
Město Chrastava zřizuje pietní místo za 
oběti pandemie z řad občanů Chrastavy. 
Místo je zřízeno přímo na a před budovou 
radnice. 

Čest památce a věčná vzpomínka na oběti 
pandemie.  

Chrastava dne  1. 4. 2021       Michael Canov 

Město Chrastava bylo osloveno architekto- zastávkou.  
nickou kanceláří, která v zastoupení vlast- Rada města, či dokonce zastupitelstvo mě-
níka předmětných pozemků předložila k sta, má pravomoc stanovisko města, sta-
vyjádření studii nového bytového domu na rostou vyjádřené, změnit, pokud se tak roz-
sídlišti na Střeleckém Vrchu. Za město jsem hodne. Pokud nikoli, budu se za město jako 
jako starosta města vydal ZÁSADNĚ NE- za budoucího účastníka řízení  snažit reali-
SOUHLASNÉ stanovisko. Dle mého názoru zaci stavby tohoto bytového domu zabrá-
se do již tak dost husté zástavby na sídlišti nit.  
další čtyřpodlažní panelák (o 16 bytech) Chrastava dne  20. 4. 2021     Michael Canov 
nehodí. Bydlícím poblíž by se zhoršila úro-
veň bydlení, zcela 
zbytečně by ubylo 
zeleně a potřeb-
ných 36 parkova-
cích míst (2x počet 
bytů 16 + náhrada 
za 4 zrušená mí-
sta) by nejen ubra-
lo stávající zeleň, 
ale musela by být 
zčásti umístěna 
zcela nevhodně i 
n a  s o u č a s n o u  
travnatou plochu 
za autobusovou 
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Bankomat České spořitelny V mezidobí bude
mobilní bankomatK poslednímu dubnu dostala Česká 

spořitelna výpověď vlastníka budovy k 
bankomatu umístěnému v Turpišově ulici, 
kde do letošního roku sídlila její pobočka. 
Nové umístění bankomatu bude (zvenku 
přístupné) v budově radnice.  Z technických 
důvodů zřejmě však až v letních měsících 
takže několik měsíců bankomat České 
spořitelny v Chrastavě nebude. 
V současných dnech probíhá stále jednání 
města s vedením České spořitelny ohledně 
výjimky, aby byl v Chrastavě (přestože dle 
propočtů České spořitelny nevycházejí 
parametry) umístěn nejmodernější ban-
komat vyšší třídy, tzv. vkladový, který 
dokáže i přijímat platby. Ing. Michael Canov, 
Chrastava  8. 4. 2021 starosta města Chrastava 

Nedávno jsme informovali veřejnost, že v 
mezidobí, po odstranění bankomatu z Tur-
pišovy ulice, před instalací nového v budo-
vě radnice, bude Chrastava bez bankomatu 
České spořitelny. 
Tak to ale nakonec nebude. Česká spoři-
telna se rozhodla tuto nepříjemnost obča-
nům nezpůsobovat a v mezidobí umístí 
před kino bankomat mobilní. 
Dle posledních informací by měl být mo-
bilní bankomat umístěn již příští pátek a 
nový bankomat na radnici možná bude 
instalován již v červnu. A jak to vypadá, 
mělo by se opravdu podařit získat výjimku 
a bankomat by měl být vkladový.  
Chrastava  15. 4. 2021
                           Ing. Michael Canov, starosta  

V pondělí 12. dubna 2021 došlo v celé České republice svým způsobem k historické události, která nemá v historii českého školství obdoby. 
A sice k částečnému obnovení provozu základních a mateřských škol spojenému s testováním všech žáků prvního stupně základních škol a 
předškoláků mateřských škol.
Dle mých informací proběhlo vše ve všech budovách jak na Základní škole Chrastava tak v Mateřské škole Chrastava tak v ZŠ a MŠ Vítkov 
bez sebemenších problémů a za výborné spolupráce všech.  
Chci tímto způsobem poděkovat opravdu všem, kteří se na zdárném průběhu podíleli, nejen ředitelům a pedagogům i nepedagogům škol a 
školní jídelny, ale také rodičům a především samotným dětem. 
Jsem rád, že došlo k alespoň částečnému obnovení školní a předškolní docházky, a věřím, že spolupráce pedagogů s rodiči a jejich dětmi 
bude i nadále zdárně pokračovat. 
Chrastava  12. 4. 2021                                                                                                          Ing. Michael Canov, starosta města Chrastava 

Omezený provoz a testování ve školách

Mimořádný jízdní řád do Vítkova

V souvislosti s realizací nové kanalizace, 
chodníku a rekonstrukcí komunikace ve 
Vítkovské ulici uvádíme mimořádný jízdní 
řád do Vítkova. Jsou zde některé nevy-
hnutelné změny, protože do Vítkova po celé 
období rekonstrukce bude zajíždět pouze 
malý bus, který jako jediný bude mít 
výjimku a bude moci jezdit v případě po-
třeby i po komunikaci vedené parkem nad 
Vítkovskou ulicí. Protože totožný malý bus 
bude muset zajíždět i na náves do Andělské 
Hory, nešlo se některým změnám a posu-
nům spojů vyhnout. Děkujeme za pocho-
pení.   
Chrastava  19. 4. 2021
                                               Ing. Michael Canov,

starosta města Chrastava

Křižovatka Vítkovské a Sportovní ulice



3

Mimořádný výlukový jízdní řád Chrastava – Vítkov a zpět
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Rada a zastupitelstvo města

Usnesení Rady města Chrastava ze dne 7. dubna 2021
Rada města na svém zasedání projednala a chodník vedený podél silnice III/27251 – údržbu dětského hřiště v Bezručově ulici, 
usnesla se takto: ulice Vítkovská“, za cenu 1.000,- Kč a ve výši 20.000,-- Kč a pověřila starostu 
- s c h v á l i l a náklady spojené se zřízením věcného města podpisem veřejnoprávní smlouvy 
1.  uzavření Smlouvy o nájmu pozemku čj. břemene; HFO/VP/2/2021/Sl; 
N/19/2021 na část pozemku par. č. 787/1 o -  s c h v á l i l a -  s c h v á l i l a

2 na základě žádosti pana Aloise Helebranta v souladu s § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o výměře cca 67 m  v k. ú. Andělská Hora u 
z á m ě r  p ř e c h o d u  p r á v  a  z á va z k ů  rozpočtových pravidlech územních Chrastavy, kterou uzavře Správa železnic, 
vyplývajících ze stávající Smlouvy o nájmu rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, státní organizace, a město Chrastava, za 
pozemku čj. N/038/2005 uzavřené dne 26. přijetí darů z pohotovostních zásob Státní cenu 1.474,- Kč/rok; 
9. 2005 ve znění Dodatku č. 1 čj. správy hmotných rezerv prostřednictvím 2.  uzavření Smlouvy o nájmu pozemku čj. 
N/044/2006 uzavřeného dne 3. 1. 2007 s M i n i ste r st va  š ko l st v í ,  m l á d e ž e  a  N/16/2021 na část pozemku par. č. 787/1 o 

2 paní Annou Helebrantovou, na pronájem tělovýchovy ve formě respirátorů třídy FFP výměře cca 22 m  v k. ú. Andělská Hora u 
části pozemku par. č. 13/1 o výměře cca 2 proChrastavy, kterou uzavře Správa železnic, 

2 a) Základní škola Chrastava, náměstí 250 m  – ostatní plocha, v k. ú. Chrastava I, státní organizace, a město Chrastava, za 
1.  máje 228, okres Liberec,  za účelem zřízení zahrady;účelem stavební akce: „Železniční přejezd 
p ř í s p ě v ko v á  o r g a n i z a c e ,  I Č  -  v z a l a   n a   v ě d o m í na trati 089 v km 9,010 Chrastava - 
72741643 - kusů 677 v hodnotě ukončení nájemného vztahu plynoucího ze Andělská Hora“, za cenu 484,- Kč/rok; 
22.476,40 Kč;Smlouvy o nájmu pozemku uzavřené dne - s c h v á l i l a 

b) Základní škola a Mateřská škola, 3. 7. 1995 s panem Milanem Jílkem z Dodatek č. 3, čj. N/21/2021 ke Smlouvě o 
Chrastava, Vítkov 69, příspěvková důvodu úmrtí nájemce;nájmu pozemků čj. N/18/2012 včetně 
organizace, IČ 72741724 – kusů 56 -  s c h v á l i l a dodatků č. 1 a 2, který uzavře město 
v hodnotě 1.859,20 Kč;záměr pronajmout část pozemku par. č.Chrastava a farma Bohuslav Pelc, a 

2 c) M a te ř s k á  š ko l a ,  C h r a s t a v a ,  pověřila starostu jejím podpisem; 366/1 o výměře cca 165 m – zahrada, v k. 
Revo lu č n í  4 8 8 ,  p ř í sp ě v kov á  -  z r u š i l a                           ú. Chrastava I za účelem zřízení zahrady;
organizace, IČ 72741881 – kusů své usnesení č. 2021/03/IV odst. 2 ze dne - s c h v á l i l a 
373 v hodnotě 12.383,60 Kč; 22. února 2021 z důvodu nepodepsání 1.   záměr pronajmout část pozemku par. č. 

2 d) Školní jídelna Chrastava, Turpišova Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 379/5 o výměře cca 100 m – ostatní 
343, okres Liberec, příspěvková věcného břemene č j .  SBS/6/2021 plocha, v k. ú. Dolní Chrastava za účelem 
organizace, IČ 69411123 – kusů protistranou;                  zřízení zahrady za podmínky doložení 
152 v hodnotě 5.046,40 Kč;-  s c h v á l i l a                     souhlasného stanoviska správce vodního 

-  v z a l a   n a   v ě d o m ízřízení věcného břemene na pozemcích toku s budoucím oplocením pronajímané 
zápis č. 5/2021 z jednání bytové a sociální par. č. 880/5, 968/3, 968/6, 1022/3 a plochy; 
komise ze dne 22. 3. 2021; 1450/6, vše v k. ú. Horní Chrastava, ve 2.  záměr vypůjčit část pozemku par. č. 

2 -   r o z h o d l a prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 720/1 o výměře cca 28 m – ostatní plocha,
uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší v jímž dojde k zajištění strpění umístění, v k. ú. Andělská Hora u Chrastavy za účelem 
zařízení azylového typu panu Juraji zřízení a provozování stavby „IV-12- zřízení zpevněného sjezdu na komunikaci; 
Demeterovi; 4019606, LB - Chrastava-ppč.1464/2, -  s c h v á l i l a
-   r o z h o d l a kNN+SS300“, vč. návrhu Smlouvy o návrh rámcové smlouvy o poskytování 
uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší v budoucí smlouvě o zřízení věcného poradenství při zadávání veřejných 
zařízení azylového typu panu Milanu břemene čj. SBS/7/2021; zakázek s poskytovatelem: RUNICON 
Žejdlovi; - s c h v á l i l a consulting s.r.o., Bratislavská 1488/6, 
-   r o z h o d l a na základě Návrhu na ukončení smlouvy Hostivař, 102 00 Praha 10, IČO: 01635671; 
uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší v doručeného dne 22. 3. 2021 ThMgr. -  s c h v á l i l a
zařízení azylového typu panu Jiřímu Šimonem Dvořákem, členem Rady Jednoty návrh smlouvy o dílo na realizaci opravy 
Augustovi; bratrské ukončení Smlouvy o uzavření Führichova domu v rámci projektu 
-   r o z h o d l a budoucí smlouvy nájemní čj. SBS/06/2013 „Podpora památek a jejich okolí“ se 
uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší v uzavřené dne 22. 4. 2013 s Jednotou zhotovitelem: DURANGO, s.r.o., Kopeckého 
zařízení azylového typu panu Janu Šulcovi; bratrskou, na budoucí pronájem nebyto- 186, 460 14   Liberec 14, IČ:   49097091; 
-  s c h v á l i l a,vých prostor v budově čp. 442 v Revoluční -  p r o j e d n a l a   a   d o p o r u č i l a   
aby při soudních jednáních ve věci vedené ulici, v Chrastavě, za účelem zřízení Střední s c h v á l i t
Okresním soudem v Liberci pod sp. zn. 13 C školy sociální a pedagogické Jana 1. změnu rozpočtu a investičního plánu – 
255/2020 mezi Českou republikou – Blahoslava; rozpočtové opatření na rok 2021 dle ust. § 
Ministerstvem pro místní rozvoj jako -  s c h v á l i l a                                   16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
žalobkyní a Městem Chrastava, jako 1. zřízení věcného břemene čj. VB/6/2021, na pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
žalovaným a Libereckým krajem - pozemku par. č. 1464/2, v k. ú. Chrastava I, pozdějších předpisů; 
Krajským úřadem Libereckého kraje, jako který je ve vlastnictví České republiky a s -  s c h v á l i l a
2. žalovaným „o úhradu regresivní částky právem hospodařit pro Povodí Labe, státní na základě žádosti poskytnutí neinves-
331.603,51 Kč s  př íslušenstvím“,  podnik, jímž dojde k zajištění strpění tiční účelové dotace Sboru Jednoty 
zastupoval účastníka řízení Město umístění a provozování dopravní infa- bratrské v Chrastavě, Bezručova 503, 463 
Chrastava tajemník MěÚ Chrastava Ing.  struktury v rámci stavby „Komunikace a 31 Chrastava, IČ 467 45 815, na opravy a 
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2Miroslav Chvála a pověřila starostu města dne 7. 9. 2020, na obsazení místa pláno- výměře 74,74 m , ve třetím nadzemním 
podpisem plné moci; vané léčebné rehabilitační péče ve podlaží zdravotního střediska v Polní ulici 
-  v z a l a   n a    v ě d o m í zdravotním středisku v Polní ulici v Chra- čp. 175, jež je součástí pozemku par. č. st. 
výsledek výběrového řízení, které vyhlásil stavě; 205 v k. ú. Dolní Chrastava, za účelem 
Krajský úřad Libereckého kraje na základě -  s c h v á l i l a zřízení ordinace léčebné rehabilitační péče;
podání návrhu městem Chrastava, schvá- záměr pronajmout vybranému uchazeči 
leného RM usnesením č. 2020/14/VII ze prostory sloužící podnikání o celkové 

Usnesení ZM Chrastava dne 12. dubna 2021
ZM na své schůzi projednalo a usneslo se takto: 

- schválilo  členy komise pro otevírání obálek při prodeji pozemku: Trpišovský Aleš, Reslová Daniela, Röbisch David

- schválilo
v návaznosti na své usnesení čj. 2020/04/X ze dne 31. srpna 2020 prodej dle geometrického plánu č. 1081-1555/2020 pozemku par. č. 
489/34 o výměře 39 m2 – zahrada, odděleného z pozemku par. č. 489/28, v k. ú. Dolní Chrastava, do vlastnictví pana Jiřího Teubnera, za 
cenu 6 000,- Kč a náklady spojené s prodejem, vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/2/2021 

- schválilo
v návaznosti na své usnesení čj. 2017/05/IX ze dne 16. října 2017 prodej dle geometrického plánu č. 1092-103/2020 pozemku par. č. 
1399/2 o výměře 7 m2 – ostatní plocha, odděleného z pozemku par. č. 1399, v k. ú. Chrastava I, do vlastnictví pana Františka Šindeláře, za 
cenu 2 100,- Kč a náklady spojené s prodejem, vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/3/2021
- schválilo
v návaznosti na čl. IV odst. 3 Smlouvy o budoucí smlouvě kupní čj. SBS/06/2011 uzavřené dne 9. 9. 2011 záměr prodat část pozemku par. č. 
114/1 o výměře 300 m2 - zahrada, v k. ú. Chrastava I, za cenu 1,- Kč
- schválilo
v návaznosti na sedmý odstavec Kupní smlouvy uzavřené dne 16. 7. 2002 záměr prodat část pozemku par. č. 827/2 o výměře cca 775 m2 a 
současně záměr prodat část pozemku par. č. 837/1 o výměře cca 185 m2, a pozemek par. č. 837/7 o výměře 240 m2, vše v k. ú. Chrastava I 
- zamítlo
žádost paní Moniky Černé o poskytnutí dotace z Fondu pomoci řešení problémů se zásobováním pitnou vodou, likvidací odpadních vod a 
zadržování srážkové vody na celém území města Chrastava (Fond voda) z důvodu nesplnění podmínky z Preambule Fondu voda - pro 
nemovitost byl vydán souhlas k užívání předmětné nemovitosti dne 7. 12. 2009, tj. po datu 1. ledna 2008
- zamítlo
žádost manželů Aleny a Pavla Heindorferových o poskytnutí dotace z Fondu pomoci řešení problémů se zásobováním pitnou vodou, 
likvidací odpadních vod a zadržování srážkové vody na celém území města Chrastava (Fond voda) z důvodu nesplnění podmínky z 
Preambule Fondu voda (příloha č. 5 k originálu usnesení) - pro nemovitost byl vydán kolaudační souhlas dne 12. 4. 2017, tj. po datu 1. 
ledna 2008
- zamítlo
žádosti pana Libora Čížka o poskytnutí dotace z Fondu pomoci řešení problémů se zásobováním pitnou vodou, likvidací odpadních vod a 
zadržování srážkové vody na celém území města Chrastava (Fond voda) z důvodu nesplnění podmínek Fondu voda - čl. IV. Oprávnění 
žadatelé, bod 1. písm. a) směrnice Fondu voda, kdy nebyla naplněna podmínka trvalého pobytu na předmětné nemovitosti a čl. V., odst. 
1.3., kdy předmětný dům je v katastru nemovitostí evidován jako zemědělská usedlost, nikoliv jako rodinný dům 

- schválilo
na základě žádosti a v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2021 poskytnutí neinvestiční účelové dotace TJ Spartak Chrastava, 
spolek, Turpišova 292, 463 31 Chrastava, IČ 467 44 657, na opravy a udržování sportovišť, které jsou ve vlastnictví TJ Spartak Chrastava, 
ve výši 200.000,-- Kč 

- schválilo
na základě žádosti darovací smlouvu DR/2/2021 – poskytnutí finančního daru pro Domov pokojného stáří – Domov sv. Vavřince v 
Chrastavě spadající pod Oblastní charitu Liberec, Uhlířská 424/7, 460 01 Liberec – Liberec XI-Růžodol I, IČ 265 20 699 ve výši 100.000,-- Kč 

-  schválilo
návrh 1. změny rozpočtu a investičního plánu – rozpočtové opatření na rok 2021 dle ust. § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
- schválilo
a ) rozdělení grantu města Chrastavy pro rok 2021 na podporu rozvoje sportovní, kulturní, spolkové činnosti a cestovního ruchu 
b) na základě žádosti o dotaci z Grantu města Chrastava pro rok 2021 na podporu rozvoje kulturní, sportovní, spolkové činností a 
cestovního ruchu a na základě schváleného rozdělení Grantu zastupitelstvem města Chrastava poskytnutí neinvestičních účelových 
dotací a k tomu příslušné smlouvy takto:
a) s TJ Spartak Chrastava, spolek (oddíl kopané), Turpišova 292, 463 31 Chrastava, IČ 467 44 657, ve výši 67.000,-- Kč, b) s Orientačním 
klubem Chrastava, z.s., spolek, Polní 217, Dolní Chrastava, 463 31 Chrastava, ve výši 55.000,-- Kč, c) s TJ Spartak Chrastava, spolek (oddíl 
volejbalu/nohejbalu), Turpišova 292, 463 31 Chrastava, IČ 467 44 657, ve výši 57.000,-- Kč, d) s TJ Spartak Chrastava, spolek (oddíl 
zápasu), Turpišova 292, 463 31 Chrastava, IČ 467 44 657, ve výši 64.000,-- Kč, e) s Tělocvičnou Jednotou SOKOL CHRASTAVA, náměstí 1. 
máje 1, 463 31 Chrastava, IČ 442 23 927, ve výši 55.000,-- Kč, f) s TJ Spartak Chrastava, spolek (oddíl sálové cyklistiky), Turpišova 292, 463 
31 Chrastava, IČ 467 44 657, ve výši 62.000,-- Kč
- schválilo
na základě žádosti poskytnutí účelové dotace manželům Jindřich Šnýdl a Hana Šnýdlová, oba bytem Sportovní 498, 463 31 Chrastava, na 
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vybudování domovní ČOV ve výši maximálně 80 % prokazatelných, účelně vynaložených nákladů, nejvýše však 80.000,- Kč celkem na 
jednu nemovitost (rodinný dům určený a užívaný k trvalému vlastnímu bydlení, který nelze efektivně napojit na veřejnou kanalizaci) a 
pověřila starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy HFO/VP/3/2021/FV/Sl
- schválilo  obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, o změně a doplnění obecně závazné vyhlášky č. 12/2019, o místním poplatku z pobytu
- pověřilo
prováděním svatebních obřadů v souladu s § 11a zákona č. 301/2000 Sb.(o matrikách) člena zastupitelstva města Chrastava pana 
Romana Valeše
- schválilo
podle ustanovení § 6 odst. 5 písm.d) zák.č. 183/2006 Sb., o územní plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen 
stavební zákon ), a § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydání úpravy a změny 
Regulačního plánu „Polní ulice 60 RD Chrastava“ a podle § 172 správního řádu vydání opatření obecné povahy č. 1/2021 

- schválilo
podle ustanovení § 6 odst. 5 písm.c) zák.č. 183/2006 Sb., o územní plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen 
stavební zákon ), a § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydání Změny č. 3 Územního 
plánu Chrastava a podle § 172 správního řádu vydání opatření obecné povahy č. 2/2021 

Oprava plotu u zdravotního střediska

Proběhne renovace vrat objektu čp. 251 na náměstí 1. máje

Zprávy z městského úřadu

U zdravotního střediska v Polní ulici se s jarním počasím rozběhly práce na opravě oplocení. V předstihu byly nejdříve narovnány žulové 
sloupky, včetně opravy poškozených spár. Následně již byla z boční strany osazena nová plotová pole. S ohledem na charakter budovy jsme 
se snažili zachovat původní vzhled plotu. Jako materiál jsme po zvážení všech hledisek zvolili tzv. WPC – wood-plastic composite, což je 
směs dřevité moučky a plastového polymeru. Materiál je odolný klimatickým podmínkám a má dlouhou životnost. 
V průběhu dubna dojde k osazení přední části plotu. Původní plot z čelní strany využijeme při oplocení pískoviště ve vnitrobloku v Turpišově 
ulici.
Současně s touto akcí budou na základě dendrologického průzkumu pokáceny lípy vedle plotu. Pařezy budou odfrézovány a jako náhrada 
budou na místě vysazeny nové stromy  - zakrslé javory.     
V Chrastavě dne 30. 3. 2021                                                                                                                                                            Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM 

V pondělí 26. 4. 2021 budou odvezeny k re-

novaci vrata objektu  č.p. 251  na  náměstí 

1. máje. Původní barva se již vlivem počasí 

odlupovala a bylo nutné zabránit dalšímu 

poškození vrat. 
Vzhledem k velikosti vrat budou odvezeny 

do restaurátorské dílny a nahrazeny po 

dobu prací provizorními dveřmi. Vstup do 

provozovny (pokud bude možné v průběhu 

prací provozovnu „Jana Foto“ z důvodu 

protiepidemických opatření otevřít) bude 

bez omezení zajištěn. 
Práce by měly být dokončeny do 2 měsíců.  

V Chrastavě dne 21. 4. 2021
                       Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM 
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Zvýšení turistické atraktivity partnerských měst pomocí společného kulturního dědictví

Městská policie začala působit

i v Bílém Kostele nad Nisou

Na podzim loňského roku byl městu 
Chrastava zhotovitelem předán zrekon-
struovaný objekt bývalého náhonu továr-
ního objektu Seppu.
Stavební práce namátkou zahrnovaly re-
konstrukci stavebních částí náhonu, nové 
zastřešení objektu a přístupový chodníček. 
U objektu je též instalována informační ta-
bule a samozřejmě pamětní deska s in-
formacemi a logem dotačního programu. 
Výše uvedené jest součástí společného 
projektu „Zvýšení turistické atraktivity 
partnerských měst pomocí společného 
kulturního dědictví“ s polským partner-
ským městem Lwówek Ślaski, který na své 
straně hranice zrekonstruoval část jejich 
starobylé radnice.
Expozice je v současné době, bohužel, s o-
hledem na pandemii „covid – 19“ ne-
přístupná. O znovu otevření objektu 
budeme informovat.
Projekt si vyžádal investici 59 900 Euro, 
dotace činila 85% z této ceny.

Na projekt byla poskytnuta finanční 
podpora z Evropské unie.

V Chrastavě dne 31. 3. 2021

Mgr. Jakub Dvořák,

vedoucí ORM MěÚ Chrastava

Ing. Jiří Vodička, ORM MěÚ Chrastava

Dne 1. dubna 2021, na apríla, rozšířila 
Městská policie Chrastava svoji působnost i 
do Bílého Kostela nad Nisou. Stalo se tak 
slavnostním způsobem, kdy se ke staros-
tovi Bílého Kostela nad Nisou přijeli osobně 
představit všichni členové městské policie 
za doprovodu starosty Chrastavy. Přestože 
působnost MP bude v Bílém Kostele nad 
Nisou prakticky jen na žádost v časovém 
rozsahu 1/50 služeb, přesto se jedná o 
velmi významný krok ve spolupráci Chra-
stavy a Bílého Kostela nad Nisou.   
Chrastava dne  1. 4. 2021        Michael Canov 

Řešení přestupku občanského soužití a Na základě tel. oznámení výjezd hlídky MP 
znečisťování veřejného prostranství. k osobě v ohrožení života. Po provedení 
Přestupek vyřešen dle zákona. šetření na místě zjištěn negativní výsledek.
Nahlášení znečistění pozemní komunikace Spolupráce se zdravotnickou záchrannou 
nákladním vozidlem. Hlídkou MP zjištěn službou Liberec.
provozovatel vozidla a bylo zajištěn úklid  Odchyt toulavých zvířat  v katastru obce:  
dané komunikace. 3x (zvířata předána majitelům)
Přijaté oznámení ohledně spící osoby na 
pozemní komunikaci. Na místě bylo zjiš- Činnost MP Chrastava
těno, že výše uvedená osoba je v silně Kontrola okrajových částí města – Vítkov, 
podnapilém stavu a zraněná. Hlídkou MP Vysoká, Víska, Kolonka Andělská Hora, 
byla přivolána RZS Liberec, která osobu Barandov, přehrada Luční, opakované kon-
převzala k ošetření a dalším úkonům. troly zahrádkářských kolonií.
Na základě tel. oznámení šetření fyzického Kontroly dopravní situace v centru města a 
napadení osoby. Na místo přivolána RZS okolí a přilehlém okolí.
Liberec a PČR,která celou událost bude dále Dohled nad dodržováním nočního klidu a 
šetřit jako podezření z trestného činu. veřejného pořádku v celém katastru obce 
Řešení přestupku občanského soužití. Chrastava a Stráž nad Nisou.
Událost předána do šetření správnímu -  v nočních hodinách spolupráce s OO PČR 
orgánu. Chrastava při kontrole chatových oblastí, 

kontrole motorových vozidel a jejich řidičů  Přijaté oznámení na porušování vládního 
kontroly na alkohol, drogy, odcizené RZ, nařízení ohledně údajného otevření pro-
odcizená motorová vozidla, osoby v pá-vozovny kavárny. Na místě provedena 
trání).kontrola s negativním výsledkem.

Městská policie v březnu

Výdej respirátorů

Město Chrastava opět daruje 10 respirátorů pro každého seniora v nejrizikovější skupině nad 65 let (určeno pro celý ročník 1956 a 

starší).  Výdej bude probíhat od 10. do 19. května v Infocentru v době jeho otevíracích hodin (v pondělí a ve středu od 9 do 12 a od 

14 do 16 hodin).                                                                                                                                           Bc. Pavel Urban, vedoucí Společenského klubu 
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V pondělí 3. května 2021 budou zahájeny  
práce na výstavbě nové splaškové kana-
lizaci ve Vítkovské ulici. Stavební práce s se-
bou nesou nezbytná omezení provozu. 
Z důvodu zajištění objízdných tras budou 
práce probíhat po etapách a právě 3. května 
budou zahájeny práce na první etapě – úsek 
slepé ulice na úrovni odbočky ke škole a 
Benteleru po odbočku do ul. Sportovní. 
Seznam etap s předpokládaným harmo-
nogramem a objízdnými trasami si můžete 
prohlédnout pod tímto článkem. 
Zakázku na realizaci akce ve výběrovém ří-
zení získala společnost 1. jizerskohorská 
stavební společnost, s.r.o., která nabídla 
nejnižší cenu – 15,9 mil. Kč, což bylo o více 
než 20 % méně oproti projekční ceně. Na 
akci máme příslib dotace od Státního fondu 
životního prostředí ČR s předpokládanou 
výší více než 10 mil. Kč.  
Předpokládaný termín ukončení poslední 
etapy je konec letošního roku, kdy bude  Vít-
kovská ulice provizorně zprovozněna přes 
zimní období. V příštím roce bude na kana-
lizaci navazovat výstavba nového chodníku 
podél komunikace. Chodník povede po levé 
straně v délce 890 metrů. Součástí bude 
také realizace dvou nástupišť autobuso-
vých zastávek a nové veřejné osvětlení. 
Následně Liberecký kraj, jako vlastník 
Vítkovské ulice - komunikace č. III/272/51, 
provede její celkovou rekonstrukci. Tím 
bude akce ukončena. Termín skončení 
všech prací předpokládáme nejpozději kon-
cem příštího roku.
O případných změnách termínů a souvi-
sejících omezeních budeme průběžně infor-
movat na webu města v sekci „Forum“.
Děkujeme za pochopení nutných omezení.

V Chrastavě dne 22. 4. 2021
Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM 

Zahájení stavby kanalizace ve Vítkovské ulici

III.etapa

Chrastavské listy

SBĚRNÝ DVŮR
CHRASTAVA

PROVOZNÍ DOBA

14.00 - 18.00

  8.00 - 12.00

14.00 - 18.00

  8.00 - 12.00

  8.00 - 12.00

  9.00 - 12.00

PONDĚLÍ

ÚTERÝ

STŘEDA

ČTVRTEK 

PÁTEK

SOBOTA
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Nová výstava ve Führichově domě

Domácí jarní koncert žáků chrastavské hudební školy

Kultura

Na novou turistickou sezónu jsme rozšířili expozice ve Führichově domě. Připravili jsme 
stálou výstavu modelů hradů a zámků, které nám věnoval pan František Bouda. Celkem se 
jedná o 23 papírových exponátů, které jistě zaujmou.

O autorovi:

František Bouda (6. 2. 1960 – 3. 1. 2018) prožil většinu svého života v Andělské Hoře. V 
Chrastavě se vyučil frézařem v Elitexu, kde také mnoho let pracoval ve výrobě. V roce 1993 
začal při zaměstnání vyučovat v chrastavské hudební škole hru na kytaru. Svou lásku k 
hudbě předával dětem i dospělým 24 let. Vyučoval nejen hru na klasickou kytaru, ale také 
kytarové doprovody k písním. Jeho hudební třídu za tento čas navštěvovalo přes 130 žáků z 
řad dětí i dospělých. Mimo výuky hry na kytaru hrál také téměř 27 let v country kapele 
„Paroháči“.

V roce 2015 byl za svou aktivní a dlouholetou práci ve školství oceněn plaketou J.Á.Ko-
menského a v roce 2019 se stal Osobností města Chrastava in memoriam.

Jak o sobě František sám říkal, tak se s láskou k muzice již narodil. Ale měl ještě jednu vášeň, 
které se naplno začal věnovat, až když měl odrostlé děti. Jeho dalším koníčkem bylo lepení 
papírových modelů hradů a zámků České republiky. Makety nebyly snadno k sehnání a 
postavit z nich papírový exponát nebylo nic jednoduchého. První zámek sestavil pan Bouda 
v květnu roku 2013 a za rok a čtvrt jich dokázal zhotovit 16. Hned v srpnu roku 2014 svými 
maketami doplnil výstavu „Fotografie hradů a zámků Libereckého kraje“. Po této výstavě 
proběhly ještě další dvě výstavy, jedna v Praze a druhá v Olomouci. Z modelů hradů a zámků 
se staly nejoblíbenější dárky, které pan Bouda dostával a pokračoval v jejich sestavování. 
Pan František vše pečlivě vystřihoval a lepil s neuvěřitelnou trpělivostí, šikovností a 
precizností. Zajímavostí je, že nepoužíval pinzetu. Nakonec vytvořil celkem 27 modelů, 
které vystavil v Městské galerii na letní výstavě v roce 2017. Větší část maket po této 
výstavě věnoval Městu Chrastava. Srdcovou záležitostí pana Boudy byl zámek Karlova 
Koruna, který má u sebe jeho dcera Helena. Mnoho památek, které jsou zde vystaveny, 
osobně i navštívil a mohou se stát inspirací i pro Vás.

 Helena Kačenová, Jitka Marxová, Pavel Urban

Jak je v hudební škole již tradicí, tak se na jaře koná vždy jarní koncert. Ani tento rok jsme o něj nechtěli přijít a tak se žáci za pomoci svých 

rodičů  pustili  do  natáčení  naučených  skladeb.  Úkol  to  není  lehký, pokusů bývá mnoho, občas i ukápne nějaká ta slzička. Ale nakonec se 

s tímto úkolem poprali všichni skvěle. Věříme, že vám video udělá radost a potěší vás. 

On-line výuka je pro všechny zúčastněné opravdu náročná.  Ale  i  tak  se  nevzdáváme  a  učíme  se dál. Obdivuji všechny žáky, kteří se takto 

i nadále hudebně vzdělávají. Za každým videem vidím spoustu práce a času.  Pro  nás  pro lektory je situace také nová, ale jak je vidět z videí, 

i přes nepříznivou dobu, se děti naučily zahrát a zazpívat krásné skladby. 

Věříme, že se se svými žáky již brzy budeme moct setkat v CVA. 

Za lektory hudební školy                                                                                                                                                                                                Helena Kačenová
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1. EUROMEETING 

     A MISTROVSTVÍ SVĚTA OB V ČR

Euromeeting-akce, kdy se měly setkat za-
hraniční reprezentační výpravy, aby se se-
známily s našimi terény. Zároveň to měla 
být  prověrka  klubů, které budou pomáhat 
s organizací mistrovství světa v ČR v le-
tošním roce. Mezi pořadatelské složky 
patříme i my – OK CHA. Vloni jsme byli dva-
krát připraveni, ale kvůli koronaviru bylo 
vše zrušeno. Nový termín – březen 2021. 
Kvůli pandemii se opět nic nerealizovalo.

Věříme, že se Mistrovství světa v OB v Čes-
ké republice na začátku července 2021 
uskuteční i za naší pomoci. Asi neproběhne 
doprovodný několikadenní program pro 
dva a půl tisíce závodníků z řad diváků, kdy 
pro jednu etapu připravoval tratě náš klub. 
Stovky hodin přijdou vniveč, ale může nás 
hřát ocenění, které se nám dostalo: posta-
vit tratě pro tolik, nejen českých běžců.

dubna 2021 areál se 30 pevnými kontro- 5. PŘÁNÍ2. ZÁVODNÍ ČINNOST
lami, jehož budeme správcem. Situace nepřináší mnoho pozitivního, ale Celostátní závody, ale i zemské a oblastní 
Mapy budou k dostání na recepci rekreač- přesto věříme. Zase budeme společně bě-jsou zatím zrušeny a některé už teď přesu-
ního střediska, ale bude si je možno stáh- hat s ostatními nadšenci, jako jsme my, v nuty na podzim. Do toho patří i naše 
nout i do mobilu načtením QR kódu. Aby lese mezi červenobílými lampiony… UŽ SAXBO, které mělo proběhnout 1. května. 
bylo vše v pořádku, ve středu 21. 4. jsme ABY TO BYLO!                                           Ani my, ani Němci nemůžeme využít nové 
uklízeli zmapované lesíky od odpadků.                                              Eva Kašková,OK CHAmapy. Tak příště - že by ještě někdy letos?

3. TRÉNINKOVÁ ČINNOST

Celý podzim a zimu, pak i na jaře jsme ne-
měli hromadné tréninky v tělocvičně, ani 
venku. Na 11. dubna, kdy předběžně se nás 
mohlo sejít venku 20, jsme vyhlásili první 
společný osobní trénink dětí. Tolik jsme se 
těšili! Pánbůh i my míníme, ale vláda mění. 
Takže žádná radost, pohyb, ale hlavně se 
zase vidět pohromadě. Ovšem to nezna-
mená, že po celou dobu od podzimu do jara 
se nic nedělo. Posíláme mailem teoretické 
úkoly ke zvládnutí mapové teorie, stavíme 
tréninky v Bedřichoveckém lese i jinde 
(každý má možnost se proběhnout indi-
viduálně)… Máme radost, že nám s tím 
pomáhají naši mladí – Bára Lipenská, Týna 
Matyášová, Sofie Tomanicová, Karel Bře-
zina, Mára Sychra (viz foto). Moc jim dě-
kujeme, oni nám vracejí to, co jsme snad do 
nich vložili.

4. NOVÉ MAPY

Máme k dispozici tři nové mapy. Jedna 
zachycuje les blízko Chrastavy (zatím kvůli 
závodům nezveřejňujeme prostor) a další 
dvě, které jsme získali v rámci propagace 
mistrovství světa a nyní patří nám. Jedna 
zachycuje město Hrádek nad Nisou (vhod-
né ke sprintu) a na druhé je prostor u re-
kreačního střediska Kristýna, kde díky 
našemu členovi Ivanu Vydrovi otvíráme 30. 

Orientační klub Chrastava

Sportovní zprávy

Areál pevných kontrol na Kristýně v Hrádku n.N.
Poslední dubnový den 2021 byl prostor Kristýny obohacen o nový areál cvičných kontrol 
pro orientační běh. Je to další aktivita, podporující sportovní vyžití v tomto oblíbeném 
rekreačním středisku.

Vytvořili jej ve spolupráci s akciovou společností Kristýna orientační běžci z Orientačního 
klubu Chrastava s podporou Českého svazu orientačních sportů. 

Co to je orientační běh (OB)?  OB je moderní sport, který se dá provozovat rekreačně i 
vrcholově od útlého mládí do 90+. Je to spojení běhu a přesné orientace v terénu podle 
podrobných speciálních map. Tudíž tento sport procvičuje fyzické i mentální schopnosti 
závodníka.

Česká republika má v tomto sportu již velkou tradici (řada medailí ze světových šampi-
onátů) a letos je pořadatelem mistrovství světa v 
oblasti Kokořínska a Jizerských hor. Sjedou se sem 
nejlepší běžci z celého světa a akce je letos nej-
významnější pořádanou v Libereckém kraji.

Jednotlivé závody bude přenášet i ČT sport (více na 
www.woc2021.cz).

Ale vraťme se na Kristýnu. Informační tabule s před-
stavením projektu se nachází na budově recepce na 
severu. V recepci můžete také v sezóně získat zbrusu 
novou mapu (zmapováno v dubnu 2021) se zakres-
lenými cvičnými kontrolami. Můžete si ji také stáhnout 
přes QR kód třeba do mobilu nebo si ji doma vy-
tisknout. Na každém kontrolním bodu je umístěna 
plastová tabulka velikosti A4 s červenobílým sym-
bolem OB. Na tabuli (ale i na rubu každé mapy) najdete 
také popis jednotlivých kontrol. Lesík za Kristýnou ale 
již porůstá bujnou vegetací ostružin, tak buďte při 
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hledání opatrní. Snažte se také zbytečně 
neplašit a nerušit zvířata.

Pokud si chcete s přáteli uspořádat závod, 
zvolte si (a pospojujte na mapě třeba červe-
ným fixem) výběr bodů a na stejnou trať se 
vydávejte v časových rozestupech několika 
minut. Zapište si také čas startu a start cíle. 
Poté, co dorazíte ke kontrole – opište kód, 
který je na jednotlivé kontrole uveden (pro 
kontrolu, jestli tam každý z vás byl). V cíli si 
porovnejte vaše časy a správnost kódů z 
kontrol.

Kdyby vás tento sport zaujal, více informací 
najde

popř. web.okcha.net.

Jako součást projektu pojali chrastavští ori-
entační běžci i úklid lesa od odpadků, kte-
rých při dobrovolné akci nasbírali přes třicet 
velkých pytlů.

                                     Ivan Vydra, OK Chrastava

                   Obrázek vpravo: část nové mapy...

te na internetových stránkách

www.orientacnibeh.cz 

nebo www.zacitorientak.cz,

Hasiči hasičům
Vlivem situace se v současnosti spousta věcí ubírá virtuální a on-line směrem. Tímto způsobem je však možno pořádat hromadné akce, ale 
v individuálním provedení, jako například virtuální závody a výzvy.

,,Virtuální závody a výzvy fungují stejně jako jakýkoli jiný druh závodu a skutečně jej absolvuješ. Virtuální je pouze tabulka výsledků, vše 
ostatní je reálné a je jen na tobě, jak zvládneš jednotlivé výzvy, které si odběhneš/ujdeš svým vlastním tempem. Jediné, co musíš udělat, je 
přihlásit se do závodu, vystartovat, změřit si svou aktivitu a zaslat důkaz, že máš splněno.“

Do jedné takové výzvy se zapojili i naši dorostenci. Jednalo se o závod na podporu kravařským hasičům, kde finanční výtěžek ze 
startovného bude použit na dostavbu a vybavení jejich hasičské zbrojnice. Závod byl rozdělen na 6 kategorií, běh od 1km do 6km a chůze ve 
stejných vzdálenostech. Naši dorostenci si ve většině vybrali běh na 1km, ale měli jsme zastoupení i v běhu na 3km a v chůzi na 3km. 
I přes dlouhou pauzu a absenci tréninků, dosáhli pěkných výsledků a odměnou bude pamětní medaile a diplom s umístěním.

 

Aktuální informace z města Chrastavy najdete

www.chrastava.cz
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Fotosoutěž Klubu PodVodou Co nového v Klubu Evergreen 55 + že brzy budou svými korunami vytvářet 
předěl z ulice a tvořit stín. Nově jsme Na konci března Klub PodVodou vyhlásil Covidová  situace  se pomalu začala měnit 
vysázeli záhon s trvalkami a před domem fotografickou soutěž s tématy v podobě k lepšímu. Díky tomu, že klub je součástí 
hortenzie a růže, aby bylo po rekonstrukci týdenních výzev, které potrvají do konce registrované sociální služby Přístav 3V, 
domu hezké i okolí.dubna. Máme za sebou např. téma "Pečivo nám bylo umožněno poskytovat naše služ-
Brigády probíhaly během dvou sobot a ně-na útěku", "Já a moje nejoblíbenější su- by seniorům i během nouzového stavu. Vě-
kolika odpolední a zdaleka nejsme hotovi. šenka na výletě", "Jsem z toho na větvi",... děli jsme však, že riziko nákazy bylo příliš 
Do brigád se zapojují všechny generace, Jsme moc rádi, že se děti zapojily a do veliké a tak jsme omezili vzájemná set-
nechybí čas na legraci, popovídání a vždy soutěže  posílají  své  kreativní   příspěvky kávání. Nemohli jsme se dočkat, až bude-
výborný oběd a svačina.  Díky všem, kteří v podobě fotografie. Do hlasování o me moci naši činnost začít obnovovat. 
pomohli! Děkujeme také městu Chrastava nejhezčí fotku týdne se může zapojit i Pracovníci Přístavu 3V začali být očkováni a 
za finanční podporu na údržbu a opravy veřejnost. Nástěnka je umístěna u vchodu mnozí senioři také. Čísla nárůstu nakaže-
hřiště a firmě Floralstudio Klapka za do Bétel bistra na náměstí, kde se ko- ných pomalu klesají. Zároveň vnímáme, že 
odborné poradenství a zajištění výsadby lemjdoucí nebo návštěvníci čekající u vý- s příchodem jara na naše seniory dopadá 
stromů a trvalek.dejního okénka nebo ve frontě na zmrzlinu strach  z  izolace  mnohem  více než strach 
                                                          Ctibor Veselýmohou zapojit do hlasování. Také jsme z nemoci. 

moc rádi, že nám s hlasováním pomáhá Rozhodli jsme se tedy v souladu se záko-
naše odborná poradkyně, kterou se stala nem znova postupně zprovoznit naše akti-
paní Jana Zahurancová. Je zajímavé sle- vity. Vyrazili jsme společně na první výlety 
dovat, jak se mnohdy výběr nejhezčího s hůlkami do okolí Chrastavy. Ti, co jsou již 
snímku podle odborné poradkyně a výběr očkováni nebo Covid prodělali, se opět set-
veřejnosti liší, tudíž na pomyslnou bednu kávají u kafíčka. Sešli jsme se také k hraní 
vítězů se může dostat každý soutěžící. karet. Víme, že je stále důležité být obe-
Zatím ze třech vyhodnocených kol se zřetní a takzvaně se „neutrhnout ze řetě-
zapojilo průměrně 50 hlasujících, což je zu“. Usilujeme o maximální bezpečí našich 
skvělé.  Také děkujeme rodičům za pomoc seniorů. Naši pracovníci se pravidelně 
dětem a za koordinaci zasílání a předávání testují, nosí respirátory. Také pravidelně 
fotek. desinfikujeme prostory.
I přes stávající omezení nyní s vedoucími Žijeme v nejisté době a tak si ani otevřením 
vyhlížíme léto a připravujeme táborové našich služeb nemůžeme být dlouhodobě 
pobyty.    jistí.  Vstříc této nejistotě se však ještě více 
                                                  Vojta Briestenský upevňuje naše odhodlání usilovat o hodno-

ty soudržnosti, vzájemnosti i společenství.

                                             Pavel  Rada

Jarní brigády v  Bételu

Po dlouhé době byla opravdová zima. Jaro 
začalo nesměle, nečekali jsme však na lep-
ší počasí a pustili se, stejně jako každý rok 
do oprav a údržby dětského hřiště a za-
hrady KC Bétel.  Jsme moc rádi a těší nás, že 
dětské hřiště je zázemí a útočiště pro rodi-
ny s dětmi a místem, kde se potkávají 
všechny generace. Aby bylo hřiště v pořád-
ku, vždy na jaře probíhají nutné opravy, 
vyhrabání listí, doplnění písku, výměna 
prken a sloupů, obnova nátěru herních 
prvků a další práce. K tomu patří i  údržba 
zahrady a pódia, které letos vyžaduje 
zásadní opravu.

Jedním z velký úkolů letošního jara bylo 
obnovit zeleň na hřišti. Porazili jsme 
schnoucí smrk a túje, vykopali pařezy a 
vysadili tři krásné listnaté stromy, platany. 
Jsou to rychle rostoucí stromy. Vyhlížíme, 

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
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Díky svým obyvatelům se město Chrastava může v roce 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o 
hmotnosti 36,85 t. Na každého obyvatele tak připadá 5,85 kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce 
skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy, a recyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku pro prů-
myslovou výrobu.
Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených výsledků vystavil 
kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.
Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2020 k úspoře produkce CO o 439,79 tun. Stejné množství CO  pohltí 170 ks smrků.2 2

Nebylo nutné vytěžit 21 605,06 litrů ropy.   Představte si,  že  z  tohoto  množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu 
z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 808 krát.
Došlo také k úspoře 222 406,83 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 222407 krát.
Podařilo se recyklovat 21 197,72 kg železa. Toto množství recyklovaného železa by bylo možné použít pro výrobu 869 ks nových praček, 
bez nutnosti těžby železné rudy.
Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 748,19 kg mědi, což by postačilo pro ražbu 133012 1€ mincí, nebo 924,27 kg hliníku, 
který by stačil na výrobu 61618 plechovek o objemu 0,33 l.
Zároveň se do sběru starého elektra zapojili i žáci ZŠ a MŠ Chrastava, díky kterým se do zpětného odběru a k následné recyklaci předalo 
dalších 100 kg elektroodpadu, čímž došlo k úspoře produkce CO  o dalších 1,19 tun a nebylo nutné vytěžit 58,63 litrů ropy.2

Jak jsme se v roce 2020 podíleli na ochraně životního prostředí?

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
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Mikroregion Hrádecko-Chrastavsko není třeba představovat. Jedná se o svazek obcí, který 
byl založen v roce 2001. Sdružuje deset členských obcí. Z toho osm vesnických (Bílý Kostel 
nad Nisou, Chotyně, Janovice v Podještědí, Kryštofovo Údolí, Mníšek, Nová Ves, Oldřichov v 
Hájích, Rynoltice) a dvě města (Hrádek nad Nisou a Chrastava), podle kterých byl 
mikroregion pojmenován. Na celkové rozloze mikroregionu 200 km² žije momentálně 21 
tisíc obyvatel. 
Obce a města aktivně spolupracují, domlouvají se a rozhodují na pravidelných členských 
schůzkách, prezentují se na různých akcích. Účastní se aktivit směřujících k rozvoji celého 
území mikroregionu. 
V rámci zlepšení poznávání obcí mikroregionu byla společně vydána publikace „Putování 
Mikroregionem Hrádecko-Chrastavsko“. V této brožuře se můžete seznámit s každou obcí a 
dozvědět se něco zajímavého. Jedná se vlastně o hru – sbírejte aktivně razítka. Po obdržení 
brožurky a návštěvě obcí, si v každé z nich otisknete razítko. Kde razítka obdržíte, se dozvíte 
právě v této publikaci. Za osm z deseti razítek si vyzvednete v informačním centru v Chra-
stavě a v Hrádku nad Nisou cenu. Na výběr budete mít puzzle s fotografiemi jednotlivých 
obcí. V případě zájmu si budete moci vytvořit originální sbírku. Na konci publikace si také 
můžete vyluštit křížovku. K publikaci byly vydány i papírové podložky na stůl.
      Některé obce se nachází v Jizerských horách, jiné v Lužických horách, ale za návštěvu 
stojí všechny. Publikace vlastně slouží jako dobrý tip na výlet. Uprostřed najdete mapu, 
podle které si cestování můžete naplánovat.Publikace je doplněna mnoha fotografiemi. 
Přejeme Vám příjemné putování po našem mikroregionu. 
Více najdete na www.mikroregion.info.                                                                            Jitka Marxová

Putování Mikroregionem Hrádecko–Chrastavsko

Hasiči radí občanům: Přenosné hasicí přístroje
Ačkoliv si všichni přejeme, abychom ho nikdy nepotřebovali, potřeba hasicí přístroj použít může vyvstat velmi nečekaně. Proto je dobré 
některé informace vědět dopředu a nemuset se zdržovat čtením návodů v krizové situaci.
Je nutné zdůraznit, že běžné hasicí přístroje, tak i vnitřní hydrantové systémyv budovách, slouží pro hašení malých požárů při jejich 
včasném zjištění. Tato zařízení, i při jejich správném použití,nezvládnou uhasit požárem zachvácený celý byt nebo provozovnu. Pokud se 
požár rozšiřuje,myslete na vlastní bezpečí, zasažený prostor opusťte,vyhlaste požární poplach, kterým varujete ostatní, zavolejte na linku 
112 nebo 150. Doba činnosti přenosného hasicího přístroje je podle jeho velikosti náplně i jen několik desítek vteřin. 
Přenosný hasicí přístroj se umisťuje na stěny budov nebo na jiné pevné svislé konstrukce. Jeho rukojeť smí být maximálně 150 cm vysoko 
nad podlahou, dolní mez určena není. Musí být trvale zajištěn proti pádu a zároveň volně přístupný ke svému užití např. nasazením na 
držáku. Pokud provozní situace vyžaduje jeho uložení v uzavřené místnosti nebo skříni, musí tato být trvale odemčena a označena 
grafickou značkou hasicího přístroje. Povinnost nechat přístroje kontrolovat je v intervalu 1 rok. 

Správné použití hasicího přístroje
Správné použití je graficky znázorněno na každém hasicím přístroji. Hasicí přístroj je určen k hašení začínajícího požáru. Při použití více 
hasicích přístrojů je účinnější jejich nasazení najednou.

· odstraňte pojistku
· držte hasicí přístroj ve svislé poloze, dnem dolů
· namiřte hadici, trysku, vývod z bezpečné vzdálenosti na požár 
· spusťte hašení otevřením ventilu
· haste po směru větru a od kraje požáru
· hořící stěnu haste zdola nahoru
· kapající a stékající látky haste od shora dolů

Rozdělení hasicích přístrojů
Hasicí přístroje můžeme rozdělit např. podle druhu hasiva uvnitř přístroje na vodní, 
pěnové, sněhové a práškové. S těmito druhy se setkáváme v běžném životě na svých 
pracovištích i ve veřejných budovách. Už méně často vidíme hasicí přístroje na 
požáry lehkých kovů nebo požáry jedlých tuků a olejů. Také se můžete setkat s 
označením přístrojů písmeny A, B, C, D a F. Písmena určují třídu požáru, pro jejíž 
hašení je takový hasicí přístroj určen. 
A požáry hořlavých látek v pevném skupenství
B požáry hořlavých kapalin
C požáry hořlavých plynů a par
D požáry lehkých kovů
F požáry jedlých tuků a olejů
Třída E bývala třídou požárů elektrických zařízení pod napětím. Samotný elektrický 
proud nehoří, a proto bylo od této třídy upuštěno. Nevhodnost některých hasicích 

přístrojů pro hašení elektrických zařízení pod napětím je na nich přímo označena v textu na štítcích a příslušnými piktogramy. 
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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.  

 

 
 

 

           

Třída požárů D je záležitostí specifických průmyslových oborů. 
Vodní hasicí přístroj
Vhodný zejména na požáry pevných látek. Nikdy se nesmí použít na požáry elektrických zařízení pod napětím. Hrozí nebezpečí úrazu 
elektrickým proudem. Lze ho instalovat i do vnějšího prostředí, protože obsahuje příměs proti zamrznutí. Není příliš univerzální, v dnešní 
době se nepoužívá často.
Pěnový hasicí přístroj
Vhodný zejména na požáry hořlavých kapalin. Pěna složená z vody a pěnidla pokrývá povrch hořící kapaliny a izoluje ji od přísunu 
okysličovadla. Nikdy se nesmí použít na požáry elektrických zařízení pod napětím. Najdeme ho v provozech s hořlavými kapalinami nebo 
např. na čerpacích stanicích pohonných hmot. 
Sněhový (CO ) hasicí přístroj2

Vhodný zejména na požáry hořlavých plynů a par. Funguje na principu objemového hašení. Hubici sněhového hasicího přístroje je nutné 
držet za izolovanou rukojeť, aby jeho uživatel neutrpěl omrzliny. Název „sněhový“ vznikl z podobnosti vycházejícího podchlazeného plynu s 
klasickým sněhem, nicméně v náplni přístroje se voda nevyskytuje. Náplní je oxid uhličitý, který je vhodný mj. na požáry elektrických zařízení 
pod napětím.
Práškový hasicí přístroj
Univerzální druh hasicího přístroje je vhodný i k hašení elektrických zařízení pod napětím (do 1000 V).Princip hašení funguje na bázi 
chemické reakce, kdy hasicí prášek utlumuje hoření. Avšak pozor na následné škody způsobené samotným práškem. Ten je velmi jemný a 
jeho odstraňování např. z elektroniky či potravin je velmi obtížné, v horším případě prakticky nemožné. V praxi se s ním setkáme nejvíce, je i 
např. povinnou „výbavou“ nových rodinných domů. 
Halonový vs. halotronový hasicí přístroj
Halonové hasicí přístroje obsahovaly pro lidský organismus toxickou chemickou náplň a poškozovaly životní prostředí – ozónovou vrstvu, 
proto se s nimi dnes již nesetkáváme. Jejich nástupci jsou halotronové hasicí přístroje, které nemají takové dopady na lidské zdraví a přírodu, 
ale některé obsahují nedýchatelnou náplň. Fungují na stejném principu jako práškové hasicí přístroje bez negativního vlivu na elektronické 
součástky v hašeném prostoru. Ve srovnání s ostatními druhy přístrojů jsou výrazně dražší.
                                                                              kpt. Ing. Kateřina Štajncová,  odd. stavební prevence, kontrolní činnosti a ZPP HZS Libereckého kraje

Inzerce

Červený Hrádek prodává slepičky typu

TETRA hnědá, DOMINANT všechny barvy, 

GREEN SHELL–typu Araukana a DARK SHELL–typu Maranska.

Stáří 16 – 20 týdnů, 185 – 229,-Kč/ ks. 

                                                                                                         
Prodej:  30. 5. 2021  

Chrastava  –  parkoviště u tržnice  –  13.05 hod.

VÝKUP KRÁLIČÍCH KOŽEK- cena dle poptávky. 

Po-Pá 9.00 – 16.00 hod  Tel. 601 576 270, 728 605 840,

www.drubezcervenyhradek.cz 

PRODEJ SLEPIČEK

Výdej objednané drůbeže 10. 5. 2021

13 hodin / parkoviště u tržnice CHRASTAVA

z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost

Informace a objednávky: GALLUS EXTRA s.r.o., Hubenov 20

telefon: 567 212 754, 567 214 502, mobil: 731 701 331, 734 833 158 (ne SMS)

volejte PO-PÁ  7 - 15 hodin, e-mail: info@prodej-drubeze.cz,  www.prodej-drubeze.cz

Kuřice černé, červené, kropenaté, bílé, sussex

( 12 - 18 týdnů, cena 140 - 200,-Kč )

Chovní kohoutci

Kuřice Vlaška a kuřice Modrá

Krůty (kanadské širokoprsé brojlerové)

Moularden (kříženec pižmové a pekingské kachny)

Husy bílé   

Brojlerová kuřata   

( 12 - 18 týdnů, cena 140 - 200,-Kč )

( 12 - 18 týdnů, cena 140 - 200,-Kč )

( 6 - 10 týdnů, cena 270 - 350,-Kč )

( 1 - 3 týdny, cena 90 - 100,-Kč )

( 1 - 3 týdny, cena 160 - 170,-Kč )

( 1 - 7 dní, cena 25,-Kč )

Perličky   ( 1 - 6 týdnů, cena 100 - 150,-Kč )

PRODEJ
CHOVNÉ 
DRŮBEŽE
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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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