
Ve středu 6. ledna 2021 měli službu se pacienta povedlo tzv. „nahodit“. V tu a to do doby umístění pacienta do vozu 

dobu už na místo dorazila i sanitka RZSLK a RZSLK. strážníci Jan Loučka a David Novák. 
hlídka PČR. Hlídka MP nadále setrvala na Oběma našim strážníkům patří veliké V 09:48hod. operační důstojník PČR Martin 
místě a byla nápomocná zdravotnickému poděkování za zachování chladné hlavy a Havlíček telefonicky požádal hlídku MP, 
personálu např. nošením lékařského vyba- rychlého jednání, díky kterému byl lidský zda-li by mohla vyjet do ul. Na Hůrce 585, 
vení ze sanitního vozu, držením kapačky život zachráněn.kde se má nacházet muž, který, dle slov 
nebo přesunu pacienta na pojízdná vozítka     Zita Václavíková, místostarostkaoznamovatelky, zkolaboval. Na místo už 

jela RZSLK, přesto nás požádal o asistenci. 

Hlídka MP neprodleně vyjela a na místo 

dorazila současně s doktorem RZSLK. Ihned 

po příchodu do pokoje doktor rychlou kon-

trolou zjistil, že pacient nedýchá a nemá 

puls. Proto ho doktor společně s hlídkou MP 

položili na zem, kde strážník David Novák 

započal masáž srdce. Zatímco doktoři 

připravovali intubaci pacienta, podání 

adrenalinu a další úkony (příprava ven-

tilátoru, katetru apod.), strážníci Novák a 

Loučka se periodicky střídali v resuscitaci. 

Po zhruba 6 minutách a jednoho el. výboje 

V posledních dnech roku 2020 nás navždy 
opustil pan Vladimír Dlouhý, osobnost měs-           
ta Chrastavy 2009. 

Pan Vladimír Dlouhý proslul jako dlouholetý 
člen dobrovolného sboru hasičů, u kterých 
začínal již jako kluk v roce 1949. Ale zdaleka 
nejen to. Byl ústředním rozhodčím v biat-
lonu a v 50. letech 20. století spoluza-
kladatelem chrastavské cyklistiky. Byl 
taktéž dlouholetým členem Společnosti 
přátel historie města Chrastavy. 

Pana Vladimíra Dlouhého jsem si vždy velmi 
vážil a měl jsem ho rád. 

Čest  jeho památce.

Chrastava dne 6. 1. 2021 

                                       Michael Canov, starosta
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Opustil nás pan Vladimír Dlouhý, osobnost města 2009

Naše chrastavská městská policie (MP) opět zasahovala při záchraně lidského života

Usnesení z Rady města Chrastava
–

Vyjádření a omluva České pošty 
–

Chrastava získala na další akce
podporu z Evropské unie

–
 Nová kanalizace a rekonstrukce 

Vítkovské ulice na obzoru
–

Nabídka prádninových
příměstských táborů

–
Socha sv. Jana Nepomuckého

ve Vítkově je kulturní památka
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Vyjádření a omluva ve věci České pošty
Paralelně jako senátor (přímo v Senátu) a níků přepážky, kdy v jeden den nebyli do V následujících dnech ještě proběhne 
jako starosta (zavázán k tomuto zastu- haly vpuštěni všichni čekající zákazníci. O osobní jednání s generálním ředitelem v 
pitelstvem města) jsem podal stížnost na této skutečnosti jste byl informován ve- mé pražské senátorské kanceláři za účasti 
Českou poštu. Tato stížnost se týkala její doucí oblastní pošty Liberec 1, jež vy- kolegyně paní senátorky Heleny Pešatové 
činnosti v tom smyslu, že klienti v Chra- jádřila politování nad vzniklou nepří- z Frýdku-Místku, která se snaží řešit 
stavě, čekající v době zavírací hodiny na jemností a avizovala omluvu občanům obdobné problémy s nedostatečnou 
obsloužení z důvodů koronavirových Chrastavy.“ otevírací dobou poštou v městech a obcích 
opatření venku, již nebyli obslouženi a Obdobný dopis s totožným vyjádřením v v jejím senátním obvodu.   
současně proto, že se před nedávnem dané věci jsem následně obdržel jako 
zkrátila otevírací doba pošt na stovkách starosta od ředitele divize státní poštovní V Chrastavě dne 13.01.2021  
poboček v celé České republice, což zhor- služby a další jako senátor.                                                       Michael Canov
šuje podmínky klientů. 

Ministr vnitra Jan Hamáček mi odpověděl 
jako senátorovi, když vysvětloval důvody 
zkrácení provozní doby poboček. 

Ředitel kanceláře 1. náměstka ministra 
vnitra Pavel Vařeka mi odpověděl jako 
starostovi a byl mnohem konkrétnější. 
Pan ředitel obhajoval zkrácení provozní 
doby na poště v Chrastavě tím, že bylo 
současně se zkrácením otevírací doby 
nastaveno trvalé otevření všech tří dispo-
nibilních překážek.  Současně pan ředitel 
konstatoval, že v neděli 13. prosince byl u 
6 ze 7 doručovatelů pozitivní test na covid 
a v důsledku toho se tehdy dostala na 
poště  atmosféra do negativní hladiny. 
Především se však vyjádřil pan ředitel k 
tomu, že čekajícím klientům nebyl se za-
vírací hodinou umožněn vstup  na poštu a 
to doslova takto:  „Vzhledem k náročnosti 
vánočního provozu, obav z covid nákazy a 
únavy došlo k lidskému selhání pracov-

Okénko starosty města

Rada a zastupitelstvo města

Usnesení Rady města Chrastava č. 2021/1 dne11. ledna 2021
Rada města na svém zasedání projednala a usnesla se takto: 
- s c h v á l i l a                     
uzavření Dodatku čj. 1  čj. N/1/2021, jímž se ze Smlouvy o nájmu pozemku čj. N/17/2012 uzavřené dne 1. 5. 2012 s farmou Kordula s. r. o. 
vypustí pozemek prodaný za účelem výstavby rodinných domů par. č. 489/24, v k. ú. Dolní Chrastava
- s c h v á l i l a               
zřízení věcného břemene na pozemcích par. č. 786, 699/1 a 8/3, v k. ú. Dolní Vítkov, a na pozemcích par. č. 1214/1, 1212, 103, 1073, 69/1, 
1196 a 1159/2, v k. ú. Horní Vítkov, ve prospěch společnosti SVS a. s., jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby 
„LI 022 100 Chrastava, Horní Vítkov – přípojky k PD“, vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě čj. 
SBS/29/2020 
- s c h v á l i l a        
zřízení věcného břemene na pozemku par. č. 2/2 a 720/1, oba v k. ú. Andělská Hora u Chrastavy, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. 
s., jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby „IP-12-4011607 LB - Andělská Hora, ppč.2/1, vNN, vým. SP+kNN“, 
vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj. SBS/1/2021 
- s c h v á l i l a                                   
zřízení věcného břemene čj. VB/24/2020 na pozemcích par. č. 321/2, 330/3 a 1392/1, vše v k. ú. Chrastava I, ve prospěch Povodí Labe, 
státního podniku, jímž dojde k zajištění strpění umístění a provozování zatrubněného vodního toku „Jílového potoka“, za cenu 13.243,- Kč 
vč. DPH a náklady spojené se zřízením věcného břemene

2 - s c h v á l i l a    záměr pronajmout část pozemku par. č. 312 o výměře cca 50 m – zahrada, v k. ú. Chrastava I za účelem zřízení zahrady
- s c h v á l i l a
pojistnou smlouvu č. 4487255500 Pojistná smlouva – sdružené pojištění vozidla NISSAN CABSTAR, VIN VWASGFF2481057498, RZ 
4L35300 s Generali Česká pojišťovnou a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00  Praha 1, IČO: 45272956 
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Informace z městského úřadu

Hlášení poruch
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – ROZHLAS atd.

Na webových stránkách města Chrastava 

www.chrastava.cz byl zprovozněn odkaz 

„Hlášení poruch“, na kterém mohou ob-

čané, po vyplnění jednoduchého elektro-

nického formuláře, nahlásit jakoukoliv 

závadu týkající se VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, 

ROZHLASU, případně OSTATNÍCH závad. 

U OSTATNÍCH závad je možné případně při-

ložit i soubor s přiloženou fotografií, která 

upřesní místo a rozsah závady (např. vyvrá-

cená dopravní značka, nebezpečný strom, 

černá skládka, otevřený kanál, zimní 

údržba…). Věříme, že tento dnes již běžný 

způsob komunikace usnadní hlášení a 

evidenci různých druhů závad oběma 

stranám.

Petr Bezvoda,

vedoucí OUM MěÚ Chrastava

Turistické atrakce Świerzawy a Chrastavy v novém světle
Město Chrastava získalo v roce 2020 dotaci - současně se u 6 stromů kolem kašny mírnému posunutí termínu ukončení 
z Programu Interreg V-A Česká republika – objevila nová kovaná žárově zinkovaná projektu (o tři měsíce, tj. do 28. 2. 2021) a 
Polsko 2014–2020 na projekt „Turistické ochrana proti okusu zvěří především bylo rozhodnuto o zrušení 
atrakce Świerzawy a Chrastavy v novém - u všech 6 stromů došlo k novému pře- setkání zástupců obou měst a slavnostního 
světle“, registrační číslo projektu: dláždění, nejen z důvodu osazení kované „otevření“.
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0002047. ochrany, ale též z důvodu oživení jejich Na projekt byla poskytnuta finanční 
Dotace představuje 85 % z celkových kořenového balu.  podpora z Evropské unie.
uznatelných výdajů projektu, které činí 450 Świerzawa, náš partner v daném projektu, 

Mgr. Jakub Dvořák,tis. Kč (obdržená dotace tedy dosáhne provedla v rámci společného projektu nové 
vedoucí ORM MěÚ Chrastavamírně přes 380 tis. Kč). Projekt se na české osvětlení kostela Sv. Jana a Kateřiny a 

straně týkal náměstí 1. máje, kde bylo vybraných stromů na nádvoří kostela. Ing. Jiří Vodička,
realizováno toto: Vlivem pandemie nemoci covid-19 došlo k ORM MěÚ Chrastava
- bylo vyměněno 6 lamp veřejného 
osvětlení, které byly nahrazeny novými 
úspornými led diodovými lampami

www.chrastava.cz
(hlášení poruch)
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Nové stanoviště antigenního testování na Covid 19 v Hrádku nad Nisou

Podpora turistického potenciálu Lwówku Śl. a Chrastavy

Statistika nuda je, má však cenné údaje

Dle informace pana místostarosty Pavla Farského z Hrádku nad Nisou bylo zřízeno nové pracoviště  antigenního testování na Covid 19.
Vzhledem k dostatečné kapacitě tohoto pracoviště nabízejí možnost se nechat bezplatně otestovat. Tato nabídka platí i pro občany 
Chrastavy. 
Testování je kompletně hrazeno osobám se zdravotním pojištěním v ČR a to v rozmezí jednou za 5 dnů (nezapomenout průkazku Zdravotní 
pojišťovny).
Testování bude probíhat v objektu sokolovny – Sokolovna, Legionářská č. p. 269, Hrádek nad Nisou.
Toto testování je určeno pouze pro bezpříznakové osoby a je zdarma.

Odkaz na rezervační systém:   https://www.hradek.eu/page3.aspx?zaz=2614-29191

Zita Václavíková, místostarostka

Město Chrastava uspělo s žádostí z Pro- infotabule o rozměru 1m x 1,4 m s podrob- realizací tak, aby do června t. r. bylo vše 
gramu Interreg V-A Česká republika – instalováno. O ukončení celého projektu nými informacemi o historii, to vše uvedené 
Polsko 2014–2020 na projekt „Podpora vás opět budeme informovat na webu ve čtyřech jazykových mutacích (česky, 
turistického potenciálu Lwówku Śl. a Chra- města Chrastava i v Chrastavských listech.

anglicky, německy a polsky).   
stavy“, registrační číslo projektu: Na projekt bude poskytnuta finanční Lwówek Ślaski, náš partner v daném pro-
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0002442 a zí- podpora z Evropské unie.jektu, provede v rámci společného projektu 
skalo dotaci ve výši 85 % z celkových uzna- revitalizaci svého městského, tzv. Jorda- Mgr. Jakub Dvořák,
telných výdajů projektu, které činí 12.190,- novského, parku.

vedoucí ORM MěÚ ChrastavaEUR. 
Ing. Jiří Vodička,V rámci projektu budou parky T. G. M. a ve V současné době ze strany města Chrastava 

ORM MěÚ Chrastavaprobíhají přípravné kroky před vlastní Vítkovské ulici nově osazeny prvky malé 

architektury, tj. lavičkami s opěradly, sto-

jany na kola a odpadkovými koši. Dále 

budou v každém parku instalovány dvě 

V níže uvedených číslech vám přinášíme údaje o občanech za rok 2020 v Chrastavě k 31. 12. 2020.

Celkový počet obyvatel:     6 236
Počet přihlášených:                 404
Počet odhlášených:                  213

Ivana Loučková, vedoucí Kanceláře starosty

Počet úmrtí:                                  70
Počet narozených:                      55
Počet zlatých svateb:                  4
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Pozor na splatnosti poplatků za odpady a za psa
Od loňského roku Městský úřad Chrastava nezasílá složenky s výzvami k zaplacení  poplatku za odpad a ze psů. Výše poplatku za odpad pro 
letošní rok zůstává stejná 500,- Kč za poplatníka.

Splatnost poplatků :
1)  ODPAD: splatnost 30.4.2021, číslo účtu u České spořitelny, a.s.: 20036-0984852379/0800, variabilní symbol je stálé číslo poplatníka.
                        Při platbě za více osob vypsat variabilní symboly do zprávy pro příjemce platby. 
2) ZA PSA: splatnost 31.3.2021, číslo účtu u Sberbank CZ a.s. : 4200099066/6800, variabilní symbol je číslo poplatníka pro poplatek 
                       ze psů, specifický symbol 1341. 

Případné dotazy Vám odpovíme na telefonu 485 363 854, 851, mail : odpady@chrastava.cz
Platit můžete bankovním převodem. Na pokladně úřadu hotově i kartou po dobu nouzového stavu pouze v pondělí a středu v čase 9-12 a 
15-17 hodin.

Děkujeme za Vaše správně označené a včas zaslané platby.                Kolektiv hospodářsko-finančního odboru Městského úřadu Chrastava

Rekonstrukce Vítkovské ulice na obzoru Z činnosti Městské policie
Již v  letošním a v příštím roce by mělo dojít První podmínku, že město na své náklady - Na základě oznámení pomoc osobě vyso-
ke kompletní rekonstrukci ulice Vítkovské.  zajistí zpracování projektové dokumen- kého věku při ztrátě orientace v centru 
Ta bude sestávat ze tří relativně samo- tace, jsme již splnili. Druhou, že se musí města. Po zjištění totožnosti, byla osoba 
statných akcí – nová kanalizace, nový jednat o situaci, kdy to logicky vyplývá i z převezena do místa trvalého bydliště.
chodník a rekonstrukce samotné krajské dalších okolností (v našem případě, když už - Usměrňování dopravy v lokalitě Horní Vít-
komunikace. se totálně rozkope komunikace kvůli kov při poruše el. zařízení.

kanalizaci a smluvně explicitně, že se získá Nová KANALZACE - Řešení přestupku na úseku občanského 
dotace z IROPu za účelem navýšení bez-Příprava na výstavbu nové kanalizace byla soužití. Událost vyřešena dle zákona.
pečnosti tj. nový chodník) jsme splnili též. zdaleka a jednoznačně nejkomplikovanější. - Na základě oznámení pátrání po osobě, 
Komunikace by měla být rekonstruována, Tím nemám na mysli jednání s majiteli která již nebyla několik dní spatřena sou-jak je již výše uvedeno, paralelně s vý-nemovitostí o technických záležitostech 

sedy. Po provedení šetření na místě bylo stavbou nového chodníku taktéž v příštím napojení apod., které je komplikováno vždy 
zjištěno, že dotyčná osoba je hospitalizo-roce.samo o sobě, ale především jednání o do-
vána v KN Liberec.      taci, které se zdálo původně beznadějné 
- Na základě oznámení poskytnutí první po-(více v článku a Tv reportáži z listopadu Doprava po dobu rekonstrukce
moci zraněné osobě  jevící známky podna-2019). Přitom získání dotace u této fi- Nepříjemnou, ale okolností vyplývající z re-

nančně nejnáročnější části bylo pro samot- pilého stavu. Následně na místo byla při-konstrukce ul. Vítkovské bude omezení 
nou realizaci stěžejní. Nakonec se dotaci ve dopravy po celou dobu jejího konání tedy po volána RZS Liberec, která osobu převezla 
výši  12 milionů Kč, představujících téměř dobu prakticky dvou let. Nepříjemnější to do KN v Liberci k dalšímu ošetření.
2/3 odhadovaných nákladů, podařilo získat bude o to více, že nezasáhne jen samotné - Řešení přestupu poškození cizí věci dle 
rozhodnutím ministra životního prostředí v obyvatele Vítkovské, ale především zákona č. 251/2016 Sb. 
samém závěru roku. zasáhne celý Vítkov. - Spolupráce s PČR při zadržení chovanců 
Přiznám se, že jsem boj o dotaci již chtěl 

VDÚŠ Chrastava při útěku. 
několikrát vzdát. Ale touha po nové kana- O detailech dopravních omezení budeme - Spolupráce s PČR při pátrání po řidiči lizaci byla u obyvatel této ulice tak mohutná  jednat s příslušnými orgány, ale v tuto chvíli 

motorového vozidla, který zavinil dopravní a tak jednotná, že mě to vždy donutilo k je naše představa zhruba následující:
nehodu na katastru města Chrastava a z dalším a dalším předem téměř bez- 1) Bude zcela vyloučen tranzit Vítkovem na 
místa nehody odjel. Výše uvedený řidič byl nadějným jednáním, která nakonec vedla k Albrechtice a Frýdlant

úspěšnému cíli. zajištěn a předám k dalším úkonům PČR.2) Nákladní doprava do a z Vítkova povede 
Realizace výstavby nové kanalizace by Spolupráce se zdravotnickou záchrannou přes Václavice  
měla být zahájena ještě v letošním roce, službou Liberec.3) Osobní doprava (včetně malého školního 
nejčasnější možný termín je květen.  Odchyt čtyř toulavých zvířat – 2 předána autobusu) bude moci využívat (buď na 

majiteli, 2 umístěna do útulku.semafory nebo jednosměrně) cestu 
Nový CHODNÍK parkem nad počátkem ul. Vítkovské a dále 

Podmínkou jeho realizace bylo taktéž zí- Sportovní ulicí. Cesta  oběma směry bude Činnost MP Chrastava
skání dotace. Tu se podařilo získat z IROPu  možná kolem „pětistovky“ .     Kontrola okrajových částí města – Vítkov, (dotace z EU) již v září ve výši téměř 5 

Vysoká, Víska, Kolonka, Andělská Hora, milionů korun, představující 90 % odha- Vzkaz na Richtrův Vrch a do ul. Sportovní Barandov, přehrada Luční, opakované dovaných nákladů. Jeho budování bude V současné době usilujeme o získání dotací kontroly zahrádkářských kolonií.probíhat paralelně s rekonstrukcí komu- na novou kanalizaci na Richterův Vrch a 
Kontroly dopravní situace v centru města a nikace do dokončení výstavby nové vodovod do horní části Sportovní ulice. 

kanalizace, což by mělo být v příštím roce.  okolí a přilehlém okolí.Pokud budeme úspěšní, předpokládáme i 
Dohled nad dodržováním nočního klidu a realizaci těchto akcí (ve Sportovní z do-
veřejného pořádku v celém katastru obce Rekonstrukce KOMUNIKACE  pravních důvodů ovšem nejdříve po 
Chrastava a Stráž nad Nisou. V nočních Vítkovská je krajskou komunikací. Libe- dokončení Vítkovské). 

recký kraj má velké požadavky na re- hodinách spolupráce s OO PČR Chrastava  
konstrukce svých komunikací po celém kraji při kontrole chatových oblastí, kontrole Chrastava dne  6. 1. 2021          
a proto si na rekonstrukce těch, na které se motorových vozidel a jejich řidičů.        Michael Canov, starosta
„dostane přednostně“ klade podmínky. 
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Kultura

Společenský klub Chrastava hledá lektory
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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

Chrastavská světýlka 

Tradice Chrastavských světýlek, pořá-
daných sborem Jednoty bratrské, je dlouhá 
více než deset let. V roce „covidovém“ však 
byla možnost uspořádání živého Betléma 
ohrožena. Vládní PES vrčel stupněm č. 4, 
což neumožňovalo větší shromáždění. V 
nařízeních se však našlo okénko možnosti. 
Rodiny, které spolu žijí, mohou také spolu   
putovat do Betléma. Takže tradičně 23.12. 
v podvečer se Chrastava proměnila v 
Betlém na počátku našeho letopočtu. 
Přihlášené rodiny se mohly zapsat u 
„římského sčitatele" na náměstí, podobně 
jako Josef s Marií tenkrát, a vydat se na 
cestu hledání chléva, kde se měl malý Ježíš 
narodit. Přes hospodu a pastýře, kteří se již 
od novorozeného Ježíše vrátili a hlídají u 
ohýnku své stádo, se dostali až k jesličkám, 
kde pozdravili Josefa, Marii i miminko a 
mohli malému Ježíšovi předat i vlast-
noručně vyrobené dárky. Archanděl 
ozbrojený i pořádným Božím mečem jim 
pak předal poselství od samotného Boha, 
který má v lidech zalíbení. Aby poutníci našli 
správnou cestu a nezabloudili, občas je 
cestou směrovali andělé. Těch bylo v Chra-
stavských ulicích 23. prosince vidět 
nemálo. Nakonec se dostalo i na neza-
registrované rodiny a sčítací tabule plná 
smajlíků je svědectvím o tom, že si to 
všichni i tentokrát řádně užili. S nadějí 
vyhlížíme, jaké překvapení nám přinesou 
další dny a i příští Světýlka.                 Jan Klas

Hasiči radí občanům
Vstup na zamrzlou vodní plochu nemusí být vždy bezpečný

Jakmile se hladiny rybníků, vodních nádrží a při delších a silnějších mrazech také řek pokryjí vrstvou ledu, lidé si vyráží zabruslit na čerstvý 
vzduch do přírody. V letošním roce je tato zábava vzhledem k četným koronavirovým omezením jiných sportovních aktivit ještě o něco 
lákavější a masovější. Aby se z romantiky a zdravé sportovní aktivity nestalo drama, dodržujte tato základní pravidla:
· Nevstupujte na led, dokud se nepřesvědčíte o jeho dostatečné síle a pevnosti (bezpečná síla ledu je minimálně 10 cm a led má 
namodralou barvu). Vždy záleží také na počtu osob, které se na vodní ploše pohybují.

· Pokud při vstupu na led slyšíte praskání, vraťte se ihned na břeh. 
· Na ledové ploše pokryté sněhem, kalužemi nebo nečistotami (např. listím, větvemi) dbejte zvýšené opatrnosti. Pozor také na 

praskliny.
· Pokud začne led při bruslení praskat, vraťte se ihned na břeh, případně si lehněte a rozložte tak svoji váhu. Pokuste se doplazit 

na břeh. Pokud to není možné, zůstaňte ležet a snažte se přivolat pomoc. 
· Jestliže se i přes veškerou opatrnost propadnete do ledové vody, nepanikařte. Prudkým kopáním nohama se snažte dostat na 

hladinu, paže rozložte ze široka na led a neustálým kopáním nohama se snažte dostat co nejdál na led a plazením co nejkratší 
cestou na břeh. 

· Pokud se propadne pod led někdo z vašeho okolí, nikdy se k danému místu nepřibližujte vestoje, ale v kleče nebo plazením. Na 
pomoc si vezměte hokejku, případně delší větev, bundu, opasek nebo lano. 

· Pokud začne praskat led i pod Vámi, ihned se vraťte na břeh a přivolejte hasiče prostřednictvím tísňové linky 150 nebo 112. 
· Zachráněnému se po vytažení z vody snažte zajistit teplo a suché oblečení. V případě šoku nebo silného podchlazení přivolejte 

zdravotnickou záchrannou službu na čísle 155. Při selhání základních životních funkcí zahajte okamžitě resuscitaci 
zachraňovaného a pokračujte v ní až do příjezdu záchranářů.

por. Mgr. Iva Michalíčková, koordinátorka preventivně výchovné činnosti HZS Libereckého kraje
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Již od roku 1973 pořádá náš odbor KČT zimní pochod okolím Chrastavy nazvaný 
Chrastavské šlápoty. Je to tradice, které se každý rok účastní mnoho příznivců turistiky. 
Přicházejí nejen občané Chrastavy, ale i turisté z jiných odborů, také návštěvníci z Německa 
a Polska. A jejich počet stále narůstá. Proto nás velmi mrzelo, že z důvodů všem nám 
známých se tato akce poprvé musela zrušit. 

9. leden 2021 byl datem Chrastavských šlápot.  A nás velmi potěšilo, že se lidé rozhodli 
projít po stopách Chrastavských šlápot individuálně, zavzpomínat, což dokládaly 
fotografie na Facebooku, emaily i vyprávění zúčastněných. I z našich řad se vydalo několik 
turistů, těch, kteří každoročně akci zabezpečují a nemohou zažívat setkávání na 
kontrolách. I to nám všem chybí, dodržovat nařízení je obtížné, ale snad vše brzy skončí a 
zase bude líp.

Pohyb je důležitý, to si v této době asi všichni více uvědomujeme. Proto jsme se rozhodli 
nabídnout několik tipů na  procházku či výlet o víkendu s rodinou nebo s partnerem. Najdete 
je již nyní na našich webových stránkách ve fotogalerii. Budeme výlety obměňovat, tak je 
sledujte. Poznávejte naše okolí.

https://kctchrastava.proweb.cz/

Také chceme uveřejnit další tipy na výlety na naší vývěsce, která se nyní renovuje. Je v 
podloubí u IC.

Pokud si některý z nich vyberete, pošlete nám fotografie na email 

  

Zd. Novotná, KČT Chrastava

kct.chrastava@seznam.cz

Sportovní zpravodajství

Sportovní zpravodajství

Pohyb jako vykročení ke zdraví a dobré náladě Odešla legenda, sportovec, kuželkář
 Oznamujeme  všem:  v pátek 8. ledna 2021 
nás ve věku nedožitých 82 let náhle opustil 
do poslední chvíle aktivní sportovec - kužel- 
kář FRANTIŠEK DOSTÁL. Členem oddílu ku-
želek byl Fanda více než 50 let  a  za tu dobu 
ho všichni  poznali  jako aktivního hráče, 
trenéra mládeže,  rozhodčího,  pokladníka,  
kvalitního údržbáře,  spolehlivého člena a 
hlavně kamaráda.
Skutečně  můžeme  říci, že František Dostál 
byl legendou. Byl totiž posledním ze sku-
piny bývalých členů-nestorů kuželkářské-
ho oddílu,  kteří stáli u zrodu a dobudování   
chrastavské  kuželny.  Aktivně se po celou 
dobu účastnil všech sportovních i ostatních 
akcí organizovaných naším sportovním 
oddílem.
Tak tedy  Fando, kamaráde,  se smutkem v 
srdci se s Tebou všichni loučíme. 
 
Členové oddílu kuželek Spartaku  Chrastava

Český svaz ochránců přírody vyhlašuje Rok mokřadů, tůní a rybníků a přibližuje tato překvapení. Sledujte aktuality na webových 
2021 rokem  vážek a nabízí finanční pomoc i místa veřejnosti. Nabízí však také finanční stránkách www.csop.cz.
na jejich ochranu. pomoc dalším subjektům, které by se chtěly G e n e r á l n í m  p a r t n e re m  N á ro d n í h o  

do ochrany (nejen) vážek zapojit. V rámci Během roku budou – dovolí-li koronavir - po programu ČSOP Ochrana biodiverzity jsou 
Národního programu ČSOP Ochrana celé České republice probíhat zajímavé Lesy České republiky, s.p., program je dále 
biodiverzity mohou spolky žádat o finanční aktivity, díky kterým se veřejnost dozví více spolufinancován Ministerstvem životního 
podporu jak na mapování vzácných druhů, o této pozoruhodné skupině hmyzu i o prostředí, Nadačním fondem Veolia a 
tak na drobnější praktická opatření v te-prostředí, ve kterém žijí. Již nyní však ČSOP Nadací Ivana Dejmala.
rénu, mimo jiné právě třeba na obnovu tůní, nabízí finanční podporu aktivit na pomoc ---------------------------------------------
které potřebují vážky pro své přežití. Ti, vážkám. Bližší informace: Jan Moravec, Český svaz 
kteří se chtějí starat o nějakýmokřad Proč zrovna Rok vážek? Krom toho, že ochránců přírody, tel.: 777 063 340
dlouhodobě, se mohou zapojit do dalšího vážky jsou krásné a samy o sobě pozo-
programu ČSOP – založit pozemkový ruhodné, jsou i symbolem zachovalých 
spolek. Pozemkové spolky jsou organizace, vodních ploch a mokřadů. Míst, kterých je i 
chránící cenné přírodní lokality a pečující o přes řady politických proklamací o nutnosti 
ně na základě vlastnického či smluvního zadržování vody v krajině stále větší 
vztahu k pozemkům. ČSOP nabízí zájem-nedostatek. Nejen, že se neobnovují 
cům o založení pozemkového spolku dostatečně rychle, ale leckde dosud i mizí 
pomoc nejen finanční, ale i metodickou, ( jsou zaváženy a podobně) či jsou 
odbornou a právní. Bližší informace o obou nevhodným hospodařením (např. inten-
programech ČSOP i o aktuálně vyhlášených zivní chov ryb) degradovány. Český svaz 
výběrových řízeních, jejichž uzávěrka je v ochránců přírody by rád, aby si lidé začali 
polovině března, najdete na webových mokřadů více vážit; napomáhali jejich 
stránkách www.csop.cz.obnově a bránili jejich zániku. Nejen jako 
Vyhlášením tematického roku by ČSOP rád míst, ke kterým obracíme své zraky coby k 
upozornil na ohrožení konkrétní skupiny přirozené „klimatizaci“ v dobách letních 
rostlin či živočichů a vyzval veřejnost k veder, ale i míst plných života, plných 
zapojení do její ochrany. Očekávat během nejrůznějších – mnohdy i velmi vzácných – 
roku můžete vycházky za tajemstvím mo-rostlin a živočichů. Právě vážky, tyto létající 
křadů, putovní výstavu o vážkách a jejich drahokamy, jsou toho symbolem.
ochraně, „vážkařské“ soutěže i lecjaká Český svaz ochránců přírody pečuje o řadu 

Český svaz ochránců přírody vyhlašuje Rok vážek

mailto:kct.chrastava@seznam.cz
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Socha sv. Jana Nepomuckého nad Vítkovem prohlášena kulturní památkou
Socha sv. Jana Nepomuckého nad Vítkovem 
u bývalé tzv. „pětistovky“, která byla 
zrestaurována v roce 2014 péčí členů 
Společnosti přátel historie města Chrastavy 
(odborný restaurátorský zásah provedl 
Radomil Šolc a Josef Tichý), byla na konci 
roku 2020 prohlášena za kulturní památku.
Návrh podal ve spolupráci s Městem Chra-
stava a Národním památkovým ústavem v 
Liberci člen SPHMCH Ivan Vydra.
Krátce z historie vzniku sochy...
Sochu nechal v roce 1804 zřídit Anton 
Sieber z Dolního Vítkova čp. 1 (rychtář obce 
Dolní Vítkov). Nejstarší zápis o existenci 
tohoto díla pochází ze soupisu drobných 
sakrálních památek farnosti Vítkov z roku 
1835.
Uprostřed přední strany podstavce, zhoto-
veného kamenickým mistrem Michaelem 
Bergmannem z Jítravy, měl být původně 
reliéf Panny Marie Staroboleslavské. Mapa 
stabilního katastru z roku 1843 ale sochu 
nezachycuje. Revizní zápis evidence sakrál-
ních památek vítkovské farnosti z roku 
1855 uvádí, že v roce 1854 byla při bouřce a 
větru socha vyvrácena, spadla a byla 
roztříštěna a Franz Breuer ji nahradil novou 
figurou sv. Jana Nepomuckého.  Zápis ve 
farní kronice též zmiňuje, že v roce 1905 tehdy kam, ptal jsem se, ale neměl jsem před Bohem,“  není už dnes pravdivý. Díky 
došlo k dalšímu poškození sochy, zřejmě štěstí. A tak kapitola v mojí knize uve- neznámým obnovitelům. Díky. A kdybyste 
vandalem, a některé části sochy byly řejněná na stranách 77 – 78 má název „Dvě se chtěli ozvat, zavolejte mi, budu rád.
ulomeny (nahrazeny pravděpodobně až při sta let Pradeova kříže“ a nevyznívá příliš 
zásahu v roce 2014). optimisticky.                   Ivan Vydra, člen SPHMCH a patriot 
Socha měla také význam při náboženských O to víc jsem byl potěšen, když jsem v roce (tel.: 603 260 778)
obřadech ve Vítkově. Od roku 1835 se k 2020 na sestavený kříž narazil u téže cesty, --------------------------------------
soše sv. Jana pořádala každoroční procesí. jen pár metrů od původního místa. Přiznám FOTO:
A tak má Vítkov další památku chráněnou se, nevím, kdo si dal tu práci a kde ta léta nahoře vlevo - socha po rekonstrukci 
státem. Ve Vítkově k nim patří ještě kostel kříž byl. Mám radost z toho, že prostě je a v roce 2014
Navštívení Panny Marie, na kterém v loň- rád k němu příjdu zapálit svíčku. Mám nahoře vpravo - stav před restaurátorským 
ském roce proběhla rozsáhlá rekonstrukce radost i z toho, že můj závěr kapitoly, že zásahem
střechy kostelní lodi, hrázděný podstáv- „skončil příběh dalšího němého svědka, dole - obnovený Pradeův kříž z roku 1813 
kový dům čp. 34 (též v rekonstrukci) a bodu v krajině, který byl postaven láníkem 
krucifix – Hofmannův kříž z roku 1815 Josefem Pradem s láskou k půdě i pokorou 
(restaurátorský zásah organizovalo město 
Chrastava v roce 2014.

Znovunalezený Pradeův kříž
Dále bych chtěl zmínit jednu malou 
vítkovskou záhadu. Když jsem v roce 2014 
psal a vydal knihu o drobných sakrálních 
památkách na Chrastavsku, prováděl jsem 
s přáteli i odborníky údržbu a restaurátor-
ské zásahy na většině z nich. Našli jsme 
tenkrát ve Vítkově také rozvalený, ale zcela 
kompletní, pískovcový Pradeův kříž (avšak 
s uraženým litinovým křížem) pod Pšenič-
kovým vrchem v údolí v zátočině polní cesty. 
Měli jsme tehdy radost, že jeho postavení 
nedá tolik práce. Když jsme však s kolegy 
přišli, abychom křížek postavili, jako by se 
po něm slehla zem – zmizel. Sháněl jsem se 
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Virtuální veletrh skončí již 31. ledna 2021 a spolu s ním má každý žák nejvyšší čas vybrat si 
tu nejvhodnější střední školu, přihlášky lze totiž podávat jen do 1. března 2021. 
Pokud tedy ještě nemáte jasno v tom, na jakou střední školu byste v příštím roce rádi 
zamířili, na webových stránkách veletrhu najdete spoustu inspirace a velké množství 
informací o jednotlivých školách, ale i možnostech dalšího uplatnění po studiu.
Hlavní součástí veletrhu EDUCA ONLINE je představení medailonků všech zapojených škol, 
se kterými se běžně můžete setkat na EDUCE na ploše Home Credit Areny. A věřte nebo ne, 
do zákulisí škol díky nim nahlédnete ještě o něco lépe než na běžné EDUCE. Kromě 
multimediálních vizitek škol si v rámci EDUCY ONLINE můžete pustit také EDUCA podcast 
plný rozhovorů se zástupci škol i firem, zpětně shlédnout vysílání Studia EDUCA a EDUCA 
UP, které proběhlo při zahájení veletrhu EDUCA ONLINE.
Tak neváhejte a prozkoumejte virtuální Educu co nejdříve, času už moc nezbývá!
Odkaz:
https://www.educaliberec.cz/educa-online-117/

EDUCA ONLINE jde do finále

Inzerce

Liberec, Jablonec nad Nisou 102.3 FM

 

|

 

Frýdlant 97.4 FM | Harrachov 107.9 FM

Semily 103.4 FM

 

|

 

Česká Lípa 94.3 FM

 

|

 

Jablonné v Podještědí 105.4 FM

Turnov 91.5 FM

 

| Nový Bor 104.9 FM

ZPRÁVY Z REGIONU

ČESKÉ PÍSNIČKY

ZAJÍMAVÍ HOSTÉ 

DOBRÉ RADY

ATRAKTIVNÍ SOUTĚŽE

liberec.rozhlas.cz | R–LBC |

PRODÁM BYT 3 + 1, Boženy Němcové 23, Jablonec Nad 
Nisou - Mšeno ve 3 poschodí. Telefon  723 438 531,

na SMS nereaguji.

Dostupnost - 5 min. zastávka MHD, Penny - 7 min, Kaufland, 
Albert, Obi - 10 min. Přehrada - 15 min, les. Chirurgie, ušní, 
nosní, rentgen - 150 m. ZŠ, školka - 10 min, parkoviště před 
domem + velké parkoviště 200 m u čokoládovny. 

Výhled na Prosečský hřeben a na druhou stranu do parku 
(modříny, borovice, listnáče) příjemné v každém období.

Jedná se o byt družstevní - osobní vlastnictví připadá v 
úvahu v květnu 2026, kdy bude mít družstvo splacený úvěr u 
banky. Zateplení, rekonstrukce balkónů, výtah, nové 
vchodové dveře.

Kamila Škáchová, Střelecký Vrch 687, Tel.   721 151 278

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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Informační centrum Chrastava
knihy / publikace / turistické a cyklistické mapy

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

propagační předměty města Chrastavy

informace o pamětihodnostech Chrastavy
kopírování / internetový klub / prodej eVstupenek

průvodcovství v muzeích a galerii

i

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

Všichni naši zaměstnanci, kteří projevili jimi každý den řídíme.
zájem o očkování vakcínou proti Covid-19, Vakcinacivnímáme jako nejefektivnější 
ho mají za sebou. Vstříc nám s aplikací způsob, jak dlouhodobě zastavit šíření 
vakcíny vyšlynemocnice Jilemnice a  Zdra- epidemie u nás i ve světě. Důkazem toho je 
votní ústav v libereckých Vratislavicích, koneckonců i historický vývoj - zavedení 
kterým děkujeme. vakcinace pomohlo už v minulosti ke sní-
Očkování a důsledné dodržování 3R (ruce- žení či dokonce vymýcení řady nemocí, 
roušky-rozestupy) vnímáme jako jedinou například pravých neštovic, dětské obrny či 
cestu k výhře nad nemocí Covid-19. Nechrá- záškrtu.
níme jen sebe, ale zejména naše pacienty, Abychom získali kolektivní imunitu, je třeba 
které nechceme nijak ohrožovat, ať už tím, proočkovat 65 – 70 % populace. Každý, kdo 
že je přes veškerou opatrnost nakazíme se naočkuje, tedy pomáhá ochránit ty, kteří 
nebo tím, že kvůli nemocným záchranářům tak kvůli svému zdravotnímu stavu učinit 
k nim nebude mít kdo vyjíždět. A zároveň je nemohou. Vzhledem k tomu, že vakcíny 
pro nás očkování významným výrazem jsou vyvíjeny pro dospělé, nejsou zatím 
solidarity se všemi, kdo s touto nemocí vhodnépro děti nebo těhotné ženy. I ty bude 

praktickým lékařem. Očkování je dobro-bojují nebo se jakýmkoliv způsobem dotkla muset ochránit kolektivní imunita.
volné a je také plně hrazené z veřejného jejich života. Chceme návrat k normálu a Pokud má někdo obavy, zda je pro něj ze 
zdravotního pojištění. přejeme ho všem kolem sebe. Věříme prin- zdravotních důvodů očkování vhodné, má 
                                                    Michael Georgievcipům moderní medicíny, koneckonců se možnost vše konzultovat předem se svým 

Chráníme sebe, chráníme pacienty, jdeme příkladem

V lednu Chrastavu zasypal sníh na fotografiích Jany Zahurancové
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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

1990 – 2021
měsíční zpravodaj městského úřadu v Chrastavě

zakázková výroba nábytku

kuchyně

skříně

doplňky

tel.: 603 272 837

Ing. Lambert Medřický
1990 – 2021

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

31 let s Vámi...

VÝROBA REKLAM
GRAFICKÉ STUDIO

TISKÁRNA

www.recodesign.czwww.recodesign.cz

Vítkovská 468 / CHRASTAVA
  

VÝROBCE REKLAM   TISKÁRNA

                   ... již od roku 1990

tabule /  / samolepky / 

 / knihy /  / vizitky /  

 

bannery polepy automobilů

letáky tiskopisy infosystémy 

603 260 778 

reco.design@volny.cz@

ZEMNÍ
PRÁCE
TERÉNNÍ Ú PRAVY
DOVOZ SYPKÝCH HMOT
PRODEJ ŠTĚRKU A PÍSKU
BOURÁ NÍ HYDRAULICKÝM
 KLADIVEM
VYVÁ ŽENÍ SEPTIKŮ
Ú KLID SNĚHU
KONTEJNERY
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