizerských horách, výroby a barvení 
jsou dělány tak, aby měly šanci se jich dělat to, co v oddíle neděláme nebo alespoň hlav z keramické hlíny s profi keramičkou 
zúčastnit i naši nejmladší členové. jinak. Tím jednoduše definoval to, o čem /ta nám je pak přivezla vypálené/.
Zpravidla je to tak, že v dané oblasti či jsem také uvažoval, ale nedokázal jsem to Vše bylo završeno večerní Sherlockovskou 
pohoří zajistíme tři základny na tři až pět takhle jednoduše říct. Dali jsme do kupy detektivkou v tajemném Liebigově mě-
dní. Většinou to bývají skautské a pionýrské programy a témata a pak u drtivé většiny stečku v Liberci  vygradovanou přespáním 
klubovny, chatičky, sokolovny či tělocvičny zajistili jejich realizaci. několika desítek metrů pod zemí v krytu 
škol se sociálním zázemím a kuchyňkou. Přes všechny handicapy, bylo pro nás vý- civilní ochrany uprostřed Liberce. 
Zpravidla na tyto tábory také připravujeme zvou, udělat tábor zajímavě. Díky různým Na závěr se svěřím s jednou pro mne 
expediční trika v jednotné barvě a programovým tématům se to myslím poda- nečekanou zkušeností. Myslel jsem, že 
jednotným obrázkem podle navštívené řilo. A jaká byla ta témata?  budu mít díky této formě tábora volná 
oblasti. Tento rok jsem byl ostatními 

Lezení na ferratu v Jizerských horách, tram- odpoledne a večery. Opak byl pravdou, 
vedoucími přemluven, že se vrátíme tam, 

políny s trenérem Ing. Miroslavem Patr- přípravy na další den, maily rodičům s 
kde jsme tyto tábory začínali v roce 1995 do 

manem plus koupání v Lesním koupališti, dalšími informacemi… Také mi chyběly ve-
Jeseníků.

různé výlety obohacené o další program čery s ostatními vedoucími a instruktory. 
Kdo to zná, ví, že příprava takového tábora, jako exkurze ve sklárně nebo návštěva Asi proto cítím vděčnost vůči těm, kteří 
dá zabrat. Člověk míní a život či epidemie vodopádu a následně hledání pramenů a takovouto činnost připravují pro děti a tedy i 
mění. My jsme se po poradě museli tohoto budování studánek po družinách, vaření jejich rodiče každý rok. Touto vděčností ni-
podniku vzdát. Podmínky nastavené na podle outdoorové kuchařky z netradičních koli koronavirem bych rád nakazil i vás 
putovní tábory byly letos spíše neusku- asijských potravin na ohních v kotlících, ostatní.                              
tečnitelné. Co dál? Co říct rodičům a jak je stavby přístřešků na přespání, den na far-                                              Rolf-Robert Kopecký

Jak Perseus putovní tábor měnil a za co ho díky koronaviru vyměnil

PERSEUS: Výprava jinam a jinudy
Za všechny letošní změny a trable nemůže pouze koronavirus. My jsme s oddílem stihli na podzim pouze jednu jedinou výpravu, ale lze ji 
označit jako netradiční, jak už i název předesílá. Udělal jsem totiž jednu chybu. Naplánoval jsem výpravu s přestupem. Navíc s přestupem z 
autobusu na vlak. Na svou obhajobu mohu sice uvést, že z přestupního místa Jablonného v Podještědí vlakové nádraží BUS na vlakové 
nádraží je pár metrů a my na to měli dle jízdních řádů mít svých deset minut, ale ono to zkrátka nevyšlo. Autobus už přijel se zpožděním. Pak 
jsme si nakoupili my vedoucí zlevněné IDOL jízdenky až do cílové stanice Pertoltice pod Ralskem a dětem plus zbylým vedoucím do 
Jablonného. To jsme ještě netušili, že zlevněné jízdenky byly nakonec ty nejdražší. Po nastoupení a rozjetí autobusu se nešťastný řidič 
vyjádřil, že je zavřený výjezd z Chrastavy, ale navíc, že tu jede prvně, zda by ho někdo navigoval z Chrastavy na výpadovku. Pak ještě lidé z 
Rozkoše, ho nepříliš hlasitě, spíše soucitně upozornili, že jejich zastávku přejel. Trochu mne nakazili svým soucitem, a tak i já se smířil, že 
přestup v Jablonném nedopadne. Jak je určitě v Murphyho zákonech  určitě někde uvedeno – vlaky mívají dost často zpoždění, nikdy však 
zpoždění vlaku nečekejte, když pospícháte na vlak a jste sami zpožděni. A tak to i dopadlo. Původní plán jít z Pertoltic a objevovat několik 
jeskyní a skalní kapli /neznámé cíle vykoukané z map a z vlaku/ a pak do Mimoně, jsme museli vyměnit za cíle známé. Přes všechna 
protivenství osudu se výprava povedla. Bylo hezké počasí. Na náměstí jsme se nasvačili, podívali jsme se k bazilice minor a po zelené značce 
podél roubených i hrázděných staveb došli za labutěmi na Markvartický rybník. Odtud jsme došli ke Zdislavině studánce. Mimochodem 
jsem kdysi na Kladensku potkal lidi, kteří si sem jezdí pro vodu. Z důvodu uzavření opravované cesty jsme k Lemberku pokračovali vrchem 
lipovou alejí přes Bredovský letohrádek. Zde si naše nejmenší členka Lucíša mlčky podebatovala se sochou. Na zámku jsme navštívili 
vyhlídkovou věž a naše děti jsme upozornili na film, který se zde relativně nedávno natáčel – Poslední aristokratka. U nádraží jsme došli na 
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V roce 2019 se oddíl volejbalu rozšířil  o čle- dílu za jejich  přístup a sportovní nadšení. 
ny, kteří hrají nohejbal.  Volejbal a nohejbal  Věřím,že se na našich sportovištích bude-
je vlastně podobný sport. Oba sporty me  scházet ještě dlouho a s opravdu vel-
mohou podle počasí využívat od jara do kým sportovním nadšením. 
podzimu venkovní volejbalové kurty, které Můj dík také patří Městu Chrastava. 
jsou vhodné pro oba sporty a pro které Málokdo asi ví,že Město Chrastava je 
máme krásné zázemí za sportovní halou členem TJ  Spartak jako jediná právnická 
Turpišova. Nohejbal je v poslední době osoba a platí také roční  členský příspěvek. 
velmi atraktivní pro „pány“, kteří se chtějí Také podporuje sport i kulturní a společen-
hýbat, setkávat a využít své sportovní skou činnost v Chrastavě formou vyhlá-
dovednosti z fotbalu, který většina od mlá- šeného každoročního GRANTU, o který mo-
dí hrála. hou zažádat opravdu veškeré spolky,  
Rok 2020 jsme rozjeli v oddíle naplno. Muži, kluby a různá  občanská sdružení.  
ženy i volejbalová mládež začali svou spor-
tovní aktivitu ihned po Novém roce s pravi- Danuše Husáková, 
delnou frekvencí. Bohužel nás ale rok 2020 předseda TJ  Spartak Chrastava, spolek 
zaskočil a nebylo možné nic plánovat, stále členka a trenérka oddílu volejbalu 
jsme se museli podřizovat změnám, které mládeže
vyvolala koronavirová pandémie a vládní 
opatření (uzavírání vnitřních sportovišť a 
omezování venkovních aktivit).
Jako trenér  mládeže mám  ale radost, že 
jsme se již za rok a půl naučili základní  vo-
lejbalové dovednosti a mohli jsme se s mlá-
deží pustit do samotného soupeření a hry. 
Stále je to ale  z mého pohledu bráno jako 
volejbalová přípravka. Prozatím jsme se 
neúčastnili žádného přátelského zápasu 
ani turnaje. 
Ženy zahájily rok volejbalovým turnajem, 
který pořádaly v únoru  a o kterém jsme Vás 
již dříve informovali. Naši volejbaloví a 
nohejbaloví muži se věnovali svému sportu 
při pravidelných trénincích a turnajích.
Závěrem chci poděkovat všem členům od-

rušnou páteřní silnici. Raději jsme pokračovali po souběžné silničce, která nás u Motorestu svedla zase na hlavní komunikaci. Dali jsme si 
malou zmrzlinu, která byla v rozporu s názvem - velká. Pak jsme byli nuceni jít chvilku u hlavní silnice, které jsme utekli po cestě podél 
Panenského potoka. Na pěkném místě u rybníka jsme pojedli a zahráli hru s míjením se dětí na jedné kládě. Zpočátku to dětem opravdu 
nešlo, přestože jsem jim vysvětlil, že pod kládou jsou natěšení hladoví krokodýli. Skoro jsem je podezříval, že to dělají schválně a nechávají 
se sežrat.  Poté jsme došli až k čerpací stanici, kde jsou i Panenské skály a kříž na jedné z nich. Zájemci si na internetu mohou najít i stručnou 
pověst k tomuto místu. Dále jsme podél skalek i hřbítku na sever a pak po cyklostezce na jih došli do Rynoltic. Cesta rychle ubíhala, neboť 
jsme vyvinuli novou hru. Ta spočívala, že jeden z nás řekl - najděte, přineste nebo dotkněte se nějaké věci příkladně žaludu, kamínku,šišky 
nebo něčeho červeného apod. Ten, kdo zadanou věc vykonal jako poslední, vymýšlel další úkol. Z Rynoltic jsme po zelené značce i 
cyklostezce došli do Jitravy. Zde byla další svačinka. Pak jsme autobusem dojeli do Bílého Kostela, protože bylo stále hezky, tak jsme 
poslední kilometry došli do Chrastavy přes Paradýz. Přes počáteční trable lze potvrdit klasikova slova – konec dobrý, všechno dobré. 

                                                                                                                                                                                                                                     Rolf-Robert Kopecký

VOLEJBAL: Ohlédnutí za opravdu zvláštním rokem 2020



10 Chrastavské listy

Po nedohrané sezóně 2019 – 2020 jsme se 8. října 2020 10. října 2020
všichni těšili na nový ročník. A mužstvo je SKST Liberec F - Spartak Chrastava A SKST Liberec G - Spartak Chrastava A 
sedmým rokem účastník krajské divize a 

10 : 1 10 : 2mužstvo B v soutěži jen o stupínek níže a to 
Čtyřhry 0/2, Cinibulk 1/2, Hanák 0/2, Čtyřhry 0/2, Zahradník 0/2, Hanák 1/2, v krajském přeboru 1. třídy.  
Martenek 0/2, Žemlička 0/2 Martenek 1/1, Žemlička 0/2Hned úvodní utkání našeho družstva v kraj-

ské divizi bylo z těch důležitých. Zajížděli 
jsme do Cvikova. Soupeřem byl tým, který              Ing. Karel Žemlička, předseda oddílu
by měl být jedním z adeptů na sestup. Bylo 
důležité neprohrát. Náš tým nastoupil v 
nejsilnějším složení a Michal Svoboda, 
Tomáš Martenek, Miroslav Cinibulk a Petr 
Hanák svůj úkol zvládli a přivezli cennou 
výhru 10 : 5.  Nejlepším hráčem zápasu  byl 
Michal Svoboda který vyhrál všechna svá 
utkání a do celkového skóre tak připsal 4 
body. 

VÝSLEDKY A MUŽSTVA V KRAJSKÉ DIVIZI 
2020 – 2021

26. září 2020
SKST Cvikov A - Spartak Chrastava A 

5  : 10
Čtyřhry 1/1, Svoboda 4/0, Martenek 1/2, 
Cinibulk 2/1 , Hanák 2/1  (výhry / prohry)

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

Klub PodVodou

Vedoucí klubu PodVodou v čase distanční výuky a zákazu shromažďování uvedl 

své členy do aktivity s názvem "V čase". Naše přání bylo děti povzbudit a 

vytáhnout od počítačů a online komunikace, které mají nyní spoustu. V rámci 

této aktivity vniklo v Chrastavě 7 časových schránek. Každá schránka je poblíž 

bydliště určité skupiny dětí. Přes tyto schránky probíhá komunikace formou 

Časové zprávy, která má podobu jednoduchého časopisu, do kterého vedoucí 

společně vkládají vlastnoručně psaný příspěvek. Ten je ve formě krátké psané 

zprávy, povzbuzení, vtipu, kvízu,…v týdenním intervalu. Děti potom odpovědi a 

řešení vkládají zpět do schránky, aby vedoucí mohli vyhodnotit získané body 

pro tým.  

  Další možností je také pomocí těchto schránek komunikovat písemnou formou 

(ne elektronickou) mezi sebou a posílat si osobní dopisy. Všech sedm schránek 

je propojených, takže dopis z jedné schránky se vždy dostane i do další schránky na jiném místě. Moc nás těší, že se děti zapojily aktivně. 

Začalo to dobrodružstvím při hledání samotné časové schránky, kde instrukce proběhly pomocí úvodního videa a mapy. Nyní můžeme 

sledovat očekávání na obou stranách, jak vedoucích tak dětí, co nového se ve schránce objeví. Pro tým vedoucích je to také skvělý čas, kdy 

společně (sice on-line) hledáme nová témata a skládáme je do další Časové zprávy.  Také se velmi těšíme, až budeme moci opět společně 

ven, nebo si užít prostory nové klubovny.                                                                                                           Vojta Briestenský

Rodinné centrum Domeček

Letošní rok nám přináší potřeby reagovat na nově vzniklé situace. A to nejen v soukromém životě, ale také v práci a 

ve volném čase. Ani v Rodinném centru jsme se pochopitelně různým změnám nevyhnuli. Rodiče s dětmi se 

nemohou např. scházet v herně. Venku je však plno prostoru pro různé hry. Tipnete si, kterou hru mají děti možná 

nejraději? Ano, je to schovávačka. Po Chrastavě je tajně umístěno několik „schránek“ s poklady. Rodiče, kteří 

navštěvují RC (tedy pokud to situace umožňuje), od nás dostali klíč, kde jsou tyto poklady ukryty a spolu se svými 

holčičkami a chlapečky objevují skrytá místa. Ovšem získat poklad není jen tak jednoduché. Dá se pouze vyměnit 

za jiný, nejlépe vlastnoručně vyrobený. A proto dělá radost několikrát. 

Těšíme se, až se situace okolo omezení způsobených coronavirem začne uklidňovat. Budeme moci zpočátku 

Zprávy z oddílu stolního tenisu

TABULKA KRAJSKÉ DIVIZE PO 3. KOLECH

Michal Svoboda
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alespoň  v  malých  skupinkách  na  procházky  a  později  třeba i do

 herny, která již dlouho čeká na své malé i dospělé hosty.

                                                                                                  Slávka Kasalová

První on-line přednáška v historii KC Bétel
  Současná doba přináší mnohé výzvy. Pro rodiny se školními dětmi 

je velkou výzvou distanční výuka. Děti jsou totiž nuceny na 

počítačích trávit mnohem více času než kdy dřív. Vyvstávají tedy 

nové technické otázky, které musí rodiny řešit, ale také otázky 

výchovné a to jak v současné době nastavovat pravidla a hranice 

pro používání elektroniky. Rozhodli jsme se tedy v RC Domeček 

zareagovat na tuto potřebu a poprvé za dobu působení 

Komunitního centra, jsme uspořádali on-line přednášku (což byla 

pro nás i pro mnohé zúčastněné také zajímavá technická výzva). 

Přednáška byla pojmenována Závislost dětí na elektronice – co 

mohu udělat já jako rodič a lektorem byl Mgr. Jan Molnár, ředitel 

společnosti Maják o.p.s., která již dlouhá léta působí v oblasti 

prevence a řešení sociálně patologických jevů. Pan Molnár se 

svého úkolu zhostil velice dobře, provedl zúčastněné technickými 

nástrahami on-line přenosu a postupně nás uváděl i do nástrah 

virtuálního světa a přidával zásady důležité pro výchovu dětí v 

této oblasti. Povzbuzoval rodiče, aby ve výchově dětí v oblasti 

elektroniky nebyli pasivní a naivní, dbali na prevenci vzniku 

závislosti na elektronice již od malička a aktivně určovali a 

kontrolovali hranice, ale také aby nerezignovali na komunikaci s 

dětmi, na ochotu sdílet jejich problémy a snahu porozumět jejich 

světu. Věřím, že všichni účastníci si odnesli nějakou novou 

myšlenku, důraz nebo tip, jak toto ožehavé téma ve své rodině 

řešit. A ač on-line forma rozhodně nedokáže zcela nahradit osobní 

setkání, jsme rádi, že jsme alespoň nějakým způsobem mohli být 

nad tímto tématem spolu.                                            Marie Justová

Ukázka časové zprávy

Mirčina sbírka
Již třetím rokem proběhla sbírka pro děti s onkologickým onemocněním. Nejedná se o fi-
nanční sbírku, ale o sbírku dárků pro děti do nemocnice Motol na onkologii. Tentokrát se 
vybíraly a kupovaly pastelky, fixy, omalovánky, knížky, vystřihovánky, puzzle a spoustu 
dalšího papírenského a hračkářského zboží, ale také drogerie, vlhčené ubrousky, sprchové 
gely, krémy atd., nechyběly ani sladkosti pro děti a pro rodiče malých pacientů káva a čaj. 
Rády  jsme  se  do  této  sbírky  opět znovu zapojily a oslovily jsme spoustu dalších lidí, kteří 
v dnešní těžké době, kdy mají sami spoustu starostí, se rádi k nám připojili a za to jim patří 
velké dík, jmenovitě to byli:
rodina Velechovských, Hosovi, Žďárských, Hradeckých, Loudovi, Cihlářovi, Sehnoutkovi, 
Š.Slavík, Šeflovi, Benešovi, M.+H.Kačenovi, pí.Matoušová, Lacinovi, J.Goralová, Š.Válková, 
J.Novák,  M.Hradecký, Zdeňka Zahradníková, LIPA, Policie ČR Liberec, nohejbalisti Chra-
stava, rodiče fotbalistů – mladších žáků, starších žáků a starší přípravky, trenéři  fotbalu 
Spartak Chrastava.
Doufáme, že dárky udělají dětem radost a vykouzlí jim malý úsměv na tváři. A v příštím roce 
se budeme znovu těšit a rádi se všichni opět do sbírky zapojíme.
Všem dětem přejeme hodně zdraví a rodičům hodně sil a dárcům ještě jednou velký dík. 
                                                                                                    Klára Sehnoutková  a Vendula Benešová

Příjemný a zdravý rok 2021
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Ohlédnutí za rokem 2020 v Domově sv. Vavřince v Chrastavě
Tento rok zřejmě pro nikoho z nás nebyl 
takovým, jak jsme si ho při novoročním pří-
pitku představovali. Pandemie koronaviru 
nejen že mnohým zmařila plány, ale 
zásadně ovlivnila náš každodenní život. Ze 
dne na den jsme se museli a stále musíme 
podřídit nepříjemným opatřením, zákazům 
a nařízením. Život se změnil i v našem 
domově. Vzniklou situaci zvlášť těžce pro-
žívali a prožívají také obyvatelé Domova sv. 
Vavřince.
Začátek roku ještě žádné dramatické 
události, které by se přímo dotkly fungování 
Domova sv. Vavřince, nevěstil. Měli jsme 
zavedené pravidelní aktivity pro naše kli-
enty,  v  pondělí  probíhala  muzikoterapie, 
v úterý kompenzační cvičení, ve středu tré-
nink paměti nebo hraní společenských her, 
ve čtvrtek individuální cvičení a v pátek kino 
(promítání filmů či pohádek na přání 
klientů). Kromě toho v Domově sv. Vavřince 
probíhala canisterapie, také nás navště-
vovaly děti ze základní školy v Chrastavě, za 
což patří velký dík paní učitelce Markétě 
Mézlové. 
Od března 2020 jsme byli nuceni zakázat 
návštěvy a později i omezit styk mezi kli-
enty. Byl to těžký čas, který trval až do 25. 
května 2020. Během této doby se všichni 
zaměstnanci snažili trávit více času s klien-
ty, protože se cítili velmi osamoceni, velmi 
jim chyběl osobní kontakt s rodinou, přáteli 
a známými. Děkujeme paní Heleně Kačeno-
vé a hudební skupině Bétel band Jednoty 
bratrské v Chrastavě za jejich krásná hu-
dební vystoupení, která našim klientům též 
pomohla pozitivně se naladit v době pan-
demie. 
V létě jsme opět zahájili všechny aktivity. 
Svým vystoupením naše klienty potěšili  
muzikanti Čenda a Pavlína, kteří pro nás 
vždy připraví krásný hudební zážitek plný 
lidových písniček za doprovodu harmoniky, 
kytary a kláves. Dále pan Kolomazník ze 
sdružení Penthea přivezl dravce. Navštívili 
nás tradičně senioři z Jablonce nad Nisou a 
společně jsme opekli buřty. S klienty jsme 
navštívili chrastavské muzeum a shlédli vý-
stavu „Panenky a kočárky našich maminek 
a babiček“.
Osobní návštěvy u klientů mohly probíhat 
během léta za zvýšených hygienických 
opatření (roušky, dezinfekce rukou před 
vstupem, doporučení trávit čas ve venkov-
ním prostoru, podepsání Čestného prohlá-
šení…), ale neomezili jsme ani čas ani délku 
návštěv.  
Na konci září přišlo opětovné uzavření Do-
mova sv. Vavřince. Pro komunikaci klientů s 
rodinami jsme nabídli možnost skypového 
připojení. Od listopadu probíhá opakované 
testování zaměstnanců a klientů na přítom-
nost COVID-19 (antigenní test) a zatím jsou 
všichni negativní.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem 
zaměstnancům, kteří obětavě a trpělivě 

slouží našim klientům. Na nich stojí a padá 
kvalita poskytované péče, proto jim přeji 
hodně sil a Božího požehnání, aby se jim i 
nadále dařilo předávat Caritas – milosrdnou 
lásku, která vnímá člověka jako celek, ne 
jako bytost mající pouze fyzické potřeby.
Na závěr si dovolím vyjádřit přání slovy 
Dona Bosca (světec 19. století, zakladatel 
salesiánů), který říkal: „Kousek nebe spraví 
všechno.“ Přála bych si, aby Domov svatého 
Vavřince byl takovým kouskem nebe pro 
všechny, kteří naši pomoc potřebují a ze 
srdce děkuji  všem zaměstnancům, 
dobrovolníkům, sponzorům, kteří nám 
pomáhají tento kousek nebe vytvářet. 

Mgr. Věra Smolová,
sociální pracovnice

V lednu dorazili do našeho domova
Tři králové a zazpívali klientům koledy.

Ukázka z akce, kdy děti ze ZŠ v Chrastavě společně tvoří, povídají si s klienty.
Jde o přirozené propojování generací, které je obohacením nejen pro klienty, ale jistě

i pro naše děti, které se k nám rády vrací.

Bétel band – jeden z koncertů
pod otevřeným nebem, počasí nám přálo.

Sdružení Penthea připravilo pro naše klienty
ukázku výcviku dravců a zároveň jsme se 

dozvěděli mnoho zajímavého
ze života těchto ptáků. 
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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.  

                                                                                       

 

 
 

 

           

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
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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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