
  Stejně jako v předešlých letech, i letos na Slabihoudkovi, Sokol ženy II, pí Suchanová,           
konci roku Město Chrastava ve spolupráci Šeflovi, Šormovi, pí Štěchová a Zahradník 
se Společenským klubem uspořádalo sbír- Karel.
ku pro Azyl Pes Krásný Les. Jak nás pí Vítková Monika informovala, 
Sešly se sušené granule, konzervy, paštiky, momentálně se v Azylu Pes nachází 13 
kostičky, piškoty, drobné pamlsky, ale i pejsků a 7 kočiček, ale počet se během roku 
deky, plyšáky, hračky, misky. 10. prosince samozřejmě mění. Útulek byl založen již v 
2020 paní místostarostka Zita Václavíková roce 1992 a za ty roky se podařilo umístit do 
vše předala pracovnicím útulku. Celkem to nových domovů cca 3000 pejsků a na 80 
bylo 512 kg dobrot pro pejsky a kočičky -  za kočiček. Pracovníci Azylu Pes, děkují všem, 
Město Chrastava 370 kg a od občanů co se do sbírky zapojili. Váží si každé 
Chrastavy 142 kg. Všem velice děkujeme, pomoci.
že i v tomto nelehkém roce si vzpomněli a Více na www.azylpes.cz. Po ukončení sbírky 
dobrůtky zakoupili. ještě pár občanů krmení pro psy a kočky 
Jmenovitě to jsou: Černí, pí Enochová, pí donesli, a tak pí Vojáčková z útulku musela 
Fleková, p. Halbich, pí Havelková, Hotov- zajistit odvoz. Bylo to dalších 61 kg. Takže 
covi, Hrdličkovi, pí Janoušková, Jörkovi, celkem letos v předvánoční sbírce Azyl Pes 
Kácovští, Koutovi, Kredvikovi, pí Kubínová, obdržel z Chrastavy 573 kg krmiv. Ještě 
Loudová V., Marxovi, Matyášovi, Moravcovi, jednou děkujeme.
Nováková Štěpánka, Podroužkovi, pí Pro-
cházková, pí Průšová V., Sehnoutkovi, 
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Vánoční sbírka pro Azyl Pes Krásný Les

Strom splněných přání
Usnesení Zastupitelstva a Rady

města Chrastava
–

Otevíráme bazar použitých věcí 
–

Výsledky dotazníkového šetření
–

 Kopaná:
Slovo ředitele akademie mládeže

–
JB: Střední škola Jana Blahoslava

–
Tři králové příjdou online

– – – –
PŘÍLOHA:

Bulletin SPHMCH č. 272

Město Chrastava ve spolupráci s Dětským domovem, Základní a mateřskou školou, 
příspěvkovou organizací Krompach v Čechách již devátým rokem připravilo Vánoční strom 
splněných přání. Ten letošní byl ale v mno-
hém úplně jiný, než ty předchozí. Vzhle-
dem k situaci,která rok 2020 provázela 
nebylo možné si přáníčka od dětí vyzved-
nout přímo v Infocentru, jak byli dárci 
zvyklí,ale seznam přáníček od dětí se ro-
zesílal elektronicky, kde si dárci ze se-
znamu vybrali přáníčko,které pak koupili a 
následně donesli do Infocentra, kde se vše 
zabalilo a  nafotilo. Bohužel nebylo možné 
dárky dovézt přímo k dětem,jak jsme byli 
po celé předchozí roky zvyklí a ani děti ne-
mohly dorazit za námi, jak tomu bylo loni. 
Pro dárky si tak  přijela paní ředitelka a do-
vezla je dětem do domova. I přes situ-
aci,která bohužel nastala se našlo spousta 
hodných dárců, kteří pro děti dárky nakou-
pili, popř. objednali přes internet, když 
byly obchody uzavřeny. 

Jitka Marxová – Infocentrum Chrastava

Pokračování na straně 2
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Strom splněných přání – dokončení
Dokonce se podařilo opět zakoupit i dárky do jednotlivých rodinek v podobě společenských 
her, knížek, omalovánek a dalších drobností. Velice si vážíme všech, kdo se do Stromu 
splněných přání zapojili a pomohli tak vykouzlit dětem úsměv na tváři.

Jmenovitě to jsou:

Šeflovi, Moravcovi, Kačenovi, M.Bohatová +P.Bezvoda, Pečinkovi, pí Suchanová,T.Dostál, 
Máchovi, Šafaříkovi, T.Loučková, Dostálovi, Machatí, pí Matoušová, J.Loučková s rodinou, 
Loučkovi, pí Rotschedlová, V.Benešová+J.Doležal, pí Kosová, rodina Zahradníkova, pí 
Černá, Bártovi, p.Václavík, pí Vajnerová, pí Václavíková ml., pí Z.Václavíková, Martyniovi, 
Marxovi, Sehnoutkovi, Město Chrastava, ZŠ Chrastava, Sokol ženy II, kolektiv pečovatelek 
Chrastava,  KČT Chrastava,  nohejbalisti Chrastava.

Malé shrnutí, jak předávání a rozbalování dárků probíhalo si můžete prohlédnout v repor-
táži, kterou natočily děti přímo z Dětského domova.

Všem přeji, aby byl rok 2021 krásnější, pohodovější a zdravější                   Klára Sehnoutková

Zdravý, spokojený, činorodý
a hlavně „normální”

rok 2021 přeje

Město Chrastava

Fotogalerie  – vnitřní výzdoba městského úřadu
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Rada a zastupitelstvo města

Usnesení Zastupitelstva města Chrastava ze dne 2. prosince 2020

Usnesení Zastupitelstva města Chrastava ze dne 14. prosince 2020

ZM na své schůzi projednalo a usneslo se takto: 
- schválilo
přijetí investičního úvěru ve výši 50.000.000,- Kč na projekty (investiční akce) realizované v letech 2021 a 2022, zejména na projekt pod 
názvem „Kanalizace Vítkovská“ a projekt pod názvem „Rekonstrukce ZŠ Revoluční“ a pověřila starostu podpisem Smlouvy o úvěru č. 
063296119/LCD s poskytovatelem: Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45244782 

ZM na své schůzi projednalo a usneslo se na jednu nemovitost (rodinný dům určený a  - vydalo
takto: užívaný k trvalému vlastnímu bydlení, který obecně závaznou v yhlášku města 

nelze efektivně napojit na veřejnou Chrastavy č. 3/2020, kterou se mění a - rozhodlo
kanalizaci) a pověřila starostu města doplňuje obecně závazná vyhláška č. v souladu s ust. § 55a odst. 2 stavebního 
p o d p i s e m  v e ř e j n o p r á v n í  s m lo u v y  11/2019 o místním poplatku za provoz zákona o pořízení změny č. 3 územního 
HFO/VP/14/2020/FV/Sl systému shromažďování, sběru, přepravy, plánu Chrastava a jejím obsahu dle přílohy a 
- schválilo t ř í d ě n í ,  v y u ž í v á n í  a  o d st ra ň ov á n í  výslovně uvádí, že změna bude pořizována 
na základě žádosti poskytnutí účelové komunálních odpadůzkráceným způsobem dle § 55b odst. 1 
dotace panu MUDr. Petru Hartlovi, bytem - schválilostavebního zákona
Andělská Hora 5, 463 31 Chrastava, na smlouvu o spolupráci při nadstandardním - schválilo
výstavbu domovní ČOV ve výši maximálně zajištění dopravní obslužnosti Libereckého záměr budoucího prodeje pozemků par. č. 
80 % prokazatelných, účelně vynaložených k r a j e  n a  o b d o b í  r o k u  2 0 2 1  218/2, 219/3, 219/4, 219/5, 219/6, 219/7, 
nákladů, nejvýše však 80.000,- Kč celkem (OLP/4077/2020) 219/8, vše v k. ú. Dolní Chrastava, pozemků 
na jednu nemovitost (rodinný dům určený a 

par. č. 316/1, 316/6, 316/11, 316/20 a částí - schválilo
užívaný k trvalému vlastnímu bydlení, který 

pozemků par. č. st. 771, 310/1, 316/9, na základě doporučení RM usnesením č. 
nelze efektivně napojit na veřejnou 

316/16 a 1551, vše v k. ú. Chrastava I, o 2020/17/IV ze dne 2. 11. 2020 uzavření 
kanalizaci) a pověřila starostu města 

celkové ploše cca 4142 m2, za účelem Smlouvy č. RÚ/28 /2020 o poskytnutí 
p o d p i s e m  v e ř e j n o p r á v n í  s m lo u v y  

výstavby prodejny s parkovištěm za pod- stabilizačního příspěvku MUDr. Matěji 
HFO/VP/15/2020/FV/Sl

mínek uvedených v důvodové zprávě Tvrzníkovi ve výši 200.000,- Kč za účelem 
 - schválilo

zajištění odborně kvalifikovaného dlou-- schválilo na základě návrhu finančního výboru ze dne hodobého výkonu povolání praktického záměr podání žádosti o dotaci Ministerstva 2 5 . 1 1 . 2 0 2 0  m i m o ř á d n o u  o d m ě n u  obvodního lékaře pro dospělé v ordinaci pro místní rozvoj ČR, z podprogramu neuvolněnému členu ZM panu starostovi zdravotního střediska v Chrastavě a dopo-„Podpora obcí s 3001 – 10 000 obyvateli“ na Ing. Michaelu Canovovi ve výši dvou ručila Zastupitelstvu města Chrastava projekt „Obnova mostního provizoria - měsíčních odměn. schválení příslušné smlouvy Kolonka Odměny vyjadřují ocenění výsledků práce v 
- delegujeřízení oblastí veřejného života a zdraví - schválilo 
1) zástupce města Ing. Michaela Canova na občanů města Chrastavy, kdy starosta a návrh 5. změny rozpočtu a investičního 
jednání valné hromady společnosti Seve-místostarostka z důvodu pandemie COVID plánu na rok 2020 
ročeská, vodárenská společnost a. s., příkladně a srozumitelně informovali 

- schválilo konané v roce 2021 (náhradník paní Zita veřejnost o opatřeních, organizovali a koor-
rozpočtové provizorium a investiční plán na Václavíková)dinovali činnosti pro rychlou a účelnou po-
rok 2021 dle § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o 2) zástupce města paní Zitu Václavíkovou moc. Vítězně zastupovali město před soudy 
rozpočtových pravidlech územních na jednání členské schůze bytového s energetickými firmami. Veřejně prosa-
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů družstva MBD Chrastava, konané v roce zovali pomoc státu do jednotlivých 
pravidla rozpočtového provizoria potřebná 2021 (náhradník Ing. Michael Canov)zasažených krajů a obcí.
k zajištění plynulosti hospodaření v souladu 3) zástupce města paní Zitu Václavíkovou a - schválilo
s § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o roz- pana Romana Valeše na jednání členské na základě návrhu finančního výboru ze dne 
počtových pravidlech územních rozpočtů, schůze TJ Spartak Chrastava, konané v roce 25.11. mimořádnou odměnu uvolněné 
ve znění pozdějších 2021 (náhradník Ing. Michael Canov)člence ZM paní místostarostce Zitě Václa-

4) zástupce města paní Zitu Václavíkovou víkové ve výši jedné měsíční odměny. - schválilo
na jednání valné hromadyOdměny vyjadřují ocenění výsledků práce v v souladu s § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o 
a) honebního společenstva Liberec - řízení oblastí veřejného života a zdraví rozpočtových pravidlech územních rozpoč-
Machnín, konané v roce 2021 (náhradník občanů města Chrastavy, kdy starosta a tů, ve znění platných předpisů, střednědobý 
Ing. Michael Canov)místostarostka z důvodu pandemie COVID výhled rozpočtu na rok 2022 – 2023 
b) honebního společenstva Chrastava - příkladně a srozumitelně informovali ve-

- schválilo Vítkov, konané v roce 2021 (náhradník Ing. řejnost o opatřeních, organizovali a koor-
na základě žádosti poskytnutí účelové Michael Canov)dinovali činnosti pro rychlou a účelnou 
dotace panu Martinu Bilinski, bytem 

pomoc. Vítězně zastupovali město před 
Andělská Hora 7, 463 31 Chrastava, na - schválilo soudy s energetickými firmami. Veřejně 
výstavbu domovní ČOV ve výši maximálně Plán práce Kontrolního výboru Zastu-prosazovali pomoc státu do jednotlivých 
80 % prokazatelných, účelně vynaložených pitelstva města Chrastava pro 1. pololetí zasažených krajů a obcí.
nákladů, nejvýše však 80.000,- Kč celkem roku 2021
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-schválilo návrh na komisi pro rozdělení činnosti pro rok 2021. Složení komise z epidemické choroby Covid-19 nákup 
finančních prostředků z grantu 2021. členů zastupitelstva: předseda - Karel nezbytného množství respirátorů FFP 2 a 
Komise ve slo-žení z členů zastupitelstva Řehák člen/ka – Miroslav Balcar, Zdeňka jejich poskytnutí pro potřebu ochrany 
města: Dušan Ramírez, Petr Rozmajzl, Močárková, Roman Valeš, Renata Šimíková, nejohroženější skupiny obyvatel, tj. seniorů 
Robert Šipula, Aleš Trpišovský, Petr Jan Trnka, Petr Zahradník 65 + (10 ks na osobu).
Zahradník, David Röbisch, Veronika 2. „Osobnost města pro rok 2021“ (do - ukládá
Povýšilová Předseda: Dušan Ramírez slavnostního dne vyhlášení je jméno starostovi města vyvolat jednání s 

neveřejné) představitel i  České pošty ve věci  - schválilo
- schválilo nekvalitních a nedostatečných služeb 1. komisi pro vyhodnocení nejlepších 
s ohledem na nepříznivou situaci s šířením pobočky v Chrastavěsportovců a ceny za rozvoj spolkové 

Usnesení Rady města Chrastava č.2020/18 dne 23. listopadu 2020
Rada města na svém zasedání projednala a usnesla se takto: 
- v z a l a   n a   v ě d o m í 
výpověď ze dne 21. 10. 2020 nájemní smlouvy čj. N/61/2008 uzavřené dne 12. 11. 2008 s Pekařstvím Šumava group a. s., IČ 27354059 na 

2část pozemku par. č. 516/1 o výměře cca 10 m , v k. ú. Chrastava I, s ukončením nájmu ke dni 31. 1. 2021
- r o z h o d l a  
vyhovět žádosti MUDr. Lenky Hoření ze dne 17. 10. 2020 o přechodu práv a závazků z Nájemní smlouvy prostoru sloužícího k podnikání čj.
N/23/2019 uzavřené dne 26. 9. 2019 v souladu s čl. VI odst. 16, na svého nástupce MUDr. Matěje Tvrzníka, jemuž svou dosavadní lékařskou 
praxi ve zdravotním středisku v Polní ul. čp. 175 v Chrastavě smluvně od 1. 12. 2020 přenechává 
- s c h v á l i l a 
v návaznosti na původní smlouvu uvedenou v bodě 1. pronájem ordinace všeobecného praktického lékaře o celkové výměře 58,8 m2, 
prostory nacházející se ve druhém nadzemním podlaží, v budově zdravotního střediska čp. 175, v Polní ulici, obci Chrastava, MUDr. Matěji 
Tvrzníkovi, vč. návrhu nájemní smlouvy čj. N/39/2020 
- s c h v á l i l a             
uzavření Dodatku č. 1 č. j. SBS/26/2020 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1004C17/41, č. j. SBS/3/2017 na 
pozemku par. č. 1104/1 v k. ú. Horní Vítkov ve vlastnictví České republiky – Státního pozemkového úřadu, jímž dojde ke změně budoucího 
oprávněného z Města Chrastava na Severočeskou vodárenskou společnost, a. s., z důvodu zajištění strpění umístění, zřízení a provozování 
stavby „Rozšíření těžby ložiska Turów – návrh opatření na systému zásobování pitnou vodou 
 - s c h v á l i l a
návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě „Splašková kanalizace, ul. Vítkovská“ se společností: Severočeská 
vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 
 - s c h v á l i l a
návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě „Splašková kanalizace, ul. Vítkovská“ se společností: Severočeská 
vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice jako budoucí oprávněnou osobou a Ing. Josefem Šipulou, Bc. Robertem 
Šipulou, Rebeccou Šipulovou a Zdenkou Šipulovou  jako budoucí povinnou osobou 
- s c h v á l i l a
návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě „Splašková kanalizace, ul. Vítkovská“ se společností: Severočeská 
vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice jako budoucí oprávněnou osobou a Vratislavem Šalovským jako budoucí 
povinnou osobou 
 - s c h v á l i l a
návrh dohody o ukončení platnosti smlouvy  o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě „Splašková kanalizace, ul. Vítkovská“ 
s Libereckým krajem, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 jako budoucí povinnou osobou 
- s c h v á l i l a
návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě „Splašková kanalizace, ul. Vítkovská“ se společností: Severočeská 
vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice jako budoucí oprávněnou osobou, Libereckým krajem, U Jezu 642/2a, 461 80 
Liberec 2 jako budoucí povinnou osobou a Městem Chrastava jako investorem 
- s c h v á l i l a
návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě „Splašková kanalizace, ul. Vítkovská“ se společností: Severočeská 
vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice jako budoucí oprávněnou osobou, Antonínem Skramuským jako budoucí 
povinnou osobou a Městem Chrastava jako investorem 
- s c h v á l i l a  návštěvní a provozní řád RE-USE centra „Bazaru“ v areálu technické údržby „Sběrný dvůr“ 
- s c h v á l i l a
návrh kupní smlouvy na koupi ručního laserového měřiče rychlosti pro potřeby Městské policie Chrastava se společností: Sorneco, s. r. o., 
Platnéřská 88/9, 110 00  Praha 1 - Staré město, IČ: 24304778 
- s c h v á l i l a
návrh dodatku č. 1 smlouvy o dílo se zhotovitelem: 1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o., Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad  Mohel-
kou, IČO: 49904884 na realizaci akce „Chrastava – rekonstrukce komunikace Na Hůrce, včetně dešťové kanalizace“ 
- v z a l a   n a   v ě d o m í   vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Města Chrastava za rok 2019 
- s c h v á l i l a  
na základě žádosti o prodloužení termínu plánovací smlouvy návrh dodatku k plánovací smlouvě s Petrem Čálkem a Simonou Čálkovou, 
Frýdlantská 57, 463 31 Chrastava
- s c h v á l i l a
v souladu s § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů změny rozpočtu 
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 na rok 2020 příspěvkových organizací zřízených Městem Chrastava
a) Základní škola Chrastava, náměstí 1. máje 228, okres Liberec, příspěvková organizace, IČ 72741643
b) Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69, příspěvková organizace, IČ 72741724 
c) Mateřská škola, Chrastava, Revoluční 488, okres Liberec, příspěvková organizace, IČ 72741881 
d) Školní jídelna Chrastava, Turpišova 343, okres Liberec, příspěvková organizace, IČ 69411123

- p r o j e d n a l a   a   d o p o r u č i l a   s c h v á l i t
rozpočtové provizorium a investiční plán na rok 2021 dle § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů  
- p r o j e d n a l a   a   d o p o r u č i l a   s c h v á l i t
5. změnu rozpočtu a investičního plánu – rozpočtové opatření na rok 2020 dle ust. § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
- v z a l a   n a   v ě d o m í   zápis č. 2020/10 z jednání bytové a sociální komise ze dne 11. 11. 2020 
- r o z h o d l a    o uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě paní Zuzaně Grundzové 
- s c h v á l i l a                     
zřízení věcného břemene na pozemcích par. č. 631/7, 800/14, 631/3, 800/1 a 741/1, vše v k. ú. Chrastava I, ve prospěch společnosti 
Pražská energetika, a. s., jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby „Výstavba rychlodobíjecí stanice Chrastava“, 
vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj. SBS/27/2020 
- s c h v á l i l a                     
zřízení věcného břemene na pozemku par. č. 147/2 a 157/3, oba v k. ú. Chrastava I, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., jímž dojde 
k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby „IV-12-4019437 LB-Chrastava-ppč.157-1,kNN,SS101“, vč. návrhu smlouvy o 
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj. SBS/28/2020 
- s c h v á l i l a                     
v návaznosti na své usnesení 2019/15/II ze dne 4. listopadu 2019 zřízení věcného břemene čj. VB/18/2020 na pozemcích par. č. 965/3 a 
1452, oba v k. ú. Horní Chrastava, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování 
stavby „IP-12-4009583 LB-Chrastava-ppč.965/6,vNN,svod+kNN“, za cenu 12.100,- Kč vč. DPH a náklady spojené se zřízením věcného 
břemene
-  s c h v á l i l a                   
v návaznosti na své usnesení 2017/17/IX ze dne 30. října 2017 zřízení věcného břemene čj. VB/19/2020 na pozemku par. č. 788 v k. ú. Dolní 
Vítkov, který je v majetku Libereckého kraje, ve prospěch Města Chrastava, jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování 
sjezdu z parkovací plochy na silnici ev.č. III/27252 v rámci stavby „Odstavná plocha na p.p.č. 2/1 v k. ú. Dolní Vítkov“, za cenu 1.815,- Kč vč. 
DPH a náklady spojené se zřízením věcného břemene
-  s c h v á l i l a                   
v návaznosti na své usnesení 2019/15/I ze dne 4. listopadu 2019 zřízení věcného břemene čj. VB/20/2020 na pozemcích par. č. 282/3, 
279/3, 93/1, 282/1, 283 a 90/3, vše v k. ú. Chrastava II, ve prospěch společnosti Severočeská vodárenská společnost, a. s., jímž dojde k 
zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby „Chrastava, Na Hůrce – rekonstrukce kanalizace a vodovodu, číslo stavby LI 022 
101“, za cenu 1.210,- Kč vč. DPH a náklady spojené se zřízením věcného břemene
-  s c h v á l i l a                   
v návaznosti na své usnesení 2019/08/II ze dne 3. června 2019 zřízení věcného břemene čj. VB/21/2020 na pozemcích par. č. 38/5, 42/1, 
44/2, 53/1, 772/7 a 773/1, vše v k. ú. Dolní Chrastava, ve prospěch společnosti Severočeská vodárenská společnost, a. s., jímž dojde k 
zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby „Chrastava, ul. Pobřežní-kanalizace, na p.p.č. 772/2, č. stavby LI 022 083“, jejímiž 
investory jsou Mgr. Radek Šimonka, Martina Bočková, Milada Sedláková, Petr a Simona Čálkovi, Jan Sloboda a Karolína Korejtková 
zastoupeni na základě plné moci p. Vítězslavem Bočkem, za cenu 4.567,75 Kč vč. DPH a náklady spojené se zřízením věcného břemene
- s c h v á l i l a
odměny ředitelům příspěvkových organizací Města Chrastava za období VI/2020 – XI/2020 

a) odměna řediteli ZŠ Chrastava, nám. 1. máje 228, okres Liberec – příspěvková organizace
b) odměna ředitelce Školní jídelny Chrastava, Turpišova 343 – příspěvková organizace
c) odměna ředitelce ZŠ a MŠ Chrastava, Vítkov 69 – příspěvková organizace
d) odměna ředitelce MŠ Chrastava, Revoluční 488 příspěvková organizace 

- s c h v á l i l a
návrh dodatku č. 1 smlouvy o dílo se zhotovitelem: WELIDO Int. s.r.o., Novoměstská 2614, 407 47 Varnsdorf, IČ: 08403406 na realizaci akce 
„Rekonstrukce veřejného osvětlení – lokalita Na Hůrce“
- s c h v á l i l a
návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě „Splašková kanalizace, ul. Vítkovská“ se společností: Severočeská 
vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice jako budoucí oprávněnou osobou, Kristinou Knoblochovou jako budoucí 
povinnou osobou a Městem Chrastava jako investorem 
-  s c h v á l i l a
návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě „Splašková kanalizace, ul. Vítkovská“ se společností: Severočeská 
vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice jako budoucí oprávněnou osobou, Pavlou Strnadovou jako budoucí povinnou 
osobou a Městem Chrastava jako investorem 
-  s c h v á l i l a
návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě „Splašková kanalizace, ul. Vítkovská“ se společností: Severočeská 
vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice jako budoucí oprávněnou osobou, Antonínem Majerem jako budoucí povinnou 
osobou a Městem Chrastava jako investorem 
-  s c h v á l i l a                     
v návaznosti na své usnesení 2018/18/I odst. 2 ze dne 12. listopadu 2018 zřízení věcného břemene čj. VB/22/2020 na pozemcích par. č. 
492/3, 761/14, 766/11, 767, 768/3, 768/7, 769/11, 1418/1, 1428/1 a 1500, vše v k. ú. Chrastava I, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, 
a. s., jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby „„IE-12-4005948 LB-Chrastava-Střelecký Vrch-obn.NN““, za 
cenu 65.703,- Kč vč. DPH a náklady spojené se zřízením věcného břemene
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Rada města na svém zasedání projednala a usnesla se takto: 
- r o z h o d l a
o ukončení nájmu částečnou výpovědí Smlouvy o nájmu pozemku č. j. N/2/2017 uzavřené dne s 22. 2. 2017 kterou dojde k ukončení 
nájmu pozemků pod hasičským muzeem, částí pozemků par. č. 26/1, 33/1, 38/4, 37/1, 38/1, 44/2, 53/1 a 772/1, vše v k. ú. Dolní 
Chrastava s výpovědní lhůtou k 31. 8. 2021 z důvodu uvolnění pro volnočasovou plochu pro potřeby města 
- s c h v á l i l a
v návaznosti na odst. 1 tohoto usnesení uzavření Dodatku č. 1 č. j. N/49/2020, jímž se z Nájemní smlouvy č. j. N/2/2017 uzavřené dne 
22. 2. 2017 vypustí s platností od 1. 9. 2021 pozemky pod hasičským muzeem a pozemek par. č. 76/2 z důvodu sloučení s pozemkem 
par. č. 75/1 v k. ú. Dolní Chrastava
- s c h v á l i l a
upřednostnění budoucích žadatelů o nájem pozemků za účelem zřízení zahrady (zahrádky) z řad současných členů Českého 
zahrádkářského svazu, ZO Chrastava, kteří mají své zahrady pod hasičským muzeem, na pozemcích par. č. 44/2, par. č. 53/1 a části par. 
č. 772/1, vše v k. ú. Dolní Chrastava, u kterých město Chrastava, s ohledem na potřebu uvolnění ploch pro volnočasové plochy zrušilo v 
odst. 1 dosavadní nájemní vztah
- s c h v á l i l a 
uzavření Dohody čj. D/11/2020 s panem Stanislavem Křivánkem, o ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 26. 7. 
2000 na prostory v přízemí vlevo do vchodu v budově čp. 2, Liberecká ulice, Chrastava, v budově, která je součástí pozemku par. č. st. 
296 v k. ú. Chrastava I, ke dni 31. 12. 
-  s c h v á l i l a 
uzavření Dohody čj. D/12/2020, na základě žádosti nájemce Ing. Františka Junga, o ukončení Smlouvy o nájmu pozemku uzavřené dne 
1. 6. 1998 ve znění Dodatku č. 1 č. j. N/77/2008 na část pozemku par. č. 772, v k. ú. Chrastava I, ke dni 31. 12. 2020 
- s c h v á l i l a

2 v návaznosti na odst. 1 tohoto usnesení záměr pronajmout část pozemku par. č. 772 o výměře cca 200 m – zahrada, v k. ú. Chrastava I, 
za účelem zřízení zahrady
- s c h v á l i l a                                   
v návaznosti na své usnesení 2019/17/VI ze dne 16. prosince 2019 zřízení věcného břemene čj. VB/23/2020, na pozemcích par. č. 309/1 
a 309/28, v k. ú. Dolní Chrastava, a na pozemku par. č. 818/1, v k. ú. Chrastava II, ve prospěch pana Miroslava Krčka, jímž dojde k zajištění 
strpění umístění, zřízení a provozování stavby „Novostavba RD a doplňkové stavby na p. č. 309/15, 309/14, 309/21 v k. ú. Dolní 
Chrastava a 81/1 v k. ú. Chrastava II“, za cenu 1.573,- Kč vč. DPH a náklady spojené se zřízením věcného břemene
- s c h v á l i l a 

2 záměr vypůjčit část pozemku par. č. 353 o výměře cca 20 m – ostatní plocha, manipulační plocha, v k. ú. Chrastava I v areálu technických 
služeb, za účelem zřízení veřejného zpětného odběru odpadních pneumatik a odpadních automobilových akumulátorů
- s c h v á l i l a
návrh kupní smlouvy na koupi nákladního automobilu s vysokozdvižnou plošinou 16 metrů s prodávajícím: Ing. Lambert Medřický, 
Vítkovská 579, 46331 Chrastava 
- s c h v á l i l a
návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o nakládání s odpady a přepravě odpadů se zhotovitelem: FCC Česká republika, s.r.o., Ďáblická 791/89, 
182 00 Praha 8, IČ: 45809712 
- s c h v á l i l a
v souladu s § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, návrh rozpočtu 
na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-2025 příspěvkových organizací zřízených Městem Chrastava

a) Základní škola Chrastava, náměstí 1. máje 228, okres Liberec, příspěvková organizace, IČ 72741643
b) Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69, příspěvková organizace, IČ 72741724 
c) Mateřská škola, Chrastava, Revoluční 488, okres Liberec, příspěvková organizace, IČ 72741881 
d) Školní jídelna Chrastava, Turpišova 343, okres Liberec, příspěvková organizace, IČ 69411123

- s c h v á l i l a
v souladu s § 30, odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, převod 
finančních prostředků příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69, příspěvková organizace, IČ: 
72741724 z rezervního fondu do fondu investic    
- s c h v á l i l a
odpis drobného dlouhodobého hmotného majetku (DDHM) a majetku vedeného v operativní evidenci dle přílohy
- s c h v á l i l a
darovací smlouvu DR/8/2020 – dar v hodnotě 10.009,- Kč Základní škole Chrastava, náměstí 1. máje 228, okres Liberec-příspěvková 
organizace, nám. 1. máje 228, 463 31  Chrastava, IČ 72741643 ve formě 1 ks Dopravní výchova pro 2. stupeň ZŠ (učebnice, příručka 
učitele, žákovská licence, učitelská licence, školní licence), 25 ks žluté výstražné vesty, 1 ks kolo Kellys a 1 ks velo duše pořízených z 
poskytnuté dotace v rámci přímé podpory dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích v Libereckém kraji z rozpočtu Libereckého 
kraje 
- v z a l a   n a   v ě d o m í
celkový přehled pohledávek a daňových nedoplatků po lhůtě splatnosti k 30. 11. 2020 (dle části V., čl. 1, bod č. 3 vnitřní směrnice 
„Zásady při nakládání s pohledávkami“)
 - s c h v á l i l a
na základě návrhu správce pohledávek Hospodářsko finančního odboru MěÚ Chrastava  návrh na odpis pohledávek z místního 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území Města 
Chrastava a nájmu bytů k 30. 11. 2020 (dle části V., čl. 2, vnitřní směrnice „Zásady při nakládání s pohledávkami“)
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OK Chrastava: Naše pořadatelské plány pro rok 2020 byly smělé

 -v z a l a   n a   v ě d o m í
zápis č. 2020/11 z jednání bytové a sociální komise ze dne 2. 12. 2020 a zápis č. 2020/12 z jednání bytové a sociální komise ze dne 18. 
12. 2020 
1) RM   r o z h o d l a  o opětovném uzavření smlouvy o poskytnutí nájmu bytu paní Barboře Krchovové a Štěpánu Krchovovi 
2) RM   r o z h o d l a  o opětovném uzavření smlouvy o poskytnutí nájmu bytu panu Jiřímu Říhovi 
3) RM   r o z h o d l a  o opětovném uzavření smlouvy o poskytnutí nájmu bytu paní Petře Chotěnovské 
4) RM   r o z h o d l a  o opětovném uzavření smlouvy o poskytnutí nájmu bytu paní Vlastě Jeřábkové 
5) RM   r o z h o d l a  o opětovném uzavření smlouvy o poskytnutí nájmu bytu manželům Miloslavu a Dagmaře Pilařových 
6) RM   r o z h o d l a  o opětovném uzavření smlouvy o poskytnutí nájmu bytu panu Janu Bartošovi 
7) RM   r o z h o d l a  o opětovném uzavření smlouvy o poskytnutí nájmu bytu paní Tereze Loučkové 
8) RM   r o z h o d l a  o opětovném uzavření smlouvy o poskytnutí nájmu bytu paní Oldřišce Mistrové 
9) RM   r o z h o d l a  o opětovném uzavření smlouvy o poskytnutí nájmu bytu paní Kateřině Velechovské od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 
10) RM   r o z h o d l a  o uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě panu Milanu Chadimovi 
-  s c h v á l i l a  dary pro členy a velitele JSDH Chrastava za období XII/2019 – XI/2020

Informace z městského úřadu

Otevíráme bazar použitých věcí (RE-USE centrum)
Ve středu 9. 12. 2020 se poprvé otevře nový Využitelné věci budou zejména: Naproti tomu v bazaru nebudou: 
bazar použitých věcí (RE – USE centrum) v - nábytek (židle, stolky, skříňky, křesla – - elektronika, elektrické přístroje a spotře-
Chrastavě. Bazar bude umístěn v areálu s malým podílem čalounění) biče 
technické údržby Města Chrastava v Li- - zařízení a vybavení domácnosti (např. - textilní výrobky, oděvy a obuv
berecké ulici „Sběrný dvůr“ v provozním keramické, porcelánové i skleněné nádobí, - celočalouněné věci
objektu č. p. 35.  hrnce, plechy na pečení, talíře, hrníčky, - zvířecí hračky a pelechy
Bazar bude fungovat tak, že některé, příbory, sklenice) 
opětovně použitelné věci, které lidé - obrazy, rámy, vázy, dekorace do do- Bazar je otevřen:
nepotřebují a zbavili by se jich, budou mácnosti, květináče, mechanické domácí 

Pondělí a středa 15– 17 hodin
hygienicky ošetřeny a nabídnuty formou strojky, 

Pátek     9 – 11 hodin
bazaru jiným lidem, kteří je dokáží využít. - přepravky, bedny, mechanické nářadí ... 
Pro někoho nepotřebné věci tak získají - hračky, sportovní potřeby a vybavení, kola 

Věci budou nabízeny za symbolické možnost nového použití a nestane se z nich - knihy, kamna, kbelíky, zahradní náčiní, 
ceny (věcí zadarmo si nikdo neváží), odpad, za jehož likvidaci musí město platit zahradní dekorace, umělé květiny, doplňky 
aby se předešlo jejich případnému nemalé prostředky. - vybavení do aut 

- vybavení pro chov domácích zvířat (klece, zneužití. 
akvária)

Každá z věcí bude zařazena do jedné z následujících kategorií s příslušnou cenou:

Kategorie 1 - Drobné a částečně poškozené předměty 10 Kč / ks 
Drobné nádobí, hrnky, skleničky, příbory, nářadí, květináče, hračky, knihy, dekorace (nejdrobnější předměty lze sdružovat do skupin 
považovaných za 1 ks)
Kategorie 2 - Větší předměty a drobné zachovalé předměty      20 Kč/ ks
Sportovní předměty, nářadí, hračky, zařizovací předměty v domácnosti, knihy, přepravky, dekorace, hrnce, plechy, pánve
Kategorie 3 - Zachovalé a funkční předměty středního rozměru            50 Kč / ks
Kufry, hudební nástroje, lyže, obrazy, velké knihy, drobný nábytek (stolky, botníky), zahradní náčiní, hrnce, plechy, pánve, pekáče
Kategorie 4 - Zachovalé a funkční předměty většího rozměru   100 Kč / ks
Kola, obrazy, kočárky, hodiny mechanické, větší nábytek (stoly, komody, botníky), klece, akvária, židle
Kategorie 5 - Zachovalé předměty vyšší kvality   200 Kč / ks
Kola, šlapací šicí stroje, obrazy, větší nábytek v dobrém stavu (stoly, skříně, komody), kamna 
Kategorie 6 - Kvalitní předměty s předpokládanou historickou hodnotou   300 Kč / ks
Kvalitní historický nábytek z masivu, případně kovu (skříně, stoly, komody)

Přijďte se podívat a třeba najdete věc, které umožníte „nový život“.
Chrastava dne 2.12.2020                                                                                                                                                                  Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM      

Barevný leták k RE-USE centru je přílohou
tohoto vydání Chrastavských listů

PŘEMÝŠLÍTE O KOUPI NOVÉ

VĚCI A STARÁ SE UŽ NEHODÍ

V RE-USE CENTRU JI OCENÍ

A VYSTAVÍ

NĚKOMU SE VĚC LÍBÍ

A TAK SI JI KOUPÍ

VĚC SLOUŽÍ DÁL

NĚKOMU JINÉMU

NEPOTŘEBNOU VĚC PŘEDÁTE

V REUSE CENTRUR USEE
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Obnova pískoviště ve vnitrobloku

Turpišovy ulice
Možná jste si všimli, že ve vnitrobloku Turpišovy ulice zmizelo 
pískoviště. Nemusíte se bát, oblíbené místo dětí nezmizí. Nechali 
jsme jen, s ohledem na špatný stav palisád, které pískoviště 
ohraničovaly, prostor upravit a připravit ho na umístění nového 
pískoviště, které by se zde mělo objevit na jaře příštího roku. 
Součástí prací bude i přemístění pružinových houpaček z důvodu 
jejich nevhodného umístění v blízkosti betonových obrub.

Chrastava dne 2. 12. 2020                    Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM

Z činnosti Městské policie
Spolupráce se  zdravotnickou záchranou službou Liberec.
Na základě oznámení výjezd k pokusu o sebevraždu. Na místě za-
jištěna první pomoc a přivolání RZS Liberec. 
Řešení přestupku na úseku životního prostředí. Celá událost byla 
dále řešena dle zákona.
Spolupráce s HSZ Liberec při požáru na skládce Václavice.
Řešení přestupku proti veřejnému pořádku, a to rušení nočního 
klidu. Událost vyřešena dle zákona.
Odchyt toulavých zvířat  v katastru obce:  1x

Činnost MP Chrastava
Kontrola okrajových částí města – Vítkov, Vysoká, Víska, Kolonka, 
Andělská Hora, Barandov, přehrada Luční, Opakované kontroly 
zahrádkářských kolonií.
Kontroly dopravní situace v centru města a okolí a přilehlém okolí
Dohled nad dodržováním nočního klidu a veřejného pořádku v ce-
lém katastru obce Chrastava a Stráž nad Nisou
- v nočních hodinách spolupráce s OO PČR Chrastava při kontrole 
chatových oblastí, kontrole motorových vozidel a jejich řidičů 
(kontroly na alkohol, drogy, odcizené RZ, odcizená motorová 
vozidla, osoby v pátrání).

Výsledky podzimního

dotazníkového šetření 2020
Dotazníkové šetření bylo připraveno v rámci zpracování aktualizace 
Programu rozvoje města, kde jste mohli vyjádřit svůj názor na 
budoucí rozvoj města a ovlivnit tak formulaci priorit města pro další 
období. Většina jeho otázek byla stejná jako v anketě, která byla 
součástí zpracování posledního strategického plánu města v roce 
2015 a která opakovala většinu otázek položených v rámci 
průzkumu v letech 1996 a 2008. Jedním z jeho cílů bylo porovnání 
názorů obyvatel města po 5, 12 a 24 letech. Výsledky průzkumu 
budou použity zejména pro ověření analytických výstupů a 
formulaci priorit rozvoje města pro další období. 
Ve stanoveném období od 16. září do 15. října  2020 bylo odevzdáno 
celkem 235 vyplněných dotazníků (z toho 30 v tištěné verzi a 205 
prostřednictvím www stránek města). 

V rámci průzkumu v roce 2015 bylo odevzdáno 77 dotazníků, v roce 
2008 celkem 132 a v roce 1996 to bylo 127 dotazníků. Letošní 
vzorek byl tedy výrazně nejpočetnější. Přispělo k tomu zejména 
rozšíření informačních kanálů, kterými se občané města o anketě 
mohli dovědět – sociální sítě a sms.

Kompletní výsledky si můžete prohlédnout na webových stránkách 
města – odbory MÚ/odbor rozvoje, dotací a správy majetku/rozvoj 
města/program rozvoje.

Děkujeme všem, kteří se ankety aktivně zúčastnili! 

V Chrastavě dne 11.12.2020            Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM

www.chrastava.cz
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Kultura – připravované pořady
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Než začnu chtěl bych jménem svým, jménem všech trenérů a v neposlední řadě jménem celého oddílu 
kopané popřát všem čtenářům a sportovcům úspěšný start do nového roku 2021, mnoho osobních a 
sportovních úspěchů. Už velmi se těším na nové sportovní výzvy, které jsme si předsevzali a budeme 
chtít v tomto roce naplnit. 
Loňský rok nebyl vůbec jednoduchý pro nikoho. Od podnikatelů, pracujících, přes učitele, děti až ke 
sportovcům konče. Epidemie koronaviru zasáhla celý svět. Ten náš sportovní se nestihl v březnu ani 
pořádně nadechnout a už byl ukončen. Proto v době klidu jsme se vrhli na resty, které dlouho ležely 
někde hluboko. Uklidili jsme okolí fotbalového stadionu, vymalovali šatny a provedli inventuru 
pomůcek. Já jsem ukončil svoji aktivní fotbalovou kariéru a začal se naplno věnovat mládeži, protože 
v našich dětech je budoucnost a záleží jen na nás, jaká to budoucnost bude. Prvním úkolem bylo 
celkové zlepšení úrovně našich trenérů. Svět se dnes v této dynamické době posouvá velmi rychlými 
kroky kupředu, proto je potřeba sledovat všechny moderní postupy a držet krok v neustálém 
vzdělávání se. Co platilo před 30 lety od revoluce, dnes při srovnání s aktuálními měřítky nestačí. 

V České republice byl nastolen velmi negativní trend, co se týče sportovního vzdělávání dětí. Neustálé silové cvičení. Dril. Hra na jistotu. Což 
vedlo k úplnému zničení kreativity, tvořivosti a sebevědomí hráčů. Fotbal už nebyl hrou. Jak to myslím? U nás se vždy hrálo (a v 80 % někde 
stále ještě hraje) na výsledek, který měl být dosažen jakýmikoliv prostředky. Což z mého pohledu není správně. Na výsledky by se mělo 
hledět až v kategorii dospělých fotbalistů. Děti by se podle mého názoru měly fotbalem bavit jako hrou. V západních zemích se k tomuto 
trendu navrátili již před dvaceti lety. Když dnes srovnáme reprezentaci do 14 
let Francie a České republiky, tak naši chlapci většinou prohrávají a k tomu 
ještě působí bezhlavým a ustrašeným dojmem. Bylo to zapříčiněno již výše 
zmíněnou likvidací kreativity a se-bevědomí. V české kotlině slýchávají děti 
často od trenérů: „Radši to zakopni, nic nevymýšlej, potřebujeme vyhrát". 
Takové dítě radši hraje bezmyšlenkovitě a prvotním zájmem je jen výsledek. 
Oproti tomu hráč, který se hrou baví udělá hodně chyb. Každá jeho chyba ho 
neustále posouvá a zdokonaluje. Jedna klička navíc může způsobit chybu a 
prohru celého týmu. Dítě si to postupně uvědomuje, na svých chybách pracuje 
a rozvíjí svůj potenciál. Proto progresivní trenérské metody ze západu nejsou 
postaveny na výsledcích, ale naopak prohrách a neustále se zvyšující se 
sebedůvěrou dětí. 
U nás v Chrastavě máme aktuálně 12 aktivních trenérů, jejichž řady většinou 
tvoří zapálení tatínkové. Většinu trenérů jsem nechal loňské léto 2020 
proškolit na aktuální licencí FAČR C. S tím jsme však neskončili a s následujícím 
vzděláváním budeme pokračovat. Chceme lépe pomáhat dětem k jejich 
duševnímu a fyzickému prospívání, rodičům radit, jak správně děti sportovce 
stravovat, na co si dát pozor při používání mobilních telefonů před spaním a to 
nejdůležitější – vrátit zpět dětem radost ze sportu. Trenér má být koučem, 
druhým tátou a průvodcem života. Nikoliv nadřízeným šéfem. 
V roce 2020 byla v Chrastavě vytvořena akademie mládeže, která má toto 
všechno za úkol. Spolupracujeme s Ministerstvem školství, Národní sportovní 
agenturou, okresním a krajským fotbalovým svazem, FAČRem. V rámci 
spolupráce s městem jsme v měsíci září 2020 uspořádali pro mateřské školy a 
základní školy sportovní dopoledne pod názvem „Hledání sportovních nadějí". 
Tato akce byla velmi podařená a ohlasy z řad 
učitelek a dětí byly nadmíru pozitivní. Tím však nekončíme. Akce tohoto typu 
bychom chtěli během roku provádět častěji. 
Co se týká samotného oddílu kopané. Přes léto se mohlo trénovat a podzimní 
část soutěže odstartovala, avšak byla za nedlouho ukončena s příchodem 
druhé vlny koronaviru. Nyní máme ročníky U9, U11, U13, U15 a tým mužů. 
Zájem rodičů a dětí neustále roste. Proto bychom chtěli v letošním roce otevřít 
projekt fotbalové školičky U7 (pro děti od 3 do 5 let), a máme náznaky, že by se 
mohla vrátit velmi problematická kategorie dorostenců (děti mezi 15–18 ro-
kem). 
Mým hlavním úkolem bylo udělat tlustou čáru a začít od začátku pracovat na 
správném směru fotbalové budoucnosti v Chrastavě. Za to nesmírně děkuji 
svému týmu trenérů: Adámek, Doležal, Ďuriš, Sehnoutka, Hovad, Pilař, 
Roubíček, Suchan, Matuškovič, Plíhal a Šimek a celému fotbalovému vedení. 
Na konec bych si chtěl ještě udělat reklamu mezi čtenáři a požádat někoho z 
vás, kdo máte rád sport a práci s dětmi, tak se nebojte přijít mezi nás podívat. 
Pokud máte chuť zajistíme vám proškolení, sportovní oblečení a báječnou 
partu lidí kolem sebe. 

KOPANÁ: Slovo ředitele akademie mládeže

Sportovní zpravodajství

Ing. Petr Rozmajzl 
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Orientační klub Chrastava: Co vše jsme letos nezvládli?
Letošní rok, jako ty předešlé, měl být opět Veteraniáda ČR v LOB na klasice Nejlepší orienťáci částečně obsadili i stupně 
nabit událostmi kolem naší činnosti. Člověk D 35 zlato Katka Kašková vítězů při vyhlášení nejlepších sportovců 
však míní, ale koronavir mění!  Tak třeba: Veteraniáda ČR v LOB na krátké trati trati Chrastavy.
Měli jsme v květnu uspořádat mezinárodní D 35 zlato Katka Kašková Dívky a chlapci do 14 let:
závod SAXBO, jehož součástí mělo být Veteraniáda ČR v OB na klasice 1. Týna Matyášová
německé mistrovství ve sprintu a smíše- D 35 zlato Katka Kašková Dívky a chlapci do 18 let:
ných štafet. Veteraniáda ČR v OB na krátké trati 3. Vendy Růžičková
Měli jsme uspořádat Chrastavský pohárek D 35 stříbro Katka Kašková Ženy a muži:
na nové mapě Ovčák (dosud nezmapovaný Veteraniáda ČR v OB ve sprintu 1. Katka Kašková, 3. Zuzka Šaffková
prostor). D 35 zlato Katka Kašková Cvičitel/ka – trenér/ka:
Měli jsme spolupořádat Euromeeting, kte- 1. Eva Kašková, Pavla Vokálová
rého se měla zúčastnit světová špička, Umístění do 3. místa na Kolektivy a družstva:
protože se u nás v roce 2021 koná mi- oblastních závodech 1. Štafeta žen – Katka Kašková, Dominika 
strovství světa, do kterého jsme také pořa- 1. místo – 12x   2. místo – 12x  3. místo –12x Pachnerová, Bára  Lankašová 
datelsky zataženi.  náborových a ostatních závodech A teď přijde vrchol!
Měli jsme uspořádat závod při Světovém dni 1. místo –  4x    2. místo  –  3x   3. místo – 9x Sportovec roku: Katka Kašková
OB a závůdek při Chrastavských slavnos- vícedenních závodech
tech. 1. místo – 2x    2. místo – 3x   3. místo –  5x Co se týká dalších činností, pomohli jsme 
Měli jsme vydat novou mapu na Ovčí hory, závodech štafet a družstev postavit orienťácký tábor v Krčkovicích a 
která je již připravena. 2. místo – 2x pořadatelsky pomáhali ve třech turnusech. 
Měli jsme se zúčastnit cca 80 závodů jako v závodech LOB Trenéři a pomocníci spolupracují na akcích 
letech předešlých (na jaře byly závody 1. místo – 3x     3. místo – 1x SCM a TSM Ještědské oblasti. Podařilo se 
zrušeny a částečně i na podzim). závodech MTBO uskutečnit na podzim dětské soustředění v 
Bohužel, nic z toho se neuskutečnilo. 1. místo – 1x  2. místo – 1x  3. místo –3x Bedřichově. Na všech činnostech se podílí 
Přesto v tom torzu uspořádaných akcí jsme Závody na celostátní a zemské úrovni se 136 zaregistrovaných členů klubu, což je 
se neztratili. letos nekonaly. mírný nárůst oproti loňskému roku. Skoro 
Zúčastnili jsme se 47 závodů na všech Licence na rok 2021 mají: 40% tvoří děti a mládež.
úrovních, počínaje Mistrovstvími ČR, konče OB: A co nás čeká v příštím roce, pokud to 
oblastními a náborovými v běžeckém, Licence A: Týna Matyášová situace dovolí?
lyžařském OB a na kolech. A naše nejlepší Markéta Pavlíková Dva pořadatelské vrcholy – Euromeeting na 
výsledky? Vendy Růžičková jaře a mistrovství světa v létě. Déle pak 

oblíbené SAXBO a Chrastavský pohárek a 
Zisk medailí na mistrovstvích Licence B: Karel Březina další akce při Světovém dni OB a Chra-
a veteraniádach ČR: Filip Kučera stavských slavnostech. A pak spousta 
Mistrovství ČR v OB na krátké trati Bára Lipenská závodů, kterých se rádi zúčastníme coby 
D 16 bronz Týna Matyášová Sofi Tomanicová orientační běžci.
Veteraniáda ČR v LOB ve sprintu LOB:
D 35 bronz Katka Kašková Licence B: Katka Kašková                                      Jirka Vokál, OK Chrastava 

Týna Matyášová

Markét Pavlíková

Vendy Růžičková
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Chrastavští turisté výletovali po celý rok
 I když byl předešlý rok zvláštní, často v Braniborské jeskyně jsme se dostali k    Samozřejmě jsme stihli navštívit několik 
mnoha směrech nenormální, chvílemi vše Máchovu jezeru. Začátkem srpna jsme si muzeí, na každém výletě jsme míjeli bunkry 
bylo vzhůru nohama, spoustu věcí se stále udělali krátký výlet z Proseče do Vratislavic a fotili se s dřevěnými vyřezávanými so-
měnilo, turisté KČT Chrastava nezaháleli a n/N. A čtrnáct dní na to jsme absolvovali chami, kterých je rozeseto v této oblasti 
našli si chvíle na výlety. prohlídku města a zámku Zákupy, kde se nespočetně. Autodopravce Šimon se 

nám moc líbilo. skvělým řidičem Romanem nás spolehlivě a Rok 2020 jsme tradičně zahájili 47. 
bezpečně vozil po celý týden, za což mu ročníkem Chrastavské šlápoty, které se Od 7. září jsme strávili úžasný týden na 
patří náš dík.zúčastnil rekordní počet účastníků –1 630, i podzimní dovolené v Hynčici pod Sušinou v 

když počasí zrovna zimní nebylo. Na konci horském hotelu Sněženka v Rychlebských O dalším víkendu jsme vyrazili na plá-
ledna milovníci muzeí zajeli do Dvora horách. Jedná se o oblast pod Kralickým novaný výlet do západních Krkonoš. 
Králové nad Labem, kde navštívili Městské Sněžníkem. Čekalo nás hezké ubytování, Tentokrát na Benecko, odkud jsme si 
muzeum a prošli si městský okruh. První příjemný personál, venkovní i vnitřní bazén vyšlápli na kamennou rozhlednu Žalý se 
týden v únoru to bylo Muzeum expozice s vířivkou, úžasná příroda, krásné výlety, zastavením na Kněžické chalupě a po žluté 
horolezectví v Turnově. A tím jsme s výlety parádní počasí. Zavítali jsme do měst jsme došli do Vrchlabí. A letošní sezonu 
na tři měsíce skončili. Vypukl Covid – 19 a Žamberk, Staré Město pod Sněžníkem, jsme ukončili výletem do Jizerských hor. Z 
nastaly zákazy. Museli jsme zrušit nejen Králíky, Branná, Stříbrnice, Ostružná, Dolní Josefova Dolu jsme šlapali do Smržovky a 
půldenní výlety, ale i celodenní autobusové. Morava, ale i do polského Stronie Ślaskie. odtud vlakem domů. Celkem jsme i přes 
Jakmile ale byla první vlna uvolněna, hned nepříznivé podmínky nákazy uskutečnili 13 Měli jsme možnost rozhlédnout se do 
jsme vyrazili na květnový výlet do Brniště akcí, kterých se zúčastnilo 221 našich širokého okolí z rozhleden Rozárka a Na 
na Skalní reliéfy. To byl opravdu krásný turistů a v průměru jsme našlapali 150 – Štvanici ze Stříbrné Twiggy , která je vysoká 
výlet. Na začátku června jsme se vydali do 180 km. Někdo chodil jen kratší výlety, jiní si 32 m a vede na ni 152 schodů. Replika 
Jizerských hor. I když nám počasí moc je prodlužovali. Nezáleží na ulovených Dalimilovy rozhledny se právě dokončovala 
nepřálo, vyjeli jsme na Maliník a odtud jsme kilometrech, důležité je, že se hýbeme, že a míjeli jsme ji, když jsme sestupovali od 
přes Harcov sestoupili do Liberce. jsme v partě kamarádů, že poznáváme chaty Paprsek. Horského vzduchu jsme se 

nová místa a máme na co vzpomínat. Sraz na Výhledech, který jsme jako každý nadýchali na chatě Návrší a nezapome-
Vzpomínky nám totiž nikdo nevezme. rok měli naplánovaný na duben, jsme nutelným zážitkem byla návštěva resortu 

přesunuli na sobotu 13. června, ale bohužel Dolní Morava se Stezkou v oblacích, Mamutí Budeme doufat, že v roce 2021 se situace 
i tato akce se uskutečnila v omezeném bobovou dráhou, chatou Slaměnkou a zklidní, výletování se uskuteční bez roušek 
počtu zúčastněných. Poslední červnový vlekem.Poutní místo Hedeč s Klášterem a že ještě nachodíme hodně kilometrů.
den jsme jeli vlakem do České Lípy, kde Matky Boží nás uvítalo v husté mlze, ale Celkem má náš odbor 77 členů a nebráníme 
jsme přestoupili na vlak do Kravař, odkud kromě unikátní kaple Svatých schodů z se přijímat nové členy jakéhokoli věku. 
jsme šli přes Hřídelník a zříceninu hradu roku 1710, nás překvapila expozicí třinácti Navštivte naše stránky
Ronov do Blíževedel. V červenci jsme zajeli obrazů od Josefa Führicha nazvanou „Cesta  http://www.kctchrastava.proweb.cz
do Starých Splavů. Přes Holý vrch a okolo – Dětství Ježíšovo“.                Jitka Marxová – KČT odbor Chrastava



13

Rok 2020 a kroužek mladých hasičů SDH Chrastava
Nikoho ani ve snu nenapadlo, jakým směrem se bude ubírat letošní činnost zájmových kroužků nejen v Chrastavě.
Na jaře nás ochromila první vlna nemoci Covid-19, která je dnes skloňovaná ve všech pádech a zaplňuje stránky všech médií a prakticky 
veškeré naše všední dny. Stejně tak se nevyhnula ani našemu kroužku mladých hasičů. Když jsme mohli být venku ve větším počtu, těšili 
jsme se na setkání na soutěžích, a proto jsme se věnovali přípravě požární zdatnosti na hřišti za hasičárnou. Děti se připravovaly nejen na 
závod v požární všestrannosti, ale také na překážkové závody v hale v Jablonci nad Nisou.  
Přicházela však nejrůznější omezení a zákazy k setkávání s ohledem na omezení šíření 
nemoci Covid-19 a tím také rušení soutěží a nejrůznějších závodů. 
V létě přeci jen svitla naděje, že by se snad situace mohla změnit a plánovaly se nejen soutěže, 
ale především setkání s dětmi a těšili se na zábavu, kterou jsme dětem připravili. Jedinou 
zábavou tohoto roku se však stala jen naše chrastavská Vavřinecká pouť. Lidé se konečně 
mohli sejít na malou zábavu a zapomenout na problémy. Byla velkým povzbuzením a 
nábojem do dalších dnů. 
Od začátku nové sezóny, tedy od 1.září, jsme se s dětmi věnovali opakování znalostí pro 
závody, fyzické přípravě na překážkách a zručnosti při manipulaci s materiálem pro závod 
požárních dvojic. Další příjemnou zprávou letošního roku bylo nominování našich mladých 
hasičů do soutěže o sportovce Chrastavy, kde si na netradičním slavnostním vyhlašování 
vítězů na náměstí pod širým nebem převzaly medaile za krásné druhé místo. 
Avšak s druhou vlnou probíhající nemoci Covid-19 málokdo počítal a tak se stalo, že celou naši 
společnost ochromila nemoc podruhé. S vládním nařízením o omezení shromažďování se 
naplnily největší obavy a kroužek mladých hasičů musel být omezen na tolik, že jsme ukončili činnost do odvolání. 
Než se však brány hasičárny nadobro zavřely, měli naši dorostenci šanci ještě zazářit v závodech v překážkách na sto a šedesát metrů podle 
kategorií. A protože se zdatně připravili, odvezli si z Mimoně cenné kovy. Bohužel tyto závody byly za tento rok poslední.
Vzhledem k tomu, že asi nebude příležitost se dětmi sejít a rozloučit se s nimi pro letošní rok, využíváme touto cestou popřát všem 
především pevné zdraví, láskyplný advent, šťastné a veselé vánoce a přejme si setkání v lepších časech.                                            Iveta Židlická

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

Těšíme se, že v novém roce bude líp a Rodinné centrum Domeček Nová střední škola 
naplánované přednášky budeme moci Prosincové nadechnutí bylo velmi krátké,                                    v Libereckém kraji
uspořádat a díky nim se obohacovat.přesto se nám podařilo uspořádat dva Dobrých zpráv není v dnešní době dostatek. 
                                                      Slávka Kasalovákluby, které proběhly venku při současném Proto s radostí oznamujeme, že ve spolu-

dodržování hygienických pravidel. práci Libereckého kraje a Jednoty bratrské 
Vánoční koledy pro seniory Také jsme mohli být spolu při přednášce, vzniká nová střední škola v Hejnicích. Již 
                           z Klubu Evergreen 55 + která tentokrát byla pouze pro přihlášené delší dobu bylo zřejmé, že je k lítosti mno-
  Letos jsme nemohli uspořádat vánoční posluchače, aby byly splněny předpisy pro hých pro nedostatek uchazečů o lesnictví 
posezení pro seniory v Bételu. Proto jsme se sdružování lidí. Téma přednášky „Matka – neudržitelné, aby Střední škola hospo-
rozhodli potěšit tuto generaci zpěvem dcera“ přináší vždy mnoho otázek, protože dářská a lesnická Frýdlant fungovala ve 
koled pod okny jejich domovů. Zpívání každá žena možná není matkou dcery, ale dvou střediscích. Před Libereckým krajem i 
probíhalo od poslední adventní neděle do vždy je dcerou. V různém věku se pozice ve městem Hejnice stála otázka, jak naložit s 
úterý pod okny obou domů s pečovatelskou vztahu s druhou velmi blízkou ženou vyvíjí a méně využívaným areálem v Hejnicích. 
službou, ale i před dalšími domy po pokaždé jsme postavené do řešení vznik- Jednota bratrská, církev, která dala národu i 
Chrastavě. Vždy zaznělo několik koled a lých situací. Přednášející Jolana Krásná, světu Jana Amose Komenského, dlouho-
vánočních přání. Ani zima ani roušky nás předsedkyně Asociace Comeniana, mimo době toužila ke svým mateřským a 
neodradily a tak věříme, že jsme naše milé jiné rozkrývala jednotlivé vývojové fáze. základním školám založit rovněž školu 
povzbudili. I přes omezení dané corona-Určitý nezaujatý pohled nás uklidnil v tom, střední. Před dvěma lety nabídl Liberecký 
virem jsme mohli společně strávit pár že i když prožíváme něco negativního, je kraj zmiňované prostory právě Jednotě 
radostných chvil. vždy naděje k nápravě. Odpuštění je klíč ke bratrské, která již více jak deset let usilovala 

                                  Kateřina Helisovásblížení i vyřešení dlouhodobých křivd a o založení střední školy v Chrastavě. Zde 
nedorozumění. Nezapomnělo se ani na vý- bylo zásadním limitem právě získání odpo-
znam otce jako protipólu matky ve formo- vídající budovy vhodné k umístění zamýšle-
vání osobnosti dcery, protože ten také né střední školy. Po zvážení možností Jed-
utváří hodnoty, životní postoje a pocit bez- nota bratrská ustoupila od původního 
pečí dospívající dcery. plánu a souhlasila s přesunem své školy 
V následné besedě zaznívaly příběhy ze právě do Hejnic. Tímto krokem zde napo-
života. Část diskuse byla věnována otázce mohla k zachování středního školství. 
dcer v adolescentním věku o tom, jakým Společný záměr stvrdilo Memorandum 
způsobem se osamostatňují do života, jak mezi Libereckým krajem, Jednotou 
zvládnout toto období, které je stejně ná- bratrskou a městy Frýdlant a Hejnice. Na 
ročné jako důležité. tomto základě Jednota bratrská připravuje 
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otevřít Střední školu pedagogickou a Předškolní a mimoškolní pedagogiku, vého studia v oboru Sociální činnost.
sociálně právní a střední zdravotnickou která přímo navazuje na Blahoslavův odkaz Je před námi ještě mnoho usilovné práce, 
školu Jana Blahoslava k 1. září roku 2021.  a bude připravovat pracovníky, kteří se abychom byli připraveni 1. září 2021 
Škola je pro všechny studenty, kteří chtějí budou bezprostředně účastnit rozvoje nové přivítat nové studenty do školních lavic a 
žít „Život, který stojí za to“. To je naše moto. generace. Druhý obor, Veřejnosprávní čin- pokračovat tak i v dědictví, které nám 
Naše škola nese jméno předního rene- nost, připraví absolventy pro práci v různo- zanechává i minulá lesnická škola. Vážíme 
sančního učitele a biskupa Jednoty bratr- rodých oblastech správy věcí veřejných, od si jejích absolventů i učitelů a jsme rádi, že 
ské, Jana Blahoslava. Právě on byl jako pracovníků místních samospráv, přes bu- střední školství v Hejnicích díky spolupráci 
důstojný předchůdce Komenského u zrodu doucí právníky a manažery, až k pracov- kraje a Jednoty bratrské bude dál žít.
krásné češtiny Bible Kralické a zakla- níkům v sociálních službách.                                                                                                   
datelem významné střední školy v Ivan- V současné covidové době vidíme zároveň Jan Klas, biskup Jednoty bratrské
čicích, jež byla přístupná všem. Jako po- velikou potřebu pracovníků ve zdravot- Šimon Dvořák, člen rady Jednoty bratrské
kračovatelé v jeho díle cítíme velký závazek nictví, a proto do dalších let připravujeme 
zachování úrovně kvality vyučování i obor Zdravotnický ošetřovatel. V nepo-
hodnot tohoto významného muže našich slední řadě škola v dalších letech nabídne 
dějin. možnost dosáhnout maturity těm, kteří již 
Škola nabídne dva maturitní obory, získali výuční list, a to formou nástavbo-

Nástup zimního období přináší kromě uživateli kromě nebezpečí požáru i počítat na mostech, v lesních úsecích a ve 
radosti milovníkům zimy a vyznavačům možnost otravy oxidem uhelnatým. Ta vyjetých podélných stopách. Odstup mezi 
zimních sportů také řadu starostí a může nastat jak v případě špatně prů- vozidly je důležité udržovat větší než na 
nepříjemných událostí spojených s po- chodného komínového tělesa, tak i poru- suché vozovce. Minimálně tolik metrů, kolik 
klesem teplot, vytápěním objektů či chou samotného tepelného zdroje. činí polovina naší rychlosti v km. Mějme 
vznikem námraz a přívaly sněhu. Výjezdy Vzhledem k tomu, že záludnost úniku oxidu také na paměti, že vytápění vozu a 
hasičů v tomto období souvisejí převážně s uhelnatého spočívá v tom, že není vidět ani vytvářené teplo přispívá k větší únavě a 
požáry spojenými s provozem kotlů cen- cítit, doporučujeme při užívaní těchto ospalosti, proto je nutný pravidelný přísun 
trálního vytápění a dopravními nehodami. zařízení instalaci detektorů oxidu uhel- čerstvého vzduchu. 

natého. Zároveň bychom měli pamatovat na to, že v 
zimním období můžeme uvíznout na Požáry a otravy oxidem uhelnatým
silnicích v kolonách i několik hodin. Proto je Dopravní nehodyZastavme se nejdříve u problematiky topné 
vhodné při jízdách na delší vzdálenost mít sezóny a připomeňme si v této souvislosti Také pro snížení možnosti vzniku do-
plnou palivovou nádrž, ve vozidle deku, alespoň několik základních informací. pravních nehod v zimním období  je důležité 
případně teplé nápoje. Při jízdě do horských Základní lhůta pro čištění spalinové cesty dodržovat určitá pravidla. Rozhodně 
oblastí nezapomeňme na zimní řetězy, na pevná paliva s celoročním provozem bychom před jízdou neměli zapomínat na 
lopatu a trochu písku vhodného k (např. běžný rodinný dům), kde je výkon řádné očištění vozidla od sněhu a námrazy. 
podsypání kol vozu uvízlého na zledovatělé kotle do 50 kW, je 3x ročně. U spotřebiče na Malé průzory v čelním skle nejsou pro 
vozovce.kapalná paliva 2x ročně a 1x za rok je bezpečný výhled z vozu zdaleka dostačující. 

potřeba provést údržbu spotřebiče na Dejme za jízdy pozor také na padající sníh a 
plynná paliva. Vyhláška Ministerstva vnitra led ze střechy vozidel, díky kterému může Odstraňování ledu a sněhu ze střech 
číslo 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi dojít k dopravní nehodě. budov
spalinové cesty je benevolentní v tom, že Nezapomeňme na novelu zákona č. Za bezpečný stav a údržbu střech zodpo-
umožňuje občanům, pokud jsou toho 361/2000 Sb., o provozu na pozemních vídají výhradně majitelé objektů, kteří jsou 
schopni, si čištění spalinové cesty na pevná komunikacích, zákon č. 133/2011 Sb., v povinni průběžně odstraňovat sníh a led ze 
paliva provést svépomocí. Minimálně souvislosti s povinností používat v období střech, aby nebyla střešní konstrukce 
jednou do roka však musí komín pro- od 1. listopadu do 31. března zimní nadměrně zatížena a nedošlo k ohrožení 
hlédnout kominík. pneumatiky, pokud to stav vozovky kolemjdoucích lidí nebo majetku. Je tedy na 
Je-li před znovuuvedením zařízení do vyžaduje. A také na to, že pro jízdu na sněhu vlastnících nemovitostí údržbu provést 
provozu po klimaticky teplém období bychom je měli hustit o cca 20 kPa více, než vlastními silami nebo si včas zajistit 
zanedbána pravidelná údržba, hrozí jeho v létě. S tvorbou náledí je třeba nejčastěji specializovanou firmu, která sníh ze střech 

odklidí. Pokud to nejde, je třeba rizikový 
prostor alespoň viditelně označit nebo 
ohradit.
Obecně lze říci, že profesionální hasiči sníh, 
rampouchy nebo ledové převisy ze střech 
neodklízejí. Jsou určeni k záchranné 
činnosti a zasahují pouze tehdy, když jsou 
bezprostředně ohroženy životy, zdraví a 
majetek občanů. Mohou pomoci v místech s 
větším pohybem osob, zejména u budov s 
veřejným zájmem, jako jsou například 
školy, školky, zdravotnická zařízení, úřady, 
domovy pro seniory. U obecních budov 
mohou být na pomoc povoláni se svojí 
technikou dobrovolní hasiči, jejichž zři-
zovatelem je příslušná obec.

por. Mgr. Iva Michalíčková,
          koordinátorka preventivně výchovné 

činnosti HZS Libereckého kraje

Hasiči radí občanům: Mimořádné události spojené se zimním obdobím
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Inzerce je černobílá a uvnitř vydání. Barevná inzerce se sjednává na celý 
rok dopředu a její uzávěrka na rok 2022 bude 3. 12. 2021. 
Bližší informace získáte v kanceláři Společenského klubu.  
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