
V sobotu 7. srpna 2010 proběhla Chrasta- přijel do Chrastavy (přímo v čase, kdy pano- doslova na celý den až noc uvízl v Chrastavě 
vou ničivá povodeň. V sobotu 7. srpna 2021 vala panika z údajného protržení Mlýnické a jeho prostřednictvím se diváci v celé Čes-
na tyto okamžiky zavzpomínáme ve vzpo- přehrady) i tehdejší prezident republiky ké republice seznamovali s tím, jaká hrůza 
mínkovém programu, který oficiálně začíná Václav Klaus. Setkal jsem se s ním, s teh- se v Chrastavě děje a jeho rozhlasová kole-
na náměstí před radnicí v 16 hodin sym- dejším premiérem Petrem Nečasem, teh- gyně Ivana Bernáthová, která obdobně 
fonickou básní Vltava, ale již hodinu před- dejším ministrem vnitra Radkem Johnem a reportovala pro Český rozhlas. 
tím budou na plátno promítány záběry z po- tehdejším hejtmanem Stanislavem Eichle- Chrastava  18. 6. 2021 
vodní. rem přímo u břehu Jeřice u neexistujícího                                         Michael Canov, starosta 
Zveme na tuto akci vás všechny. Věřím, že secesního mostu, kde intenzivně řešili co 
se zúčastníte, vždyť řada z vás, všichni kteří dál. A výsledek to v následující pomoci na 
jste v té době v Chrastavě žili, tyto okam- znovuzrození Chrastavy mělo veliký.  
žiky prožila na vlastní kůži. Někteří bohužel Všechny jsem proto pozval i letos. Pan 
i doslova, přišli o dům, měli další škody. prezident Václav Klaus a pan hejtman 
Zveme na tuto akci samozřejmě i hosty, Stanislav Eichler účast již potvrdili. 
kteří mají k tehdejším povodním co říci. Účast potvrdili též redaktor České televize 
Hasiče, vojáky a mnohé další. Milan Brunclík, který tehdy 7. srpna i s pře-
Tehdy v neděli 8. srpna 2021 dopoledne nosovým vozem se satelitním spojením 
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- z r u š i l a                             podílem ½ z celku, jímž dojde k zajištění částí nájemného ve výši 2.000,- Kč 
na základě důvodové zprávy své usnesení strpění umístění, zřízení a provozování splatnou, s ohledem na složitou situaci 
2020/19/I odst. 3 ze dne 21. prosince 2020 stavby „gravitační kanalizace pro odtok spojenou s pandemickou situací, do 30. 9. 
o upřednostnění budoucích žadatelů o přečištěných odpadních vod z ČOV na 2021; v následujících letech splatnost do 
nájem pozemků za účelem zřízení zahrady pozemku p. č. 466 v k. ú. Dolní Vítkov“, vč. 1. 3.
(zahrádky) z řad současných členů Českého návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o - s c h v á l i l a 
zahrádkářského svazu, ZO Chrastava, kteří zřízení služebnosti inženýrské sítě čj. na základě žádosti podané panem 
mají své zahrady v kolonii č. 4 na částech SBS/14/2021 Miroslavem Paučem provozním restaurace 
pozemků par. č. 42/2, 53/1 a 772/1, vše v k. - s c h v á l i l a        U Sopt í ka,  na  základě plné moci  
ú. Dolní Chrastava v návaznosti na smlouvu SBS/16/2021 zastupujícího společnost Asklépios Crete 
- s c h v á l i l a                             uzavřenou dne 5. 5. 2020 zřízení věcného s.r.o., o odpuštění nebo odklad placení 
v návaznosti na své usnesení 2021/06/VII břemene čj. VB/7/2021, na pozemcích par. nájemného plynoucího z  Nájemní smlouvy 
odst. 2 ze dne 7. dubna 2021 pronájem části č. 1344/1, 1367/2 a 1367/3, vše v k. ú. p ro sto r u  s lou ž í c í h o  p o d n i k á n í  č j .  
pozemku par. č. 366/1 – zahrada o výměře Horní Chrastava, ve prospěch společnosti N/26/2020 uzavřené dne 19. 6. 2020 za 

2 ČEZ Distribuce, a. s., jímž dojde k zajištění pronájem prostor v objektu čp. 1, cca 165 m , v k. ú. Chrastava I, panu Jiřímu 
strpění umístění, zřízení a provozování Bí lokostelecká ul ice,  Chrastava,  a  Vokounovi za cenu 9.000,- Kč/rok, za 
stavby „IP-12-4010596 - LB-Chrastava- nájemného plynoucího ze Smlouvy o nájmu účelem zřízení zahrady (zahrádky), vč. 
ppč.218/3,vNN,svod+kNN H2B“, za cenu pozemku čj. N/31/2020 uzavřené dne 8. 7. návrhu nájemní smlouvy čj. N/32/2021
12.100,- Kč vč. DPH a náklady spojené se 2020 s ohledem na uzavření provozovny z - s c h v á l i l a                  
zřízením věcného břemene důvodu vládních nařízení souvisejících s uzavření Dodatku č. 1 čj. N/34/2021 ke 
- s c h v á l i l a       epidemiologickou situacíSmlouvě o nájmu pozemku čj. N/14/2019 
záměr pronajmout část objektu č. ev. 32 ve 1.   odpuštění úhrady nájemného za uzavřené dne 28. 6. 2021 se společností 
Sportovní ulici, obec Chrastava, který je prostory určené podnikání za prosinec Bétel bistro, s. r. o., IČ 04166591, na část 
součástí pozemku par. č. st. 531 – objekt 2020 až únor 2021 včetně v celkové výši pozemku par. č. 1391/1 v k. ú. Chrastava I, 
občanské vybavenosti, v k. ú. Chrastava I za 11.571,- Kčza účelem zřízení a provozování sezónní 
účelem prodeje rychlého občerstvení v sou- 2.  odklad úhrady nájemného za prostory předzahrádky k provozovně kavárny s 
ladu s obecně závaznými předpisy, a to od určené podnikání za měsíce březen 2021 až rychlým občerstvením
1. 7. 2021 do 31. 8. 2021 květen 2021 včetně výši 11.571,- Kč do - s c h v á l i l a                                           
- s c h v á l i l a       31.12. 20211. zřízení věcného břemene na pozemcích 
záměr pronajmout část pozemku par. č. 3.  odklad úhrady nájemného za pronájem par. č. 1454/1, 1299, 1300, 1306/1, 1454/2 

2 části pozemku pro zřízení a provozování a 1269/1, vše v k. ú. Chrastava I, ve 761/1 o výměře cca 75 m – ostatní plocha,
letní terasy za rok 2021 ve výši 5.000,- Kč prospěch společnosti SVS a. s., jímž dojde k v k. ú. Chrastava I za účelem provozování 
do 31. 12.  2021zajištění strpění umístění, zřízení a letní terasy restaurace U Plaváčka vč. 
- s c h v á l i l aprovozování stavby „Chrastava ul .  přístupu k restauraci a schodiště před 
návrh Smlouvy o poskytnutí podpory ze Sportovní, p.p.č. 1454/1- vodovod, číslo restaurací za podmínky provozování pouze 
Státního fondu životního prostředí České stavby LI 022 102“, vč. návrhu smlouvy o po část kalendářního roku, a to v roce 2021 
republiky na projekt „Chrastava – splaš-budoucí smlouvě o zřízení služebnosti od 1. 8. a v dalších letech od 1. 5., vždy do 
ková kanalizace ve Vítkovské ulici“ a inženýrské sítě čj. SBS/13/2021 30. 9., provozní doba letní terasy musí být 
pověřila starostu města jejím podpisem2. zřízení věcného břemene na pozemku ukončena nejpozději do 22:00 hodin.
- s c h v á l i l apar. č. 469/5, v k. ú. Dolní Vítkov, ve Cena pronájmu 5.000,- Kč/rok = 1.000,- Kč 

prospěch pana Radka Vimmera s podílem za každý měsíc nájmu; v roce 2021 návrh Dodatku č. 17 ke Smlouvě o svozu 
½ z celku a paní Bc. Petry Vimmerové s umožněn pronájem od 1. 8. s poměrnou komunálního odpadu ve městě Chrastavě s: 
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Okénko starosty

Informace z Rady města

Vážení spoluobčané, dovoluji si Vás pozvat po dlouhé koronavirové pauze na sto sedmdesátý osmý

VEČER SE STAROSTOU, na téma  ZÁKLADNÍ ŠKOLA.

Těším se na Vaši účast.                                                             Ing. Michael   C a n o v, starosta

O tom, jak si povede naše chrastavská škola v nadcházejícím školní roce 2021/2022 
ve snad již pokoronavirovém období, jaké má škola plány a na vše, co se školou souvisí, 
bude připraven odpovědět ředitel základní školy Mgr. Bc. Aleš Trpišovský.  

Setkání se koná v pondělí dne 30. srpna  2021 od 17:00 hodin v malé zasedací 
místnosti  budovy radnice. 

Usnesení Rady města Chrastava č. 2021/ 09 dne 7. června 2021
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AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., - s c h v á l i l a - s c h v á l i l a
Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, IČ v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 podání ústavní stížnosti proti rozsudku v 
49356089 a pověřila starostu jeho zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve bodu 1) prostřednictvím advokáta 
podpisem znění pozdějších předpisů vyhlášení vedeného u České advokátní komory pod 
- v z a l a   n a   v ě d o m í konkursu na obsazení funkce ředitel- ev. č. 11263, JUDr. Miloše Pleštila a pověřila 
informaci o nedodání 2 elektrických skútrů ky/ředitele právnické osoby „Školní jídelna, starostu města podpisem plné moci 
v termínu dle kupní smlouvy s prodávajícím: Turpišova 343, okres Liberec – příspěvková - s c h v á l i l a
Michal Drásal „Wurm up“, Svárovská 46, organizace s nástupem k 1. lednu 2023 úhradu za právní služby Městem Chrastava 
460 10 Liberec 22, IČ 75998220 - u r č i l a  ve věci shora uvedené
- s c h v á l i l a v souladu s ustanovením § 2 odst. 3) vyhl. - s c h v á l i l a
odstoupení od kupní smlouvy č. K/02/2021 MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech na základě žádosti darovací smlouvu 
na dodávku 2 elektrických skútrů v souladu konkursního řízení a konkursních komisích DR/5/2021 – finanční dar na akci 10. ročník 
s čl. VII, bod 4 s prodávajícím: Michal Drásal dva členy konkursní komise za zřizovatele „COUNTRY FESTIVAL VYSOKÁ“ pořádaný 
„Wurm up“, Svárovská 46, 460 10 Liberec právnické osoby. Místostarostku města paní Bc. Václavou Jarošovou (FARMA 
22, IČ 75998220 paní Zitu Václavíkovou předsedkyní komise VYSOKÁ), IČ 64041069 
- p o v ě ř i l a a člena ZM a předsedu FV, pana Mgr. Aleše - s c h v á l i l a
vedoucího ORM zajištěním dodávky Trpišovského členem komise a podle § 2 v souladu s § 85, písm. f) a § 102 zákona č. 
(nákupu) 1 elektrického skútru v souladu s odst. 4) vyhl. MŠMT č. 54/2005 Sb. ředitelku 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
podmínkami dotace ze Státního fondu Školní Jídelny paní Miloslavu Šírovou znění pozdějších předpisů, vzdání se práva na 
životního prostředí České republiky členkou komise, jako zaměstnance této poplatek ze vstupného do výše max. 
- s c h v á l i l a právnické osoby 20.000,- Kč za akci 10. ročník „COUNTRY 
odpis drobného dlouhodobého hmotného - u r č i l a FESTIVAL VYSOKÁ“ pořádaný paní Bc. 
majetku (DDHM), dlouhodobého hmotného tajemnicí konkursní komise vedoucí KS, Václavou Jarošovou (FARMA VYSOKÁ), IČ 
majetku (DHM) a majetku vedeného v paní Ivanu Loučkovou 64041069 
operativní evidenci dle přílohy - u l o ž i l a -  s c h v á l i l a
- s c h v á l i l a vedoucí KS zajistit vyhlášení konkursu, v souladu s § 30, odst. 4 zákona č. 250/2000 
na základě žádosti poskytnutí neinvestiční jmenování členů komise a zajištění průběhu Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
účelové dotace Sboru Jednoty bratrské v konkursu v souladu s vyhl. č. 54/2005 Sb., a rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
Chrastavě, Bezručova 503, 463 31 Chra- Metodickou příručkou MŠMT, číslo jednací: převod finančních prostředků příspěvkové 
stava, IČ 467 45 815, na výsadbu stromů, MSMT-37428/2019-1, aktualizace ke stavu organizace Základní škola Chrastava, 
obnovu zeleně a péči o zeleň na dětském k 30. listopadu 2019 náměstí 1. máje 228, okres Liberec - 
hřišti v Bezručově ulici, ve výši 20.000,-- Kč - s c h v á l i l a příspěvková organizace, IČ: 72741643 z 
a pověřila starostu města podpisem na základě vyhodnocení nabídek smlouvu o rezervního fondu do fondu investic 
veřejnoprávní smlouvy poskytování služeb v oblasti bezpečnosti, - s c h v á l i l a
HFO/VP/22/2021/Sl ochrany zdraví při práci a požární ochrany s po projednání skutečnost, že přijetí 
-  p r o j e d n a l a   a   d o p o r u č i l a   firmou VF FIRE s.r.o. se sídlem: Rybná věcných darů školskými příspěvkovými 
s c h v á l i t 716/24, Staré Město, Praha 1, PSČ 110 00 organizacemi města, poskytovaných Mini-
2. změnu rozpočtu a investičního plánu – zaps. v obch. rejstříku u Městského soudu v sterstvem školství, mládeže a tělovýchovy, 
rozpočtové opatření na rok 2021 dle ust. § Praze, oddíl C, vložka 308 213 případně Libereckým krajem na základě 
16 zákona č. 250/2000 Sb., o - s c h v á l i l a  zápis do kroniky 2020 opatření Ministerstva zdravotnictví v po-
rozpočtových pravidlech územních - s c h v á l i l a době ochranných nanomasek, roušek, 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů žádost se zapojením ZŠ a MŠ Vítkov- testovacích sad a dalších prostředků k 
- d o p o r u č i l a příspěvková organizace, Vítkov 69, 463 31 ochraně žactva a pedagogických i nepe-
zastupitelstvu města schválit změnu Chrastava do projektu v oblasti společného dagogických pracovníků při prevenci 
dotačních pravidel čerpání prostředků vzdělávání – inkluze nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění 
vlastníky nemovitostí z Fondu pro zlepšení - v z a l a   na   v ě d o m í COVID-19 a podobných chorob, na základě 
vzhledu veřejného prostoru“ (Fondu rozsudek Nejvyššího správního soudu č. 8 darovacích smluv, nevyžaduje v souladu s 
Fasáda), dle předloženého návrhu Afs 114/2019-52, ze dne 26. 5. 2021, o články f), písm. B, odst. 1 písm. c) a odst. 2 
 - v z a l a   n a   v ě d o m í   kasační stížnosti města proti rozsudku zřizovacích listin souhlas zřizovatele k je-
informaci ředitelky Školní jídelny - pří- Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 7. dnotlivým právním úkonům 
spěvkové organizace o rezignaci na funkci 3. 2019, čj. 31 Af 6/2017-96, ve věci RTN-
ke dni 31. 12. 2022 Terminál Chrastava 

Informace z městského úřadu

Koupaliště sluníčko bude i letos otevřeno!
I v letošním roce bude koupací sezóna na městském koupališti Sluníčko zahájena 1.7.2021. Jako správce zde bude po roční odmlce působit 
dlouholetý zaměstnanec p. Miloš Laksar, který bude provozovat stánek s občerstvením a zajišťovat provoz celého areálu. V současné době 
zde probíhají práce spojené s drobnými opravami, údržbou dna bazénu, obnovou nátěrů hran bazénu a mobiliáře. Instalovaný zde bude i 
malý bazén s filtrací pro nejmenší děti, naplněný pitnou vodou. Za symbolickou cenu 20Kč/h/hřiště si lze pronajmout velmi pěkné beach-
volejbalové hřiště, jehož rezervaci je nutné předem domluvit se správcem koupaliště ve stánku s občerstvením.
 Provozní doba bazénu zůstává nezměněna: pondělí – neděle 10:00 – 19:00 hodin
Areál, včetně hřiště pro beach-volejbal, je otevřen do 20:00 hodin (od 20:00 hod. po dohodě se správcem).
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Vkladový bankomat je v provozu

Heslo: „Třiďte odpad, má to smysl!” stále platí

Od úterý 22. 6. 2021 je v provozu nový ban- velmi usilovali, tzn. jde do něj, jak jsem  si 
komat České spořitelny na náměstí 1. máje. dnes poprvé v životě i osobně úspěšně 
Bankomat je umístěn u vchodu na městský vyzkoušel,  peníze i vkládat. Navíc má tento 
úřad a umožňuje nejen hotovost vybírat, bankomat i čip na kartu, takže se karta 
ale současně hotovost i vkládat. nemusí vkládat do bankomatu, ale jen se 
V této souvislosti byl ukončen provoz pro- přiloží k čipu. 
vizorního bankomatu před kinem v Turpi-
šově ulici. Činnost provizorního mobilního banko-

matu, který byl umístěn u kina, byla logicky 
V Chrastavě dne 22. 6. 2021 ukončena a mobilní bankomat byl odvezen. 
                      Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM Vkladový  bankomat   bude   pochopitelně 

v provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. 
Vkladový bankomat je v provozu V provozních hodinách radnice mohou uži-
Na náměstí 1. máje je u bočního vstupu na vatelé bankomatu spojit jeho využití nejen 
radnici od včerejšího dne k dispozici ban- s úředním jednáním na radnici, ale využít i 
komat České spořitelny. veřejné toalety umístěné v přízemí radnice.   
Tento zcela nový bankomat je nejmoder-
nějším typem, který Česká spořitelna po- Chrastava  24. 6. 2021
užívá. Především se jedná o vkladový ban-   Ing. Michael Canov, 
komat, o který jsme po zrušení pobočky starosta města Chrastava 

KOUPALIŠTĚ SLUNÍČKO Chrastava
-------------------------------------------
Vstupné a ceny půjčovného:
- základní 20,- Kč/den
- zlevněné (děti do 15 let, 

důchodci, osoby ZTP) 10,- Kč/den
- po 18:00 hodině jednotné vstupné  10,- Kč
- volejbalový kurt (beach) 20,- Kč/hod.
- míč na volejbal    5,- Kč/hod.
- sada na badminton (2 rakety + košík)

10,- Kč/hod.
- sada na stolní tenis (2 pálky + míček)

10,- Kč/hod.
----------------------------------------------------

Všichni jste zváni a těšíme se na Vaši návštěvu!
V Chrastavě dne 22.6.2021

Petr Bezvoda, vedoucí OUM MěÚ Chrastava

Děkujeme všem občanům města Chrastava, kteří třídí odpad. Díky vám naše město opět získalo osvědčení o úspoře emisí a nejen to. 

V rámci spolupráce se společností EKO-KOM jsme za vytříděný odpad (plasty, papír, sklo, nápojové kartony) získali v roce 2020 celkem 
492.486 Kč. Tato částka byla zpětně využita v odpadovém 
hospodářství na snížení záporného rozdílu mezi příjmy a výdaji 
na odstraňování odpadu. Oproti roku 2019 je obnos o drobnou 
částku vyšší.

V roce 2020 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů 
a nápojových kartonů v rámci tříděného sběru a využití odpadů z 
obcí v systému EKO-KOM uspořeno 22,4 mil. GJ energie, tedy 
zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok více než 344 tisíc 
domácností.

V případě tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl 
systém tříděného sběru a využití odpadu z obcí ke snížení emisí o 
942 276 tun CO² ekvivalentu.

Proto i nadále: Třiďme odpad, má to smysl!

------------------------------------------------------------------

Chrastava 21. 6. 2021

Šárka Spáčilová, DiS., referent odpadového hospodářství
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Z deníku Městské policie – květen 2021
Na základě tel. oznámení nález odpadu mimo vyhrazená místa (černá skládka). Na místě provedeno místní šetření. Událost řešena dle 
zákona.
Zadržení řidiče motorového vozidla, kterému byl vysloven zákaz řízení. Na místo přivolána PČR, která událost převzala k dalšímu šetření.
Řešení přestupku rušení nočního klidu . Vyřešeno dle zákona.
Na základě oznámení řešeno porušení obecně závazné vyhlášky města. Vyřešeno dle zákona.
Spolupráce se  zdravotnickou záchrannou službou Liberec.
 Odchyt toulavých zvířat  v katastru obce:  3x a jejich předání majiteli

Činnost MP Chrastava

Kontrola okrajových částí města – Vítkov, Vysoká, Víska, Kolonka, Andělská Hora, Barandov, přehrada Luční, opakované kontroly 

zahrádkářských kolonií

Kontroly dopravní situace v centru města a okolí a přilehlém okolí

Dohled nad dodržováním nočního klidu a veřejného pořádku v celém katastru obce Chrastava a Stráž nad Nisou

- v nočních hodinách spolupráce s OO PČR Chrastava při kontrole chatových oblastí, kontrole motorových vozidel a jejich řidičů 

(kontroly na alkohol, drogy, odcizené RZ, odcizená motorová vozidla, osoby v pátrání).
Opakované kontroly dodržování vládních nařízení v době koronavirové krize.

Akademie žáků hudebních kurzů „Pod okny”

Tradiční poselství řeky Nisy

Kultura – události / pozvánky

Již tradičně pořádá Společenský klub v čer-
vnu závěrečnou akademii žáků hudební 
školy Chrastava. Letos tomu tak nebylo. 
Vzhledem k uplynulému školnímu roku, 
který byl z velké části na distanc, si žáci 
připravovali vystoupení individuálně dle 
vlastní volby. Koncert se uskutečnil  17. 
června 2021 venku pod okny DPS v Bílo-
kostelecké ulici. Hlavní myšlenkou akce 
bylo podpořit klienty domova a povzbudit 
je. Žáci se zhostili zadaných úkolů svědo-
mitě a se ctí. 
Hezké počasí podtrhlo skvělou atmosféru, 
která provázela tento zážitek. Interpretům 
za vzornou prezentaci děkujeme, podě-
kování patří rovněž učitelům hudebních 
kurzů H. Kačenové, M. Kotlárovi, J. Fied-
lerové, E. Bilinski, kteří je na akademii 
připravili.
                                                     Jana Eichlerová

V sobotu 19. června vyslala řeka Nisa své poselství obyvatelům měst a obcí na jejích březích. Skauti, vodáci a víla Nisa plují od pramene. 
Zastávka byla, stejně jako v předchozích letech, v Andělské Hoře u mostu, kde bylo připraveno drobné občerstvení a cimbálová muzika. Víla 
pokračovala ve své plavbě do nedalekého Bílého Kostela a její sobotní plavba končila v Chotyni.

Bc. Pavel Urban, vedoucí Společenského klubu
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PROGRAM KINA
DIGITÁLNÍ MÌSTSKÉ KINO CHRASTAVA

Změna programu vyhrazena!

ČERVENEC 2021

Pátek 2. července v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI Scarlett Johansson alias Black Widow se po dekádě v Marvel 
TOM  & JERRY– USA – animovaný, komedie – české znění Cinematic Universe konečně dočkala svého prvního 
101 minut – přístupný sólového dobrodružství, které však bude úplně jiné, než jaké 
Když se Jerry přestěhuje do luxusního hotelu na Manhattanu, doposud poznala.      Vstupné: 130 Kč
kde právě probíhá svatba století, její zoufalá organizátorka si 
najme Toma, aby jí pomohl se myšáka zbavit. Hon kocoura a Pondělí 12.července v 17:00 hodin– HRAJEME PRO DĚTI
myši vzápětí skoro zničí nejen její kariéru a chystanou ČERVENÝ STŘEVÍČEK A 7 STATEČNÝCH– Korea – 
svatbu, ale i celý hotel. animovaný – české znění – přístupný

Baculka Sněhurka najde pár kouzelných červených 
střevíčků, které ji promění na hubeňoučkou krasotinku. Má to 

Pátek 2.července v 19:00 hodin ale jeden háček! Střevíce patří zlé čarodějnici a ta, když zjistí, 
Nekorektní filmová komedie s vysokou hladinou pod- že zmizely, použije veškerá kouzla a čáry, aby je dostala 
vratnosti a alkoholu nazpět. Jako by nestačilo, že má Sněhurka plné ruce práce s 
MSTITEL – ČR – komedie – 93 minuty – přístupný od 15 let ježibabou, do cesty se jí musí ještě připlést sedm 
„Když nemůžeš, tak přilej“, říká motto filmu, v němž se neodbytných trpaslíků, kteří od ní chtějí pusu.   
zkrachovalý herec rozhodne propít až k expedici na Mars,                                                                      Vstupné: 120 Kč
najít sám sebe, lásku, něco k pití a tlačítko START. A když ne 
to, tak se alespoň všemu pomstít, především šéfovi divadla, Pondělí 12.července v 19:00 hodin
který ho vyhodil, a manželce, která ho hned poté vyhodila VYŠEHRAD: SERYJÁL – ČR – komedie – 92 minut 
rovněž.                                Vstupné: 120 Kč – přístupný od 15 let

VYŠEHRAD: Seryjál „Remasterovaná verze s bonusem“ 
Pondělí 5.července v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI 10v1 Prequel celovečerního filmu Víme, že už se nemůžete 
KRÁLÍČEK PETR BERE DO ZAJEČÍCH – USA – rodinný – dočkat filmu, a tak vám přinášíme malý dárek, abychom vám 
české znění - 93 minuty – přístupný čekání zkrátili! Tvůrci projektu Vyšehrad si váží všech 
Ve filmu Králíček Petr bere do zaječích se vrací roztomilý a fanoušků původního onlinového seriálu, a tak se rozhodli jim 
všemi oblíbený králičí lump Petr. Bea, Thomas a králíci jsou zkrátit čas při čekání na jeho filmové pokračování. Letos v 
teď něco jako rodina. Ale ať se Petr snaží sebevíc, stále má létě proto přicházejí s unikátním projektem, v němž spojili 
reputaci nenapravitelného rošťáka. A tak králíček Petr vezme všechny epizody původního internetového seriálu a přidali 
do zaječích do světa, kde mu jeho lumpárny nikdo nevyčítá. nové scény z připravovaného filmu jako malou ochutnávku.
Když se však jeho rodina rozhodne dát všechno v sázku, aby             
ho ve světě našla, musí se Petr rozhodnout, jaký králíček 
chce vlastně být.        Pátek 16.července v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI

MAZEL A TAJEMSTVÍ LESA – ČR – rodinný – přístupný
Pondělí 5. července v 19:00 hodin Lidským hrdinou filmu je městský kluk Martin s přezdívkou 
TICHÉ MÍSTO: Část II – USA – thriller – české titulky – Mazel. Příroda ho moc nebere, má radši svůj telefon a na 
97 minut – nevhodné do 12 let trapný tábor pod stan do lesa jede spíš z donucení. Právě on 
Přežijete, jen když budete potichu. Díky respektování ale objeví tajemné lesní bytosti a uzavře s nimi dohodu. 
jednoduchého, ale životně důležitého pravidla dokázali Nejdřív mu pomáhají uspět v táborové hře, nakonec ale musí 
Abbottovi (tedy skoro všichni) přežít Tiché místo I. vyřešit mnohem důležitější a náročnější úkol. 
Pokračování úspěšného hororu jim do cesty postaví nové,                                                                      Vstupné: 120 Kč
mnohem náročnější výzvy.                            Vstupné: 120 Kč

Pátek 16.července v 19:00 hodin
Pátek 9.července v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI UBAL  A  ZMIZ – ČR – komedie – 99 minut – 
CHLUPÁČCI – USA – animovaný – české znění – 84 minuty nevhodné do 12 let
– přístupný Každej dokonalej plán se může podělat. Bláznivá noční jízda, 
Pupí a Eda patří do rodu Chlupáčků. Roztomilých, chlupatých v níž jde o velké peníze, podivný kšeft s balíkem trávy i o se -
zvířátek ve tvaru donutu. V roce 1835 tihle chlupáči poklidně kání malíčků.                                Vstupné: 130 Kč
žijí v hojném počtu na Galapágách. Jenže Eda je věčně 
nabručený pesimista, zatímco jeho sestra Pupí je nezbedná Pondělí 19.července v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI
neposeda, která působí zmatek kamkoliv přijde.           S   P  ACE JAM: NOVÝ ZAČÁTEK – USA – rodinný –české 

znění – 115 minut – přístupný
Šampión NBA a globální ikona LeBron James se vydává na 

Pátek 9.července v 19:00 hodin epické dobrodružství po boku slavného BugsBunnyho v 
BLACK WIDOW – USA – akční –české znění – 134 minuty – novém celovečerním filmu „Space Jam: Nový začátek“
nevhodné do 12 let               

              Vstupné: 100 Kč, v předprodeji IC Chrastava – 80 Kč

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

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

              Vstupné: 100 Kč, v předprodeji IC Chrastava – 80 Kč

Vstupné: 100 Kč, v předprodeji IC Chrastava – 80 Kč
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Pondělí 19.července v 19:00 hodin Pátek 30.července v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI
CHYBY – ČR – romantický – 99 minut – přístupný od 15 let RAY A  A DRAK – USA – animovaný – české znění – 
Nejnovější film režiséra Jana Prušinovského (Okresní 107 minut – přístupný
přebor, MOST! Kobry a užovky) podle scénáře Romana Kdysi dávno ve fantazijním světě Kumandry žili lidé a draci v 
Vojkůvky je vztahovou romancí mapující vztah dvou harmonii. Kdykoliv pak zlověstné nestvůry nazývané Druuni 
zamilovaných.      Vstupné: 130 Kč ohrožovaly zemi, draci se pro záchranu svých lidských přátel 

obětovali. Nyní, o 500 let později, jsou tato monstra zpět a 
Pátek 23.července v 17:00 hodin– HRAJEME PRO DĚTI osamělá válečnice Raya, se vydává na dlouhou a 
MAXINOŽKA 2 - Belgie, Francie – rodinný – české znění – nebezpečnou cestu, aby vystopovala posledního draka a 
99 minut – přístupný hrozivé Druuny zastavila jednou provždy.
Další dobrodružství Maxinožky je opět tady! Adamův tatínek 
je teď velmi slavný a chce využít svou slávu ke změně světa. 
Kontaktuje ho nevládní organizace, aby pomohl chránit Pátek 30.července v 19:00 hodin
největší přírodní rezervaci před znečištěním ropnou PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL – ČR – komedie – 115 
společností. Když táta zmizí, jeho syn, Maxinožka a jeho minut – nevhodné do 12 let
přátelé udělají vše, co je v jeho silách, aby ho našli a za- Film „Prvok, Šampón, Tečka a Karel“ natočil podle svého 
chránili... stejnojmenného knižního hitu režisér Patrik Hartl. Čtyři 
              kamarádi vyhlásí válku proti scvrkávání varlat a proti krizi 

středního věku tím, že se rozhodnou plnit odvážné úkoly. 
Pátek 23.července v 19:00 hodin Prvním z nich bude svléknout se na veřejnosti do naha. .
GUMP – PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT – ČR – rodinný – Vstupné: 140 Kč
90 minut – přístupný
„Jsem Gump a byl jsem toulavej pes…“

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

Vstupné: 100 Kč, v předprodeji IC Chrastava – 80 Kč

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

Srdečně Vás zveme do Městské galerie na výstavu prací žáků ZUŠ Chrastava pod 
názvem „Na distanc“.  Děti pracovaly distančně pod vedením pí učitelky Ivany 
Vykypělové.
Výstavu můžete navštívit do 22. srpna 2021 denně. Od pondělí do pátku od 9:00 – 
16:00 hodin a o víkendu od 10:00 – 14:00 hodin. Těšíme se na Vaši návštěvu.
                                                                             Jitka Marxová – referentka informačního centra

Jak se učí výtvarka distančně?
Obtížně. 
Výtvarná práce v ZUŠce je založena na interakci - ta nám hodně chyběla. Spoustu věcí 
jsme si nemohli ukázat, prohlédnout, předvést, osahat, nastudovat. Chyběla živá 
diskuze v průběhu práce i po ní. 
Při zadání výtvarných úkolů jsme museli vycházet z toho, co je doma k dispozici za 
výtvarný materiál a často i dost improvizovat. A i když jsme se scházeli ve virtuálním 
prostoru, nebylo to přeci jen ono. Ale využili jsme čas co nejlépe, učili jsme se pracovat 
například v on-line grafickém programu, seznamovali jsme se s moderním uměním a 
poznali řadu výtvarných umělců.
Navzdory ztíženým podmínkám vznikla řada nádherných prací. Na malé výstavě v pro-
storách Městského informačního centra teď představujeme některé z nich. Proti 
minulým letům je tentokrát výstava komornější, protože prací není tolik a jsou na 
menších formátech. Z pochopitelných důvodů neproběhla ani vernisáž, která vždy pro 
nás měla charakter velké slavnosti. Tak snad příští rok si to vynahradíme!
Všichni, kteří se zapojili do distanční tvorby, si zaslouží velkou pochvalu. A všichni 
rodiče, kteří své děti podpořili, si zase zaslouží uznání a VELIKÉ DÍKY!
                                                                                                                                                    

Iva Vykypělová, výtvarný obor ZUŠ Liberec, pobočka Chrastava

Prázdninové pozvání do galerie Městského muzea

Dny lidové architektury
Město Chrastava i v letošním roce přihlásilo Führichův dům do akce „Dny lidové architektury“. Již podesáté se můžete zajít podívat 
do hrázděného domu, kde vyrůstal Josef Führich. 
Akce probíhá o víkendu 17. – 18. 7. 2021 od 10:00 – 14:00 hod. Vstupné zdarma. 
Nově si můžete zakoupit turistickou známku, nálepku i vizitku a dát razítko do svých deníků. Těšíme se na Vaši návštěvu.
                                                                                                                                                                                                      Jitka Marxová, Společenský klub
 UPOZORNĚNÍ
 Jak již bylo avizováno v červnových listech, získalo město Chrastava dotaci na realizaci oprav Führichova domu.
 Z těchto důvodů bude Führichův dům od 1. srpna 2021 na několik měsíců pro veřejnost uzavřen.  Omlouváme se všem turistům a 
návštěvníkům a děkujeme za pochopení.
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1. MISTROVSKÉ ZÁVODY 1.E.Kadavá, D65B-2.A.Ševčíková, D65C-

-22. 5.  Mistrovství ČR ve sprintu 2.V.Bradnová,D70B-2.Z.Šaffková, H16B-

(pořadatel Šternberk, prostor město 6.K.Březina, H16C-2.M.Sychra,H40C-

Šternberk), máme  bramboru - krásné 1.P.Kadavý, 3.J.Březina, 4.L.Matyáš, 

4.místo  K.MATYÁŠOVÉ v D16 (celkem 56 H45B-4.P.Pachner, H45C-6.T.Danko, 

závodnic) H 5 0 B - 3 . I .V yd ra ,  H 6 5 B - 1 . R . Ka š ka ,  

-23.5. Mistrovství ČR ve sprintových 3.M.Pavlík, H70B-4.M.Ševčík, H70C-

štafetách (složení 2 muži, 2 ženy) 2.J.Barták, 4.R.Smetana

(pořadatel Šternberk, prostor město -19.-20.6. krátká trať a klasika

Litovel), naše Týna Matyášová hostuje v (po oba dva dny pořadatel Slaný, prostor 

Turnově, její štafeta TUR1 v kategorii Bílichov u Slaného), vysilující vedro

D/H18 obsadila 11.příčku z 38 (na snímku Sobota krátká trať:D16B-1.K.Matyášová, 

Týna s číslem 301 při startu štafet) D55B-3.P.Pavlíková, D65B-4.A.Ševčíková, 

-5.6. Mistrovství oblasti na klasické trati D70B-1.Z.Šaffková, D75B-1.E.Kašková, 

(pořadatel Nový Bor, prostor Sloup v Če- H50B-3.I.Vydra, H65B-3.R.Kaška

chách) Neděle klasická trať: D14B-4.B.Lipenská, 

D14-3.B.Lipenská (foto-doběh ke kontro- D 1 6 B - 7 . K . M a t y á š o v á ,  D 5 5 B -

le), D16-1.K.Matyášová, D60-3.E.Kadavá, 3.P.Pavlíková, D65B-3.A.Ševčíková, D70B-

D65-2.V.Bradnová, 3.Z.Šaffková, D75- 2.Z.Šaffková, H50B-7.I.Vydra, H65B-

1.E.Kašková, H16-6.K.Březina, H45- 6.R.Kaška

3.P.Pachner,  H50-5. I .Vydra,  H70-

2.J.Barták, 6.M.Ševčík 4. ZÁVODY JEŠTĚDSKÉ OBLASTI(JO)

-12.6. Mistrovství ČR na krátké trati -6.6. krátká trať
-1000 diváků v Terezíně (3.7. sprint), 

(pořadatel Šumperk, prostor Vojtíškov, (pořadatel Nový Bor a Kamenický Šenov, 
v ostatních dnech až 2000 diváků.

část  obce Malá Morava),  6.místo prostor příměstský les v Novém Boru), 
-Do arény budou diváci vpuštěni jen s po-

K.Matyášové V D16(celkem 72 závodnic) D14-4.B.Lipenská, D16-1.K.Matyášová, 
tvrzením o bezinfekčnosti a prokázáním 

D50-5.P.Pavlíková, D65-3.Z.Šaffková, 
testu,  očkování  nebo  prodělání covid-19 

2. CELOSTÁTNÍ  ŽEBŘÍČEK A D70-3.P.Vokálová, H16-4.K.Březina, 
v posledních 180 dnech.

-13.6. klasická trať 6.M.Sychra, H45-4.P.Pachner, H50-
2.Přejeme vám všem, abyste si prožili 

(pořadatel Šumperk, stejný prostor jako na 1.I.Vydra, H65-1.R.Kaška, H70-4.J.Barták)
prázdniny i dovolené radostně, příjemně, 

MČR 12.6.), K.Matyášová v D16A 11.místo 5.RŮZNÉ
ale hlavně zdravě.

3.ZEMSKÝ ŽEBŘÍČEK B-ZÁPAD 1.RADOSTNÁ ZPRÁVA pro Mistrovství 
                                          Eva Kašková,  OK CHA

-30.5.  krátká trať světa v OB, které se koná v červenci v České 

(pořadatel Jablonec nad Nisou, prostor republice v Libereckém kraji. Doprovodné 

D o b r á  V o d a  u  J a b l o n c e )  D 1 4 B - závody byly sice zrušeny, ale po složitých 

4.B.Lipenská, D14C 3.A.Březinová, D16B- jednáních s hygienou, ale především s IOF 

1.K.Matyášová, D40C-4.E.Lipenská, se podařilo, že v arénách při jednotlivých 

5.M.Březinová, D55B-1.P.Pavlíková, D60C- soutěžích budou moci diváci.

Orientační běh – Už závodíme! A ne špatně!!

Sportovní zprávy

VETERÁNI MĚLI MČR
V JESENÍKÁCH

Ve dnech 25. – 27. června 2021 se usku-
tečnil v podhůří Jeseníků náročný troj-
závod republikových veteraniád. Sprint 
se běžel v Rýmařově, závod na klasické a 
krátké trati pak v kopcích nedaleko od-
tud v náročném divokém horském terénu 
s vysokým borůvčím a velkým množ-
stvím hustníčků a bažin prověřil závod-
níky z celé ČR.  
Zuzana Šaffková vybojovala v kategorii 
D70 dvě zlaté medaile (KL + KT), Katka 
Kašková přidala mistrovský tidul v kate-
gorii D40 ve sprintu a 3. místo na krátké 
trati. Na krátké trati v kategorii H65 
obsadil Rudolf Kaška 5. místo a v kate-
gorii H50 Ivan Vydra místo šesté. 
                                                                              IV



14

Grilování má svá pravidla!
Kdo z nás by neměl rád posezení s přáteli, dobrým jídlem a pitím. A pokud je hezké počasí, mnoho z nás využívá možnost sejít se a ogrilovat 
si nějakou tu lahůdku. Někdy se však takové hezké posezení může pokazit, například vznikem úrazu či požáru. A jak tomu předejít? 

Zásady správného grilování:
· Používejte všechna grilovací zařízení v souladu s podmínkami nebo návody výrobce.
· Vyberte vhodné místo pro grilování, s eliminací vzniku požáru, to znamená v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů. Z 

tohoto důvodu nedoporučujeme grilovat na balkonech či lodžiích i s ohledem na kouř a zplodiny hoření, které mohou negativně 
obtěžovat okolí. 

· Umístěte grilovací zařízení na stabilní nehořlavou podložku, zabraňte možnosti převrácení a nikdy ho při užívání nenechávejte 
bez dozoru.

· Používejte v grilovacích zařízeních pouze podpalovače určené k tomu návodem. Toto pravidlo platí i pro použití následného 
paliva, např. suché dřevo, dřevěné uhlí nebo grilovací brikety. 

· Neodkládejte na grilovací zařízení žádné cizí předměty, nepalte v něm žádné odpadky. 
· Zohledněte atmosférické vlivy, které mohou mít na grilování vliv. V případě silného větru, s ohledem na možnost vzniku požáru, 

grilování včas ukončete.
· Mějte u grilovacího zařízení v pohotovosti pár nehořlavých rukavic a jednoduché hasební prostředky, jako jsou např. rozprašovač 

s vodou, PET láhev s vodou nebo hasicí sprej.
· Dbejte na vlastní bezpečnost a zejména na bezpečnost dětí. Předejdete tak možnému úrazu, popáleninám či vzniku požáru.
· Nekonzumujte v nadměrné míře alkoholické nápoje nebo jiné návykové látky. Může dojít k nadměrnému vzestupu sebedůvěry, 

přeceňování vlastních schopností, nekritičnosti, prodloužení reakčního času, k poruchám orientace a rovnováhy, což může mít za 
následek úraz nebo vznik požáru.

· Kontrolujte grilovací zařízení až do úplného vychladnutí. S „vychladlým" popelem manipulujte opatrně. Zásahy hasičů u požárů, 
které způsobil popel vysypaný do plastové nádoby, se stále opakují.

· Pokud se Vám přes veškerou opatrnost vymkne situace kontrole, neváhejte volat hasiče na tísňové číslo 150 nebo 112.

                                                                                                                                                                                  kpt. Mgr. Michaela Stará, HZS Libereckého kraje

Hasiči radí občanům

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

Znova na výletech s Evergreenem 55+ navštěvující Kluby pro rodiče s dětmi byly 
pozvány ke společně strávenému   Po dlouhé odmlce jsme se rozhodli znovu 
odpoledni – pro děti byly připraveny různé vytáhnout zaprášené hůlky. Společně a 
herní aktivity, plnily se soutěžní úkoly, pravidelně teď vyrážíme vstříc místům 
opékaly se buřty, …. Čas příjemně plynul a známým i neznámým. Začali jsme s 
málokomu se chtělo brzy domů. Zahrada menšími výlety v okolí Chrastavy a 
zase ožila lidským společenstvím a my postupně se vraceli k výpravám, jak jsme 
pracovníci KC Bétel jsme s velikou byly zvyklí. Posledním výletem v květnu 
vděčností viděli maminky, tatínky a děti, byl každoroční celodenní výlet, tentokráte 
jak si prostě užívají léto, rodinu a lidskou do Valečova a následně do Drábských 
vzájemnost. Přejeme si, aby aktivity pro světniček. 
rodiny mohly v KC Bétel nadále fungovat 

  Naše skupina výletníků se pomalu bez omezení, ale také aby nám všem ta 
rozrůstá a dnes nás chodí pravidelně okolo radost ze společenství a vděčnost za před Komunitní centrum Bétel v Bezručově 20. Své si ve skupině najdou všichni zdánlivě obyčejné věci vydržela i v době, ulici, odkud výlety startují.výletníci. Cesta není náročná, ale je kdy už pandemie covid bude jen vzpo-
zajímavá i pro zdatnější část výpravy. V                                               Pavel  Rada mínkou.                                          Marie Justová
Drábských světničkách jsme měli možnost    
prohlédnou si zříceninu skalního hradu a 

Rodinné odpoledne na zahradě KC Bételnásledně se pokochat procházkou 
světničkami, které sloužily jako tajné     Zahrada KC Bétel bývala vždy prostorem 
domovy a místo pro setkávání Jednoty pro aktivní využití času všech věkových 
bratrské mezi 16. a 17. stoletím. skupin. V posledních dvou letech však 

nejprve kvůli rekonstrukci a později kvůli   Do budoucna plánujeme další a další 
pandemii covid nemohla sloužit svému společné výlety, protože věříme, že pohyb 
účelu a smutně čekala, až se na ni zase je  prospěšný tělesnému zdraví  a  
vrátí děti, rodiče i senioři. Ve středu 6.6. společenství zase tomu mentálnímu. 
zažila zahrada po dlouhé době konečně Pokud byste se k nám rádi přidali, 
velkou akci pro rodiny s dětmi. Rodiny neváhejte a přijďte ve středu v 10 hodin 
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Ohlédnutí za zahradní párty Klubu Hladina adrenalinu se zvedla při soutěži, Pozvání na prázdninové výlety
Evergreen 55+ kdy se skupinově skládaly portréty  Rodinného centra Domeček

známých zpěváků. K dobré náladě přispělo V úterý 15. 6. rozezněla pohodová hudba 
Jako každý rok plánujeme přes léto výlety. i krátké slovo Jana Klase o vděčnosti a celou zahradu Komunitního centra Bétel. 
Budou jednou týdně a jsou koncipovány naději. Nechybělo ani dobré občerstvení. Pro naše seniory a jejich přátele jsme 
tak, aby je zvládly i malé děti. Rozpis výletů Velké grilované klobásy, které nám uspořádali „Evergreeny v Evergreenu“ na 
najdete na www.jbchrastava.cz. Zveme sponzorsky darovalo řeznictví z náměstí, téma Zlatá 60. léta.
také rodiče s dětmi, kteří v průběhu škol-voněly a chutnaly výtečně.  Tři společně 

Sešlo se na padesát seniorů, kteří si spo- ního roku klub nenavštěvovali.strávené hodiny nám utekly velmi rychle a 
lečně zazpívali písně od Valdemara Matuš- všichni se těšíme, až se opět sejdeme na 
ky, Václava Neckáře , Heleny Vondráčkové, další společné akci.            
Evy Pilarové, Marty Kubišové a dalších 

                                                  Kateřina Helisováspolu s naší hudební skupinou Bétel band. 

Andělské putování po České republice

Ostatní

Nadace Dobrý anděl, která pomáhá rodinám, v nichž se objevilo 

vážné onemocnění, se rozhodla oslavit 10 let od svého založení 

pohybem a poznáním krás České republiky. Vytipovala proto 

10dobro-andělských míst, která chce představit nejen svým 

příznivcům. O některých jste možná dosud neslyšeli, jedno však 

znáte zcela určitě. Naši Andělskou horu. A pokud budete správně 

hledat, můžete se odměnit i originálním suvenýrem. Na každém 

místě najdete informační leták s QR kódem a adresou, díky nimž 

se dostanete na e-shop nadace, kde si můžete zakoupit 

dřevěnou ručně vyráběnou magnetku.

Více informací najdete na stránkách nadace

www.dobryandel.cz/vyrocni-andelske-putovani.
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REPORTÁŽE  STÁLE  AKTUÁLNÍ
Právě jsem znovu , po 40 ti letech, dočetl Mňačkovy Opožděné reportáže.  Znovu to se mnou otřáslo, i když už o něco méně, než tehdy – 
přeci jenom už jsem o těch svinstvech minulého režimu četl a slyšel mnohem, mnohem víc.

To, co on ze své reportážní praxe sesbíral a poutavě napsal, je natolik nadčasové, že by si to měli přečíst i vrstevníci mých dětí.  Zejména ti, 
kterým uhranuly strany, hlásající nenávist k určité skupině obyvatel (byť problémových), či plédující za nehynoucí spolupráci se známými 
euroasijskými autoritářskými režimy !

Myslím, že zvláště nyní, kdy máme snad za sebou (nelegálně!) významně omezenou svobodu pohybu či svobodu podnikání, si 
uvědomujeme – všichni – jak cenná a důležitá jsou tato práva, dříve zcela pošlapávaná.

A tak bychom měli zavrhnout, demokraticky, ze společenského života a politiky taková seskupení „flákanců“ a podobných individuí a jejich 
loutkovodiče, protože si vaši rodiče ještě dobře pamatují, milí mladí,  jak jim kdysi jedna partaj slibovala hory a doly – pak to splnila. I když 
asi jinak, než bylo očekáváno – Příbram, Jáchymov, Bytíz atp.                                                                                                                          Radek Šimonka

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje plánovanou investiční akci roku 2021: V Chrastavě, ul. Bílokostelecká, provedeme 
rekonstrukci zastaralého zkorodovaného poruchového vodovodu z roku 1909. Stavba je koordinována s  investiční akcí města k obnově 
komunikací a výstavbě chodníků, a dále s re-
konstrukcí plynovodu společnosti Innogy.
Více o stavbě:
V části ulice Bílokostelecká se nachází stávající 
litinový vodovod z roku 1909 o průměru 80 mm 
a 60 mm o celkové délce 322,5 metrů. Vodo-
vodní potrubí je zastaralé, silně inkrustované a 
poruchové. 
Z uvedených technických důvodů, a v koordinaci 
s investiční akcí města a společnosti Innogy, 
rozhodla SVS o provedení rekonstrukce 
vodovodu v celkové délce 322,5 metrů.
Rekonstrukce navazuje na druhou etapu 
dokončenou v roce 2020, první etapa byla 
realizována v roce 2019.
V rámci rekonstrukce dojde k výměně za vodo-
vodní potrubí z vysokohustotního polyethy-
lénu (dále PE-HD) o vnějších průměrech 225 
mm a 63 mm v nových trasách. Stavba bude 
rozdělena na 2 řady. Řad A z PE-HD DN/OD 225 x 
13,4 mm SDR 17 typ 2 dle PAS 1075 o celkové 
délce 235,5 m, řad B z PE-HD DN/OD 63 x 5,8 
mm SDR 11 typ 2 dle PAS 1075 o celkové délce 
99 m. Řad A vede komunikaci souběžné s rych-
lostní komunikací číslo 35, v cca polovině řadu A se na něj napojuje řad B.
Rekonstrukce vodovodu bude koordinována s městem Chrastava, které plánuje obnovu části dotčených asfaltových komunikací a 
výstavbu nových chodníků. Dále má být stavba koordinována s koncernem innogy, který plánuje rekonstrukci přilehlého stávajícího NTL 
plynovodu. 
Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno 
provizorním povrchovým vodovodem. 
Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 9. června 2021. Vlastní stavební práce by měly začít 
od 16. června 2021. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 31. srpna2021.
Je to jedna ze staveb pro okres Liberec, kde pro rok 2021naplánovala SVS celkem 16 staveb v celkovém objemu 92,48 mil. korun bez DPH. 
Zdroj informací o důležitých uzavírkách: http://mapa.dopravniinfo.cz

II. etapa rekonstrukce vodovodu v ulici Bílokostelecká

 
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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Inzerce

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

---------------------------------------------------------------------------

Fitness centrum COMBAT GYM  na Střeleckém Vrchu je v provozu 
bez omezení i během prázdnin! Využijte posilovnu, tréninky 
sebeobrany, kickboxu a MMA pro dospělé, lekce jógy, zumby, 
bodyfit, stepy, jumpy, kruhové tréninky pro ženy nebo dětské 
tréninky COMBAT (sebeobrana, kickbox). Více informací získáte na 
FB stránkách, přímo u nás na recepci nebo na tel. č. 482 319 533.

Pro vstup do posilovny, na tréninky nebo na kruhový ženský a 
dětský COMBAT trénink je možné využít Multisport nebo Sodexo 
kartu.

Těšíme se na vás! Tým COMBAT GYM. 

---------------------------------------------------------------------------

Hledám pronájem nebo koupi garáže v Chrastavě.

Tel.: 776 631 812

---------------------------------------------------------------------------
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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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