
Město Chrastava začalo v roce 2009 oce-
ňovat práci pedagogů plaketou J. Á. Ko-
menského. Letos tomu nebylo jinak, i když 
trochu později z důvodu pandemické 
situace. To samozřejmě neubralo na slav-
nostní chvíli. 
Vzhledem k příznivému počasí se akce 
mohla 24. května 2021 opět uskutečnit v 
atriu městského úřadu, kde si plakety z 
rukou starosty města převzaly dámy Květa 
Popelová, Jarmila Havlová, Ivana Pos-
píšková a za pana Miroslava Jakoubka in 
memoriam dcera Naděžda. Nechyběla ani 
květina, kterou předala místostarostka 
města.

Chrastava 25. 5. 2021       Ivana Loučková

Ivana Pospíšková dobu pracovala jako oblíbená cvičitelka 
Narodila se v roce 1962. Pochází z Rokyt- žen.
nice nad Jizerou, kde navštěvovala Základ- Paní Ivana Pospíšková pochází „z hor“, po 
ní devítiletou školu. rodičích zdědila pracovitost, houževnatost 
Ve studiu pokračovala na Gymnáziu Ivana a lásku ke sportu. Sport jí provází celý život, 
Olbrachta v Semilech a dále na Pedago- v mládí lyžovala (sjezdové i běžecké lyžo-
gické fakultě v Ústí nad Labem, učitelství 1. vání), nyní cvičí jógu, jezdí na kole, občas 
stupně. Učitelkou na Základní škole v Chra- tančí… Je nadšenou babičkou a hodně času 
stavě je od roku 1986, letos je to 35 let. tráví se svými vnoučaty.
Na své začátky ve škole ráda vzpomíná, ve 
škole začínala i s panem starostou Michae-
lem Canovem, se kterým zažila spoustu le-
grace.
Práce s dětmi ji naplňuje a baví.  Za svou pe-
dagogickou kariéru naučila číst a psát stov-
ky dětí, protože učí především prvňáčky. Je 
to práce velmi náročná, ale zároveň velmi 
radostná. Děti vždy podvědomě vycítí, jak 
jste spravedliví a hlavně jak je máte rádi. A 
paní učitelka Pospíšková děti ráda má.
V roce 1996 začala cvičit v místní Jednotě 
Sokol Chrastava a posléze tam dlouhou 
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Mgr. Květa Popelová Nastoupila jsem v tomto roce na svou první výborný kolektiv. V této souvislosti bych 
školu do Krupky u Teplic a byla to věru chtěla zmínit současného starostu Ing. 
poučná zkušenost. Ve třídě jsem měla čtr- Canova, který velmi přispěl k tomu, že jsem 
náct chlapců z místního dětského domova, byla v Chrastavě spokojená. Vyučovala 
které jsem musela přinutit učit se mate- jsem dokonce tělocvik a pracovní  výchovu. 
matiku. Podařilo se, a proto si myslím, že se Na mnoho svých žáků vzpomínám, často se 
ze mne tehdy stala opravdová učitelka. s nimi vídám a jsem pyšná na to, co ve svém 
V regionu Krupka – Bohosudov  jsem vyučo- dalším životě dokázali. S žáky své první 
vala až do roku 1983. Ještě se chci zmínit o chrastavské třídy se pravidelně jednou 
svém posledním  „soudruhu řediteli“, který ročně setkáváme v místní restauraci.
na tehdejší dobu byl spíše pan ředitel a tím Z Chrastavy jsem odešla v roce 1990 a 
velmi přispěl k mému dalšímu přístupu k působila až do roku 2000 na třech různých 
učitelskému řemeslu. školách v Liberci. V tomto roce jsme po-
V roce 1977 jsem se vdala a manžel  na- stavili rodinný dům a já jsem celou stavbu 
prosto změnil můj pohled na osobní a dozorovala. To zabíralo tolik času, že jsem 
profesní život. Jsme spolu dodnes. přestala vyučovat a též mě velice trápil a 
V roce 1983 jsme se přestěhovali do Liberce trápí dodnes současný přístup ke vzdělání. 
a po krátkém jarním střídání v libereckých Střídavě jsem se věnovala doučování ma-Narodila jsem se v roce 1947. Mládí a studia 
školách jsem v září tohoto roku nastoupila tematiky a se svým manželem, který byl jsem absolvovala v Teplicích na ZŠ a míst-
do Chrastavy. Nutno dodat, že mě překva- manažerem v nadnárodní společnosti, ním gymnáziu. Tam díky oblíbeným profe-
pilo, že se vedení školy zpočátku zajímalo jsem procestovala velkou část světa.sorům matematiky a zeměpisu jsem se roz-
více o mou ochotu se angažovat v různých Od roku 2007 jsem v důchodu a užívám si hodla studovat na Pedagogické fakultě v 
funkcích než o mé schopnosti učitelské. života cestováním, sportováním, kulturou a Ústí n. L. Absolvovala jsem v roce 1969 a tím 
Během krátké doby se však vše vysvětlilo a péčí o dům se zahradou.se ze mne stala učitelka zmíněných před-
díky nástupu nových učitelů se vytvořil i mětů.
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Životopisy oceněných plaketou J. Á. Komenského
Mgr. Jarmila Havlová na 2. stupni, převážně český jazyk.

Narodila se v Liberci a další život pokračoval V roce 1985 ji životní okolnosti přivedly zpět 
v Chrastavě. Byla žákyní zdejší Základní do Chrastavy a začala učit ve škole na ná-
devítileté školy a posléze i SVVŠ, kde v roce městí 1. máje. Na této škole odučila krás-
1966 maturovala. Poté pokračovala ve stu- ných 15 let. 
diu na Pedagogické fakultě v Ústí nad La- Celý svůj profesní život učila především 
bem, aprobaci Národní škola – český jazyk. český jazyk. Mnoho  žáků se snažila naučit 
Promovala v roce 1970. záludnostem české gramatiky, mnoho žáků 
Učitelskou dráhu zahájila na malotřídní posledních ročníků připravila k přijímacím 
škole ve Vítkově, kde působila dva roky. zkouškám. Jako kolegyně byla veselá, vtip-
V roce 1971 se vdala a o rok později zažá- ná, oblíbená. Její silný hlas se často nesl po 
dala o místo učitelky v Raspenavě, protože celé školní chodbě….
bylo nabízeno s bytem.
Na základní škole v Raspenavě strávila 13 Je obětavou babičkou pro svá vnoučata. 
let, nejprve na prvním stupni, později učila Ráda cestuje, čte.

Miroslav Jakoubek (19.4.1940) 1979 do r. 1985, kdy odešel ze zdravotních mimo školu. Měl obrovskou přirozenou 
Pan Miroslav Jakoubek nastoupil na Zá- důvodů  nejprve na OPS do Liberce a později autoritu. Ke kolegům, žákům se choval moc 
kladní školu v Chrastavě, náměstí  1. máje do ZŠ Jabloňová ulice. hezky, měl pochopení pro mladé učitele. 
ve školním roce 1964/1965 (do té doby pů- V Chrastavě se Miroslav Jakoubek aktivně Staral se o kázeň mezi žáky...”
sobil jako učitel na ZDŠ Horní Police, okres zapojoval do veřejného života, byl poslan-
Česká Lípa). Vyučoval matematiku, země- cem  MěNV – členem Rady MěNV.
pis a tělesnou výchovu v 6.-9. ročníku. Jako učitel i ředitel školy pracoval svědo-
Ve školním roce 1972-73 začal působit jako mitě a obětavě, žáci i jejich rodiče se na něho 
zástupce ředitele školy v ZŠ na náměstí a od obraceli s důvěrou, měl vždy pochopení pro 
školního roku 1973-74 přešel na Základní jejich problémy i radosti.
školu ve Školní ulici, kde byl rovněž zá- Zemřel tragicky 22. února 1987.“
stupcem ředitelky školy.
Od školního roku 1979 do roku 1985 byl A ještě jedna vzpomínka.
ředitelem školy ve Školní ul. „Miroslav Jakoubek byl oblíbený učitel. Vy-
Záznam z kroniky školy: učoval jako řadový učitel na ZŠ náměstí M-Z, 
„Soudruh Miroslav Jakoubek začal učit v neaprobovaně se věnoval TV. V zeměpisu se 
Chrastavě v roce 1964 v ZŠ nám. 1. máje. Od pamatuji na aktivitu v orientaci na mapě, za 
roku 1972 zde působil ve funkci zástupce níž jsme dostávali plusy. Žáci se mohli „pře-
ředitele. trhnout” v této aktivitě. V matematice zave-
V roce 1973 přešel jako zástupce ředitele do dl „sešit pilnosti”, v němž jsme počítali pří-
ZŠ ve Školní ulici. Ředitelem školy byl od r. klady navíc. Organizoval sportovní soutěže 
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Rada a zastupitelstvo města

Usnesení Rady města Chrastava č. 2021/07 ze dne 26. dubna 2021
Rada města na svém zasedání projednala a případě, že nedojde v této výpovědní lhůtě dotací a příslušné smlouvy takto:
usnesla se takto: ke splacení všech z této smlouvy 1) s Českým svazem chovatelů, z. s., 
-  s c h v á l i l a plynoucích splatných pohledávek Základní organizací Chrastava, pobočný 
v návaznosti na své usnesení 2021/03/VII -  s c h v á l i l a   d o p o r u č e n í   Z M spolek, Pobřežní č. ev. 4, Dolní Chrastava, 
ze dne 22. února 2021 pronájem části jako orgánu příslušnému podle § 85 písm. 463 31 Chrastava, IČ 467 47 087, ve výši 
pozemku par. č. 187/1 – zahrada o výměře f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, na 30.000,-- Kč,

2 základě žádosti paní Jany Zahurancové 2) s Českým kynologickým svazem ZKO cca 45 m , v k. ú. Chrastava I, panu Jiřímu 
prominutí části dluhu z nájemní smlouvy čj. Chrastava - 429, pobočný spolek, Pacákovi, za cenu 455,- Kč/rok, za účelem 
N/045/2005 ze dne 17. 10. 2005 v platném Vítkovská č. ev. 53, Dolní Chrastava, zřízení zahrady (zeleň a vjezd) k přilehlému 
znění, ve výši 41.460,- Kč, za období duben    463 31 Chrastava, IČ 467 48 351, ve výši RD, vč. návrhu nájemní smlouvy čj. 
2020 – duben 2021 včetně, tedy za období, 20.000,-- Kč,N/20/2021 
kdy z důvodu platných protiepidemiolo- 3) se Sdružením hasičů Čech, Moravy -  s c h v á l i l a                                 
gických opatření musela být pronajatá   a Slezska Sboru dobrovolných hasičů v návaznosti na své usnesení 2021/06/XVI 
provozovna pro veřejnost uzavřena Chrastava, Nádražní 203, odst. 2 ze dne 7. dubna 2021 pronájem
- s c h v á l i l a    463 31 Chrastava, IČ 640 39 188, ve výši prostor sloužících k podnikání o celkové 

2 záměr pronajmout prostory sloužící k pod- 10.000,-- Kč,výměře cca 74,74 m , nacházejících se ve 
nikání v budově čp. 251, náměstí 1. máje, 4) s Klubem českých turistů, odbor třetím nadzemním podlaží ve zdravotním 
Chrastava, která je součástí pozemku par. 107008, Chrastava, Turpišova 407, středisku v budově čp. 175 v Polní ulici, 
č. st. 300, v k. ú. Chrastava I, o výměře cca     463 31 Chrastava, IČ 656 35 540, ve výši která je součástí pozemku par. č. st. 205 v k. 

2 40.000,-- Kč,80,5 m , místnosti v přízemí domu, s vlast-ú. Dolní Chrastava, společnosti BM 
5) se Společností přátel historie města ním vchodem z náměstí v případě, že do 30. fyzioterapie s. r. o., zastoupené Mgr. 

Chrastavy z. s., spolek, Liberecká 40, dubna 2022 nebudou splatné pohledávky Radkou Bělohlávkovou a Mgr. Martinou 
   463 31 Chrastava, IČ 467 47 214, ve výši současným nájemcem uhrazenyMatějčkovou, vč. návrhu nájemní smlouvy 

22.000,-- Kč,- s c h v á l i l ačj. N/22/2021                    
6) s Českým rybářským svazem, z. s., návrh Smlouvy o využití systému zavede--  s c h v á l i l a                                      

místní organizace Chrastava, pobočný ného městem Chrastava pro nakládání s v  návaznosti  na své usnesení čj .  
spolek, Družstevní 107, komunálním a separovaným odpadem s 2021/06/VI ze dne 7. dubna 2021 přechod 

   463 31 Chrastava, IČ 004 82 579, ve výši paní Alenou Michalkovou, Palackého 1259, práv a závazků, vyplývajících ze stávající 
25.000,-- Kč,407 47  Varnsdorf, IČ: 67854460, pro pro-Smlouvy o nájmu pozemku čj. N/038/2005 

7) se Sdružením hasičů Čech, Moravy a vozovnu: řeznictví, náměstí 1. máje 138, ze dne 26. 9. 2005 uzavřené s paní Annou 
Slezska Sboru dobrovolných hasičů 463 31 Chrastava a pověřila starostu Helebrantovou na manžela Aloise 
Chrastava, družstvo žen, Nádražní 203, města jejím podpisemHelebranta na pronájem části pozemku 

2 463 31 Chrastava, IČ 640 39 188, ve výši - s c h v á l i l apar. č. 13/1 o výměře cca 250 m , v k. ú. 
10.000,-- Kč,1. návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu Chrastava I, za účelem zřízení zahrady, vč. 

8) s Pionýrem, z. s. – Pionýrská skupina prostor s nájemcem: Česká spořitelna, a.s., nájemní smlouvy čj. N/23/2021
PERSEUS, pobočný spolek, Loudátova Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 -  s c h v á l i l a
11, 463 31 Chrastava, IČ 693 87 621, ve 2. návrh dohody o poskytování příspěvku v  n á va z n o st i  na  s vé  u s n es e n í  č .  
výši 24.000,-- Kč,na provoz bankomatu s poskytovatelem: 2021/06/VIII odst. 2 ze dne 7. 4. 2021 

9) se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova výpůjčku části pozemku par. č. 720/1 – 
2 Slezska Sboru dobrovolných hasičů 1929/62, 140 00 Praha 4 za účelem ostatní plocha o výměře cca 28 m , v k. ú. 

Chrastava, oddíl mládeže, Nádražní 203, finanční participace na nákladech souvi-Andělská Hora u Chrastavy, panu René 
463 31 Chrastava, IČ 640 39 188, ve výši sejících se zajištěním provozu bankomatu Švejdovi, za účelem zřízení zpevněného 
20.000,-- Kč,umožňujícím vklady hotovosti, včetně sjezdu na komunikaci, vč. návrhu smlouvy 

10) s TJ Spartak Chrastava, spolek (oddíl jiných doplňkových služebo výpůjčce čj. RU/7/2021
kuželek), Turpišova 292, - s c h v á l i l a-  s c h v á l i l a                     

   463 31 Chrastava, IČ 467 44 657, ve výši zřízení věcného břemene na pozemcích návrh Dodatku č. 16 ke Smlouvě o svozu 
44.000,-- Kč,par. č. 147/2 a 157/3, oba v k. ú. Chrastava I, komunálního odpadu ve městě Chrastavě 

11) s Mysliveckým spolkem Kohoutí Vrch ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., 
Vítkov, spolek, Dolní Vítkov č. ev. 14, s., jímž dojde k zajištění strpění umístění, Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, IČ 

   463 31 Chrastava, IČ 467 45 912, ve výši zřízení a provozování stavby „IV-12- 49356089 
25.000,-- Kč,4 0 1 9 9 8 9  L B - C h r a s t a v a -  - s c h v á l i l a

12) se Sborem Jednoty bratrské v Chra-ppč.147/1,kNN,SS101“, vč.  návrhu na základě žádosti o dotaci z Grantu města 
stavě, Bezručova 503, 463 31 Chrastava, smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení Chrastava pro rok 2021 na podporu 
IČ 467 45 815, ve výši 50.000,-- Kč,věcného břemene čj. SBS/8/2021 rozvoje kulturní, sportovní, spolkové 

13) s TJ Spartak Chrastava, spolek (oddíl -  r o z h o d l a činností a cestovního ruchu a na základě 
lyžařů), Turpišova 292, o výpovědi nájmu plynoucího ze Smlouvy o schváleného rozdělení Grantu zastupi-

   463 31 Chrastava, IČ 467 44 657, ve výši nájmu nebytových prostor čj. N/045/2005 telstvem města Chrastava usnesením ze 
20.000,-- Kč,uzavřené dne 17. 10. 2005 ve znění dne 12. dubna 2021 č. 2021/02/XV 

-  v z a l a   n a   v ě d o m íDodatku č. 1 čj. N/26/2008 uzavřeného dne poskytnutí neinvestičních účelových 
zápis č. 2021/6 z jednání bytové a sociální 7. 4. 2008 s výpovědní lhůtou 1 rok v 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



4 Chrastavské listy

Usnesení Rady města Chrastava č. 2021/08 dne 17. května 2021
Rada města na svém zasedání projednala a usnesla se takto: 
-  s c h v á l i l a                                   
1. zřízení věcného břemene na pozemku par. č. 783/3, v k. ú. Dolní Chrastava, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., jímž dojde k za-
jištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby „IV-12-4020473 LB-Chrastava-ppč.150/7,kNN+SS300“, vč. návrhu smlouvy o bu-
doucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj. SBS/9/2021 
2. zřízení věcného břemene na pozemcích par. č. 73/5 a 73/40, v k. ú. Chrastava 2, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., jímž dojde k 
zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby „IP-12-4011208 LB-Chrastava-ppč.73/39,kNN+SS101“, vč. návrhu smlouvy o bu-
doucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj. SBS/10/2021 
3. zřízení věcného břemene na pozemku par. č. 1441/1, v k. ú. Chrastava I, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., jímž dojde k 
zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby „IV-12-4020375 LB, Chrastava-ppč.1441-1,kNN,SS101“, vč. návrhu smlouvy o bu-
doucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj. SBS/11/2021
4. zřízení věcného břemene na pozemku par. č. 1441/1, v k. ú. Chrastava I, ve prospěch společnosti CETIN, a. s., jímž dojde k zajištění strpění 
umístění, zřízení a provozování stavby „11010-099287, RVDSL1932_C_L_CHVA83-CHVA1HR_NDN“, vč. návrhu smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti čj. SBS/12/2021 
- s c h v á l i l a 
záměr přechodu práv a závazků vyplývajících ze stávající Smlouvy o nájmu pozemku čj. N/19/2011 uzavřené dne 28. 3. 2011 s paní Evou 

2Noskovou, na pronájem části pozemku par. č. 381/1 o výměře cca 20 m  – ostatní plocha, v k. ú. Dolní Chrastava za účelem umístění 
plechové garáže
- s c h v á l i l a
na základě protokolu o hodnocení a posouzení nabídek veřejné zakázky „Chemická injektáž a omítky MŠ“  návrh smlouvy o dílo se 
zhotovitelem: Josef Patočka, Kopeckého 186, 460 14 Liberec 14 na realizaci vnitřních omítek, včetně chemické injektáže v Mateřské škole 
Chrastava, Revoluční 488 – příspěvková organizace, objekt v Nádražní ulici 
- s c h v á l i l a
na základě protokolu o hodnocení a posouzení nabídek veřejné zakázky „Výměna střešní krytiny“ návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem: 
STIZ s.r.o., Zásada 199, 468 25 Zásada na výměnu střešní krytiny objektu Liberecká 35 
- s c h v á l i l a
1. hodnocení a zadání veřejné zakázky „Město Chrastava - dodávka vozidla údržby“ na základě Protokolu o posouzení a hodnocení nabídek 
v souladu s § 6 a § 27 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a se Směrnicí Rady města Chrastava č. 1/2020 o zadávání 
veřejných zakázek a přidělila zakázku prodávajícímu: Auto Kora top s.r.o., M. Alše 780, 757 01 Valašské Meziříčí
2. návrh kupní smlouvy s prodávajícím: Auto Kora top s.r.o., M. Alše 780, 757 01 Valašské Meziříčí na nákup osobního auta v rámci veřejné 
zakázky „Město Chrastava - dodávka vozidla údržby“ 
- s c h v á l i l a
návrh Smlouvy o výpůjčce automobilu Škoda Octavia s vypůjčitelem: Oblastní charita Liberec, Uhlířská 424/7, 460 01 Liberec XI-Růžodol I 
- d o p o r u č i l a
Zastupitelstvu města Chrastava darovat osobní automobil uvedený v bodě 1) Oblastní charitě Liberec, Uhlířská 424/7, 460 01 Liberec XI-
Růžodol, pro veřejně prospěšnou činnost Domova Sv. Vavřince, Školní 124, Chrastava
- 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 Mateřská škola Chrastava, Revoluční 488-příspěvková organizace, Chrastava, okres 
Liberec, PSČ 46331, IČ: 72741881 z rezervního fondu do fondu investic 
- s c h v á l i l a
Dodatek č. 4 Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření ze dne 6.6.2017 pro rok 2021 uzavřený mezi Městem Chrastava a Společností 
C.P.A. Audit, spol. s r.o., U Hájovny 1022, 460 01  Liberec 14, IČ 254 72 
- v z a l a   n a   v ě d o m í   zápis č. 2021/7 z jednání bytové a sociální komise ze dne 3. 5. 2021 
- r o z h o d l a   
o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu paní Šimkové Romaně a uzavření smlouvy o nájmu bytu paní Šimkové Romaně 
- r o z h o d l a   
o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu paní Skálové Luďce a uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS paní Skálové Luďce 
- r o z h o d l a   
uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS paní Porschové Stanislavě 
- r o z h o d l a   
uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS panu Ramírezovi Espino Enrique 
- r o z h o d l a  
 uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS panu Novákovi Františkovi 
- s c h v á l i l a
přijetí věcného daru v podobě 145 balíků OOP (ochranných nanomasek z nano-textilie AntiMicrobe Web R) v hodnotě 171.063,75 Kč včetně 
DPH od Libereckého kraje Základní škole Chrastava, nám. 1. máje 228, okres Liberec-příspěvková organizace 

 

                                                             
 

2komise ze dne 12. 4. 2021 1. na základě žádosti paní Kateřiny 400 m  v k. ú. Chrastava I, ke dni 30. 4. 2021 
1) RM   r o z h o d l a Honzejkové uzavření Dohody čj. D/2/2021 2. záměr pronajmout část pozemku par. č. 

2uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS paní o ukončení Smlouvy o nájmu pozemku čj. 365/1 o výměře cca 400 m  – trvalý travní 
Evě Švandrlíkové N/21/2020 uzavřené dne 22. 6. 2020 na porost, v k. ú. Chrastava I  za účelem zřízení 
- s c h v á l i l a                                   část pozemku par. č. 365/1 o výměře cca zahrady
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Otevíráme expozici vodního náhonu a Francisovy turbíny

Přeshraniční rozvoj turistiky ve městech Lwówek Śl. a Chrastava

Zprávy z městského úřadu

Od středy 12.5.2021 jsme otevřeli expozici vodního náhonu a Francisovy turbíny továrního objektu Seppu, který byl odstraněn v roce 2014.
Stavební práce byly sice ukončeny již v září minulého roku, ale bohužel protiepidemická opatření nám umožnila expozici otevřít až nyní. 
V expozici najdete část původní Francisovy turbíny a můžete nahlédnout do části původního náhonu. Součástí expozice jsou také 
informační tabule o historii původního objektu a blízké lokality. 
Provozní doba je následující:

1. leden, únor, březen, listopad, prosinec    po - pá       09:00 - 16:00

2. duben, květen, září, říjen                         po - pá        09:00 - 16:00   so        10:00 - 14:00

3. červen, červenec, srpen                          po - pá        09:00 -16:00    so - ne  10:00 -14:00

Expozice je přístupná bezplatně po zapůjčení klíče v Městském informačním centru na náměstí 1. máje po uhrazení vratné 
zálohy 100 Kč. 

Všechny práce byly součástí společného projektu „Zvýšení turistické atraktivity partnerských měst pomocí společného 

kulturního dědictví“ s polským partnerským městem Lwówek Ślaski. 

Celkové náklady na projekt byly více než 1, 5 mil. Kč, z čehož město dostane zpět 30 000 EUR formou dotace. 

Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM MěÚ Chrastava

Město Chrastava uspělo s žádostí z Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014–2020 na projekt „Přeshraniční rozvoj turistiky ve 
městech Lwówek Śl. a Chrastava“, registrační číslo projektu:CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0002686 a získalo dotaci ve výši 85 % z celko-
vých uznatelných výdajů projektu, které činí téměř 25.000,- EUR. V rámci projektu bude po městě Chrastava instalováno 15 ks infotabulí (6 
ks malých, 9 ks velkých), skříňka u muzea, vybuduje se nabíjecí stanice pro jízdní kola v lokalitě Paradýz a turistický přístřešek. Infotabule 
budou ve čtyřech jazykových mutacích.   
Lwówek Ślaski, náš partner v daném projektu, provede v rámci společného projektu instalaci 14 ks infotabulí se zajímavostmi o památ-
kách.
V současné době ze strany města Chrastava probíhají přípravné kroky před vlastní realizací tak, aby do konce t. r. bylo vše hotovo. 
O ukončení celého projektu vás opět budeme informovat na webu města Chrastava i v Chrastavských listech.
Na projekt bude poskytnuta finanční podpora z Evropské unie.

V Chrastavě dne 13. 5. 2021 
       

Ing. Jiří Vodička, Mgr. Jakub Dvořák, ORM MěÚ Chrastava
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Zprávy z městského úřadu

 

Podpora památek a jejich okolí
Město Chrastava uspělo s žádostí z Pro- tu vás opět budeme informovat na webu V Chrastavě dne 17. 5. 2021
gramu Interreg V-A Česká republika – města Chrastava i v Chrastavských listech. Mgr. Jakub Dvořák,
Polsko 2014–2020 na projekt „Podpora vedoucí ORM MěÚ ChrastavaNa projekt bude poskytnuta finanční 
památek a jejich okolí“, registrační číslo podpora z Evropské unie. Ing. Jiří Vodička, ORM MěÚ Chrastava
projektu:CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/000
2716 a získalo dotaci ve výši 85 %  z celko-
vých uznatelných výdajů projektu, které 
činí téměř 28.000,- EUR. 

V rámci projektu budou na památkově 

chráněném Führichově domu provedeny 

udržovací práce, např. opravy dřevěných 

konstrukcí, podlah, základového zdiva, 

okenních šambrán, úpravy povrchů, ná-

těry.

V přilehlém parku bude instalováno nové 

led diodové veřejné osvětlení v počtu dvou 

kusů.
Świerzawa, náš partner v daném projektu, 
upraví okolí románského kostela svatého 
Jana a Kateřiny ve Świerzawě, včetně do-
vybavení malou turistickou infrastruktu-
rou  (stoly, lavice).
V současné době ze strany města Chrasta-
va probíhají přípravné kroky před vlastní 
realizací tak, aby do ledna příštího roku 
bylo vše hotovo. O ukončení celého projek-

Újezd vozidla z místa dopravní nehody v ka- Činnost MP Chrastava
tastru obce. Zjištěno motorové vozidlo a Kontrola okrajových částí města – Vítkov, 
řidič. Událost dále předána k šetření Policii Vysoká, Víska, Kolonka, Andělská Hora, 
ČR. Barandov, přehrada Luční, Opakované 
Řešení přestupku rušení nočního klidu. Vy- kontroly zahrádkářských kolonií
řešeno dle zákona.

Kontroly dopravní situace v centru města a Na základě oznámení řešeno porušení 
okolí a přilehlém okolíobecně závazné vyhlášky města. Vyřešeno 
Dohled nad dodržováním nočního klidu a dle zákona.

Vykázání osoby z veřejné dopravy z důvodu veřejného pořádku v celém katastru obce 
neuhrazení jízdného. Chrastava a Stráž nad Nisou
Nález použitých injekčních stříkaček. Pro- V nočních hodinách spolupráce s OO PČR 
vedeno zajištění nálezu a likvidace. Chrastava při kontrole chatových oblastí, 
Zajištění řidiče motorového vozidla, které- kontrole motorových vozidel a jejich řidičů 
mu byl vysloven zákaz řízení. Událost pře-

(kontroly na alkohol, drogy, odcizené RZ, 
dána k dalším úkonům Policii ČR.

odcizená motorová vozidla, osoby v pá-
Spolupráce se zdravotnickou záchrannou 

trání).
službou Liberec.

Opakované kontroly dodržování vládních Odchyt toulavých zvířat v katastru obce:  5x
nařízení v době koronavirové krize.Předaní majiteli:  3x,útulek: 2x

Městská policie v dubnu

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

Příspěvky do Chrastavských listů podávejte
písemně či osobně na adrese:

Společenský klub, Turpišova 407, Chrastava
nebo na Městský úřad, nám. 1. máje 1, Chrastava

případně e-mailem: listy@chrastava.cz.
Uzávěrka Chrastavských listů je vždy 22. den v měsící.

Na jiný způsob předání příspěvků a inzerce
nebude brán zřetel!

Aktuální informace

z města Chrastavy najdete

www.chrastava.cz
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Šestitisícová Chrastava. Nějaké bezvý- testování závodníků i pořadatelů, komuni- nezařadili jinam. Tak například ceremoniály 
(tedy slavnostní zahájení MS a vyhlašování znamné městečko na severu Čech při hra- kace s Krajskou hygienickou stanicí nebo 
medailistů), dále materiál a logistika nicích s Německem a Polskem. Co tam může Národní sportovní agenturou.
(zajištění pořadatelského materiálu a jeho být pozoruhodného? A JE! Opomeneme-li 

2. Co pro tebe bylo, je, bude nejtěžší v přeprava do jednotlivých arén, stejně jako historické, kulturní, industriální, sportov-
rámci své činnosti ve výboru? Bojíš se přeprava závodníků do arén a předstartů). ní… i jiné zajímavosti, máme pro vás další nějakého problému v souvislosti s MS? Důležitý je také úsek ubytování, kdy 

informaci, se kterou se nemůže pyšnit jen obstaráváme závodníkům noclehy a Z čeho se naopak těšíš?tak někdo. stravu, a to nejen v době samotného 
Po 13 letech se největší svátek orientačních Na mém úseku je rozhodně největším stra- mistrovství, ale již několik měsíců předem 
běžců, jejich mistrovství světa (WOC), vrací šákem pozitivní test kohokoliv ze zúčastně- na jejich přípravná soustředění nebo 
v roce 2021 do České republiky. Od 3. do ných. A radost mám třeba z toho, že jako nominační závody. 

sport ukazujeme, že to jde, a snažíme se 9.července budou soutěžit o medaile Do této sekce náleží i IOF klinika, což je 
hledat cesty i v této nelehké době. Taky mě nejlepší světoví závodníci v tomto sportu. speciální program pro závodníky ze zemí, 
těší, že přes přísná opatření už 160 spor-Centrem pro ně se stanou Doksy u Máchova kde orientační běh není tolik rozšířen a 
tovců z různých zemí tu absolvovalo trénin-jezera. Poběží se v jedněch z nejtěžších nemá náležitou f inanční  podporu.  
kový kemp.českých lesních terénů – v Heřmánkách na Mezinárodní federace na základě přihlášek 

Kokořínsku (klasika a štafety) a u Smržovky 3. Jakou otázku by sis položila sama pro vybrala určitý počet závodníků, kterým 
v Jizerských horách (krátká trať). Sprint a sebe ohledně MS? zajistíme ubytování, stravu, dopravu a 
sprintové štafety se podívají do Terezína a především pak tréninky před samotným Šla bys do toho v budoucnu znovu?
Doks. Proto tedy k organizaci MS byly mistrovstvím a určitý servis během závodů, 

4. Jak budou podle tebe závodníci a zainteresovány místní oddíly, mezi něž který by bez svých chybějících realizačních 
účastníci MS vzpomínat na tento šampi-patří i náš klub OK CHA. týmů neměli.
onát?A teď se dostáváme zpět k Chrastavě. V na- A nesmím zapomenout i na úsek banketu, 

šich klubových řadách jsou dvě ženy, které Jako na jedinečný. Ať už dobou, ve kterém tedy slavnostní večeře pro závodníky, která 
se staly důležitým článkem při přípravě to- se odehrává, tak nádhernými terény, které by měla celé mistrovství zakončit. 

náš region pro orientační běh nabízí.hoto mistrovství a jsou členkami organizač-
2. Co pro tebe bylo, je, bude nejtěžší v 

ního výboru MS. Kdo to je? Ing. Dominika 5. Věříš, že cinkne medaile pro naši rámci své činnosti ve výboru? Bojíš se Pachnerová, předsedkyně OK CHA, a  Janča republiku při MS?
nějakého problému v souvislosti s MS? Kubátová M.A., dcera ze Zeleniny Valeš 

Věřím dokonce v medaili regionální, spou-
Chrastava. Položila jsem jim několik otázek Z čeho se naopak těšíš?

sta reprezentantů se sem totiž přestěho-
k osvětlení jejich činnosti. Tady jsou Nejtěžší je vyrovnávat se s opatřeními kvůli vala. U některých to vypadá dokonce na 
odpovědi. Nejdříve Janča. pandemii COVID-19. A to především proto, přestěhování trvalé. Hory za domem, nád-

herné terény pro orienťák i pracovní pří-
ležitosti, co víc si sportovec může přát?

6. A teď se ve mně nezapře učitelka 
českého jazyka. Vím, že máš ráda, jak 
jinak, orientační běh. Co pro tebe zna-
mená „orienťák“. Vyjádři:

-jedním podstatným jménem- láska

-jedním přídavným jménem- přírodní

-jedním slovesem- běhej!

A teď Dominika

1. Jakou funkci zastáváš v organizačním 

výboru Mistrovství světa v OB v ČR v roce 

2021 a co je náplní tvé práce?

Jsem členem organizačního výboru, a to že nelze dopředu předvídat, jak bude situ-1. Jakou funkci zastáváš v organizačním znamená, že řídím jednu sekci, která za- ace a daná opatření vypadat za několik týd-výboru Mistrovství světa v OB v ČR v roce hrnuje několik úseků. Moje funkce se nazý-
nů, natož měsíců. Museli jsme tak vlastně 2021 a co je náplní tvé práce? vá HR Manager, což se odvíjí od toho, že do 
třikrát zrušit přípravné mezinárodní závody mé sekce spadá úsek dobrovolníků. Máme Jsem tajemníkem celé akce a mám na sta-
Euromeeting, které měly proběhnout vloni tedy na starost všechny dobrovolníky, jejich rosti závodní kancelář. K tomu jsem na za-
a reprezentační týmy i pořadatelé si měli zařazení na pořadatelské pozice, zajišťu-

čátku covidové pandemie neprozřetelně jeme jim stravu, ubytování, dopravu a oble- vše vyzkoušet. Dvakrát jsme tyto závody 
kývla na administrativu spojenou s touto čení. zrušili ve chvíli, kdy bylo již v podstatě vše 
nemocí. Přibyla mi proto operativa spojená Mimo to jde ale o takovou servisní sekci, připravené, což je pro pořadatele velmi 
s příjezdem týmů na tréninkové kempy, kam patří mnoho činností, které jsme frustrující.

Mistrovství světa v orientačním běhu a OK Chrastava

Sportovní zprávy

Jana
Kubátová

Dominika
Pachnerová
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Dost složité je i zajišťování ubytování pro ního výboru bychom nemuseli neustále ře-    -jedním podstatným jménem- rodina
týmy v rámci přípravy, kdy byla většina šit zdravotní rizika a související opatření.    -jedním přídavným jménem- lesní
hotelů a penzionů přes půl roku uzavřená. A Z pořadatelského hlediska bychom uspořá-    -jedním slovesem-hledat
vzhledem k obavám z možné nákazy měly dali prostě další šampionát. Takhle bude Děkuji.
týmy často náročné požadavky, s čímž jsme pro nás organizátory jistě nezapomenu-
před několika lety, kdy přípravy začaly, telný, ale věřím, že s odstupem času na 

Jsme rádi, že máme mezi sebou tak 
nepočítali. všechny ty nenadálé překážky a výzvy 

schopné lidi. Na jejich aktivity jsme patřičně 
Bojím se toho, že budeme mít problém budeme vzpomínat s úsměvem.

hrdí a moc jim za to děkujeme. Svou prací 
mistrovství ufinancovat, protože jsme 4. Jak budou podle tebe závodníci a účast- reprezentují nejen náš klub, naše město, ale 
museli zrušit i doprovodné závody pro níci MS vzpomínat na tento šampionát? i Českou republiku.
fanoušky a amatérské sportovce. Příjem Doufám, že závodníci budou vzpomínat na Někteří členové z OK CHA se objeví při MS i 
bude tedy nulový, ale značná část nákladů krásné a obtížné terény, kde je čekaly na dalších postech, sice ne tak významných, 
zůstala. A navíc je to pro fanoušky i značné náročné tratě, na kterých prožili sportovní 

ale také potřebných pro zdárný průběh MS. zklamání. nadšení. A snad budou povoleni i diváci v 
Můžete nás najít v administrativě, v karan-

Těší mne ale, že reprezentační týmy z ce- arénách a závodníkům tak připraví úžasnou 
téně pro závodníky, na parkovišti, ob-

lého světa si uvědomují, jak je příprava atmosféru.
čerstvení, při roznášení i hlídání kontrol…, 

šampionátu náročná, a jsou velmi vděční za 5. Věříš, že cinkne medaile pro naši repu- zkrátka tam, kde je třeba. I náš klubový ma-
to, že se jim snažíme všemožně pomoct bliku při MS? teriál bude využit.
(např. zajištění povolení, testů, tréninků, Každá země samozřejmě pořádá šampi- Držte nám palce, ať se mistrovství hlavně ubytování apod.). A nezapomenou nám za onáty i s myšlenkou na to, že domácí zá- uskuteční a ať světu ukážeme, že si naše to poděkovat, což nás vždy zahřeje u srdce. vodníci budou mít v rámci fair play přece jen 

republika zasloužila pořádat tuto velko-3. Jakou otázku by sis položila sama pro větší šanci na lepší umístění. A my máme 
lepou akci. Škoda, že při ní nebudou davy sebe ohledně MS? pár želízek v ohni, takže si přejeme, aby to 
diváků!

Jaké by to asi bylo, kdyby nám do pořádání cinklo i pro českou výpravu. Byla by to jistě 
                                              Eva Kašková, OK CHAnezasáhla koronavirová pandemie? To by- skvělá forma odměny i pro všechny pořa-

chom nejspíš v poklidu uspořádali příprav- datele.
P.S. Nezapomínáme  v současné době ani na né závody v krásných terénech, týmy by 6. A teď se ve mně nezapře učitelka 
náš dětský kroužek. jezdily na další soustředění, která by byla českého jazyka. Vím, že máš ráda, jak ji-

dlouho dopředu naplánovaná, pořadatelé Hned po rozvolnění 3. května jsme rozjeli nak, orientační běh. Co pro tebe znamená 
by byli zacvičení a na jednáních organizač- společné tréninky s mládeží.„orienťák“. Vyjádři:

Organizátoři Mistrovství světa v orientačním běhu 2021 plánovali v průběhu let 2020 až 2021 nejen sérii akcí pro veřejnost, ale také 

různé sportovní aktivity pro školy. Epidemická situace však obdobným akcím nepřála, a tak pořadatelé přicházejí s  unikátní hrou 

WOC Foto Tour.

Proběhni se. Projdi se. Poznávej. Orientuj se ve známém i neznámém prostředí. Tak zní podtitul rodinné hry WOC Foto Tour, kterou při-

pravili pořadatelé v různých částech regionu Mistrovství světa v orientačním běhu. Vedle zábavného putování s kamarádem, spolužákem 

či celou rodinou se můžete zúčastnit soutěže o krásné ceny s tematikou letošního mistrovství světa. A nyní si tuto aktivitu můžete vyz-

koušet i v Chrastavě.

Pravidla

Pravidla soutěže jsou velmi jednoduchá. Na webu www.woc2021.cz/wocfoto si stáhněte do svého mobilu nebo vytiskněte mapu dané 

lokality. Podle mapy (můžete využít i speciální legendu, která je k dispozici v rohu) máte za úkol najít dohromady 12 kontrol označených 

červeným kolečkem a písmenem. V místě kontroly však není žádný předmět, který hledáte, ale vyberete jednu z nabízených fotografií (na 

druhé straně mapy), která odpovídá danému místu. Pokud se budete chtít zúčastnit hry o ceny, pak není nic jednoduššího než přijít na 

stránku www.woc2021.cz/wocfoto, vyplnit velmi jednoduchý formulář příslušný ke hře a v případě správných odpovědí budete zařazeni 

do soutěže. Každých 14 dní v neděli večer bude vyhlášení výsledků na sociálních sítích WOC 2021, výherci budou navíc vyrozuměni e-

mailem. Všichni účastníci budou zařazení do hlavního slosování dne 9. července během posledního závodu Mistrovství světa 2021.

Nejen v Chrastavě

Hra neprobíhá pouze v Chrastavě, ale i v dalších částech regionu spjatého s mistrovstvím světa. Čím více absolvovaných her, tím máte větší 

pravděpodobnost výhry. Vypravit se proto budete moci třeba do Jablonce, Smržovky či do Turnova. Hry budou postupně přibývat na webu 

www.woc2021.cz/wocfoto. Pokud některou z her absolvujete, pochlubte se s tím také na sociálních sítích (používejte hashtag #woc2021 

nebo #wocfototour), zašlete odkaz své rodině nebo vyzvěte na souboj ostatní členy domácnosti či své kolegy z práce. Hra je otevřená pro 

všechny bez rozdílu věku, pohlaví či zkušeností. 

Už na začátku července

Mistrovství světa v orientačním běhu je největší sportovní akcí v roce 2021 v Libereckém kraji a největší akcí svého druhu na světě. Bude 

se konat v termínu 3. - 9. července 2021 s centrem v Doksech. Jednotlivé závody se pak kromě hlavního dějiště uskuteční i na Litoměřicku, 

v Jizerských horách a v okolí Dubé na Kokořínsku. Vše bude přenášet Česká televize na ČT sport.

WOC Foto tour - nyní už i v Chrastavě
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Kultura

PROGRAM KINA
DIGITÁLNÍ MÌSTSKÉ KINO CHRASTAVA

Změna programu vyhrazena!

ČERVEN 2021

Vítáme Vás opět v chrastavském kině! Pondělí 28. června v 17:00 hodin - HRAJEME PRO DĚTI
Nenechte si ujít po dlouhé době LUCA – USA – animovaný – české znění – 100 minut – 

zážitek z promítaných filmů. přístupný
Rezervaci vstupenek můžete provádět nadále Snímek studií Disney a Pixar Luca, odehrávající se v malebném 

na http://evstupenka.cz městečku italské riviéry, vypráví o dospívajícím chlapci, který za-

žívá nezapomenutelné letní prázdniny  plné zmrzliny,  těstovin a 

vyjížděk na mopedu. Prosluněná dobrodružství prožívá Luca se Pátek 18.června v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI
DUŠE – USA – animovaný, hudební – české znění – 100 minut svým novým nejlepším kamarádem, avšak jejich veselí ohrožuje 
– přístupný přísně střežené tajemství, neboť oba jsou ve skutečnosti vodní 
Co dělá člověka… člověkem?  Pixar Animation Studios uvede no- příšeráci z podmořského světa.
výcelovečerní  film „Duše“,  ve  kterém se představí středoškolský         
učitel hudební výchovy Joe Gardner,  který  dostane životní šanci Pondělí 28. června v 19:00 hodin
hrát v proslulém jazzovém klubu. Jeden chybný krok ho však pře- ZEMĚ NOMÁDŮ – USA – drama – české titulky – 107 minut – 
nese z ulic New Yorku do Neznáma před, což je fantastické místo, 

přístupný
kde čerstvě narozené duše získávají před vstupem na Zemi vlast-

Poté, co v malém městě na nevadském venkově dojde k ekono-
nosti, návyky i zlozvyky.

mickému kolapsu, se Fern (Frances McDormand) rozhodne sbalit 

si věci a ve své dodávce se vydat na cesty a prozkoumat život za 
Pátek 18. června v 19:00 hodin hranicemi klasických společenských zvyklostí jako novodobý no-
TICHÝ SPOLEČNÍK – ČR – tragikomedie – 100 minut – mád. Ve třetím celovečerním snímku režisérky Chloé Zhao Země 
nevhodný do 12 let nomádů se objevují skuteční nomádi Linda May, Swankie a Bob 
Klára Issová, Boleslav Polívka  a  Ondřej Malý v poetické tragi- Wells, kteří Fern seznamují s tímto novým světem a dělají jí spo-
komedii o životě na vsi, kde dojde místo na hřbitově.  Otec hlavní lečnost při jejích cestách po nekonečném americkém západě. 
hrdinky se navíc rozhodne potopit na dno přehrady pro starou sli- Film oceněný Oscarem 2020.          Vstupné: 100 Kč
vovici.  Film  Tichý společník natočil režisér Pavel Göbl podle své 
vlastní stejnojmenné novely, za níž získal literární cenu Magnesia 
Litera a nominaci na Cenu J. Škvoreckého.       Vstupné: 120 Kč

Pondělí 21. června v 18:00 hodin
RYCHLE A ZBĚSILE 9 – USA – akční – 145 minut – české 
znění – nevhodný do 12 let
Ani  ten nejrychlejší řidič na světě nedokáže ujet před svou minu-
lostí.  Zjistí  to  i  drsňák Dominic Toretto, kterému osud přihrál do 
cesty nejzáludnějšího  nepřítele.  Vlastního bratra. Režisér Justin 
Lin,  který  má zásadní podíl  na  úspěchu benzínem vonící ságy, 
natočil další nadupaný díl, který opět posouvá hranice možného, 
platným fyzikálním zákonům navzdory.               Vstupné: 130 Kč

Pátek 25. června v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI
DIVOKÝ SPIRIT– USA – animovaný – české znění –89 minut 
– přístupný
Holka  jménem  Lucky hledala tak dlouho spřízněnou duši, až na-
šla koně. Divoký mustang Spirit jí dokáže, že přátelství na život a 
na smrt nemusí být jenom mezi lidmi. Studio DreamWorks Anima-
tion  (Shrek, Jak vycvičit draka,  Madagaskar),  natočilo  další po-
hádku, která chytne diváky za srdce.

Pátek 25. června v 19:00 hodin
MATKY – ČR – komedie – 95 minut - - nevhodný do 12 let
Hereckými hvězdami obsazená komedie o tom, jaké to opravdu je 
být v dnešní době mámou malých dětí a k tomu současně ženou, 
partnerkou a kamarádkou. Zkrátka, jak být matkou a nezbláznit se 
z toho.             Vstupné: 130 Kč

Vstupné: 130 Kč, děti do 15 let – 110 Kč

                                     Vstupné: 130 Kč, děti do 15 let – 110 Kč

                                     Vstupné: 130 Kč, děti do 15 let – 110 Kč
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Hasiči radí občanům: Požáry jedlých tuků a olejů v domácnosti
Jedním ze způsobů přípravy pokrmů je fritézy z elektrické sítě. CO NEDĚLAT:
smažení za použití jedlých tuků nebo olejů Zabraňte přístupu vzduchu k požáru v ná- Nemanipulujte s nádobou, ve které je 
(dále jen „olej“), kdy využíváme jejich době a to pomocí prostředků běžně se na- rozpálený hořící olej, neboť rozlitím může 
vlastností nashromáždit v sobě velké cházejících v domácnosti, např. zaklope- dojít k rozšíření požáru a vzniku popálenin.
množství tepla, které však zároveň může ním plechem na pečení, kovovou pokličkou, NIKDY nelijte do rozpáleného hořícího představovat i velké nebezpečí.  případně mokrou vyždímanou utěrkou. Nad oleje vodu ani jinou tekutinu s obsahem Ke vznícení oleje stačí například závada ve rámec domácích potřeb lze pro tyto účely vody! Nashromážděné teplo v oleji způsobí fritéze, případně zapomenutá pánev s pořídit i speciální hasicí deky vhodné do prudké odpaření vody, vyvržení hořícího olejem po smažení na zapnutém sporáku. domácnosti. oleje do prostoru a rozšíření požáru. Tím, že se olej neustále zahřívá, dosáhne v 

Použijte vhodného hasivo a to ideálně ha- Zároveň hrozí vznik závažných popálenin.určitou chvíli teploty vznícení. To znamená, 
sicí přístroj třídy F (na požáry rostlinných a Jestliže na uhašení požáru Vaše síly nestačí, že hoření začne probíhat i bez zapálení 
živočišných tuků a olejů). Hasicí přístroje opusťte místnost, zavolejte na linku 112 plamenem.
používejte vždy v souladu s návodem vý- nebo 150 a upozorněte na požár i ostatní Pokud se nám něco podobného v domác-
robce. osoby ve svém okolí.nosti stane, je třeba myslet na své bezpečí a 
Jestliže se vám podařilo plameny uhasit, zvolit správný postup při řešení požáru. ------------------------------------
zkontrolujte, že je zdroj tepla vypnutý,a kpt. Ing. Kateřina Štajncová, CO UDĚLAT:
nechte horký olej vychladnout. Neodkrý- por. Bc. Jakub SuchardaJe-li to možné, zamezte dalšímu zahřívání vejte nádobu, aby nedošlo k opětovnému HZS Libereckého krajeoleje vypnutím sporáku nebo odpojením vznícení.

  Zpívání pro seniory klub Evergreen 55+ několik pytlů odpadků včetně kusu na přednášce, existují i v tištěné podobě. V 
koberce vytaženého přímo z řeky. našem Rodinném centru Domeček lze po   Chladné dny a velmi pomalý nástup jara, 

předchozí domluvě zakoupit brožuru spolu s covidovými omezeními, nás  Další pátek 23. 4. jsme se opět vypravili do 
Zralost dítěte při nástupu do mateřské přivedly k nápadu povzbudit naše seniory přírody, a to konkrétně do lesíka mezi 
školy, vydanou Asociací Comeniana.něčím, co je potěší a zahřeje u srdce. Co Chrastavou a Novou Vsí. Cílem bylo vysadit 

může být lepší, než si společně zazpívat na mýtinku v lese nové stromy. Jak na to,                                                    Slávka Kasalová
oblíbené písničky? Naše hudební skupina z nám ukázal pan hajný, který o les pečuje.    
Jednoty bratrské přizvala i dva mladé Děti se pustily do čištění lesa od 
talenty Matouše a Marušku. Společně jsme pokácených stromků, kopání děr a sázení. 
připravili půlhodinové pásmo písní různých Společně jsme nakonec vysadili kolem 200 
žánrů propojené  krátkým slovem, které boroviček. Jsme rádi, že jsme mohli 
přinášelo naději a povzbuzení. V neděli  25. pomoci.                                 Dana Oliveriusová
dubna jsme uspořádali tři půlhodinové 
koncerty pod širým nebem určené Přednáška v Rodinném centru
seniorům a náhodným kolemjdoucím. Hráli    V „době covidové“ se čas nezastavil a 
jsme před DPS Bílokostelecká, před mnoho rodičů malých dětí například řešilo, 
panelovým domem na Střeleckém Vrchu a do které školky zamíří v září jejich ratolesti. 
před DPS v Bezručově ulici. K naší radosti A nejen to. Vývoj člověka je individuální a 
nám po celou dobu koncertů ani jednou jedinečný, ne každé dítě  je zralé nastoupit 
nepršelo. Někteří senioři si s námi zazpívali v určitém věku do mateřské školy. 
ze svých balkonů či otevřených oken, jiní se Odpovědi na otázky, které vyvstávají spolu 
posadili venku na lavičky a dohromady s tímto rozhodováním, pomáhala hledat 
jsme strávili skvělý čas plný pohody a paní učitelka Mgr. Tereza Bilinská v 
radosti.                                   Kateřina Helisová přednášce „Jak dítěti usnadnit vstup do 

školky“. Tato akce vzhledem k hygienickým 
Klub PodVodu pečuje o krajinu opatřením proběhla on-line. V přednášce 
  V dubnu se uskutečnily dvě akce klubu kromě jiného zaznělo, s jak velkými 
PodVodou zaměřené na zvelebování naší změnami se musí dítě vyrovnat při nástupu 
krajiny. Dne 16. 4. jsme se vydali na do cizího prostředí bez blízkého dospělého. 
výpravu od soutoku řeky Jeřice a Lužické Neméně důležitý byl apel na přiměřenou 
Nisy směrem k Malé vodní elektrárně v samostatnost a soběstačnost dítěte. 
Bílém Kostele. Cílem výpravy bylo vyčistit Společně jsme mohli nahlédnout do práce 
okolí řeky od odpadků. Akce proběhla ve pedagogů, jejichž úkolem je nejen hlídání 
spolupráci s panem starostou Bílého dětí, hraní si s nimi, ale také vzdělávání, 
Kostela. Děti se do sbírání odpadků pustily administrativa a spousta dalších úkonů. 
s vervou a společnými silami jsme nasbírali   Všechny důležité informace, které zazněly 

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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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:  27. 6. 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

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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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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