
V sobotu 7. srpna 2021 uplynulo přesně 11 Schönem a spousta dalších hostů. O hu- hnoutková, Jana Eichlerová, Libuše Jun-

let od ničivé povodně, která postihla dební program se postaralo smyčcové trio ková, Vratislav Loučka, Radka Šeflová, Ka-

Chrastavu a okolí v roce 2010. Inflagranti. Celý program završil podve- rin Cinibulková, Pavlína Ulrichová, Petr 

Při této příležitosti připravilo město Chra- černí program Dalibora Jandy s kapelou Medřický, Jiří Vik, Marek Stejskal, Pavel 

stava vzpomínkovou akci s názvem 10+1 Prototyp a Jiřinou Annou Jandovou. Moravec, Martin Strnad, Hana Peroutková, 

rok po povodni. Město Chrastava vydalo také vzpomínkový Václav Brejla, zaměstnanci technických 

Do Chrastavy dorazila spousta vzácných kalendář, který lze zakoupit v Infocentru na služeb a VPP pod vedením Petra Bezvody, 

hostů – prezident Václav Klaus, tehdejší náměstí za cenu 100 Kč. Marka Stejskala a Josefa Vondry.

hejtman Stanislav Eichler, tehdejší zástup- Poděkování patří: Bc. Pavel Urban,

ce Ředitele HZS Liberec Roman Hlinovský, Za organizační tým: Ivana Loučková, Kate- vedoucí Společenského klubu 

za Český Rozhlas Ivana Bernathová, za ČT řina Brejlová, Jitka Marxová, Klára Se-

Milan Brunclík, současný hejtman Liberec-

kého kraje Martin Půta, autor transbordéru 

Martin Rajniš,  primátor partnerského měs-

ta Eichstätt Josef Grienberger s Ingobertem 
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Vzpomínkové akce 10 + 1 rok po povodni se zúčastnil i Václav Klaus
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Fotogalerie – 10+1 rok od povodně

Vzpomínková akce 10 + 1 rok po povodni
Psal se 7. srpen 2010, byla to sobota, byl to tehdejšího nejvyššího představitele Libe- pracující v České televizi Daniel Růžička.
den, na který Chrastavané nikdy nezapo- reckého kraje Stanislava Eichlera, tehdej- A velmi rádi jsme v Chrastavě uvítali zá-
menou, přišla blesková povodeň, která při- šího nejvyššího představitele hasičů v Libe- stupce našeho partnerského města Eich-
nesla zkázu a zmar, ale také lidskou sou- reckém kraji brigádního generála Romana stätt v Bavorsku, které zastupoval nový pan 
náležitost, kdy se lidé z blízkého či z dale- Hlinovského. Pozvali jsme tehdejší zpravo- primátor Josef Grienberger a Ingo Schön, 
kého okolí a dokonce ze zahraničí snažili daje libereckých redakcí České televize a který se na budování přátelství mezi našimi 
Chrastavě ze všech sil pomoci. Pomáhali a Českého rozhlasu Milana Brunclíka a Ivanu městy a jeho občany podílí od samého 
zachraňovali příslušníci složek záchranné- Bernáthovou, kteří reportovali přímo z mís- počátku, který nastal po naší sametové 
ho integrovaného systému, pomáhal stát, ta celý 7. srpen a další dny a především díky revoluci, a který před 11 lety organizoval v 
pomáhal kraj, pomáhali obyčejní lidé. nim se o nás dozvěděla celá země i zahra- Eichtättu sbírku na pomoc Chrastavě, kde 
Záchrana lidských životů byla pochopitelně ničí. Pozvali jsme tehdejší nejvyšší před- občané dali dohromady v přepočtu více než 
první na řadě, poté záchrana a obnova stavitele dalších obdobně postižených obcí 1 milion korun na rekonstrukci secesního 
majetku. Poslední opravy byly dokončeny starosty Hrádku nad Nisou Martina Půtu, mostu.    
tři roky poté. Bílého Kostela nad Nisou Jiřího Formánka, A samozřejmě jsme velmi rádi na slavnostní 

Chotyně Jany Mlejnecké a Heřmanic Vla-Psal se 7. srpen 2021, byla to opět sobota vzpomínkové akci uvítali vlastní občany i  
dimíra Stříbrného. (první sobota 7. srpna od roku 2010), občany ze sousedních obcí, kteří tu událost 

uplynulo 10 + 1 rok ode dne, který změnil Pozvání přijali i současní představitelé před 11 lety zažili na vlastní kůži.   
Chrastavu a Chrastavany, byl to den, kdy složek integrovaného záchranného systé- Vzpomínkový akt byl velmi důstojný, 
jsme se rozhodli 11 let starou událost si mu jak hasičů, tak armády, senátor Jiří Vo- elektrické smyčcové trio Inflagranti ho za-
připomenout. secký, hejtman Martin Půta, starostové hájilo symfonickou básní Bedřicha Smetany 

Hejnic Jaroslav Demčák (v roce 2010 místo-V první řadě jsem si dovolil pozvat zástupce Vltava a zakončilo státní hymnou. 
starosta) a Nové Vsi Renata Hajnová.  Před těch, kteří u toho osobně před 11 lety byli.  Po přestávce pak nadšení diváci uvítali 
radnicí byly vystaveny hasičské vozy, Tehdejšího nejvyššího představitele státu populárního zpěváka Dalibora Jandu a jeho 
přítomna byla řada hasičů z okolních obcí.    prezidenta republiky Václava Klause (přijel kapelu Prototyp, jejichž koncert ukončil 

tehdy ze své vlastní iniciativy v neděli 8. Speciálním hostem byl architekt Martin slavnostní den.  
srpna dopoledne a přes varování vlastních Rajniš, autor transbordéru (druhého mini-  
lidí ohledně zprávy, že se protrhla přehrada málně v Evropě)  na Lužické Nise v Andělské Chrastava  9. 8.2021
Mlýnice, přijel přímo k Jeřici, k místu kde při Hoře v Kolonce. Videohovorem pozdravil      Michael Canov, starosta města Chrastava 
povodni doslova zmizel secesní most), všechny účastníky i jediný Chrastavan 
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Okénko starosty

Pilotní projekt České pošty v Chrastavě bude ukončen
Na konci srpna bude ukončen pilotní projekt České pošty, který zkoušel prodloužení otevírací doby ve středu do 20 hodin (na úkor 
dopoledne). V případě, že by se osvědčil, byl by zaveden po poštách na území celé České republiky. 

Bohužel statistiky, se kterými jsem byl seznámen, byly neúprosné (podrobnosti jsou vedeny v dopise pana ředitele ze dne 26. 7. 2021). 
Četnost úkonů ve večerních hodinách byla až řádově nižší než v hodinách dopoledních, a tak se od září vrací pošta ke standardnímu 
provozu, který je ovšem omezenější než tomu bylo v dřívějších letech.   

Otevřeno tak bude od září následovně: pondělí a středa   10-12  a  13-18 hodin    a   úterý, čtvrtek a pátek   8-12  a  13-16 hodin.

Chrastava dne 3. 8.2021                                                                                                                                                                                                    Michael Canov

Informace ze Zastupitelstva a  Rady města Chrastava

Usnesení ze Zastupitelstva města Chrastava dne 28. června 2021

ZM na své schůzi projednalo a usneslo se převod části družstevního podílu v par. č. 824/18 a 827/1, oba v k. ú. Chrastava 
takto: Městském bytovém družstvu Chrastava I, a pozemcích par. č. 262/5 a 262/6, oba v k. 

včetně souvisejících práv a povinností k ú. Machnín, pro Město Chrastava pro -  schválilo
bytu s č. 4 v domě čp. 310, ulice Družstevní, zajištění průchodu a průjezdu mecha-členy komise pro otevírání obálek při 
obec Chrastava, k bytu s platným, nizačními prostředky za účelem hospo-prodeji částí podílu města Chrastava v MBD 
dlouhodobým nájemním vztahem na dobu daření v lese, v rozsahu vyznačeném Chrastava: Aleš Trpišovský, Renata 
neurčitou JINÉMU zájemci, za minimální geometrickým plánem č. 1107-15/2021, Šimíková, Petr Rozmajzl
cenu 640.922,- Kč, v souladu s Podmínkami 1162-15/2021 vč. návrhu Kupní smlouvy a 

- schválilo pro prodej části podílu města Chrastavy v smlouvy o zřízení věcného břemene – 
převod části družstevního podílu v Měst- Městském bytovém družstvu Chrastava služebnosti cesty a stezky čj. K/6/2021 
ském bytovém družstvu Chrastava včetně nájemcům bytu, příp. po 30. 6. 2012 i jiným - schválilosouvisejících práv a povinností k bytu č. 1 v zájemcům panu Martinu Hruškovi, za cenu koupi části pozemku par. č. 570/1 o výměře domě čp. 111, ulice Družstevní, obec 641 000,- Kč, včetně návrhu smlouvy o 3379 m2 – ostatní plocha, dle geo-Chrastava, za minimální cenu 823.545,- Kč převodu části členského podílu vč. metrického plánu č. 1094-1557/2020 nově v souladu s Podmínkami pro prodej částí souvisejících práv a povinností v MBD označeno par. č. 570/7, v k. ú. Chrastava I, podílu města Chrastavy v Městském Chrastava čj. K/16/2021 od spolku TJ Spartak Chrastava, za cenu bytovém družstvu Chrastava včetně 

- schválilo 219.635,- Kč a náklady spojené s koupí, vč. souvisejících práv a povinností k volným 
v návaznosti na své usnesení čj. 2021/02/VI návrhu kupní smlouvy čj. K/5/2021 bytům bez nájemního vztahu takto: 
ze dne 12. dubna 2021 prodej dle geo-nejvyšší nabídce p. Jakuba Matouška, za - schválilo
metrického plánu č. 922-100/2016 cenu 852 000,- Kč  vč. návrhu smlouvy o 1) koupi pozemku par. č. 738/11 o výměře 
pozemku par. č. 114/4 o výměře 300 m2 - převodu části členského podílu vč. práv a 86 m2 – ostatní plocha, ostatní komunikace 
zahrada, odděleného z pozemku par. č. povinností  v MBDCH Chrastava čj .  v k. ú. Dolní Chrastava, od pana Vratislava 
114/1, v k. ú. Chrastava I, do vlastnictví K/13/2021 (Příloha 1c: Šalovského, za cenu 12.900,- Kč a náklady 
pánů Pavla Holčapka s podílem 1 z celku a spojené s koupí, vč. návrhu kupní smlouvy -  schválilo Leoše Martenka s podílem 1 z celku, za cenu čj. K/8/2021převod části družstevního podílu v Měst- 1,- Kč, vč. návrhu Kupní smlouvy čj. 2) koupi pozemku par. č. 738/15 o výměře ském bytovém družstvu Chrastava včetně K/4/2021 29 m2 – ostatní plocha, ostatní komuni-souvisejících práv a povinností k bytu 4 v 
- schválilo kace, a par. č. 738/18 o výměře 23 m2 – domě čp. 55, ulice Frýdlantská, obec 
v  návaznosti  na své usnesení  č j .  ostatní plocha, ostatní komunikace, oba v k. Chrastava, k bytu s platným, dlouhodobým 
2021/02/VII ze dne 12. dubna 2021 prodej ú. Dolní Chrastava, od paní Kristiny nájemním vztahem na dobu neurčitou 
pozemku par. č. 837/7 o výměře 240 m2 – Knoblochové, za cenu 7.800,- Kč a náklady JINÉMU zájemci, za minimální cenu 
orná půda, a dle geometrického plánu č. spojené s koupí, vč. návrhu kupní smlouvy 869.588,- Kč, v souladu s Podmínkami pro 
1106-14/2021 pozemku par. č. 827/4 o čj. K/9/2021prodej části podílu města Chrastavy v 
výměře 774 m2 - lesní pozemek, oddě- 3) koupi pozemku par. č. 738/8 o výměře Městském bytovém družstvu Chrastava 
leného z pozemku par. č. 827/2, a pozemku 109 m2 – ostatní plocha, ostatní komu-nájemcům bytu, příp. po 30. 6. 2012 i jiným 
par. č. 837/10 o výměře 185 m2 – orná nikace v k. ú. Dolní Chrastava, od spo-zájemcům panu Martinu Hruškovi, za cenu 
půda, odděleného z pozemku par. č. 837/1, luvlastníků Ing. Josefa Šipuly, Bc. Roberta 870 000,- Kč, včetně návrhu smlouvy o 
vše v k. ú. Chrastava I, do vlastnictví Šipuly, paní Rebeccy Šipulové a paní Zdenky převodu části členského podílu vč. 
společnosti AB TRIO, spol. s. r. o., za cenu Šipulové, za cenu 16.350,- Kč a náklady souvisejících práv a povinností v MBD 
53.955,- Kč a náklady spojené s prodejem, spojené s koupí, vč. návrhu kupní smlouvy Chrastava čj. K/15/
prodej byl podmíněn uzavřením bez- čj. K/10/2021

- schválilo úplatného věcného břemene na pozemcích 4) koupi pozemku par. č. 738/9 o výměře 85 
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– ostatní plocha, ostatní komunikace  v k. ú. 765/12 jako samostatná plocha o výměře zastupitelstva
Dolní Chrastava, od pana Antonína Skra- 27.711 m2 pro výstavbu 12 RD za cenu - schválilo
muského, za cenu 12.750,-Kč a náklady 1.200,- Kč + DPH / m2, což činí celkem a) v souladu se zákonem č. 239/2012 Sb., 
spojené s koupí, vč. návrhu kupní smlouvy 1.452,- Kč včetně DPH / m2 (celkem kterým se mění zákon 563/1991 Sb., o 
čj. K/11/2021 33.253.200,- Kč + DPH, tj. 40.236.372,- Kč účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a 

vč. DPH)-  schválilo další související zákony řádnou účetní 
celek - plochy A a B současně: pozemky par. koupi části pozemku par. č. 58/32 o výměře závěrku za rok 2020
č. 745/1, 747/5, 762/12 a 765/12 jako celek 16 m2 – trvalý travní porost, dle geo- b) v souladu s § 17, zákona č. 250/2000 Sb., 
o výměře 35.336 m2 pro výstavbu 15 RD za metrického plánu č. 270-1556/2020 nově o rozpočtových pravidlech územních 
cenu 1.100,- Kč + DPH / m2, což činí celkem označeno par. č. 58/53, v k. ú. Chrastava II, rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
1.331,- Kč včetně DPH / m2 (celkem od paní Evy Ježkové, za cenu 3.200,- Kč a celoroční hospodaření a závěrečný účet 
38.869.600,- Kč + DPH, tj. 47.032.216,- Kč náklady spojené s koupí, vč. návrhu kupní města za rok 2020 bez výhrad 
vč. DPH)smlouvy čj. K/12/2021 -  schválilo
- schválilo- schválilo na základě doporučení Rady města 
na základě doporučení Rady města koupi části pozemku par. č. 2/6 o výměře 5 Chrastava ze dne 7. 6. 2021, usnesením č. 
Chrastava ze dne 17. 5.2021, č. usnesení m2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 2021/9/XV změnu č. 1/2021 dotačních 
2021/08/VI návrh darovací smlouvy na dle geometrického plánu č. 1040- pravidel čerpání prostředků vlastníky 
darování automobilu Škoda Octavia Oblast-1191/2019 nově označeno par. č. 2/17, v k. nemovitostí z Fondu pro zlepšení vzhledu 
ní charitě Liberec, Uhlířská 424/7, 460 01 ú. Dolní Chrastava, od spoluvlastníků pana veřejného prostoru“ (Fondu Fasáda), dle 
Liberec XI-Růžodol I, pro veřejně pro-Libora Matyáše a Mgr. Jany Matyášové, za předloženého návrhu 
spěšnou činnost Domova Sv. Vavřince, cenu 1.250,- Kč a náklady spojené s koupí, - vzalo na vědomíŠkolní 124, Chrastava vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/14/2021 text Memoranda o společném zájmu na 
- schválilo-  schválilo postupu ve věci budoucí spolupráce při 
na základě žádosti poskytnutí účelové v návaznosti na Smlouvu o poskytnutí přípravě protipovodňových opatření na 
dotace panu Miroslavu Hlaváčkovi, bytem účelové dotaci Libereckému kraji z rozpočtu Lužické Nise s Libereckým krajem, státním 
Andělská Hora 43, 463 31 Chrastava, na Města Chrastava na stavební akci „Silnice podnikem Povodí Labe, Statutárním 
vybudování domovní ČOV ve výši maxi-III/27250 ulice Liberecká, Chrastava – městem Liberec, Městem Hrádek nad Nisou 
málně 80 % prokazatelných, účelně nezpůsobilé výdaje“ ve znění Dodatků č. 1 a a obcemi Bílý Kostel nad Nisou, Chotyně a 
vynaložených nákladů, nejvýše však 2 na základě které došlo k technickému Kryštofovo Údolí a odložilo rozhodnutí o 
80.000,- Kč celkem na jednu nemovitost zhodnocení staveb SO 102 - Křižovatky, připojení na další jednání ZM
(rodinný dům určený a užívaný k trvalému napojení na silnici ev.č. III/27250 na MK -  vzalo na vědomívlastnímu bydlení, který nelze efektivně (komunikace město Chrastava), SO 191b – plán práce Kontrolního výboru Zastu-napojit na veřejnou kanalizaci) Dopravní značení a SO 201.1 – Oprava pitelstva města Chrastava na 2. pololetí 

mostu ev.č.  27250-1 (část  město - schválilo roku 2021 
Chrastava) na pozemcích ve vlastnictví na základě žádosti poskytnutí účelové 

- rozhodloměsta Chrastava, v k. ú. Chrastava I, z dotace panu Jaroslavu Feixovi, bytem 
postupem dle § 40 zákona č. 128/2000 Sb., vlastnictví Libereckého kraje do vlastnictví Družstevní 62, 463 31 Chrastava, na 
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ve města Chrastava, vč. návrhu Darovací v ybudování  domovní  ČOV ve výši  
věci dražby pozemků par. č. st. 129 a par. č. s m l o u v y  č . j .  O L P/ 1 2 0 2 / 2 0 2 1 ,  č j .  maximálně 80 % prokazatelných, účelně 
243, oba v k. ú. Chrastava IRU/12/2021 vynaložených nákladů, nejvýše však 

80.000,- Kč celkem na jednu nemovitost - rozhodlo-  schválilo
(rodinný dům určený a užívaný k trvalému v souladu se svojí povinností postupovat s na základě žádosti paní Jany Zahurancové a 
vlastnímu bydlení, který nelze efektivně péčí řádného hospodáře, vedeno nutností na základě doporučení RM ze dne 26. 4. 
napojit na veřejnou kanalizaci) předejít hrozícímu zastavení stavby, což by 2021 usnesením č. 2021/07/VI odst. 2 

mohlo způsobit nepovolené prodloužení prominutí části dluhu z nájemní smlouvy čj. - schválilo
uzavírek komunikace ve Vítkovské ulici, N/045/2005 ze dne 17. 10. 2005 v platném na základě žádosti poskytnutí účelové 
případně nevybudování kanalizačních znění ve výši 41.460,- Kč, za období duben dotace manželům Marii a Bogdan Ferents, 
přípojek a tím ke ztrátě již přiznané dotace 2020 – duben 2021 včetně, tedy za období, oba bytem Liberecká 561, 463 31 
Městu Chrastava na výstavbu kanalizační kdy z důvodu platných protiepide- Chrastava, na vybudování domovní ČOV ve 
stoky, aby v případě těch vlastníků miologických opatření  musela být výši maximálně 80 % prokazatelných, 
nemovitostí ve Vítkovské ulici, kteří pronajatá provozovna pro veřejnost účelně vynaložených nákladů, nejvýše však 
podepsali  závazek o napojení své uzavřena 80.000,- Kč celkem na jednu nemovitost 
nemovitosti na kanalizaci a nedohodli se se (rodinný dům určený a užívaný k trvalému - schválilo zhotovitelem na úhradě nákladů na vlastnímu bydlení, který nelze efektivně změnu svého usnesení č. 2020/04/VI odst. přípojku, město uhradilo zhotoviteli napojit na veřejnou kanalizaci) 1 ze dne 31. 8. 2020, z něhož vyjímá oprávněné náklady provizorně ze svého 

možnost samostatného prodeje pozemku - schválilo rozpočtu a následně je vymáhalo po 
par. č. 745/1 – orná půda o výměře 7 625 na základě doporučení Rady města dotčených vlastnících nemovitostí 
m2, v k. ú. Dolní Chrastava, v situačním Chrastava ze dne 7. 6. 2021, usnesením č. 

- schválilosnímku označeno „plocha A“, z pozemků 2021/9/XIV návrh 2. změny rozpočtu a 
poskytnutí humanitární pomoci - daru na nabízených pro výstavbu rodinných domů investičního plánu – rozpočtové opatření na 
obnovu majetku, ve výši 200.000,- Kč obci dle regulačního plánu, záměr prodeje nově rok 2021 dle ust. § 16 zákona č. 250/2000 
Moravská Nová Ves, poničené dne 24. 6. pouze buď samostatná „plocha B“ nebo Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
2021 přírodní pohromou - tornádem„celek – plochy A a B současně“: rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 

plocha B: pozemky par. č. 747/5, 762/12 a včetně změny schválené na zasedání 
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Usnesení Rady města Chrastva č. 2021/10 dne 30. června 2021
Rada města na svém zasedání projednala a usnesla se takto: 
- s c h v á l i l a                                      
v návaznosti na své usnesení čj. 2021/08/II ze dne 17. května 2021 přechod práv a závazků, vyplývajících ze stávající Smlouvy o nájmu 

2pozemku čj. N/19/2011 s paní Evou Noskovou, na manžela Zdeňka Noska pronájem části pozemku par. č. 381/1 o výměře cca 20 m , v k. ú. 
2 2Dolní Chrastava, 15 m  za účelem umístění plechové garáže a 5 m  za účelem údržby přilehlého pozemku, vč. nájemní smlouvy čj. 

N/33/2021 
- s c h v á l i l a                             
v návaznosti na své usnesení 2021/07/XII odst. 2 ze dne 26. dubna 2021 pronájem části pozemku par. č. 365/1 – trvalý travní porost o 

2výměře cca 400 m , v k. ú. Chrastava I, paní Stránské Sandře, za cenu 12.000,- Kč/rok, za účelem zřízení zahrady (zahrádky), vč. návrhu 
nájemní smlouvy čj. N/35/2021 
-  s c h v á l i l a                             
v návaznosti na své usnesení 2021/09/VI ze dne 7. června 2021 pronájem kiosku rychlého občerstvení v areálu přírodního koupaliště ve 
Sportovní ulici, v Chrastavě, pro období 1. 7. - 31. 8. 2021, panu Miloši Laksarovi, IČ 11417846, za cenu 100,- Kč/měsíc, za účelem prodeje 
rychlého občerstvení, vč. návrhu nájemní smlouvy čj. N/36/2021 
- s c h v á l i l a                                      

2v návaznosti na své usnesení čj. 2021/09/VII ze dne 7. června pronájem části pozemku par. č. 761/1 – ostatní plocha o výměře cca 75 m , v k. 
ú. Chrastava I, paní Evě Štancové, za cenu 5.000,- Kč/rok, za účelem provozování letní terasy u objektu č. ev. 29, vč. návrhu nájemní 
smlouvy čj. N/37/2021
- s c h v á l i l a    
1 zřízení věcného břemene na pozemku par. č. 12/1, v k. ú. Horní Vítkov, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., jímž dojde k zajištění 
strpění umístění, zřízení a provozování stavby „IP-12-4012182 LB – Horní Vítkov-ppč.724/7,kNN+SS100“, vč. návrhu smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene čj. SBS/18/2021 
2. zřízení věcného břemene na pozemcích par. č. 720/1 a 720/3, v k. ú. Andělská Hora u Chrastavy, ve prospěch pana Jakuba Bartizala a paní 
Markéty Syrůčkové, jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby „Dešťová kanalizační přípojka pro RD Andělská 
Hora č. p. 51, Chrastava“, vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj. SBS/17/2021 
3. zřízení věcného břemene na pozemcích par. č. 729/1, 729/2 a 770/1, vše v k. ú. Dolní Chrastava, ve prospěch Ing. Šárky Jeřábkové, IČO 
09594809, jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby „Výstavba komunikace a inženýrských sítí na parcelách p. č. 
770/1, 729/1, 729/2, 489/24 a 489/1 v k. ú. Dolní Chrastava – STL plynovod“, vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene čj. SBS/16/2021 
4. zřízení věcného břemene na pozemcích par. č. 729/1, 729/2 a 770/1, vše v k. ú. Dolní Chrastava, ve prospěch Ing. Šárky Jeřábkové, IČO 
09594809, jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby „Výstavba komunikace a inženýrských sítí na parcelách p. č. 
770/1, 729/1, 729/2, 489/24 a 489/1 v k. ú. Dolní Chrastava – dešťová kanalizace“, vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene čj. SBS/15/2021 
- s c h v á l i l a                     
v návaznosti na své usnesení 2019/13/II ze dne 16. září 2019 zřízení věcného břemene čj. VB/8/2021 na pozemku par. č. 282/3, v k. ú. 
Chrastava II, ve prospěch společnosti CETIN a. s., jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby „16010-051837, 
RVDSL5820 C L CHVA30 MET“, za cenu 12.100,- Kč vč. DPH a náklady spojené se zřízením věcného břemene
- u d ě l i l a   s o u h l a s  
se zřízením sídla společnosti PRAKTIK Chrastava s. r. o., poskytující zdravotní služby v oboru všeobecné praktické lékařství, v budově v 
Polní ulici čp. 175, v Chrastavě která je právním nástupcem fyzické osoby oprávněné k podnikání MUDr. Jaroslavy Kudláčkové, praktické 
lékařky v Chrastavě na základě její žádosti 
- s c h v á l i l a                                   
na základě žádosti Orientačního klubu Chrastava, z. s., zastoupeného Ing. Monikou Štverákovou, ředitelkou závodu, souhlas vlastníka lesa 
ve smyslu § 20 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích s uspořádáním závodu v orientačním běhu SAXBO 2021 a konáním této 
organizované sportovní akce v lesích města Chrastava na lesních pozemcích vyznačených v žádosti v lokalitě Ovčí Hora spadajících do k. ú. 
Chrastava I, Chrastava II, Dolní Chrastava a Andělská Hora u Chrastavy dne 25. 9. 2021 
- s c h v á l i l a
návrh Smlouvy o využití systému zavedeného městem Chrastava pro nakládání s komunálním a separovaným odpadem s Policií České 
republiky - Krajským ředitelstvím policie Libereckého kraje, se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 584/24, 460 32  Liberec, IČ: 72050501 pro 
Obvodní oddělení PČR, Pobřežní 430, 463 31  Chrastava
- s c h v á l i l a
poskytnutí finančního daru ve výši 15.000,-- Kč z. s. Linka bezpečí, se sídlem Ústavní 95, 181 00 Praha 8 - Bohnice, IČO 61383198 
- v z a l a   n a   v ě d o m í
celkový přehled pohledávek a daňových nedoplatků po lhůtě splatnosti k 31. 05. 2021 (dle části V., čl. 1, bod č. 3 vnitřní směrnice 
„Zásady při nakládání s pohledávkami“) 
- v y d a l a   s o u h l a s 
jako zřizovatel se zapojením Školní jídelny Chrastava, Turpišova 343, okres Liberec-příspěvková organizace, IČ 69411123 do projektu 
kraje financovaného z Operačního programu potravinové a materiální pomoci, název projektu „Potravinová pomoc dětem v Libereckém 
kraji 7“ 
- s c h v á l i l a
na základě žádosti poskytnutí účelové dotace manželům Blanka Marešová a Josef Mareš, oba bytem Ještědská 662, 463 31  Chrastava, na 
pořízení akumulační nádoby na vodu pro účel zachytávání a akumulaci srážkové vody a pověřila starostu města podpisem veřejnoprávní 
smlouvy HFO/VP/7/2021/FV/Sl 
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6 Chrastavské listy
- o d l o ž i l a   s c h v á l e n í  
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Voda na základě žádosti o poskytnutí účelové dotace manželů Irena Bémová a Jiří 
Bém, oba bytem Vítkovská 425, 463 31 Chrastava, na připojení objektu na veřejnou kanalizaci ukončenou ČOV v obci ve výši maximálně 50 
% prokazatelných, účelně vynaložených nákladů, nejvýše však 30.000,- Kč celkem na jednu nemovitost (dům určený k trvalému vlastnímu 
bydlení) do doby doložení dokladu o úhradě výstavby části přípojky uložené pod pozemkem tvořícím veřejné prostranství, včetně 
šachty, zhotoviteli kanalizace 
- o d l o ž i l a   s c h v á l e n í
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Voda na základě žádosti poskytnutí účelové dotace paní Doris Žákové, bytem Vítkovská 
436, 463 31  Chrastava, na připojení objektu na veřejnou kanalizaci ukončenou ČOV v obci ve výši maximálně 50 % prokazatelných, účelně 
vynaložených nákladů, nejvýše však 30.000,- Kč celkem na jednu nemovitost (dům určený k trvalému vlastnímu bydlení) do doby doložení 
dokladu o úhradě výstavby části přípojky uložené pod pozemkem tvořícím veřejné prostranství, včetně šachty, zhotoviteli kanalizace 
- s c h v á l i l a
na základě návrhu správce pohledávek Hospodářsko finančního odboru MěÚ Chrastava a souhlasného vyjádření finančního výboru návrh 
na odpis pohledávek z místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů na území Města Chrastava, místního poplatku ze psů, fakturace reklamy, pokut Městské policie Chrastava, pokut 
Odboru pro záležitosti občanů a Odboru výstavby a územní správy Městského úřadu Chrastava (dle části V., čl. 2, vnitřní směrnice „Zásady 
při nakládání s pohledávkami“) 
- v z a l a   n a   v ě d o m í   zápis č. 2021/8 z jednání bytové a sociální komise ze dne 11. 6. 2021 
1) RM   r o z h o d l a    o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu paní Janě Goralové a uzavření smlouvy o nájmu bytu paní Janě Goralové 
2) RM   r o z h o d l a   o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu paní Evě Rotschedlové a uzavření smlouvy o nájmu bytu paní Evě Rotsched-
lové 
3) RM   r o z h o d l a    o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu paní Anetě Frykové a uzavření smlouvy o nájmu bytu paní Anetě Frykové 
4) RM   r o z h o d l a    uzavření smlouvy o nájmu bytu paní Haně Mazánkové 
5) RM   r o z h o d l a    uzavření smlouvy o nájmu bytu panu Pavlu Neuberovi 
6) RM   r o z h o d l a    uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS paní Ludmile Pazderkové 
- s o u h l a s í    s darem pro MŠ Chrastava, Revoluční 488 - příspěvková organizace 
- s c h v á l i l a
1. odměnu řediteli příspěvkové organizace města Chrastava za období XII/2020-V/2021 - Základní škola Chrastava, Trpišovský Aleš
2. odměnu ředitelce příspěvkové organizace města Chrastava za období XII/2020-V/2021 - Mateřská škola Chrastava, Hochmannová 
Helena
3. odměnu ředitelce příspěvkové organizace města Chrastava za období XII/2020-V/2021 - Školní jídelna Chrastava, Šírová Miloslava
4. odměnu ředitelce příspěvkové organizace města Chrastava za období XII/2020-V/2021 - Základní a mateřská škola Vítkov, Sobotková 
Romana
-  s c h v á l i l a
na základě žádosti poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,-- Kč Johaně Urbanové, Lovčická 49, 190 14,  Praha 9 – Klánovice, IČ 
07398816 na pořádání čtvrtého ročníku kulturní akce konané v Horním Vítkově v Kostele Navštívení Panny Marie – „KUKOKLI 2021“ 

Usnesení Rady města Chrastava č. 2021/11 dne 2. srpna 2021
Rada města na svém zasedání projednala a usnesla se takto: 
- s c h v á l i l a   
zřízení věcného břemene na pozemcích par. č. 1071, 1072, 50/3, 51 a 1070/2, v k. ú. Horní Vítkov, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, 
a. s., jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby „IV-12-4020559 LB-Horní Vítkov-ppč.884/1,vNN,svod+kNN 
21027“, vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj. SBS/19/2021
- s c h v á l i l a                                   
1. na základě žádosti pana Františka Nováka uzavření Dohody čj. D/9/2021 o ukončení Smlouvy o nájmu pozemku čj. N/20/2016 uzavřené 

2 2dne 13. 7. 2016 na části pozemků par. č. 1550 o výměře cca 30 m  a par. č. 114 o výměře cca 110 m , oba v k. ú. Chrastava I, ke dni 31. 7. 2021 
2 22. záměr pronajmout pozemek par. č. 114/1 o výměře 117 m  – zahrada a část pozemku par. č. 1550/1 o výměře cca 23 m  – ostatní plocha, 

2 2oba v k. ú. Chrastava I  za účelem zřízení zahrady cca 125 m a za účelem umístění přístřešku na parkování osobního automobilu cca 15 m
- p r o j e d n a l a   a   d o p o r u č i l a   z a m í t n o u t
žádost Ivety Novotné o poskytnutí dotace z Fondu pomoci řešení problémů se zásobováním pitnou vodou, likvidací odpadních vod a 
zadržování srážkové vody na celém území města Chrastava z důvodu nesplnění podmínky, že předmětný dům je v katastru nemovitostí 
evidován jako rekreační objekt, nikoliv jako rodinný dům, což je v rozporu s pravidly Fondu voda 
- s c h v á l i l a
1. hodnocení a zadání veřejné zakázky „Hřbitov Chrastava“ na základě Protokolu o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 6 a § 27 
zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, Příručkou pro zadávání zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020 a 
se Směrnicí Rady města Chrastava č. 1/2020 o zadávání veřejných zakázek a přidělila zakázku zhotoviteli:  Daniel Kolínský, Chotyně 289 , 
46334, IČO: 65096151
2. návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem: Daniel Kolínský, Chotyně 289, 46334, IČO: 65096151 na realizaci zakázky „Hřbitov Chrastava“ 
- s c h v á l i l a
návrh dodatku č. 2 smlouvy o dílo se zhotovitelem: 1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o., Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad 
Mohelkou, IČO: 49904884 na realizaci akce „Chrastava – rekonstrukce komunikace Na Hůrce, včetně dešťové kanalizace“ 
-  s c h v á l i l a
návrh dohody o úhradě nákladů na rekonstrukci komunikace Bílokostelecká - III. etapa s: GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí 
nad Labem, IČO: 27295567 
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- v z a l a   n a   v ě d o m í   zápis č. 2021/9 z jednání bytové a sociální komise ze dne 19. 7. 2021 
- r o z h o d l a 
o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu panu Jaroslavu Kostkovi a uzavření smlouvy o nájmu bytu panu Jaroslavu Kostkovi a paní Miluši 
Packové 
- r o z h o d l a   uzavření smlouvy o nájmu bytu paní Martině Riegerové 
- s c h v á l i l a
žádost ZO ČSCH na nákup pohárů pro výstavu o nejlepšího chovatele pořádanou u příležitosti Vavřinecké pouti ve dnech 14. 8. a 15. 8. 
2021
- s c h v á l i l a    návrh plánovací smlouvy s: Ing. Šárkou Jeřábkovou, Na Pláni 3435/8, Jablonecké Paseky, 466 02 Jablonec nad Nisou   

Informace z městského úřadu

Vkladový bankomat
je v provozu

SMS s povodňovým
varováním

Na náměstí 1. máje je u bočního vstupu na 
radnici od včerejšího dne k dispozici ban-
komat České spořitelny. 
Tento zcela nový bankomat je nejmoder-
nějším typem, který Česká spořitelna 
používá. Především se jedná o vkladový 
bankomat, o který jsme po zrušení pobočky 
velmi usilovali, tzn. jde do něj, jak jsem  si 
dnes poprvé v životě i osobně úspěšně 
vyzkoušel,  peníze i vkládat. Navíc má tento 
bankomat i čip na kartu, takže se karta 
nemusí vkládat do bankomatu, ale jen se 
přiloží k čipu. 
Činnost provizorního mobilního banko-
matu, který byl umístěn u kina, byla logicky 
ukončena a mobilní bankomat byl odvezen. 
Vkladový   bankomat   bude   pochopitelně 
v provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. 
V provozních hodinách radnice mohou 
uživatelé bankomatu spojit jeho využití 
nejen s úředním jednáním na radnici, ale 
využít i veřejné toalety umístěné v přízemí 
radnice.   
Chrastava  24. 6. 2021

Ing. Michael Canov, 
starosta města Chrastava 

Městu Chrastava se podařilo získat dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje na výstavbu 
nových prostor RE-USE centra (bazaru použitých věcí) v areálu technické údržby města 
Chrastava v Liberecké ulici „Sběrný dvůr“. Nový objekt bude umístěn vedle provozní budovy 
sběrného dvora. Obdrželi jsme max. možnou výši dotace, tj. 120.000,- Kč. 
V současné době běží příprava projektu a výběrové řízení. Vše hotovo musí být do konce 
září příštího roku.
RE-USE centrum funguje v Chrastavě již od prosince minulého roku. Dosavadní provoz se 
ukázal jako velmi úspěšný a mnoho zájemců zde našlo věci, kterým umožní další použití. 
Prostory centra jsou však umístěny v provizorních podmínkách a jsme rádi, že se nám 
podařilo získat dotaci, která umožní jeho další rozvoj.  
Pro připomenutí uvádíme pár informací k jeho provozu: 
Bazar funguje tak, že některé, opětovně použitelné věci, které lidé nepotřebují a chtějí se 
jich zbavit, jsou hygienicky ošetřeny a nabídnuty formou bazaru jiným lidem, kteří je dokáží 
využít. Pro někoho nepotřebné věci tak získají možnost nového použití a nestane se z nich 
odpad, za jehož likvidaci musí město platit nemalé prostředky.
Využitelné věci jsou zejména:
- nábytek (židle, stolky, skříňky, křesla – s malým podílem čalounění)
- zařízení a vybavení domácnosti (např. keramické, porcelánové i skleněné nádobí, hrnce, 
plechy na pečení, talíře, hrníčky, příbory, sklenice)
- obrazy, rámy, vázy, dekorace do domácnosti, květináče, mechanické domácí strojky; 
- přepravky, bedny, mechanické nářadí, atd.
- hračky, sportovní potřeby a vybavení, kola
- knihy, kamna, kbelíky, zahradní náčiní, zahradní dekorace, umělé květiny, doplňky
- vybavení do aut
- vybavení pro chov domácích zvířat (klece, akvária)
Naproti tomu v bazaru nejsou:
- elektronika, elektrické přístroje a spotřebiče
- textilní výrobky, oděvy a obuv
- celočalouněné věci
- zvířecí hračky a pelechy
BAZAR JE OTEVŘEN: Pondělí a středa 15:00 – 17:00 hodin

Pátek 9:00 – 11:00 hodin
Věci jsou nabízeny za symbolické ceny (věcí zadarmo si nikdo neváží), aby se předešlo jejich 
případnému zneužití.
Chrastava dne 17. 8. 2021                                                                  Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM

Dotace na RE-USE centrum

Město Chrastava pravidelně aktualizuje 
povodňový plán, jehož součástí je rovněž 
seznam ohrožených objektů v našem 
správním obvodu. Během letošního roku 
zavádíme zasílání aktuálních informačních 
a varovných smsek, které zlepší povědomí 
obyvatel o vývoji povodňových situací a 
umožní snadnější zvládnutí krizové 
situace.
Za tímto účelem byli písemně osloveni 
vlastníci nemovitostí, které se nacházejí v 
tzv. aktivní zóně. Na základě jejich zpětné 
vazby budou automaticky zahrnuti do 
tohoto varovného systému. V případě, že 
máte i Vy zájem o tuto službu, kontaktujte 
nás na e-mailu: 
podatelna@chrastava.cz. 
Do zprávy uveďte jméno, příjmení, adresu a 
kontaktní telefon.

Bc. Martin Spáčil, referent OVÚS MěÚ
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Z deníku Městské policie – 6–7/ 2021
Při kontrolní činnost v katastru obce k výrobě zakázaných látek. Na místě bylo místo přivolána RZS Liberec. Hlídka MP byla 
Chrastava byla zajištěna osoba, která řídila spolupracováno s PČR, která následně dále požádána o spolupráci s RZS a to jak při 
motorové vozidlo pod vlivem alkoholu. Celá událost převzala k dalšímu šetření. převozu agresivní osoby tak následného 

Na základě oznámení občana provedeno událost byla následně předána k dalším vyšetření a přemístění na psychiatrické 
šetření ohledně krádeže hotovosti a zlatých úkonům PČR. oddělení v krajské nemocnice v Liberci.

Spolupráce s RZS LK na vlakovém nádraží v prstenů. Při šetření na místě bylo zjištěno, 
 Odchyt toulavých zvířat  v katastru obce a Chrastavě při zajištění a převozu osoby s že o hotovost a tento majetek měla připravit 
jejich předání majitelům:  6x. Nález želvy – psychiatrickými problémy. Výše uvedená oznamovatele osoba jemu blízká. Jelikož se 
předána do chovatelské stanice, majitel osoba byla následně převezena do krajské jednalo o vyšší částku hotovosti a majetku, 
nezjištěn.nemocnice v Liberci. byla událost předána PČR z důvodu 

Vykázání podnapilé osoby z fotbalového podezření ze spáchání trestného činu.
hřiště v Chrastavě. Výše jmenovaný výzvu Na základě oznámení výjezd k osobě, která Činnost MP Chrastava
uposlechl. Následně byl cca po jedné hodině sousedům sdělila, že spáchá sebevraždu. Kontrola okrajových částí města – Vítkov, 
nalezen spící na pozemní komunikaci v ul. Na místě byla nalezena osoba, která uvedla, Vysoká, Víska, Kolonka Andělská Hora, 
Vítkovská. Po vytěžení výše uvedeného, že z důvodu úmrtí osoby blízké již nechce Barandov, přehrada Luční. Opakované 
byla zjištěna osoba blízká, která ho převzala žít. Dále byla hlídkou MP poskytnuta první kontroly zahrádkářských kolonií.
a zajistila odvoz do místa trvalého pobytu. pomoc a následně byla přivolána RZL, která 

Kontroly dopravní situace v centru města a 
Na základě nahlášeného signálu PCO  byla výše uvedenou osobu ošetřila a převezla do 

okolí a přilehlém okolí.provedena kontrola objektu, ve kterém byl krajské nemocnice v Liberci.
Dohled nad dodržováním nočního klidu a poplach spuštěn . Výsledek negativní. Opakované kontroly stavu vodních toků. 
veřejného pořádku v celém katastru obce Opakované řešení přestupku rušení nočního 
Chrastava a Stráž nad NisouNa základě oznámení zajištění agresivní klidu v průběhu měsíce června a července. 
V nočních hodinách spolupráce s OO PČR osoby na katastru obce. Po příjezdu hlídky Přestupky řešeny dle zákona.

Na žádost sekretariátu starostky obce Stráž MP na místo dané události ležel na zemi  Chrastava při kontrole chatových oblastí, 
nad Nisou poskytnut bezpečnostní dohled muž, který následně stupňoval svoje kontrole motorových vozidel a jejich řidičů 
na zaměstnance úřadu z obavy napadení agresivní chování a nedbal výzev hlídky MP (kontroly na alkohol, drogy, odcizené RZ, 
nebo nevhodného chování místního a PČR. Vůči dané osobě, byly použity odcizená motorová vozidla, osoby v pá-
občana. donucovací prostředky a přiloženy pouta. trání).
Na základě oznámení zadržení osoby řídící Jelikož se výše uvedený dle svědectví osob Opakované kontroly dodržování vládních 
motorové vozidlo s vysloveným zákazem na místě pokoušel ohrožovat na vlastním 

nařízení v době koronakrize.
řízení. Dále na místě zajištěny věci potřebné životě, a to nárazy hlavou o zeď, byla na 

Kanalizace ve Vítkovské ulici – dokončení I. etapy
Ve čtvrtek 15. července 2021 budou ukončeny práce na I. etapě kanalizace ve Vítkovské ulici. V této souvislosti bude od pátku 16. července 
2021 od 16 hodin umožněn s omezením průjezd Vítkovskou ulicí všem vozidlům. 
Od pondělí 19. července budou zahájeny práce na II. etapě (od křižovatky s ul. Sportovní) a bude zprovozněn průjezd přes Sportovní ulici do 
Vítkova. Průjezd bude řízen semafory a bude povolen pro vozidla do 3,5 t  a autobusy. 
Děkujeme za pochopení nutných omezení.
Chrastava dne 14.7.2021                                                                                                                                                               Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM 



Město Chrastava získalo v roce 2020 dotaci z Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014–2020 na projekt „Podpora turistického 
potenciálu Lwówku Śl. a Chrastavy“, registrační číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0002442. Dotace představuje 85 % z 
celkových uznatelných výdajů projektu, které činí 310 tis. Kč (obdržená dotace tedy dosáhne téměř264 tis. Kč). Projekt se na české straně 
týkal parku T. G. M. a parku ve Vítkovské ulici, kde bylo realizováno mj.: 

- bylo instalováno20 ks nových laviček, byly umístěny 4 ks stojanů na kola, bylo osazeno 10 odpadkových košů 

- v každém parku stojí dvě velké infotabule s fotografiemi a se zajímavými informacemi vážícími se k danému místy, texty jsou ve 4 

jazykových mutacích.

Město Lwówek Ślaski, náš partner v daném projektu, revitalizovalo 

městský park, tzv. Jordanovský park. 

Na projekt byla poskytnuta finanční podpora z Evropské unie.

Chrastava dne 14. 7. 2021                          Ing. Jiří Vodička, ORM MěÚ Chrastava

Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM MěÚ Chrastavě
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Přeshraniční rozvoj turistiky ve městech Lwówek Ślaski a Chrastava

Bude od příštího roku

zrekonstruované koupaliště?

Podpora turistického potenciálu Lwówku Ślaskego a Chrastavy

Město Chrastava započalo realizovat 
projekt „Přeshraniční rozvoj turistiky ve 
městech Lwówek Śl. a Chrastava“, 
registrační číslo: CZ.11.2.45/0.0/0.0 
/16_012/0002686, na který letos získalo 
dotaci z mezinárodního Programu Interreg 
V-A Česká republika – Polsko 2014–2020 
ve výši 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 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 památkách.

Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM MěÚ 
V lokalitě Paradýz již byla dokončena a 

ChrastavaNa projekt bude poskytnuta finanční předána nabíjecí stanice na kola – viz foto. 
podpora z Evropské unie.Následovat bude instalace infotabulí a 

turistického přístřešku. Odalší fázi projektu 
vás opět budeme informovat na webu 

V Chrastavě dne 9. 7. 2021
města Chrastava i v Chrastavských listech.

Ing. Jiří Vodička, ORM MěÚ Chrastava

Město Chrastava započalo realizovat 
projekt „Přeshraniční rozvoj turistiky ve 
městech Lwówek Śl. a Chrastava“, 
registrační číslo: CZ.11.2.45/0.0/0.0/ 
16_012/0002686, na který letos získalo 
dotaci z mezinárodního Programu Interreg 
V-A Česká republika – Polsko 2014–2020 
ve výši 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 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 památkách. Na projekt bude poskytnuta finanční Ing. Jiří Vodička, ORM MěÚ Chrastava

podpora z Evropské unie. Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM MěÚ 
V lokalitě Paradýz již byla dokončena a 

Chrastavapředána nabíjecí stanice na kola – viz foto. 
Následovat bude instalace infotabulí a 
turistického přístřešku. O další fázi pro-
jektu vás opět budeme informovat na webu 
města Chrastava i v Chrastavských listech.

Zastupitelstvo města rozhodne na své zářijové schůzi o rekonstrukci 
koupaliště a jeho finančním zabezpečení. V případě kladného rozhodnutí 
a v případě, že dopadne dle plánovaných časových lhůt i výběrové řízení, 
mělo by zrekonstruované koupaliště být v provozu již od června příštího 
roku. 
Základní parametry rekonstrukce budou následující. Dosavadní přírodní 
koupaliště se zmenší na cca polovinu (na straně skokanského můstku). 
Mnohem lépe se tak zde bude regulovat přítok z Vítkovského potoka. Na 
uvolněné části se zasadí nerezová vana o rozměrech 20 x 8 metrů, která 
bude napájena pitnou vodou. 

Chrastava dne 29. 7. 2021                                                                 Michael Canov
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Koruna má nového majitele. Je jím pan Raúl Jüngling. Protože je v objektu několik vybydlených bytů, samozřejmě mě jako starostu města, 
velmi zajímaly plány jak s těmito prostory naloží nový majitel. Ten mě ubezpečil, že v žádném případě nehrozí obnova možnosti bydlení v 
těchto prostorech pro sociálně nepřizpůsobivé, byť bude rekonstrukce postupná a nejen finančně, ale i časově náročná. Protože jednak 
pana Raúla Jünglinga znám z jeho dosavadní spolupráce s městem (majitel firmy, která např. po povodních rekonstruovala a realizovala 
cestu do Kolonky v Andělské Hoře) a jednak mám na něj řadu dobrých referencí. Věřím, že se rekonstrukce Koruny povede realizovat dle 
plánů a obyvatelé našeho města získají kvalitní bydlení.    
Chrastava dne 29. 7. 2021                                                                                                                                                                                                 Michael Canov

Nový majitel „Koruny”

Tradiční podzimní sběrové dny v Chrastavě
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Kultura se pomalu začala rozjíždět, a tak jsme byli v Chrastavě rádi, že jsme mohli pokračovat v tradici letních koncertů.
Společenský klub připravil hudební vystoupení nám dobře známého Marcela Zmožka. Ten již jednou v Chrastavě účinkoval, a to v listopadu 
2017. Tentokrát se koncert konal 13. července 2021 v atriu městského úřadu. Tento populární zpěvák, skladatel, textař a klavírista je 
synem skladatele Jiřího Zmožka. Narodil se v Karviné v roce 1965. Zpíval od svých šesti let a v sedmi letech mu vyšel první singl. V 
dospívání vystupoval se skupinou Kroky Františka Janečka. Podílel se na celé řadě alb různých interpretů. Vydal spoustu desek, nazpíval 
mnoho duetů. Je ženatý, má dceru Aničku a syny Marcela a Samuela.
Koncert v Chrastavě zahájil hitem „Už mi lásko není 20 let“, kterým i koncert zakončil. Pokračoval písněmi „Panenka z kouta“, „Láska je 
největší dar“, „To býval ráj“ a dalšími písněmi. Po skončení koncertu se ochotně s lidmi vyfotil, zájemcům se podepsal a byla i možnost, 
zakoupit si CD. Marcel Zmožek za svůj koncert sklidil velký potlesk a na památku si odvezl knihu s fotografiemi Chrastavy. Lidé si zazpívali, 
někteří  i zatancovali a všichni odcházeli spokojeni. Důležité je, že přálo počasí. Dvě hodiny po skončení koncertu přišla obrovská bouřka s 
přívalovým deštěm.
                                                                                                                                                                                  Jitka Marxová – referentka Infocentra Chrastava

O druhém srpnovém víkendu proběhla v Chrastavě tradiční Sva-
tovavřinecká pouť.
Na louce za hasičskou zbrojnicí byly připraveny atrakce nejen pro 
nejmenší, ale nechyběly ani ty více adrenalinové. V sobotu i neděli 
hrály k tanci i poslechu kapely Duo Alex, Bohemia Universal Band a 
DONAHA.
O občerstvení a spoluorganizaci se postaral místní sbor dobro-
volných hasičů pod vedením Renaty Šimíkové a Petra Čálka, za což 
jim patří velké DÍKY.

                                            Bc. Pavel Urban,
vedoucí Společenského klubu

Koncert Marcela Zmožka v atriu chrastavské radnice

Svatovavřinecká pouť

Kultura – události / pozvánky

Tradiční podzimní svoz odpadů proběhne 2. a 3. října 2021
Tradiční podzimní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu se uskuteční v sobotu 2. a v neděli 3. října 2021. Systém svozu zůstává 
stejný jako v loňském roce – městem bude projíždět souprava kontejnerů s obsluhou, která bude odpad vybírat a ukládat přímo na vůz. 
Rozpis míst i časů je uveden dále. Další možností, jak zlikvidovat objemný a nebezpečný odpad, který nelze uložit do sběrné nádoby určené 
pro směsný odpad,  je využití služeb sběrného dvora.
Do 200 kg/osobu/rok je tato služba pro fyzické osoby, které jsou přihlášeny k trvalému pobytu v Chrastavě a jsou poplatníky místního 
poplatku za odpady ZDARMA.
Výrobky pro zpětný odběr – lednice, mrazáky, pračky, myčky, sušičky, mikrovlnné trouby, sporáky, výpočetní technika, televizory, 
přehrávače, videa, elektrické modely, hračky, svítidla apod. přednostně odkládejte na sběrném dvoře v Liberecké ulici. Tyto výrobky se 
nezapočítávají do limitu 200 kg/osobu/rok a vybírají se také ZDARMA.
Děkujeme Vám, že využíváte nabízených služeb a odpad nekončí na černých skládkách v okolí města.

Chrastava dne 11. 8. 2021                                                          Šárka Spáčilová, DiS., referent odpadového hospodářství
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Léto 2021– 20. srpna 2021
Další kulturní akcí bylo Léto 2021, které se v minulých letech konalo 
na koupališti Sluníčko. Letošní rok byl však plný změn, a proto se i 
akce Léto 2021 přemístila na louku za hasičskou zbrojnicí. U vstupu 
se každý dle nařízení vlády musel prokázat očkováním, potvr-
zením o prodělaném Covidu nebo testem, který byl návštěvníkům k 
dispozici. Nic pak nebránilo tomu, aby mohli lidé akci navštívit. 
Program byl nabitý hvězdami. Od 16 hodin vystoupil zpěvák Pekař, 
následovala skupina Těla, od 19:30 vystoupila Olga Lounová a na 
závěr večera Lenny s kapelou.
Léto 2021 zahájil Pekař, který je vlastním jménem Petr Toms 
(Štolba) a je to zpěvák, skladatel a tanečník, jehož hity jako Tančím, 
Bůh nebo Za tebou zaznamenaly velký úspěch a 2016

Českým slavíkem

Celou akci zakončila Lenny, vlastním jménem Lenka Filipová, která 
vyrůstala v hudebním světě od mala, což se na ní projevilo už ve 
čtyřech letech, kdy začala hrát na klavír. Je to zpěvačka, 
písničkářka, hudební skladatelka a textařka. Proslavila se hity 
Hello, Wake Up, Home.
Pro děti byl připraven skákací hrad a měly možnost si s Olgou 
Lounovou zazpívat přímo na jevišti. Pro  všechny pak občerstvení v 
podobě jídla a alko i nealko nápojů.
Po každém vystoupení byla možná autogramiáda a focení se 
zpěváky.
Počasí nám přálo, Léto 2021 se vydařilo a my jsme tak mohli po 
dlouhé době zase zažít pořádnou  kulturní akci. 
                                                                                             Klára Sehnoutková

v roce  se také 
stal  v kategorii Objev roku.
Následovala liberecká skupila Těla, známá především hitem Hej 
Báro, Ten čas nebo Až se bude zdát. Ke svému výročí 25 let existen-
ce kapely byla poctěna nabídkou zahrát si jako předkapela 
legendární britské skupiny Slade na dvou jejích koncertech v Praze 
a v Brně.
Od 19.30 hodin vystoupila Olga Lounová, liberecká zpěvačka, 
herečka, textařka a závodnice rally. Hrála v seriálech Ošklivka 
Katka, Vyprávěj, ve filmu Tacho a v muzikálech. Nejznámnější 
písničkou je Láska v housce, Optimista, Cyklista a Dál za obzor.

CHRASTAVSKÉ

L
É
T
O
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Hodina duchů
Stalo se již tradicí, že Společenský klub pořádá různá divadelní 
představení, která mají vždy velký úspěch. Představení se vždy 
konala v kině, ale tentokrát jsme poprvé zvolili jinou variantu, a to 
venkovní představení na louce za hasičskou zbrojnicí.
Ve čtvrtek 19. srpna k nám tak se svojí komedií Hodina duchů dorazilo 
divadlo Artur z Prahy. Šlo o komedii, která pojednává o tom, jak se 
můžeme cítit ,,jako v sedmém nebi”. Děj nás zavede do okamžiku, kdy 
se o půlnoci sejdou duchové modelky, fotbalisty, bankéře, důchodce, 
esoteričky a dalších. Aby se však dostali do sedmého nebe, musí 
odčinit svoje hříchy a přiznat si své chyby, které napáchali ve svém 
životě. Nebude pro ně vůbec jednoduché si uvědomit důležité věci, 
protože celý proces, jak se dostat do sedmého nebe jim znepříjemní 
postava zloducha, která jim dělá naschvály. Nakonec vše dobře 
dopadne a diváky čeká nejedno milé překvapení.
V hlavních rolích se představili: Pavlína Mourková, Monika Timková, Michaela Zemánková, Josef Hervert, Petr Semerád, Bořek Slezáček, 
Matěj Kriegel a Jindra Kriegel, který měl na starosti i scénář a režii.
Venkovní akce se osvědčila a diváky neodradil ani slabý déšť. Všichni se snad dobře pobavili, což dali hercům najevo velkým potleskem.
                                                                                                                                                                                                                                       Klára Sehnoutková
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PROGRAM KINA
DIGITÁLNÍ MÌSTSKÉ KINO CHRASTAVA

Změna programu vyhrazena!

ZÁŘÍ 2021

Pátek 3. září v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI lostí. Draci se skrývají ve vyhnanství a mají zakázáno létat. Jenže 
mladý stříbrný drak Plamínek už má takového života dost. Chce AINBO: HRDINKA PRALESA – Peru/Nizozemsko – 
poznávat svět a zažívat dobrodružství. Když zjistí, že lidé chtějí animovaný – české znění – 85 minut – přístupný
zničit i jejich poslední domov, tajně se vydává na nebezpečnou Režisér José Zelada natočil příběh hrdinky pralesa Ainbo na po-
výpravu, aby svůj rod zachránil. Se svou nerozlučnou kamarád-

čest své maminky, která vyrostla v malé vesničce uprostřed Ama-
kou, lesním skřítkem Keckou, chtějí najít pradávný domov draků, 

zonie stejně jako Ainbo. Své syny odmalička do pralesa vodila, 
bájné  místo  zvané  Lem  nebes. Při svém putování se setkávají 

vyprávěla jim kouzelné příběhy, a kladla jim na srdce, že Amazonii s malým zlodějíčkem Benem, který se vydává za dračího jezdce, 
je třeba chránit, protože bez stromů nemůžeme žít. aby uniknul před policií. Společně se všichni tři vydávají na ne-

bezpečnou cestu k zasněženým vrcholkům světa a Ben zjišťuje, Pátek 3. září v 19:00 hodin
že být dračím jezdcem je skvělé. Netuší, že největší nebezpečí ZÁTOPEK – ČR – životopisný – 130 minut – přístupný
mají v patách. Sleduje je nenasytné dračí monstrum Žahavec, je-Výpravný film režiséra Davida Ondříčka, věnovaný nejen sportov-
hož cílem je zničit všechny draky na Zemi…nímu, ale i životnímu příběhu jednoho z největších světových at-

              
letů všech dob, čtyřnásobného olympijského vítěze, Emila Zátop-

Pondělí 13. září v 19:00 hodinka. Příběh o vítězstvích v lásce i ve sportu, k nimž je třeba přede-
AFTER: TAJEMSTVÍ – USA – romantický – české znění – 

vším velké srdce.                               Vstupné: 130 Kč
99 minut – nevhodné do 12 let

Pondělí 6. září v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI Třetí díl filmového a knižního fenoménu After přinese pro osudo-
SPÍCÍ MĚSTO – ČR – dobrodružný – 94 minuty – přístupný vou lásku Tessy a Hardina zatím největší zkoušku. Zkoušku, která 
Dystopický thriller Spící město natočil režisér Dan Svátek podle může zanechat jejich silný vztah v troskách. Tessu čeká životní 
stejnojmenné knihy a populárního bestselleru spisovatele Martina rozhodnutí a Hardin bude čelit nejen svým běsům a minulosti, ale 

i šokujícímu odhalení, které se týká jeho rodiny. Oba jsou opět o Vopěnky. Všichni rodiče na celém světě zničehonic z neznámých 
něco starší a první polibky střídá intenzívní tělesný vztah.                 důvodů usnou a děti musí bojovat o přežití ve světě zbývajících 

dospělých. Napínavé dobrodružství ukazuje, co vše se může stát,                                                                               Vstupné: 130 Kč

když zavládne chaos a děti jsou nuceny čelit nástrahám světa na Pátek 17. září v 16:30 hodin
vlastní pěst.         Vstupné: 50 Kč SHANG-CHI A LEGENDA O DESETI PRSTECH – USA – 

dobrodružný – české znění – 133 minuty – přístupnýPondělí 6. září v 19:00 hodin
Hlavním hrdinou je superhrdina čínského původu Schang-Chi, RESPECT – USA/Kanada –biografie – české titulky – 127 mi-
který je konfrontován se svojí minulostí, když je zapleten do sítě nut – nevhodné do 12 let
tajemné organizace Deset prstenů. Jedná se o druhý film ze čtvr-Výjimečný příběh královny soulu, vzestupu hudební legendy 
té fáze MCU. Ve filmu uvidíme skutečného  záporáka  Mandari-Arethy Franklin. Od jejích počátků, když jako malá zpívala v kos-
na.                   

telním sboru, k tomu, jak se vypracovala na mezinárodní super 
Pátek 17. září v 19:00 hodinhvězdu. Jennifer Hudson jako Aretha Franklin ve filmu RESPECT. 
JEDINĚ TEREZA – ČR – komedie – 102 minuty – přístupný      Vstupné: 120 Kč
Příběh lásky, která se ocitla v nejkritičtějším bodě. Co udělá za-

Pátek 10. září v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI
milovaný člověk, aby ji zachránil? Úplně všechno. Navzdory tomu, MIMI ŠÉF: RODINNÝ PODNIK – USA – animovaný – 
že ho čekají četné nástrahy, omyly a fatální nedorozumění. Láska 

české znění – 107 minut – přístupný
prostě bolí.                                                             Vstupné: 130 Kč

Pamatujete si na přechytralý mimino v obleku a jeho staršího 
Pondělí 20. září v 17:00 hodinbráchu Tima? S komedií Mimi šéf před pár lety „zbourali“ kina a 
STINGL – MALÝ VELKÝ OKIMA – ČR – dokument – 90 

teď se pustí do další akce. Oba bráchové sice v mezidobí trochu 
minut – přístupný

dospěli, ale do obleku se nasoukala Timova dcera Tina, která je, Celovečerní dokumentární film o životním poznání slavného etno-
batolecímu věku navzdory, fakt ostrá holka. grafa, cestovatele a nejvydávanějšího českého spisovatele všech 

dob Miloslava Stingla. Spatříte neuvěřitelný příběh člověka, který 
díky své houževnatosti, laskavé povaze a dokonalým komunikač-Pátek 10. září v 19:00 hodin
ním  schopnostem a obrovským  snům procestoval celý svět v do-ATLAS PTÁKŮ – ČR/Slovinsko/Slovensko – drama – 90 mi-
bě neprodyšně uzavřených hranic a zuřící studené války.                                           nut – nevhodné do 12 let
                                                                              Vstupné: 100 KčNový film režiséra Olma Omerzu proplétá komplikované rodinné 

Pondělí 20. září v 19:00 hodinvztahy se světem moderních komunikačních technologií, které 

CESTA DOMŮ – ČR – komedie – 92 minuty dokážou využít naše slabá místa.          Vstupné: 130 Kč

– nevhodné do 12 letPondělí 13. září v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI
DRAČÍ ZEMĚ – Mauricius – animovaný – české znění – 92 Snímek navazuje na Vorlovy filmy Cesta z města a Cesta do lesa, 
minuty – přístupný vytvoří z nich uzavřenou trilogii a završí osudy všech stěžejních 
Doby, kdy lidé a draci žili společně v míru, jsou již dávnou minu- postav.                                                                   Vstupné: 120 Kč

            

Vstupné: 110 Kč, v předprodeji 80 Kč

Vstupné: 120 Kč, děti do 15 let: 100 Kč

Vstupné: 130 Kč, děti do 15 let: 110 Kč
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1. MISTROVSTVÍ SVĚTA V OB 2021    M. a J. Štverákovi, P. a J. Vokálovi. velkým jezerem obklopeným bytovými 
         (WOC21) - tentokrát v ČR Celkem 36 osob, a to si mnozí z nich na to domy), finále sprintu pak v neděli v centru 
37. světový šampionát je minulostí. 3. - 9. vzali dovolenou. Děkujeme všem klubá- tohoto starobylého města (úzké i širší 
července se postavili v Terezíně, Doksech, kům i klubačkám za jejich opravdu uličky, chodby, malé parky…). V pondělí 
Smržovce a Kokořínsku na start závodníci náročnou práci ne vždy v ideálních pořada- následovalo volno, v úterý se odehrála 
ze 40 zemí. Nechci psát o úspěších či telských podmínkách. Situace se měnila kvalifikace na lesní disciplíny – midlle a 
nezdarech jednotlivců nebo států. Můžete mnohdy rychleji než na bojišti, ale tak to je. long v Csákváru (JV úpatí pohoří Vértes-
se na všechny soutěže (sprint, sprintové rozsáhlé vyprahlé otevřené i polootevřené 
štafety, krátká trať, klasika, štafety), 2.MISTROVSTVÍ SVĚTA VETERÁNŮ  plošiny s nepravidelnými hustníky a křo-
pokud jste je už nesledovali, podívat do     (WMOC21) – Maďarsko vím, různorodá vegetace s mnoha trnka-
archivu České televize. Tyto přenosy byly Zatímco na předchozím MS si mladí museli mi, hlohy, akáty, duby, málo komunikací). 
skutečně profesionálně udělány - skvělá vybojovat postup, na tento šampionát se Ve středu se běželo o další sady medailí na 
práce kameramanů, režiséra, výborné mohl přihlásit závodník od 35 let volně. krátké trati (midllu) v Székesffehérváru, 
výkony komentátorů i vydařená grafika. Nejstarší účastnicí byla severská závod- Kégl-kastily, kde se rozprostírala mírně 
Mne teď zajímá pořadatelská sekce. nice v kategorii W95 (což znamená 95 - kopcovitá oblast s erozními rýhami, kde se 
Uf, tak už máme za sebou velmi náročnou 99let, snímek z cílového úseku). ještě ráno páslo na vysušených travinách 
akci připravovanou více než tři roky, kterou Uspořádání této akce se ujalo Maďarsko. přes 1000 ovcí. Slunce během dne stále 
bezesporu uspořádání mistrovství světa v Přes řadu covidových opatření se na startu nemilosrdně, stejně jako v předešlé dny, 
OB, a to rovnou díky pandemii ve všech ve dnech 7.-13. 8. 2021 sešlo 1485 běžců z pálilo. Ve čtvrtek jsme nabírali síly na 
orienťáckých disciplínách, je. V naší oblasti 38 států celého světa. Centrem bylo měs- vyvrcholení MS – finále klasiky (longu), 
se na organizaci podílely největší oddíly tečko Velence jihovýchodně od Budapešti. které se uskutečnilo v obdobném terénu 
–Turnov, Jablonec, Liberec, Doksy a my, Program měl tradiční podobu. V sobotu se jako klasifikace lesních disciplín v Csák-
Chrastaváci. Z našich řad byli k vidění na začínalo klasifikací sprintu v severní části váru. Pořadatelé nám dovolili tento den si 
různých pořadatelských postech tito Széhesfehérváru (rovinatý městský park s vzít na trať i mobily, abychom mohli přivo-
členové:
- Velitelé:   
J. Kubátová - sekretářka šampionátu
D. Pachnerová - HR manažer
R. Lipenský - šéf parkovišť         (na snímku 
s manželkou Evou, také pořadatelkou)
- Stavitelé a roznašeči kontrol:   
K. Kašková, J. Polák
- Pěšáci (abecedně):   
J. a O. Bekovi, M. a J. Březinovi, J. 
Čechlovský, E. Gorčicová, E. a Z. Kadaví, E. a 
R. Kaškovi, Š. Knížková, M. a Š. Krupkovi, E. 
Lipenská, O. Lusková, J., K. a L. Matyášovi, 
P. a M. Pavlíkovi, V. Růžičková, R. Smetana, 
Z. Sychra, Z. Šaffková, A. a M. Ševčíkovi, E. a 

Orientační běh – Dvě mistrovství světa, dvě velké akce léta 

Sportovní zprávy

Robert a Eva Lipenští

 team
 CZECH REPUBLIC
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lat pomoc, kdybychom měli zdravotní pro-
blémy. Teploměr totiž vyšplhal na více než 
40 stupňů Celsia. 
Tak tento náročný program Mistrovství 
světa veteránů v OB 2021 v Maďarsku 
absolvovalo i osm statečných členů OK 
CHA (foto z výletu - zleva J. Barták, M. Šev-
čík, R. Smetana, R. Kaška, Z. Šaffková, A. 
Ševčíková, E. Kašková, klečící I. Vydra). 
A jak jsme si vedli? Určitě ne špatně. 
Po kvalifikaci si účast ve finále A zajistili:
sprint 
W65 A. Ševčíková, W70 Z. Šaffková, 
H70 J. Barták
krátká trať  –  finále
W65 A. Ševčíková
H55 I. Vydra – skvělé 7. místo
H65 R. Kaška
H70 J. Barták
klasika – finále 
W65  A. Ševčíková
W70 Z. Šaffková – vynikající 5. místo
H55  I. Vydra – výborné 11. místo
H65 R. Kaška
H70 J. Barták

3. DALŠÍ VÍCEDENNÍ ZÁVODY V ČR
BOHEMIA / 5 etap 21.-25.7., pořadatel 
Nový Bor, prostory Chřibská, Česká Kame-
nice – skalnatý těžký terén ve velkém 
vedru, 1500 běžců
D14B 7. A. Březinová
D14A 6. B. Lipenská
D16A 3. K. Matyášová (i se zraněním)
D21A  1.K. Kašková
D40B 1. D. Pachnerová, 4. J. Matyášová
     (chyběly 3s. k bronzu), 6. E. Lipenská,  
D65 9. A. Ševčíková
D70 1. Z. Šaffková
H14B 4. T. Polák
H21C 3. D. Vejstrk
H40A 8. J. Polák
H40B 3. J. Březina
H45A 9. P. Pachner
H50A 3. I. Vydra

H45   5.  P. Pachnerobtížný skalnatý terénH65A 4. R. Kaška
H55   4.  I. VydraD14 10. B. LipenskáH70  10. J. Barták, 
H65   5.  R. KaškaD16 1. K. MatyášováT10P  5. A. Lankaš
HDR   7. O. Pachner, 8. V. Lankaš, H16 3. K. Březina
          10. A. LankašD21A 3. K. Kašková, 10. Š. KnížkováPĚKNÉ PRÁZDNINY -3 etapy 20.-23.8., 

D21C 3. M. Vejstrková, pořadatel Turnov, prostory od Kacanov k 
                                             Eva Kašková, OK CHAH21C 3. D. VejstrkValdštejnu a Hlavatici v Českém ráji-opět 

Zuzka Šaffková – 5. místo na MS Ivan Vydra – 7. a 11. místo na MS

Alena Ševčíková

Nejstarší účastnice MS

Chrastavští nohejbalisté nezahálí ani o prázdninách 
Náš nohejbalový oddíl se během letní sezóny účastnil několika turnajů:  v Chotyni, Pilínkově, na Perštýně a 
Větrově, kde se nám podařilo získat i několik předních míst.
Za srdeční však považujeme turnaj na Moravě, kdy nás při pomoci postiženým tornádem pozval jeden tesař, 
který v zasažené oblasti dlouho také pomáhal a podle našich oddílových souprav poznal, že i my hrajeme 
nohejbal.
Na tento turnaj se vydali čtyři naši hráči, kteří se umístili na skvělém 4. místě.
Na oplátku nám bylo přislíbeno, že moravští nohejbalisté dorazí na náš turnaj trojic, který se bude konat 25. 
září 2021.
Všem členům děkuji za skvělou reprezentaci našeho nohejbalového oddílu.                                   Slávek Sehnoutka
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NOHEJBAL CHRASTAVA
POMÁHÁ MORAVĚ

Náš nohejbalový oddíl se na jednom ze 
svých turnajů rozhodl, že založí sbírku na 
pomoc lidem postiženým tornádem.
Původně jsme mysleli, že sbírku uspořá-
dáme  pouze v našem oddíle, ale nakonec 
se k nám přidalo více jak 60 dárců.
Tato situace nás zasáhla natolik, že jsme se 
rozhodli jet na Moravu pomoci fyzicky, 
sbalili jsme nářadí, lešení atd… a vyrazili.
Nechtěli jsme to řešit přes žádná koordi-
nační centra, tak jsme si sehnali konkrétní 
rodinu, ke které jsme přímo zajeli.
Nezůstalo u jednoho víkendu, protože 
pomoc byla stále potřeba, tak jsme nako-
nec jeli na Moravu na tři prodloužené 
víkendy, a to vždy v počtu 5-6 chlapů.
Více najdete v reportáži na TV Chrastava ze 
dne 21. 7. 2021
Celková výše naší sbírky byla neuvěřitel-
ných 152.000 Kč, kterou jsme dle našeho 
uvážení rozdělili mezi pět postižených 
rodin.
Tímto bych chtěl moc poděkovat všem 
těm, co se na této sbírce podíleli.
Velký dík patří mým spoluhráčům a ka-
marádům, kteří se na Moravu vydali ve 
svém volném času pomoct - jsem hrdý na  
náš tým.                                 
                                                 Slávek Sehnoutka

NOVÁ PERGOLA
NA ANTUKOVÝCH KURTECH

Vzhledem k tomu, že se náš nohejbalový 
oddíl od letošního roku účastní okresní 
soutěže, pořádá různé turnaje a podílí se 
na sportovním programu Chrastavských 
slavností, byla potřeba výstavba nové 
pergoly pro zlepšení zázemí sportovců, 
diváků a fanoušků nohejbalu a volejbalu.
Protože máme v oddíle spoustu šikovných 
řemeslníků, proběhla výstavba pergoly 
včetně zpevněných ploch svépomocí.
Tímto bych chtěl moc poděkovat městu 
Chrastava za finanční podporu a velké díky 
patří všem, kteří se na zvelebování našeho 
sportoviště podíleli.
Více v reportáži na TV Chrastava ze dne 26. 
června 2021.                                 
                                                 Slávek Sehnoutka

Stezky VIA CZECHIA představují nejdelší turistické a poutní trasy přes Českou republiku. 
Jsou vhodné pro pěší turistiku, cykloturistiku, ale i pro zimní turistiku na lyžích. Na trase od 
nejjižnějšího po nejsevernější bod ČR je zakomponováno i několik úseků pro vodáky. 
Severní a Jižní stezka tvoří ucelenou trasu kolem celé naší země. Celková délka všech tras 
činí 5280 km a sledují převážně státní hranici.
Součástí úspěšného putování je na dlouhých cestách ubytování. Stezky jsou vytvářeny s 
důrazem na možnost se na vandru dobře vyspat. U každé etapy je možné se ubytovat a 
odpočinout si „pod střechou“. Zhruba polovina etap umožňuje oficiální stanování. Putování 
by nemělo být jen čistě sportovním výkonem. Nejedná se o soutěž nebo prostou turistiku. 
Jde o to, podpořit celoroční pohybovou aktivitu od dětí až po seniory a napomoci rozvoji 
turistického ruchu v méně navštěvovaných oblastech. Významnými body na stezkách Via 
Czechia jsou křesťanská poutní místa, která se mohou stát samostatnými cíli putování. Po 
absolvování tras Via Czechia lze získat certifikát. 
Trasy najdete na online mapách, ale do budoucna budou zobrazeny i v papírových mapách. 
Jsou vyznačeny v mapy.cz, cykloatlas.cz a v hlavních turistických aplikacích. Momentálně je 
na webu www.viaczechia.cz k dispozici 125 map. Aktuální informace a novinky lze sledovat 
na www.facebook.com/viaczechia nebo na twitter.com/viaczechia. K projektu vyšly dvě 
knihy a turistický vandrovník. 
Jedna z tras vede přes Ještědský hřbet z Jítravy k nám do Chrastavy (jedna z nejkratších 
trasa 22 km). Většina poutníků se zastaví v infocentru, kde si koupí mapy, zeptají se na další 
cestu, na ubytování, někteří si dají razítka do svých vandrovníků nebo jen požádají o vodu a 
jdou dále. Ostatní po přespání pokračují do Jizerských hor, přes které pokračují až do 
Harrachova (51 km). Naše infocentrum je přihlášeno do názvu „Přátelské místo“ a tento 
projekt podporuje.                                                Jitka Marxová – referentka infocentra Chrastava

Cesty VIA CZECHIA 
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AVZO Chrastava má 38 členů, z toho 36 kraji budeme první, kteří toto zařízení z čás-
střelců a dva lodní modeláře. Z důvodů ti vlastní.  Z celkem dvaceti zařízení nám 
pandemie jsme se účastnili letos méně bude polovina zapůjčena. 
soutěží. Hlavní pozornost jsme věnovali Za SSK Chrastava je na Mistrovství ČSS  
soutěžím I. kategorie jako KSZ nebo GP.   nominován J. Rajnoha v libovolné malo-
Na kontrolním sledovaném závodu v LM 60 rážce 60 ran leže a LM 3x40 v polohách 
nás reprezentoval Josef Rajnoha i  navzdo- (kleče, leže, stoje) a VzPu 60 (vzduchové 
ry nedávno provedené operaci oka. Ve třech pušce) ve  stoje.  Dále Štěpánka Berberová 
kolech se umístil na 24. místě z 55 nomi- v disciplíně VzPu 40 ran ve stoje.
novaných. Zveme  všechny,  kteří  si  chtějí  vyzkoušet 
První víkend v říjnu pořádáme Mistrovství v rámci tréninku, co to je sportovní střelba. 
ČR AVZO TSČ ve sportovní střelbě v puš- V rámci úterního a čtvrtečního tréninku od 
kových disciplínách. Toto mistrovství se v 15,00 hodin. K dispozici jsou vzduchové a malorážka). Lze se i předem domluvit na 
organizaci AVZO uskuteční poprvé na ele- malorážkové pušky. Doplňky (rukavice, termínu, a to na mobilním č. 725 919 190.
ktronickém zařízení, která se používají jen kabáty, dalekohledy a podobně) rádi ----------------------
na málo střelnicích v republice a to na sou- zapůjčíme. Střelnice je také k dispozici    Josef RAJNOHA,      
těže první a mistrovské třídy. V Libereckém legálním držitelům soukromých zbraní (jen  předseda AVZO p.s. 

Stalo se již tradicí, že v době letních mannův statek ve Václavicích, kde měli Ve čtvrtek nás navštívili ze spolku Penthea, 
prázdnin pořádá Společenský klub a město možnost si vyzkoušet jízdu na koni, který se zabývá sokolnictvím  a my tak měli 
Chrastava dva příměstské tábory, stejně dozvěděli se spoustu zajímavostí o včelách možnost poznat  třeba sokola, sovu, supa 
tomu tak bylo i letos. Tentokrát byl první a medu, vyrobili si svoji vlastní svíčku a nebo káně.
turnus inspirován filmem KOCOURKOV a mohli nahlédnout do života na statku a A protože se jednalo o téma Kocourkov, kde 
druhý filmem JUMANJI. Děti byly rozděleny poslechnout si poutavé vyprávění pana je vše, tak trochu postavené na hlavu, tak 
do pěti oddílů a každý den na ně čekaly Matouše Kirschnera a pak se pěšky vydali jsem si udělali v létě Vánoce a všichni jsme 
různé úkoly, dobrodružství, zábava, sport, směr Chrastava. Následující den jsme ochutnali slané cukroví a zažili vánoční 
ale i něco poučného. Každý den probíhal navštívili Kozí farmu v Chrastavě na výzdobu v červenci.
ráno nástup po oddílech, kdy každý oddíl Vysoké, kde jsme ochutnali kozí sýry a Celý první běh jsme zakončili písničkami na 
předvedl svůj vlastní pokřik, následovala koktejl a kde jsme se dozvěděli zajímavosti přání a malou oslavou s dorty.
rozcvička a plán na celý den. a informace o kozách od paní Renaty                                                 Klára Sehnoutková
Na prvním běhu táborníci navštívili Wohl- Brindzákové a děti vyvedly kozy na pastvu. 

V dálce slyšíš hrozný řev, až do osvobození džungle. zmrzlinu. 
pozor, to se blíží lev. První den bylo nutné se pěkně ukázat, jak Další den nás kostka poslala přímo k šel-

Druhý týden vtáhla všechny děti hra Ju- jsme silní, a tak si všechny týmy vytvořily mám, kterých nebylo v zoologické zahradě 
manji, a kdo jí zná ví, že může být pěkně vlajku a po prvním hodu kostkou musely opravdu málo a týmy se musely poprat i s 
nebezpečná, což se také ukázalo. Na vymyslet tanec proti místním kmenům, těžkým zadáním, jak šelmy odhalit podle 
herním plánu se po otevření truhly objevily který někteří pilovali až do konce týdne. srsti nebo tvaru lebky. 
hrací figurky, které vypluly na svou cestu, Odpoledne jsme se vydali za odměnu na Ve středu kostka zavelela chytat divoké 

Hodnocení letní střelecké činnosti 

Příměstské tábory v Chrastavě 
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svině, což je jedna z nejoblíbenějších her, na žitek. a vyhrály. Jeden tým si musel svou hru ještě 
kterou se všichni těší. Taktiky jak divokou Odpoledne jsme se vrhli na PET lahve, ze trochu zasloužit, ale povedlo se. 
svini (čtěte jako schované vedoucí) chytit, kterých jsme vytvořili bezvadná zvířata, ze 
byly opravdu excelentní. kterých přecházel zrak. Tábor se povedl, nikdo se nezranil a dou-
Následující den jsme se setkali přímo s ná- Poslední den kostka posunula trochu čas a fám, že si to všichni užili a budeme se těšit 
vštěvou z džungle a sice několika papoušky dostala nás zpět na pevnost Boyard, na na příští rok.
a opičkou. Všichni jsme žasli nad šikovností které většinu vyděsil čert hned vedle otce https://chrastava.rajce.idnes.cz/
papoušků, kteří kolem nás létali, přistávali Fura. Fotky je možné prohlédnout v odkazu výše.
na hlavy, a které jsme si na konci mohli vzít Po úkolech, které jsme zvládli na pevnosti 
také na ruku, což byl pro mnohé velký zá- se skoro všechny týmy dostaly na konec hry                                                 Kateřina Kohlíková
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KOMUNITNÍ CENTRUM
JEDNOTA BRATRSKÁ CHRASTAVA

B e z r u č o v a 5 0 3 – C H R A S T A V A

Po večeři jsme se mohli občerstvovat v výletech. Na většinu vyrážíme auty, aby-Mezigenerační dovolená 
Bistru, o které se vzorně staralo několik chom v partě objevovali nová místa. Chtěla bych za kolektiv 55+ poděkovat za 
děvčat. Nezapomněli jsme si ani zahrát Některá už známe, ale protože se pokaždé krásnou dovolenou, kterou jsme prožili ve 
karty a proběhlo také trénování a sejde jiná sestava výletníků, zážitky jsou Střelských Hošticích s Komunitním centrem 
procvičování paměti. Odpočinuté a odlišné a obohacující. Bétel v prvním červencovém týdnu. Měli 
spokojené jsme se vrátili domů a těšíme se Těšíme se ale již také na to, že v průběhu jsme krásné počasí a velmi dobré jídlo. O 
na příští rok. září otevřeme hernu Rodinného centra a program se nám postaral kolektiv Bételu, 
Za čiperná děvčata 55+          Gerda Boudová budeme se moci setkávat uvnitř. Doufáme, který pro nás připravil krásné výlety. I když 

že nebude třeba omezujících opatření z dů-bylo velmi teplo, skoro všichni se zúčastnili. 
Rodinné centrum Domeček vodu covidu. Průběžně budeme aktuální Moc hezká byla týmová hra o Hoštický 
Letošní léto bylo trošku deštivější než informace zveřejňovat napohár. Museli jsme plnit různé úkoly, to se 
několik posledních, nicméně rádi se pot- www.jbchrastava.cznám někdy více a někdy méně podařilo. 
káváme bez ohledu na počasí. A tak jsme se                                                       Slávka Kasalová Ještě jednou velký dík těm co to připravili. 
mohli vidět na několika společných 

Slyšíte občas zvuk sirény a nevíte, co to znamená nebo co byste měli dělat? Máte pocit, že Vás „houkání“ obtěžuje a že je k ničemu? Pojďme 
si společně osvětlit význam varování obyvatelstva.
Varování obyvatelstva je prvořadým opatřením ochrany obyvatelstva. Jeho účelem je informování o hrozícím nebezpečí a předání 
informací o neodkladných opatřeních k zajištění Vašich životů a zdraví. K varování se využívají rotační a elektronické „mluvící“ sirény, 
místní rozhlasy, mobilní vyhlašovací prostředky (např. mobilní sirény, výstražná rozhlasová zařízení na vozidlech zasahujících složek). 
Dále může být varování provedeno přímo, varováním občanů příslušníky zasahujících složek a prostřednictvím rozhlasového a televizního 
vysílání.
K varování obyvatelstva slouží jeden varovný signál, a to „Všeobecná výstraha“. Vyhlašuje se kolísavým tónem sirény po dobu 140 s. 
Kolísavý tón může zaznít 3x po sobě v tříminutových intervalech. U elektronických sirén, místních rozhlasů a mobilních sirén po zaznění 
všeobecné výstrahy následuje tísňová informace o charakteru ohrožení (např. „Nebezpečí zátopové vlny“, „Chemická havárie“ „Radiační 
havárie“…). Všeobecná výstraha je vždy pokynem pro ukrytí v budovách a pro získání dalších informací o příčině vyhlášení tohoto 
varovného signálu.
Další signály, které můžete slyšet, nejsou varovnými signály! Signál „Zkouška sirén“ slouží k ověřování provozuschopnosti varovného 
systému. Provádí se zpravidla každou první středu v měsíci ve 12.00 hodin a je vyhlašována nepřerušovaným tónem sirény po dobu 140 
sekund. U elektronických sirén po provedení signálu následuje informace: „Zkouška sirén“. Často pak můžete slyšet signál „Požární 
poplach“. Ten slouží ke svolání jednotek požární ochrany k výjezdu na zásah. Je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 60 
sekund. U elektronické sirény napodobuje zvuk trubky: „HÓ-ŘÍ, HÓ-ŘÍ“.
A teď už jen pár rad, jak se chovat po zaznění varovného signálu Všeobecná výstraha:

Co nejrychleji se ukryjte v budově (i tehdy, když jedete autem, zastavte a vyhledejte úkryt).
Dejte přednost místnostem ve vyšších patrech, nezdržujte se ve sklepních prostorech.
Uzavřete dveře a okna, vypněte větrání či klimatizaci, utěsněte ventilační otvory a prostory pod okny a dveřmi, např. použitím 
izolační pásky nebo deky. Nezdržujte se v blízkosti oken.  
Nezatěžujte zbytečně telefonní linky. Poskytněte vlastní úkryt všem, kteří jej potřebují.
Zapněte si rádio nebo televizi a sledujte další informace. Dbejte pokynů příslušníků zasahujících složek.
Bez pokynu neopouštějte úkryt                        kpt. Mgr. Michaela Stará, HZS Libereckého kraje

Hasiči radí občanům – Varování obyvatelstva
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25. ročník „Český den proti rakovině“ –  
Celonárodní sbírka LPR Praha

Letos již podruhé v září budou mít občané na celém území Čech a Moravy možnost přispět 
na podporu Ligy proti rakovině. A také letos se sbírka uskuteční i v Chrastavě.
Květ Měsíčku lékařského budou, za symbolickou cenu 20,- Kč (přispět můžete i víc) nabízet 
dobrovolníci turistického oddílu Perseus.
Poznáte je podle žlutých triček a úsměvu na tváři. Spolu s kvítkem Měsíčku lékařského 
obdrží každý letáček s informacemi o prevenci rakovinového onemocnění.

Tématem Českého dne proti rakovině je letos p
 

Barva stužky bude zelená
 Na viděnou se těší      dobrovolníci TO Perseus

29. září 2021

revence nádorů ledvin, močového 
měchýře a prostaty.

Turistický oddíl PERSEUS 

 
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

Vol voliči! 
Dlouho jsem váhal toto sesmolit, ale naléhavost situace mi nedala klidu. Nerad to říkám, jenže mi to prostě nedá: tyhle podzimní volby 
vážně budou důležité ! 
Buď dáme šanci letitým partajním (a jiné podle zákona volit nemůžeme) kandidátům dnes již profláknutých stran a hnutí, nebo se 
pokusíme vybrat nějaké uskupení či politického nováčka, jež budeme považovat za nejméně nebezpečné a perspektivní.
Co je ovšem naprosto klíčové:  účast ve volbách.
Stále to slyším – stejně je to na h…., nic se nezmění, je to stejná pakáž, se.. na to, atp.  Jenže to je důsledek toho, že je malá účast ve volbách, 
že dostatečně nevyužíváme preferenční hlasy, že účast není alespoň 65-70% oprávněných voličů, a z toho pak tyjí právě ty partaje na h…..
Milí mladí voliči.  Moje generace ve vašem věku neměla tu možnost svobodně si vybrat stranu a kandidáta. Velmi si vážíme, že tuto 
možnost již 30 let máme. Ale není to samozřejmé a není to „zadarmo“!  Berte volby jako projev svého výsostného občanského práva, důkaz 
vaší vyspělosti a znalosti. Povídejte si o nich, o kandidátkách mezi sebou, raďte se i se staršími, jimž důvěřujete, čtěte volební programy….
Ne, není to marné, věřte zkušenějšímu ! 
Volte koho chcete, jen v úvahu berte, zda se vámi vybraná strana a její konkrétní kandidát má reálnou šanci dostat do parlamentu 
(překročit hranici 5%) a zda a jak dříve plnila své předvolební sliby. Současně mějte na mysli, že poslanecká sněmovna, do níž se bude 
hlavně volit, je ZÁKONODÁRNÝ SBOR, měli by tam tedy převažovat poslanci s vysokoškolským právním vzděláním. 
Abychom pak nebojovali se zákony - paskvily, jakých za poslední léta jsou STOVKY!                                                                               Radek Šimonka

--------------------------------- ------------------------------------------
V z p o m í n k a

Vzpomínám na mého tátu, který se narodil 18.12.1933 a bohužel musel 
zemřít na krutou nemoc 27.6.1996. Neumím zapomenout.
                                                                                                  Dana Hetfleischova, dcera

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

PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek 

prodává slepičky  typu Tetra hnědá,  Dominant všechny barvy, 

Green Shell - typu Araukana a Dark Shell - typu Maranska.

Stáří 16- 20 týdnů, cena 185 -229,- Kč/ks 

Prodej:       18. 9. 2021
Chrastava  –  parkoviště u tržnice  –  13.05  hod.

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

Výkup králičích kožek – cena dle poptávky.

Info: Po-Pá 9.00-16.00 hod.,

tel. 601 576 270, 728 605 840

www.drubezcervenyhradek.cz
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Informační centrum Chrastava
knihy / publikace / turistické a cyklistické mapy

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

propagační předměty města Chrastavy

informace o pamětihodnostech Chrastavy
kopírování / internetový klub / prodej eVstupenek

průvodcovství v muzeích a galerii

i

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

Společnost přátel historie města Chrastavy

Vás srdečně zve na komentovaný výlet

Putování Lemberským panstvím
v sobotu 2. října 2021

TRASA PUTOVÁNÍ:  Rynoltice – Polesí – Lvová – Lemberk (bez prohlídky zámku) – Jablonné v Podještědí

cca 10 km nenáročným terénem / s sebou: svačinu, pití, dobrou náladu

Výlet se uskuteční za příznivých epidemiologických a povětrnostních podmínek

Odjezd autobusem v 9.19 hod. směr Rynoltice (sraz v 9.10 hod. autobus. nádraží) / Zpět autobusem ve 14.10 hod z Jablonného
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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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