
Již od roku 2009 oceňuje Město Chrastava ní akt mohl uskutečnit v atriu městského 
práci pedagogů plaketou J.Á. Komenského. úřadu, kde byli oceněni pan František Kracík 
Letos tomu nebylo jinak, pouze březnový in memoriam, dále paní Alena Stará a paní 
termín se posunul z důvodu pandemie Hana Šnýdlová.
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Plakety Jana Ámose Komenského

Cesta na hřbitov bez omezení
–

Blíží se splatnost poplatku
za odpady! 

–
Pozvánka na koupaliště

–
 Program kina - červenec

–
Sportovní zpravodajství

–
Pozvánky na kulturu

– – – –
PŘÍLOHA:  KRAJ

Hana  Šnýdlová
Paní učitelka Hana Šnýdlová je bývalou žá-
kyní chrastavské základní školy. Poté stu-
dovala na gymnáziu v Liberci. Při rozho-
dování o svém budoucím zaměření se 
rozhodla pro práci učitelky a  absolvovala 
pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem, 
aprobaci český jazyk a výtvarná výchova, 
kde promovala v roce 1980. V té době již 
naštěstí nebyly tzv. umístěnky, takže moh-
la začít svou pedagogickou kariéru v Chra-
stavě a začala učit na ZŠ ve Školní ulici. Zde 
kromě češtiny a výtvarné výchovy učila i 
mnoho jiných předmětů, dokonce i fyziku!
Paní učitelka Šnýdlová dokáže při vyučo-
vání svým zaujetím nadchnout děti, umí 
získat jejich pozornost a strhnout je na svou 
stranu. Je opravdovou hrdou vlastenkou a v 
tomto duchu vychovala nejen své syny, ale 
tuto lásku předává dál i svým žákům. 
Je vdaná, má dva syny a zatím dvě vnučky.
Ve volném čase ráda tráví čas na zahradě, 
na horách, v přírodě, sjela několik řek v 
kánoi, jezdí na kole a v současné době ji 
můžete v Chrastavě potkat na elektrické 

 koloběžce. Málokdo si ji dokáže představit 
bez psa, je jejich velkou milovnicí,  pes k 
paní Haně Šnýdlově totiž neodmyslitelně 
patří. A vidíte-li někde v Chrastavě, že se 
koná sbírka pro psí útulek, můžete si být 
jisti, že je v ní určitě zapojena i paní učitelka 
Šnýdlová. Na závěr bychom si dovolili paní 
Hanu Šnýdlovou citovat:
Učím už 40 let a stále na stejném místě. 
Učím ráda. Vždycky se vzpomenu na slova 
mé bývalé kolegyně a kamarádky Evy 
Kaškové, že nejdůležitější je mít děti ráda, že 
děti to podvědomě vycítí. A já je mám 
ráda…...

Alena Stará
V roce 1963 absolvovala ZDŠ a byla přijata 
na SVVŠ v Liberci do třídy s matematicko – 
fyzikálním zaměřením. Po složení maturit-
ní zkoušky se rozhodla pokračovat ve 
studiu na vysoké škole a zvolila si Peda-
gogickou fakultu v Ústí nad Labem – 
učitelství pro druhý stupeň ZŠ, předměty 
matematika a zeměpis. 

František Kracík
Pan František Kracík se narodil 17. dubna 
1912 ve Slati. Na škole působil celkem 
celkem 27 let.
13 let jako učitel, 7 let jako zástupce 
ředitele a 7 let jako ředitel.  Ředitelem školy 
byl jmenován 1. prosince 1965 a působil 
zde až do 17. dubna 1972, kdy odešel do 
zaslouženého odpočinku – důchodu. 
Na škole, potom ještě jako důchodce, 
působil do 31. 7. 1972, kdy byla ředitelkou 
školy jmenována paní Libuše Pelikánová.
Pan ředitel František Kracík byl žáky a v ne-
poslední řadě i svými kolegy učiteli velmi 
oblíben pro svoji nekonfliktní povahu a 
lidský přístup. Svoji práci velmi miloval a 
vzdělávat žáky mu bylo posláním a také 
velkým koníčkem.

František Kracík                              Alena Stará                                       Hana Šnýdlová

Dokončení na straně 2

VIZITKY  OCENĚNÝCH
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Usnesení Rady města Chrastava ze dne 8. června 2020

Rada a zastupitelstvo města

2Rada města na svém zasedání projednala 2.000,- Kč a odložení splatnosti této částky porost o výměře cca 400 m , v k. ú. 
a usnesla se takto: do konce roku 2021. Chrastava I, paní Kateřině Honzejkové, za 
- vzala na vědomí - schválila                      účelem zřízení zahrady (zahrádky), vč. 
výpověď ze dne 27. 5. 2020 nájemní na základě žádosti pana Miroslava Pauča, návrhu nájemní smlouvy čj. N/21/2020
smlouvy čj. N/61/2008 uzavřené dne 12. provozního restaurace U Soptíka, o odpuš- - schválila                             
11. 2008 s Pekařstvím Šumava group a. s., tění plateb nájemného plynoucího z ná- v návaznosti na své usnesení 2020/01/VI 
IČ 27354059 na část pozemku par. č. 516/1 jemní smlouvy čj. N/41/2012 za pronájem ze dne 13. ledna 2020 pronájem části 

2 prostor v objektu čp. 1, Bílokostelecká o výměře cca 10 m , v k. ú. Chrastava I, s pozemku par. č. 1306/1 – trvalý travní 
ulice, Chrastava, odklad úhrady nájemného ukončením nájmu ke dni 31. 8. 2020. porost a par. č. 1308/1 – orná půda o 

2za měsíce březen, duben a květen 2020 do -schválila                      celkové výměře cca 321 m , v k. ú. 
konce roku 2021 pouze v případě, že p. na základě žádosti paní Evy Štancové o Chrastava I, panu Vilému Dresslerovi za 
Paučo Miroslav jako fyzická osoba vrácení uhrazeného nájemného za účelem zřízení zahrady (zahrádky), vč. 
přistoupí na písemné uznání dluhu.předzahrádku před restaurací u Plaváčka, návrhu nájemní smlouvy čj. N/22/2020
- schválila                             za pronájem části pozemku par. č. 761/1 v - schválila                             
v návaznosti na své usnesení 2018/11/IV k. ú. Chrastava I, plynoucího z nájemní v návaznosti na své usnesení 2020/01/VI 
odst. 2 ze dne 4. června 2018 pronájem smlouvy čj. N/1/2019, vrácení nájemného ze dne 13. ledna 2020 pronájem části 
části pozemku par. č. 365/1 – trvalý travní za měsíce květen a červen 2020 ve výši pozemku par. č. 1306/1 – trvalý travní 

                                       

                               

 

 

 

 

Vizitky oceněných 
 (dokončení z titulní strany)

Čtyřleté studium ukončila státními zkouš-
kami a nastoupila na základní školu v Hrád-
ku nad Nisou.
V roce 1971 se vdala a přestěhovala do 
Chrastavy. Během manželství se jí narodily 
dvě děti, proto mezi mateřskými dovo-
lenými vyučovala na několika různých ško-
lách v regionu. V roce 1977 začala učit na 
Základní škole v Chrastavě – Školní ulici, 
kde zůstala a vyučovala celých třicet let až 
do svého odchodu do důchodu.
Nejraději učila matematiku a snažila se, 
aby ji měli rádi i její žáci, což se jí určitě, 
alespoň u některých, podařilo. Ve škole 
byla moc spokojená, setkala se s celou 
řadou výborných kolegů a vždy přispívala k 
tomu, aby ve sborovně vládla veselá a přá-
telská atmosféra.
Svou pedagogickou kariéru ukončila v červ-
nu 2006, po odchodu do důchodu však ješ-
tě pracovala v rodinné firmě. Důchodu si te-
dy užívá teprve poslední rok.
Ráda čte, patří k častým návštěvníkům 
městské knihovny. Jejím dalším velkým ko-
níčkem je práce na zahrádce, s přáteli ráda 
podniká turistické výlety po Čechách a v lé-
tě si užívá sluníčka a moře. Zbytek volného 
času věnuje své rodině a svým vnoučatům.

Reomírův teploměr zdobí kancelář starosty
Samozřejmě každý zná teploměr Celsiův, byť ne každý ví, že až po jeho smrti došlo k oto-

o očení stupnice (původně 0 C značilo var vody a 100 C tuhnutí vody). Většina lidí také ví, že se 
o o o ov Americe i jinde používá stupnice Fahrenheitova (32 F = 0 C a 212 F = 100 C). 

Jen nemnozí však vědí, že ještě dříve než výše 
jmenovaní, a to v roce 1730, vynalezl svůj 
teploměr René Antoine Ferchault de Réau-
mur, který zcela opanoval český venkov v 18. 
a 19. století a na českém venkově byl 
používaný ještě občas i v první polovině 20. 
století. 
Nulu Reomírův teploměr má stejnou jako 
teploměr Celsiův, ale pak se stupnice obou 

o oteploměrů rozcházejí (80 R = 100 C). 
Sehnat v dnešní době Reomírův teploměr je 
unikát. Již se mi to jednou v minulosti v po-
lovině osmdesátých let jako mladému učiteli 
na základní škole podařilo a Reomírův teplo-
měr jsem pyšně vystavil v učebně chemie a 
fyziky. 
Bohužel mi ho ale někdo z neposedných děcek 
v nestřežené chvilce rozbil. 
A pak jsem ho 35 let neměl, i když jsem se 
často ptal a sháněl. Až minulý týden jsem ho 
dostal darem od pana spisovatele Egona 
Wienera. Mám z něho (i z Reomíra i z pana 
Wienera) opravdovou radost. Reomírova stupnice se tyčí uprostřed teploměru a stupnice 

Celsiova a Fahrenheitova ho již jen 
po stranách doplňují. Náležitě pyšný 
na tento úlovek, jsem ho proto 
natrvalo vystavil přímo ve své kan-
celáři u svého stolu. 
Přestože tuto teplotní stupnici vy-
nalezl Francouz, stal se Reomírův 
teploměr za ta dvě staletí používání 
na našem venkově symbolem 
češství. Proto doufám, že kancelář 
starosty Chrastavy bude zdobit co 
nejdéle. 

Michael Canov – 15. 6. 2020
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porost a par. č. 1308/1 – orná půda o cel- -  vzala na vědomí MT - 50 návrh kupní smlouvy na jeho prodej 
2 neprovedení vkladu Smlouvy o zrušení s kupujícím: Nowastav akciová společnost, kové výměře cca 313 m , v k. ú. Chrastava I, 

věcného břemene a smlouvy o zřízení Malešická 49, 130 00 Praha 3 panu Lukáši Vikovi za účelem zřízení 
služebnosti inženýrské sítě čj. VB/2/2020, - schválilazahrady (zahrádky), vč. návrhu nájemní 

na základě žádosti poskytnutí neinvestiční uzavřené s paní Evou Rydvalovou dne 27. 1. smlouvy čj. N/23/2020
účelové dotace TJ Spartak Chrastava, 2020 do katastru nemovitostí z důvodu - schválila                             
spolek, Turpišova 292, 463 31  Chrastava, v návaznosti na své usnesení 2020/01/VI prodeje dotčené nemovitosti.

-  schválila IČ 467 44 657, na pořádání volejbalového ze dne 13. ledna 2020 pronájem části 
v návaznosti bod 1. zřízení věcného turnaje super dědek 55+, ve výši 3.000,- Kč pozemku par. č. 1305 – orná půda a par. č. 
břemene čj. VB/10/2020 na pozemku par. a pověřila starostu města podpisem 1306/1 – trvalý travní porost o výměře cca 

2 č. 1441/2, v k. ú. Chrastava I, ve prospěch veřejnoprávní smlouvy214 m , v k. ú. Chrastava I, panu Vítězslavu 
manželů Miroslava a Michaely Bažilových,  HFO/VP/28/2020/Sl.Šimonkovi za účelem zřízení zahrady 

-  projednala a doporučila schválitjímž dojde k zajištění strpění umístění, (zahrádky), vč. návrhu nájemní smlouvy čj. 
2. změnu rozpočtu a investičního plánu – zřízení a provozování stavby „Přeložky N/24/2020
rozpočtové opatření na rok 2020 dle ust. § vodovodní přípojky k domu na p.p.č. - schválila 
16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových v návaznosti na své usnesení 2019/13/VII 1068/3 k.ú. Chrastava I, Chrastava – 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění odst. 3 ze dne 16. září 2019 pronájem Hřbitovní ulice“, za náklady spojené se 
pozdějších předpisů kiosku rychlého občerstvení v areálu zřízením věcného břemene
-  vzala na vědomí- schválila                     přírodního koupaliště ve Sportovní ulici, v 
zápis č. 2020/4 z jednání bytové a sociální v návaznosti na své usnesení 2018/13/XV Chrastavě, panu Jaroslavu Starému, IČ 
komise ze dne 25. 5. 2020 ze dne 23. července 2018 zřízení věcného 88126668 za účelem prodeje rychlého 
- rozhodla břemene čj. VB/11/2020 na pozemcích par. občerstvení, vč. návrhu nájemní smlouvy 
o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu 

č. 2/2, 21, 27, 38/3, 97/2, st. 205, 427/15, čj. N/25/2020 
panu Jiřímu Vokounovi (bod 2020/04/I/1 

457/7, 479/2, 489/24, 688/4, 700/1, - schválila 
přílohy č. 18) 1 .  v  návaznost i  na své usnesení 729/1, 729/2, 730/3, 734/1, 769/2, 770/1, 
- rozhodla 

2020/04/VII odst. 2 ze dne 16. března 2020 773/1, 829/1, 840/1 a 849/3, vše v k. ú. 
o uzavření smlouvy o nájmu bytu panu 

pronájem prostoru sloužícího podnikání v Dolní Chrastava, ve prospěch společnosti 
Jiřímu Vokounovi (bod 2020/04/II/1 

objektu čp. 1, v Bílokostelecké ulici, ČEZ Distribuce, a. s., jímž dojde k zajištění 
přílohy č. 18) 

Chrastava, který je součástí pozemku par. č. strpění umístění, zřízení a provozování - rozhodla 
st. 84, v k. ú. Dolní Chrastava, a jedná se o stavby „IE-12-4004711 – LB_Chrastava, o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu v 

2cca 125 m  – restaurace v 1. nadzemním Polní, obnova sítě NN“, za cenu 237.160,- DPS paní Miroslavě Zemanové (bod 
podlaží vpravo od vstupních dveří, sklep a Kč vč. DPH a náklady spojené se zřízením 202/04/I/2 přílohy č. 18) 
ideální polovina vstupní chodby, společ- věcného břemene - rozhodla 

-  vzala na vědomí nosti Asklépios Crete s. r. o., IČ 07579977, o uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS 
výpověď ze dne 12. 5. 2020 nájemní jednatelky Nikol Bosákové, kterou na paní Miroslavě Zemanové (bod 202/04/II/2 
smlouvy čj. N/53/2017 uzavřené dne 29. 8. základě plné moci zastupuje pan Miroslav přílohy č. 18) 
2017 s panem Františkem Peterkou na část -  zamítla Paučo, za cenu 36.000,- Kč/rok, za účelem 

2pozemku par. č. 720/1 o výměře cca 85 m , na základě bodu č. 2020/04/III zápisu č. provozování restaurační činnosti, vč. 
v k. ú. Andělská Hora u Chrastavy, s 2020/4 z jednání bytové a sociální komise návrhu nájemní smlouvy čj. N/26/2020 
ukončením nájmu ke dni 30. 8. 2020. ze dne 25. 5. 2020 žádost o výměnu bytu 2. záměr pronajmout část pozemků par. č. 
-  schválila paní Jany Goralové.37/3 a par. č. 38/2 o celkové výměře cca 73 

2 záměr pronajmout část pozemku par. č. - schválilam  – ostatní plocha, v k. ú. Dolní Chrastava 
2 smlouvu na dodávku kopie programového 720/1 o výměře cca 85 m  – ostatní plocha, za účelem zřízení a provozování letní 

produktu Sklady, převod práv k jeho užití v k. ú. Andělská Hora u Chrastavy za účelem terasy u restaurace za podmínky provo-
na nabyvatele a na poskytování služeb k údržby pozemku před domem, výsadby zování pouze po část kalendářního roku, a 
tomuto produktu se společností Gordic zeleně, a zamezení přejezdu septiku.to v roce 2020 od 1. 7. do 30. 9. a v 

- schválila                         spol. s r.o., Erbenova 4, 586 01 Jihlava  následujících letech od 1. 5. do 30. 9. 
záměr propachtovat pozemky par. č. 631/3 - schválilaprovozní doba musí být ukončena nej- 2 dodatek č.  1 ke Smlouvě o užití ,  o výměře 1492 m  – trvalý travní porost, 

později ve 22:00 hodin.
2 implementaci  a  provozní  podpoře par. č. 741/1 o výměře 3440 m  – trvalý -  schválila                     

informačního systému HELIOS Fenix č. F-travní porost a par. č. 800/1 o výměře 6709 zřízení věcného břemene na pozemku par. 
2 10-02227 se společností   Asseco m  – trvalý travní porost, vše v k. ú. č. 427/15, 479/2, 479/16, 770/1 a 829/1, 

Solutions, a.s., 140 02 Praha 4, Zelený pruh Chrastava I za účelem provozování vše v k. ú. Dolní Chrastava, ve prospěch 
1560/99 zemědělské výroby za podmínek:společnosti GasNet, s. r. o., jímž dojde k 
- schválila- minimální nabídková cena 1.746,- zajištění strpění umístění, zřízení a 
smlouvu o zpracování osobních údajů a Kč/rokprovozování stavby „REKO MS Chrastava – 
Smlouvu o podmínkách Sdílení dat č. V-20-- pronájem na dobu neurčitou;B í l o ko s t e l e c k á  I I I ,  č í s l o  s t a v b y :  

-  schválila 00299 se společností  Asseco Solutions, 
7700101709“, vč. návrhu smlouvy o 

na základě zápisu o otevírání obálek s a.s., 140 02 Praha 4, Zelený pruh 1560/99 
budoucí smlouvě o zřízení věcného 

nabídkami na odkup mostního provizoria 
břemene čj. SBS/20/2020
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Usnesení mimořádné Rady města Chrastava č. 2020/9 dne 22. června 2020
  Rada města na svém zasedání projednala a usnesla se takto: 
- v z a l a    n a    v ě d o m í
Usnesení Okresního soudu v Liberci č.j. 13 C 255/2020-64 ze dne 12. 6. 2020 a žalobu České republiky – Ministerstva pro místní rozvoj  u 
Okresního soudu v Liberci 
- p o v ě ř i l a 
starostu města odesláním stanoviska města k žalobě a zastupováním města před soudem při nařízených jednáních. Zároveň zmocňuje 
starostu města, aby v případě potřeby za sebe zmocnil tajemníka úřadu, případně jiného zaměstnance MěÚ.
- s c h v á l i l a
pověření zastupováním po dobu nepřítomnosti tajemníka Městského úřadu Chrastava od 22. 6. 2020 pana Mgr. Jakuba Dvořáka, 
vedoucího odboru rozvoje, dotací a správy majetku.

ZM na své schůzi projednalo a usneslo se takto: 

- schválilo
budoucí prodej části pozemku par. č. 1505/8 o výměře cca 25 m2 – ostatní plocha, v k. ú. Chrastava I, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČO 
24729035, v souvislosti s odstraněním stávajícího stožáru VN a výstavbou nové trafostanice u křižovatky ulic Vítkovská a Pobřežní, vč. 
návrhu Smlouvy o budoucí smlouvě kupní čj. SBS/19/2020 

- schválilo
v návaznosti na své usnesení čj. 2020/01/VIII ze dne 10. února 2020 směnu pozemků dle geometrického plánu č. 1068-1134/2020 k. ú. 
Chrastava I, část pozemku par. č. 44/1 o výměře 42 m2 – zahrada, nově označeno par. č. 44/12, z majetku města za část pozemku par. č. 
41/1 o výměře 20 m2 – zahrada, nově označeno par. č. 41/12, z majetku pana Jana Schäfera, vč. návrhu Směnné smlouvy čj. K/5/2020 

- schválilo
v návaznosti na své usnesení 2020/01/VI ze dne 10. února 2020 koupi části pozemku par. č. 747/6 o výměře 5 m2 – trvalý travní porost, dle 
geometrického plánu č. 1069-1133/2020 nově označeno par. č. 747/9, v k. ú. Dolní Chrastava, od pana Ivana Vydry, za cenu 750,- Kč a 
náklady spojené s koupí, vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/6/2020 

- schválilo
v návaznosti na své usnesení 2020/01/VII ze dne 10. února 2020 koupi částí pozemků par. č. st. 381 a par. č. 738/1, dle geometrického 
plánu č. 1068-1132/2020 nově označených par. č. 955 o výměře 9 m2 – ostatní plocha, par. č. 738/25 o výměře 37 m2 – trvalý travní porost 
a par. č. 738/26 o výměře 18 m2 – trvalý travní porost, vše v k. ú. Dolní Chrastava, od Ing. Jana Vondráška, za cenu 9.600,- Kč a náklady 
spojené s koupí, vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/7/2020 

- schválilo
v návaznosti na své usnesení 2020/01/V ze dne 10. února 2020 koupi částí pozemků par. č. st. 229, par. č. 738/12 a par. č. 738/21, dle 
geometrického plánu č. 1068-1132/2020 nově označených par. č. 954 o výměře 6 m2 – ostatní plocha, par. č. 738/27 o výměře 13 m2 – 
zahrada a par. č. 738/28 o výměře 4 m2 – zahrada, vše v k. ú. Dolní Chrastava, od pana Vratislava Šalovského, za cenu 3.450,- Kč a náklady 
spojené s koupí, vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/8/2020
 - schválilo
1. koupi části pozemku par. č. 2 o výměře 72 m2 – zahrada, dle geometrického plánu č. 359-1135/2020 (příloha č. 6a k originálu usnesení), 
nově označeno par. č. 2/2, v k. ú. Andělská Hora u Chrastavy, od pana Radka Lápky, za cenu 14.400,- Kč a náklady spojené s koupí, vč. 
návrhu kupní smlouvy čj. K/9/2020
2. v návaznosti na své usnesení čj. 2020/04/VII ze dne 10. února 2020 prodej dle geometrického plánu č. 359-1135/2020 pozemku par. č. 
237/5 o výměře 672 m2 – trvalý travní porost, v k. ú. Andělská Hora u Chrastavy, do vlastnictví pana Radka Lápky, za cenu 134.400,- Kč a 
správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí, vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/10/2020 

- schválilo
záměr prodat části pozemků par. č. 309 – trvalý travní porost o výměře 9 m2, par. č. 310/1 – ostatní plocha o výměře 12 m2, par. č. 316/9 – 
vodní plocha o výměře 3 m2 a par. č. 350 – ostatní plocha o výměře 18 m2 vše v k. ú. Chrastava I.
- schválilo
a ) rozdělení grantu města Chrastavy pro rok 2020 na podporu rozvoje sportovní, kulturní, spolkové činnosti a cestovního ruchu 
b) na základě žádosti o dotaci z Grantu města Chrastava pro rok 2020 na podporu rozvoje kulturní, sportovní, spolkové činností a 
cestovního ruchu a na základě schváleného rozdělení Grantu zastupitelstvem města Chrastava poskytnutí neinvestičních účelových dotací 
a k tomu příslušné smlouvy takto:
a) s TJ Spartak Chrastava, spolek (oddíl kopané), Turpišova 292, 463 31 Chrastava, IČ 467 44 657, ve výši 59.000,-- Kč,
b) s Orientačním klubem Chrastava, z.s., spolek, Polní 217, Dolní Chrastava, 463 31 Chrastava, ve výši 55.000,-- Kč,
c) s TJ Spartak Chrastava, spolek (oddíl volejbalu), Turpišova 292, 463 31 Chrastava, IČ 467 44 657, ve výši 65.000,-- Kč,
d) s TJ Spartak Chrastava, spolek (oddíl zápasu), Turpišova 292, 463 31 Chrastava, IČ 467 44 657, ve výši 60.000,-- Kč,
e) s AVZO TSČ ČR p.s. Chrastava, Hřbitovní 239, 463 31 Chrastava, IČ 467 48 563, ve výši 70.000,-- Kč,
- schválilo
na základě žádosti poskytnutí účelové dotace manželům Karel Hobza a Michaela Hobzová, oba bytem Vysoká 1, 463 31 Chrastava, na 
vybudování 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) 

Usnesení ze Zastupitelstva města dne 22. června 2020
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- schválilo
na základě žádosti poskytnutí účelové dotace panu Vojtěchu Kollmannovi, bytem Dolní Vítkov 95, 463 31 Chrastava, na vybudování 
septiku a zemního filtru (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) a pověřila starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy HFO/VP/6/2020/FV/Sl 

- schválilo
na základě žádosti poskytnutí účelové dotace panu JUDr. Miloslavu Křapkovi, bytem Frýdlantská 91, 463 31 Chrastava, na vybudování 
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) a pověřila 
starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy HFO/VP/8/2020/FV/Sl 

- schválilo  návrh 2. změny rozpočtu a investičního plánu na rok 2020

- schválilo
aktualizaci Přílohy č. 1 ke zřizovací listině - vymezení majetku ve vlastnictví města Chrastava, který se předává k hospodaření příspěvkové 
organizaci Školní jídelna Chrastava, Turpišova 343, 463 31 Chrastava, okres Liberec, IČ 69411123 

- schválilo
aktualizaci Přílohy č. 1 ke zřizovací listině - vymezení majetku ve vlastnictví města Chrastava, který se předává k hospodaření příspěvkové 
organizaci Základní škola Chrastava, náměstí 1. máje 228, 463 31 Chrastava, okres Liberec, IČ 72741643 

- schválilo
aktualizaci Přílohy č. 1 ke zřizovací listině - vymezení majetku ve vlastnictví města Chrastava, který se předává k hospodaření příspěvkové 
organizaci Mateřská škola, Chrastava, Revoluční 488, 463 31 Chrastava, okres Liberec, IČ 

- schválilo
aktualizaci Přílohy č. 1 ke zřizovací listině - vymezení majetku ve vlastnictví města Chrastava, který se předává k hospodaření příspěvkové 
organizaci Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69, Horní Vítkov 69, 463 31 Chrastava, okres Liberec, IČ 72741724 

- schválilo

a) v souladu se zákonem č. 239/2012 Sb., kterým se mění zákon 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související 
zákony řádnou účetní závěrku za rok 2019

b) v souladu s § 17, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů, celoroční 
hospodaření a závěrečný účet města za rok2019 bez výhrad

 - schválilo
podle ustanovení § 6 odst. 5 písm.c) zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
stavební zákon), a § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydání Změny č. 1 Územního 
plánu Chrastava a podle § 172 správního řádu vydání opatření obecné povahy č. 1/2020 

- schválilo
v návaznosti na své předchozí usnesení 2019/05/XVIII pořízení změny územního plánu města Chrastava, dle návrhu žadatele Pavla 
Hofmana, Boženy Němcové 498/2, 460 05 Liberec, jako vlastníka zastavitelného pozemku p.č. 394/2 v k.ú. Andělská Hora u Chrastavy, 
obec Chrastava, o změnu spočívající ve zrušení regulativu minimální vzdálenosti mezi objekty RD vč. hospodářských přístaveb 20 m, 
stanoveného územním plánem pro k.ú. Andělská Hora u Chrastavy na plochách bydlení (B) za účelem zvláštní ochrany krajinného rázu 
tohoto území ležícího uvnitř Přírodního parku Ještěd, dle situace a odůvodnění v příloze, neboť odpadl důvod pro odložení přijetí usnesení 

- rozhodlo
1. v souladu s ust. § 45 odst. 4. zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, o úplné úhradě 
nákladů žadatele schválené změny
2. o pořízení změny schváleného územního plánu města Chrastava dle usnesení ZM č. 2020/03/XXII, ve které dojde k uzavření dohody dle 
odst. 1 v termínu do 31. 3. 2021, v souladu s pravidly postupu při pořizování změn schváleného územního plánu města Chrastava 
schválené Radou města Chrastava dne 26. 1. 2009 

- schválilo
na základě žádosti TJ SPARTAK CHRASTAVA, spolek, Turpišova 292, 463 31 Chrastava, ID: 5130131, IČO: 46744657 obecně závaznou 
vyhlášku č. 1/2020, o doplnění Obecně závazné vyhlášky č. 2/2014 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných 
prostranstvích, kterou se stanovuje kratší doba nočního klidu, výjimečné případy, ve kterých lze vymezit dobu nočního klidu dobou kratší a 
vymezují činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci, včetně omezení těchto činností, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 
2/2016 a nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 4/16, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 4/2016, Obecně závazné vyhlášky č. 2/2017, Obecně 
závazné vyhlášky č. 3/2018 a Obecně závazné vyhlášky č. 3/2019

- schválilo
na základě zaslaného návrhu a doporučení RM ze dne 18. 5. 2020, jako orgán města příslušný podle § 84 odst. 2 písm. r) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, zařazení území města Chrastava do územní působnosti MAS Podještědí z.s. se sídlem Nám. B. Smetany 10, Český 
Dub, 463 43, IČ:26660016 v programovém období 2021-2027
- vzalo na vědomí
v souladu s § 39 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, závěrečný účet 
Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko za rok 2019, který byl schválený Členskou schůzí Mikroregionu Hrádecko - Chrastavsko dne 
19.05.2020 a je zveřejněn v plném znění na internetových stránkách dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko 
www.mikroregion.info.
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Dokumenty mikroregionu. Přímý link: http://www.mikroreg.info/index.aspx?rub=84 . V listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři, po 
domluvě, na kontaktní adrese svazku: Obecní úřad Chotyně, Chotyně 163, 463 34, elektronická kontaktní adresa: ou.chotyne@volny.cz.
- vzalo na vědomí  plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chrastava na 2. pololetí roku 2020.

Informace z městského úřadu

Cesta na hřbitov bez omezení
Po rekonstrukci opěrné zdi a instalaci nové-
ho zábradlí je opět přístupná cesta od Ko-
runy na hřbitov. 
Již v minulých letech bylo z důvodu 
havarijního stavu opraveno schodiště, nyní 
byla oprava dokončena – původní trubkové 
poškozené zábradlí bylo odstraněno a vy-
měněno za nové, betonová koruna opěrné 
zdi byla odbourána a nahrazena žulovými 
obrubami. Opěrná zeď prošla celkovou 
opravou, byly doplněny chybějící kameny, 
zeď byla vyspárována a zpevněna. 
Při opravě jsme se s ohledem na objekt, 
stojící vedle budovy Koruna, snažili 
zachovat původní materiály a stavební 
postupy. Opravu zdi provedl kameník p. 
Josef Tichý, nové kované zábradlí zhotovil 
kovář p. Miloslav Čechlovský.   

V Chrastavě dne 5.6.2020         
                       Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM 

Poplatek za odpady – splatnost do 31. 7. 2020
Hospodářsko-finanční odbor Městského úřadu Chrastava upozorňuje občany na blížící se splatnost místního poplatku za komunální 
odpad, která byla pro tento rok posunuta do 31. 7. 2020.

Platbu je možné provést v hotovosti nebo platební kartou v pokladně Městského úřadu Chrastava v úřední dny (PONDĚLÍ a STŘEDA 7:30-
12:00 a 13:00-17:00) nebo  bezhotovostním převodem z účtu. Při bezhotovostní platbě je důležité zadat správné variabilní symboly 
každého poplatníka. Variabilní symbol byl přidělen každému občanu v dopise, který byl doručován do schránky během měsíce prosince 
loňského roku. 
Poplatníkem je každý občan, který má v dokladech uvedeno jako místo trvalého pobytu město Chrastava. Dále je poplatníkem vlastník 
nemovitosti (bytu, domu, chaty), ve které není nikdo hlášen k trvalému pobytu.
Při nedodržení splatnosti dochází k navýšení poplatku až na trojnásobek, vzniklé nedoplatky jsou následně vymáhány exekučně.
Podrobné informace k místním poplatkům naleznete na webových stránkách města www.chrastava.cz v sekci Vyhlášky.

Hospodářsko-finanční odbor MěÚ Chrastava

Vítání občánků Probíhají práce na zpřístupnění náhonu
Ve dnech 19. a 20. 6. 2020 jsme opět vítali v 
obřadní síni nově narozené občánky města. 
Slavnostní akt v obou dnech zahájilo, jako 
již tradičně dětské vystoupení, kterého se 
ujaly děti z vítkovské základní školy pod 
vedením Daniely Reslové a Evy Studené. 
Po úvodním slovu již nastalo focení a předá-
vání drobných dárků.
Popřejme dětem úspěšný život a rodičům 
samou radost z jejich potomků.

Ivana Loučková
vedoucí kanceláře starosty

22. 6. 2020

Koncem května byly zahájeny práce na zpřístupnění a rekonstrukci bývalého náhonu továr-
ního objektu Seppu, který byl odstraněn v roce 2014.
Stavební práce budou zahrnovat například rekonstrukci stavebních částí náhonu, nové 
zastřešení objektu tzv. lednice (místnosti, kde byla umístěna technologická část strojovny) 
a přístupový chodníček. V neposlední řadě bude na místě instalována informační tabule o 
historii původního objektu a této lokality. 
Všechny tyto práce jsou součástí společného projektu „Zvýšení turistické atraktivity 
partnerských měst pomocí společného kulturního dědictví“ s polským partnerským měs-
tem Lwówek Ślaski, jenž na druhé straně hranice provede částečnou rekonstrukci jejich 
starobylé radnice. Celkové náklady na projekt činí více než 1,5 mil. Kč, z čehož město 
dostane zpět 30.000 EUR formou dotace. Předpokládaný termín dokončení je v září 
letošního roku.                                                         Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM MěÚ Chrastava

Ing. Jiří Vodička, referent dotací ORM MěÚ Chrastava
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Rozdělení grantu na podporu kultury a sportu 2020
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Z činnosti městské policie – květen 2020

Pozvánka na městské koupaliště v Chrastavě

OK Chrastava – první vlaštovky

Řěšení přestupku proti veřejnému pořádku. Nález spící osoby jevící známky podnapileho stavu v odjezdové hale ČD. Přestupek vyřešen dle 
zákona.
Spolupráce se  zdravotnickou záchrannou službou Liberec.
Spolupráce s OO PČR Chrastava při rozpuštění neohlášené akce ( při počtu cca sto osob a vozidel ) v lokalitě Vysoká Chrastava.
Přijaté oznámení o spící podnapilé ženě s dítětem na dětském hřišti, lokalita Střelecký Vrch. Na místě osoba ztotožněna a byla na místo 
přivolána matka dítěte, která si ho převzala. Výše uvedená podnapilá osoba byla řešena dle zákona.
Nález uhynulého zvířete. Oznámeno mysliveckému sdružení.
DPS Chrastava, poskytnutí pomoci klientce po pádu. 
Odchyt toulavých zvířat  v katastru obce:  4x (předaní zvířata majiteli: 2x, umístění zvířete v útulku: 2x)

Činnost MP Chrastava
Kontrola okrajových částí města – Vítkov, Vysoká, Víska, Kolonka Andělská Hora, Barandov, přehrada Luční, opakované kontroly 
zahrádkářských kolonií.
Kontroly dopravní situace v centru města a okolí a přilehlém okolí.
Dohled nad dodržováním nočního klidu a veřejného pořádku v 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).

Během celého měsíce prováděny kontroly na uzemí katastru obce ohledně dodržování nařízení vlády ČR při vyhlášeném krizovém stavu.

Z důvodu epidemiologických opatření bude dohodě se správcem).                      10,- Kč/hodina
v letošním roce koupací sezóna na měst- Součástí areálu bude stejně jako v mi-Vstupné a ceny půjčovného:
ském koupališti Sluníčko zahájena o měsíc nulých letech občerstvení v restauraci „Na - základní                                           20,- Kč/den
později tj. od 1. 7. do 31. 8. 2020. Asi nej- koupališti“, kde se současně prodávají - zlevněné (děti do 15 let, důchodci, osoby
zásadnější změnou oproti rokům minulým vstupenky a půjčuje doplňkové sportovní                        ZTP)                              10,- Kč/den
bude změna správce koupaliště, kdy dlou- vybavení, případně se zde domlouvá - po 18:00 hodině jednotné vstupné 10,- Kč
holetý pracovník p. Miloš Laksar po více jak pronájem beach volejbalu.- Volejbalový kurt beach 20,- Kč/hodina
dvanácti letech svou působnost ukončil. Všichni jste zváni a těšíme se na Vaši - Míč na volejbal                           5,- Kč/hodina
Novým správcem se stal p. Vít Starý, který s návštěvu!- Sada na badminton (2 rakety + košík)
pomocí dalšího zaměstnance bude provo- V Chrastavě dne 22. 6. 2020                                        10,- Kč/hodina
zovat občerstvení a zajišťovat provoz celé- Mgr. Jakub Dvořák, - Sada na stolní tenis (2 pálky + míček)
ho areálu. Kiosek s občerstvením byl 
částečně zrekonstruován, nově vymalován 
a vybaven novými stoly, lavicemi a 
slunečníky. Současně byla na koupališti 
provedena nezbytná údržba bazénu tak, 
aby bylo koupaliště opět připraveno na 
další sezónu.
Provozní doba bazénu zůstává nezmě-
něna: 
Pondělí – neděle 10:00 – 19:00 hodin.
Areál, včetně hřiště pro beach volejbal, je 
otevřen do 20:00 hodin (od 20:00 hod. po 

Sportovní zpravodajství

1. ZÁVODNÍ ČINNOST obslužně…,zkrátka organizace byla jiná - Již 10 let se koná Pekkomilla, kdy se 
Ač to ještě před dvěma měsíci vypadalo, že než jindy, ale boje v lese byly stejně utkají smíšené tříčlenné štafety. Letos 
žádné závody se nebudou v dohledné době urputné jako v době před koronavirem. Jen bylo povoleno pouze 50 štafet, které 
konat, situace se zklidňuje a hledají se vyhlášení vítězů a předání medailí chybělo. bojovaly 7. 6. v krásném skalnatém terénu 
cesty, jak si zazávodit, aniž by se při tom Bylo to však vyváženo radostí ze závodění u Prysku.Na 2.místech se umístili: dorost 
porušila vládní nařízení. a ze setkání se soupeři. (na snímku odleva) S.Tomanicová, 
- V Ještědské oblasti byla uspořádána 6. 6. Umístění dopoledne: D60K 3. Ol.Lusková, K.Březina, B.Lipenská a veteráni starší -
akce v rámci Běhej s mapou (bývalý vo- H14 3. K.Březina, H40 3. I.Vydra, H60L K.Kašková,  P.Gorčica, I.Vydra.
jenský prostor Vrchbělá u Bělé pod 2.R.Kaška. -MTBO(OB na kolech): O víkendu 20.-21.6. 
Bezdězem), druhá na nás čeká koncem - Orientační klub VLI Liberec organizuje tzv. se rodina Polákova(Tomáš, Jarda a 
června u Tanvaldu. Zúčastnilo se přes 600 měřené tréninky, které mají podobná Veronika-na fotografiích v nových 
běžců, kteří byli rozděleni na dopolední a pravidla jako Běhej s mapou. Poměřili jsme cyklistických dresech) zúčastnila M ČR na 
odpolední vlnu, kategorií bylo podstatně se již v lesích pod Ještědem v Karlinkách, u krátké trati a 1. a 2. kola Českého poháru 
méně, téměř vše probíhalo samo- Veseckého rybníka a v Družcově. MTBO (pořadatel Nový Bor, prostor 
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 Stvolínky u České Lípy). setkání u ohně a zhodnocení podivné jarní 
Sobota: krátká trať - M40A 4. J.Polák (12 sezóny.
sekund za třetím), W21B 8. V.Poláková -S uvolňujícími se nařízeními se přece jen 
Neděle: klasická trať - M14 Ač zraněný, několik letních vícedenních závodů bude 
dojel T.Polák 10., M40A J.Polák 6., W21B konat. Je o ně obrovský zájem z celé 
V.Poláková 7. republiky, takže je velký problém se do nich 

dostat. Ale o nich až po dovolených a 
2. RŮZNÉ prázdninách.
- S dětmi a rodiči jsme vyjeli pětkrát   Přejeme všem, nejen členům OK CHA, o 
zvláštním autobusem na tréninky s ma- dovolených i prázdninách krásné dny plné 
pou do okolních terénů (viz fotografie). sluníčka a pohody.
Nyní nás čeká jen poslední závěrečné                                             Eva Kašková, OK CHA

Muži 2020 proběhlo Finále České republiky opět 
25. 1. 2020 proběhl turnaj 1. kolo 1. ligy, ve Svitávce a naše dvojice Pospíšil Lukáš – 
kde naše dvojice Fadrhonc Michal – Málek Petr skončila na 3. místě, což je 
Brodský Tomáš skončila na 6. místě. Tato krásné místo. 
dvojice se také 22. 2. 2020 zúčastnila A tato dvojice dostala pozvání na soustře-
turnaje v SRN v Löbau a skončila na 2. dění reprezentace ve Zlíně.       
místě.
Pak nás zastavila pandemie až do června, Žáci 
první turnaj proběhl 21. 6. 2020 ve Svitávce Naši žáci stačili odehrát jenom 2. kolo 2. 
2. kolo 1. ligy a naše dvojice Brodský Tomáš ligy v Plzni dne 25. 1. 2020, naše dvojice 
– Fadrhonc Daniel skončila na 2. místě.                   H   e  r  r     A  d   a  m       –      R  o   ž  e   c     M   a   t  ě  j    s  k   o  n   č  i l a      n  a      2  .                                                                                                                                           

místě. 
Junioři Opět nás  zastavila pandemie.   
11. 1. 2020 se uskutečnil turnaj 1. ligy 2. 
kolo v Brně, dvojice Málek Petr – Pospíšil 
Lukáš skončila na 3. místě. Opět nás Chrastava  21. 6. 2020                                              
zastavila pandemie, až v sobotu  20. 6. Ladislav Celler, vedoucí oddílu   

Zprávy z kolové: leden – červen 2020
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Jak je každým rokem zvykem, tak náš nohejbalový tým pořádá turnaj trojic v rámci 
Chrastavských slavností. Bohužel letos tomu bylo jinak.
Z důvodu nám všem známým se veškeré akce zrušily nebo byly posunuty.
Náš oddíl se pro obrovský zájem rozhodl turnaj uskutečnit, pouze s týdenním zpožděním. 
Přihlásilo se 14 kvalitních týmů z celého okresu a všichni odvedli skvělé sportovní výkony. 
Všem děkuji za účast a těším se na další turnaj, který náš oddíl pořádá v září 2020.
Velkou událostí Chrastavského nohejbalu v letošním roce byly oslavy 50tých a 60tých 
narozenin našich spoluhráčů a kamarádů, kterým tímto za celý oddíl přeji pevné zdraví, 
spoustu sportovních úspěchů a obrovský dík jim patří za to, že byli jedni z těch, co před mnoha 
lety v Chrastavě nohejbal objevili.

Nohejbalový tým Spartaku Chrastava opět v akci

PERSEUS: Horobraní v Jizerských horách
V jarním období nebyla téměř žádná nechali se navigovat na Světlý vrch 729m. Z vyhlídky na vodojemu byl pěkný pohled a 
zábava a proto mnoho lidí i těch, kteří se V těsné blízkosti vrcholu nám mobil pípnul, to nejen do dáli, ale i na černohlavé ovečky 
turistice nevěnují zamířilo do přírody. To na že jsme tam. Super, získali jsme první přímo pod námi. Škoda, že v Chrastavě 
mne mělo paradoxně opačný efekt a jako dnešní skalp v rámci Horobraní. Na vrchu nemáme třeba na úbočí Ovčího vrchu 
vedoucí turistického oddílu jsem si byla nová betonová placka a o něco dále menší rozhlednu nebo vyhlídku na naše 
spokojeně dával domácí odstávku. Ale nic cedule, ze které jsme se dozvěděli, že se tu město. Chrastava je odtamtud jako na 
netrvá věčně a krásné počasí mě vyhnalo z dlani. Zpátky jdeme teď už po zelené. Na 
domácí nory. Turistický oddíl se nemohl rozcestí Mariánská hora je krásný výhled, 
ještě scházet, tak jsem s sebou vzal náhra- altán a východiště na běžky. My se tady 
dou svou obětavou manželku. nasvačili a zamířili na vrchol Mariánské 
Dále jsme měli v mobilu nainstalovanou hory 874m to bylo ještě 2 kilometry. Pak 
novou aplikaci Horobraní a tu jsme si chtěli jsme ještě před Mariánskohorskými bou-
vyzkoušet. V aplikaci je cca 14 000 vrcholů dami zdolali kopec Bučina 868m. Z osady 
z celé ČR a díky GPS v mobilu se vám ukáže jsme pokračovali chvíli po zelené na sever a 
směr a vzdálenost od hledaného vrcholu odbočili na lyžařskou cestu k Uhlířskému 
kopce či hory. Náročnější uživatelé mohou vrchu. Z této cesty jsme si odskočili na 
použít i on-line mapu, ale je nutné mít akti- Jizerskou tisícovku Milíře 1003m. Zde 
vovaný internet v mobilu. bývalo na jedné z vrcholových skal – 
Vlakem jsme dojeli do Desné, odtud jsme Uhlířské skále metrové poleno s prkénkem, 
po žluté značce prošli přes toto pěkné kde bylo napsáno tady jste ve výšce 
městečko. Cestou potkáte lyžařské můstky 1000m. Tato skála totiž měří 999m. 
i pomník, připomínku naší největší vodní Naštěstí druhá vrcholová skála byla 
katastrofy – protržení přehrady na Bílé přeměřena a zjistilo se, že je vyšší, a tak 
Desné. Zůstali jsme věrni žluté značce a Milíře oficiálně rozšířily seznam Jizerských 
vystoupili strmým svahem Mariánskými tisícovek. Zpátky na lyžařské cestě jsme 
schody. Ty jsou až v horní části výstupu objevili úzké průseky odkud je lahůdkový 
tvořeny opracovanými žulovými bloky. Na průzor právě jen na vrchol Ještědu s 
rozcestí se zelenou značkou jsme se dali hotelem. Tady jsme nebyly ve střehu a 
jakoby nepochopitelně zpátky k Desné nespuštěná aplikace Horobraní nám bohu-staví nová rozhledna. Také odsud vedla 
jižním směrem. Byl v tom však záměr, žel neuměla zaregistrovat dva vrcholy, úplně nová cestanaším směrem na zelenou 
neboť se tam nalézá vyhlídka postavená na přestože přes vrchol Uhlířského vrchu jsme značku. Těsně před připojením cesty jsme 
vodojemu. Ze zelené cesty jsme sešli a přímo procházeli. Po modré značce, na se dozvěděli, že je na stavbu zákaz vstupu. 

Slávek Sehnoutka
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kterou jsme přišli, jsme přes Pařízkův kříž kterých tu je několik. Těsně pod vrcholem dopřáli poslední příjemnou odměnu – malé 
dorazili na Čihadla. Na rašeliništi jsme po- je znovuobnovená skalní vyhlídka s křížem pivo s velkou rouškou na venkovním pose-
těšili oko suchopýrem pochvatým s bílými zvaná Poustevníkův kámen. Výhled nabízí zení Bételu.
chomáčky. Po žluté značce jsme kličkovali panoráma Jizerských hor nejen s Palič-
mezi davy cyklistů k rozcestí Na Žďárku, níkem, Smrkem a dalšími kopci, ale i pěkný 
kde jsme opět získali nedaleký vrchol Na výhled na Hejnice se známou poutní 
Skalce 963m. Stále po žluté značce Štol- bazilikou. O něco níž je lesní divadlo. Také 
pišskou silnicí a pak po zelené značce do zde jsou popisy a fotografie, které 
Ferdinandova. Zde jsme využili otevřenou zprostředkují zájemcům historii tohoto 
terásku hospůdky U Cimpla a dali si polévku místa. Hledači pomníčků mohou zkusit 
a pivko. Před námi byla poslední odbočka a štěstí a najít pomníček J. Wildnera a O. 
poslední vrchol - Na Chatkách nebo také Na Leubnera, kteří zde zahynuli při sesuvu 
Hrátkách 465m. Kromě samotného vrcholu půdy v roce 1930. My jsme došli do Hejnic 
je tu i naučná stezka s popisem zajímavostí, na vlak a v Chrastavě na náměstí jsme si Robert Kopecký - Rolf

Rybářské závody byly letos hodně nejisté. rybu. Přesto se jednomu rybáři podařilo za lům, například majitelům obchodu, kde 
Naštěstí se v průběhu května situace za- závody chytit 58 ks ryb. Ale to byla výjimka. nakupujeme krásné rybářské ceny. 
čala zlepšovat, takže jsme mohli termín Jsme rádi, že tato akce nezaniká a má už Nakonec bych chtěl pozvat všechny šikov-
závodů přesunout již na konec května, pevné místo v kalendáři mnoha rybářů. né děti na další rybářské závody v plavané. 
konkrétně na 30. 5. Vlastní závody pro- Stejně tak jsme rádi, že na takové akce Ty se budou konat 5.9. opět na rybníku 
běhly podle léty zaběhlých pravidel a zvyk- myslí a přispívá město Chrastava. Dále Luční. 
lostí, to znamená pohodově a bezpro- bych chtěl poděkovat dalším podporovate- ČRS, z.s., MO Chrastava, Josef Kasal
blémově. 
Dopoledne proběhly dětské rybářské 
závody. Do nich se zapsalo 25 dětí. Kromě 
chrastavských dětí se zúčastnily děti i z 
Hrádku, Liberce, Jablonce a dalších obcí. 
Počasí nám přálo, bohužel rybám se moc 
nechtělo spolupracovat. I ostřílení malí 
rybáři měli problém chytit nějakou rybu. 
Rybářské závody jsme dětem zpříjemnili 
svačinou, párky a opékání buřtů. Nakonec 
jsme vyhlásili výsledky a dětem jsme 
předali ceny. 
Potěšilo nás, že se závodů zúčastňuje 
stabilní počet dětí. Tak jako v předchozích 
letech, i letos si několik dětí přišlo 
vyzkoušet chytání ryb. Těm jsme se snažili 
pomoci, aby si i oni chytli nějakou rybku. 
Bohužel, ne vždy se nám to podařilo. 
Na odpolední dospělácké rybářské závody 
přišlo rekordních 38 závodníků. Měli jsme 
štěstí, že jich nepřišlo víc, protože jsme na 
rybníku měli jen těch 38 míst. Tady se 
projevila skutečnost, že po dlouhé ka-
ranténě se i mlčenlivým rybářům zastesklo 
po společné akci. Bohužel aktivita ryb se 
moc nezvýšila a hodně rybářů nechytilo 

Květnové rybářské závody

KČT Chrastava výletuje
Chrastavský klub českých turistů nezahálí a pořádá krátké výlety.  Hned po Chrastavské šlápotě na konci ledna Mirek Hrdlička naplánoval 
cestu vlakem do Dvora Králové nad Labem. Po prohlídce města jsme navštívili Městské muzeum, kde nás zaujala stálá výstava, která 
představuje tradici foukaných vánočních ozdob v regionu. Líbila se nám i expozice textilního tisku a historie města. Ve výstavním sále ve 
Šprýcharu nás nadchla výstava Retrohrátky. Různé hračky, deskové hry nebo postavičky Igráčku nás vrátily do mládí. O týden později jsme 
zajeli do Turnova na krásnou a zajímavou výstavu do nově otevřeného Muzea expozice horolezectví. A najednou nás navštívil nevítaný host 
v podobě koronaviru. Vše se zavíralo, rušilo, nikam se nesmělo. Samozřejmě, že se zákazy dotkly i cestování a výletování. Museli jsme 
odložit naplánované akce i autobusové celodenní výlety. Jakmile to šlo, hned jsme se do přírody vydali. Ve čtvrtek 21. května 2020 jsme za 
dodržování daných podmínek společně vycestovali autobusem a vlakem do Brniště, kde jsme se těšili na Skalní reliéfy. Stezka mezi skálami 
u areálu Lesní zátiší se stala jakousi uměleckou galerií v přírodě a určitě stojí za návštěvu. Na začátku června jsme vyjeli na Maliník v 
Jizerských horách, kde nás ale nečekalo příznivé počasí. Vycházeli jsme za deště a došlo na rčení – není špatného počasí, ale špatně 
oblečený turista. Počasí se sice nakonec umoudřilo a užili jsme si i výhledy, ale výlet jsme zkrátili a určitě se sem ještě někdy vrátíme. Zatím 
poslední výlet se konal v sobotu 13. 6. 2020. Místo jarního setkání na Výhledech, který jsme byli nuceni zrušit, jsme si na Výhledy vyšlápli v 
tomto termínu. Všichni účastníci byli seznámeni s tím, že to tentokrát bude akce jen pro členy KČT, bez opékání buřtů a dalšího občerstvení. 



Bylo slibované hezké počasí, ale že bude takové vedro, nečekal nikdo. Tentokrát nám cesta v délce 15,5 km dala opravdu zabrat. Pevně 
doufáme, že příští rok se zase sejdeme na Výhledech se širokou veřejností a kamarády z jiných oddílů KČT. Doufáme, že v budoucnu 
nebudeme muset již cestovat s rouškami a budeme se moci volně pohybovat.

KČT – J. Marxová
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Kultura – pozvánky, události



PROGRAM KINA
DIGITÁLNÍ MÌSTSKÉ KINO CHRASTAVA

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

ČERVENEC 2020

Pátek 3.července v 16:30 hodin – HRAJEME PRO DĚTI lého pražského rádia Petr se rozchází se svou dlouholetou přítel-
JUMANJI: DALŠÍ LEVEL – USA – dobrodružný – české znění – kyní Hankou. Tu chce získat pro sebe neurotický doktor Ondřej, 
123 minuty – přístupný který dívku už léta pronásleduje svou vtíravou pozorností.
Martha, Bethany a Fridge se vracejí zpět do hry, aby našli Spen-                                             Vstupné:  100 Kč
cera, který záhadně zmizel. Zjistí však, že se hra změnila, a že 
přežít ve světě Jumanji bude mnohem náročnější. Jumanji už Pátek 24.července v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI
totiž není jen džungle, jsou to i rozpálené pouště či zasněžená VZHŮRU ZA SNY – Dánsko – animovaný – 81 minuta – 
pohoří plné nových nebezpečných nástrah.          Vstupné: 100 Kč přístupný

Co kdyby se ukázalo, že svět nočního snění má podobu nekoneč-
Pátek 3.července v 19:00 hodin ných filmových studií, které připomínají Hollywoodskou továrnu 
3BOBULE – ČR – komedie – 103 minuty – přístupný na sny? A že každý z nás tam má vlastní filmový štáb a režiséra 
Volné pokračování letní komedie z prostředí prosluněných svých snů? Přesně tohle tajemství objeví dvanáctiletá Mína, když 
moravských vinic. se shodou náhod do snového zákulisí dostane. A taky objeví, že 

   je možné sny měnit . . .                                                     Vstupné: 120 Kč

Pátek 10.července v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI Pátek 24.července v 19:00 hodin
FRČÍME – USA – animovaný – 103 minuty – přístupný MULAN – USA – rodinný – české znění – 106 minut – přístupný
Snímek Frčíme nás zavede do světa fantazie, ve kterém se před- Když císař Číny vydá nařízení, že jeden muž na rodinu musí 
staví dva elfští teenageři, kteří se vydají na pozoruhodnou vý- sloužit v císařské armádě k obraně země před nájezdníky ze 
pravu, aby zjistili, zda ve světě zůstalo aspoň kousek toho ma- severu, HuaMulan, nejstarší dcera ctěného bojovníka, zaujme 
gického.                                                                                Vstupné: 100 Kč místo svého nemocného otce. V přestrojení za muže překonává 

Hua Jun nástrahy na každém kroku své cesty a učí se využívat 
Pátek 10.července v 19:00 hodin své vnitřní síly a přijímat svůj skutečný potenciál.
MEKY – ČR / SR – dokument – 80 minut – přístupný           
Miro Žbirka, kterému všichni říkají prostě Meky. Jeho jméno a hi-
ty znají všichni, Žbirku samotného a jeho skutečný život zná ale Pátek 31.července v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI
málokdo. Přitom se podobá skvělé písni, má strhující příběh, VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ MALÉ PANDY – USA/Rusko – 
tempo, emoce a překvapení. Energický filmový portrét Meky animovaný – české znění – 84 minuty – přístupný
představuje populárního zpěváka z těsné blízkosti, zcela otev- Bláznivý čáp omylem přinese miminko pandy k nesprávným 
řeně a upřímně a v nečekaných souvislostech i s humorem.                 d   v  e  ř  í m    .  Parta zvířecích kamarádů: medvěd, vlk, tygr a králík se 
                                                                                                  Vstupné: 120 Kč rozhodnou vydat se na zábavné dobrodružství, aby malou pandu 

vrátili k správným rodičům.             Vstupné: 120 Kč
Pátek 17.července v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI
MOSLEY  - Nový Zéland/Čína – animovaný – české znění – 97 Pátek 31.července v 19:00 hodin
minut – přístupný HAVEL – ČR – životopisný - Nevhodné do 12 let
Mosley a jeho rodina stejně jako ostatní kozloni slouží lidem. Celovečerní film Havel přináší příběh jedné z nejvýraznějších 
Nikoho ale nezajímá, že kozloni jsou inteligentní bytosti, které osob naší historie Václava Havla z časů disentu, kdy ještě nebyl 
mluví a používají jazyk jako lidé.           Vstupné: 100 Kč slavnou osobností. Film se soustředí na Havlův bouřlivý osobní 

život, kterému dominuje boj za pravdu a správnou věc, proná-
Pátek 17.července v 19:00 hodin sledování, věznění a také milostné vztahy, vlastní pochyby a hu-
SAMOTÁŘI: Obnovená premiéra po 20 letech – ČR – mor. V centru všeho je pak neobvyklý a o to silnější vztah s man-
komedie – 103 minuty  - přístupný od 15 let želkou Olgou.            Vstupné: 130 Kč
Sedm mladých lidí prožívá v průběhu několika dní události, které 
radikálně ovlivní jejich budoucí život. Rozhlasový moderátor ma-

Vstupné: 130 Kč, v předprodeji IC Chrastava – 100 Kč

Vstupné: 130 Kč, děti do 15-ti let - 110 Kč

13

Dne 7. 6. 2020 proběhlo vyhodnocení okresního kola soutěže Požární ochrana očima dětí, která se vyhlašuje každoročně a každoročně 
získávají děti z mateřské školy a základní školy Chrastava vysoká ocenění v kategorii výtvarných prací a v kategorii literárních prací.
V úvodu všechny přítomné přivítala místostarosta města Zita Václavíková, která spolu se zástupkyní SDH Renatou Šimíkovou za Chrastavu 
a Libuší Čálkovou za Bílý Kostel nad Nisou předala dárky, diplomy a sladkosti.
Popřejme dětem hodně úspěchů v krajském kole.                                                                                                                                                   Ivana Loučková

Vyhodnocení soutěže „Požární ochrana očima dětí”
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         · zapalovače nechané ve vozech, na verandách a balkonech; vlivem slunečního záření může dojít k výbuchu a následnému požáru,
· jiskry, které při silném větru odlétají z ohniště či grilu,
· stodoly a kůlny, kde se skladuje uhlí, vlhké seno a sláma na hromadách v nevětraných prostorách; může snadno dojít k 

samovznícení.
Doporučení při opékání, pálení táboráků a grilování

· Nerozdělávejte oheň ve vzdálenosti menší než 50 m od okraje lesa, v blízkosti zástavby, ve vysoké trávě, v blízkosti stromů atd.
· K rozdělávání ohně využijte tábořiště, ohniště, krby.
· Místo pálení vždy ohraničte zeminou nebo kameny a izolujte od okolní trávy.
· Oheň nikdy nerozdělávejte pomocí hořlavých kapalin.
· Při pálení a grilování mějte u sebe základní hasební prostředky - vodu, písek nebo hasicí sprej, popř. lopatu a rukavice.
· Při náhlé změně počasí, především silném větru, oheň ihned uhaste.
· Neuhašená ohniště nikdy neponechávejte bez dozoru dospělé osoby.
· Ohniště po ukončení pálení či grilování vždy řádně uhaste, prolijte vodou nebo zasypte zeminou.
· V období sucha ohniště kontrolujte i v průběhu následujícího dne, popřípadě opět prolijte vodou.
· Nenechávejte děti v blízkosti otevřeného ohně bez dozoru dospělé osoby.
· Pokud dojde k zapálení oděvu, který máte na sobě, a není po ruce dostatek vody k uhašení, zachovejte klid, zastavte se, lehněte 

si na zem a „válejte sudy", čímž dojde k zamezení přísunu kyslíku a uhašení ohně. Zasaženou osobu můžete přikrýt kusem oděvu 
nebo deky z přírodního materiálu. Dejte pozor na látky z umělých vláken, které by se mohly přiškvařit na tělo!

Jak snížit riziko požáru při sklizni obílí
         · Obilí sklízejte přednostně v rizikovějších místech, například v blízkosti železničních tratí a veřejných komunikací.

· Dbejte na řádný technický stav mechanizačních prostředků pro sklizeň a uskladňování obilí.
· Stroje vybavte hasicími přístroji.
· U mechanizace se spalovacími motory, při práci v prostředí s hořlavými látkami, je nutné mít  výfuky techniky opatřeny účinnými 

lapači jisker.
· Mějte připravenou v blízkosti zásobu vody v cisterně nebo traktor s pluhem k případnému oborání ohniska požáru na poli. 

                                                                                       por. Mgr. Iva Michalíčková, koordinátorka preventivně výchovné činnosti HZS Libereckého kraje

          

     

                                                

27. 7. 2020  / 13 h / Chrastava  (parkoviště před tržnicí)  

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE

Kuřice černé, červené, kropenaté, bílé /nesou bílá vejce/, 
sussex /hnědá vejce, vysoká užitkovost/, Vlaška a kuřice Modrá,

kohoutci, Kačeny pekingské /bílé brojlerové/,Moularden /kříženec pižmové
a pekingské kachny/, Husy bílé, Krůty/kanadské širokoprsé brojlerové/,  

Kalimera /selské brojlerové kuře/, Brojlerová kuřata, Perličky
Info a objednávky:

Gallus Extra s.r.o., tel. 567 212 754, 567 214 502, 
mobil  731 701 331, 734 833 158

volejte po-pá 7-15h, email: info@prodej-drubeze.cz
   www.prodej-drubeze.cz

Inzerce – pro občany i podnikatele

PRODÁM BYT 2+1 V CHRASTAVĚ Střelecký Vrch, 3. NP (výtah).
V bytě je zařízená kuchyně, 2 pokoje, zděná koupelna a WC,
samostatná šatna. Dále k dispozici sklep, kolárna, kočárkárna
a sušárna v patře.
                                                           Informace – tel.: 777 337 994

Sedmadvacátého června to bylo dvacetčtyři let, co odešel můj táta 
Alfréd Mojžíš. Stále to hodně bolí, nikdy nezapomene dcera Dana.
                                                                                 Dana Hetfleischová

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

Letní teplé počasí s nízkým počtem dešťových srážek zvyšuje nebezpečí vzniku požárů. Nadměrné vysychání lesů, luk a polí usnadňuje 
vznik a rychlé šíření požárů ve volné přírodě. Ušetřeny nezůstávají ani osamocené stromy, které při letních bouřkách může zasáhnout 
blesk. Hlavní příčinou vzniku požárů v těchto dnech je lidská nedbalost. Nejčastěji vznikají požáry z důvodu špatného zabezpečení či 
nedohašení ohniště nebo odhozením nedopalku cigarety do volné přírody. 
Pozor na: 

· odhozené cigaretové nedopalky do volné přírody,
· skleněné předměty a sklo, z nichž se vlivem slunečního záření může stát lupa a zapálit suchou trávu, hořlavé předměty i stavby,

Hasiči radí občanům: Užijte si léto bez zbytečných požárů
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KOMUNITNÍ CENTRUM
JEDNOTA BRATRSKÁ CHRASTAVA

B e z r u č o v a 5 0 3 – C H R A S T A V A

  V pozdní odpoledne jsme se rozešli. vyjmenovat další věci, které je potřeba Výlet rodinného centra Domeček 
Budeme vzpomínat na prima den, kdy nám dokončit, ale to nemění nic na tom, že se pro celé rodiny
cestou svítilo sluníčko i sprchlo a objevili blížíme k závěru. Když vše půjde podle 

V RC bedlivě sledujeme postupné 
jsme nová místa. A především jsme se plánu, chceme se během letních prázdnin 

uvolňování omezujících pravidel, která více 
mohli společně bavit, děti si hrály a prostě stěhovat. Moc se již těšíme na to, až dům 

či méně po dobu několika měsíců ovliv-
jsme byli spolu. otevřeme a naplní se životem. Až začnou 

ňovala naše životy. 
kluby, různá setkání, přednášky, besedy a                                                      Slávka Kasalová

  Konečně se můžeme více vídat a scházet, další aktivity. To vše by mělo vypuknout 
tak jsme se rozhodli, že se dáme dohro- během září. 
mady s dalšími rodinami a vyrazíme na 

 Děkujeme všem, kteří nám fandí, pomáhají 
společný výlet do přírody. V sobotu 6. 

či přispěli finančním darem.
června se sešikovala kolona aut a vyrazili 

                                                            Ctibor Veselýjsme po stopách českého hrdiny a jeho 
rodiny. Kterého? Děti i dospělí znají tyto 
postavy z knih a večerníčků. Jde o 
Rumcajse, Manku a jejich synka Cipíska.
Jak všichni víme, když se začal Rumcajs 
živit jako loupežník, usídlil se v lese Řáholci 
v jeskyni. Ta byla prvním cílem naší cesty. 
Nevelkou jeskyni jsme brzo našli. Byl to 
skromný příbytek, viděli jsme, že dříve byli 
lidé méně nároční než v současné době. 
Oběd jsme si vybalili z batohů, na zřícenině 

Již jsme v cílové rovincehradu Brada, kam jsme se přesunuli, 
V červenci loňského roku začala rekon-občerstvení totiž nikdo pro pocestné 
strukce  budovy   Sboru   Jednoty   bratrské nepřipravuje. Po společné kávě jsme auty 
v Chrastavě, kde probíhají aktivity přejeli do Jičína, kde Rumcajs začínal svou 
Komunitního centra Bétel. Díky dobrému pracovní kariéru. Kousek od náměstí stojí 
tempu stavební firmy, která nezakolísala Prázdninové výlety RC Domečekmalý domek, kde je Rumcajsova ševcovna 
ani během koronavirových omezení, se Jako každý rok plánujeme přes léto výlety. s dobovým vybavením, spoustou obrázků 
přestavba blíží do cíle. Práce uvnitř budovy Budou jednou týdně a jsou koncipovány a také fotografiemi Václava Čtvrtka a 
kromě drobných nedodělků jsou hotové. tak, aby je zvládly i malé děti. Rozpis výletů Radka Pilaře. Při výletu do Jičína určitě 
Vše září novotou a vůní nových výmaleb, najdete na www.jbchrastava.cz. Zveme nezapomeňte na návštěvu tohoto místa, 
podlahových krytin, dveří… také rodiče s dětmi, kteří v průběhu bude se líbit nejen dětem, ale i dospělým. 
  Venku právě probíhají práce na krytině školního roku klub nenavštěvovali.  Dalším lákadlem pro návštěvníky je 
terasy a venkovních schodů, začala Jičínská věž – Valdická brána, ze které je 
rekultivace trávníku na zahradě a vyrábí se výhled nejen na romantické město, ale také 
nová brána do ulice. Ještě by se daly do širokého okolí.
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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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