
Na náměstí 1. máje se v sobotu 18. září 
uskutečnil „košt vín“. Za hudby 
Cimbálovky Bohuslava Eliáše se 
podávala moravská vína, prezentovaná 
panem Tomášem Chroustem. O další 
občerstvení se postaral stánek Bétel 
Chrastava s nabídkou lahůdek k vínu a 
nealkoholických nápojů,další výrobky 
nachystali senioři s klubu Trojlístek. 
Nechyběl prodej podzimních věnců, 
nebo pro děti malování na obličej. 
Počasí bohužel úplně nepřálo, přesto 
se akce zdařila a věříme, že příští rok 
bude účast minimálně takto hojná.

Bc. Kateřina Spáčilová,
referent společenského klubu
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Okénko starosty

Vývoj okolo Kováku a Lidlu
Ve věci demolice Kováku a jeho nahrazení Lidlu poslední, zato docela komplikovaný řeší jak majetkově s povodím Labe s.p.  tak 
supermarketem Lidlu v.o.s. se již město technický problém, a sice podzemní Jílový technicky. Věřím, že ji v dohledné době 
Chrastava vypořádalo se změnou územ- potok. Ten se stává podzemním u zadního zdárně vyřeší. Druhou méně pravdě-
ního plánu (podle změny územního plánu, radničního vchodu (u městské policie) a podobnější variantou je možnost změny 
se kterou písemně souhlasil i nový majitel směřuje kolem školy Turpišovou ulicí až do umístění supermarketu Lidlu tak, aby potok 
Kováku, byla v územním plánu plocha změ- ulice Nádražní, kde u „Klubíčka“ do něj pod pod ním neprotékal, ale to je dle sdělení 
něna na „kapacitní obchodní zařízení v rám- zemí vtéká další potok ze Střeleckého zástupce Lidlu podstatně méně pravdě-
ci ploch občanského vybavení - komer- Vrchu a dále pokračuje okolo Kováku. Za podobná možnost vzhledem k tomu, že by 
čního“). Kovákem v mikrolesíku opouští podzemí a tak razantně ubylo parkovacích míst. 
K vydání pravomocného územního rozhod- po cca 20 metrech se vlévá do Jeřice.  Dle O dalším  vývoji situace budu samozřejmě 
nutí o umístění stavby (kdy nabyde součas- naplánova-ného projektu Lidlu by ovšem veřejnost informovat. 
ně  účinnosti smlouva o odprodeji Kováku potok tekl přímo pod ním, což je ze 
Lidlu, Kovák bude zdemolován a super- stavebního hledis-ka komplikace a tak Lidl Chrastava  06.09.2021
market postaven) však zbývá ještě vyřešit v současnosti  tuto skutečnost intenzivně      Michael Canov, starosta města Chrastava 

Vážení spoluobčané, dovoluji si Vás pozvat na sto sedmdesátý devátý

VEČER SE STAROSTOU, na téma 

KULTURA, TURISTIKA A VOLNÝ ČAS.

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

Garantem večera je vedoucí Společenského klubu pan Bc. Pavel Urban.
Setkání se koná v pondělí dne 4. října 2021 od 17 hodin v CVA

(Společenský klub, bývalá školní jídelna)
         

Informace ze Zastupitelstva a  Rady města Chrastava

Usnesení ze Zastupitelstva města Chrastava dne 6. září 2021
ZM na své schůzi projednalo a usneslo se povinností  v MBDCH Chrastava čj .  Martin Vacek a Martina Vacková, oba bytem 
takto: K/17/2021 Frýdlantská 50, 463 31 Chrastava, 

maximálně ve výši 50 % skutečně 
- schválilo - vzalo na vědomí 

vynaložených nákladů, nejvýše však 
členy komise pro otevírání obálek při výsledek elektronické dražby dobrovolné 

60.000,- Kč na jednu nemovitost (jedno 
prodeji částí podílu města Chrastava v MBD číslo 21DR000377, dražby pozemků par. č. 

číslo popisné) 
Chrastava: Aleš Trpišovský, Zdeňka Mo- 243 – ostatní plocha, manipulační plocha o 

- schválilo čárková, Dušan Ramírez výměře 389 m2 a par. č. st. 129 – zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 620 m2 se na základě žádosti poskytnutí účelové 

- schválilo
stavbou občanské vybavenosti č. p. 85, vše dotace z „Fondu fasáda“ paní Blance 

převod části družstevního podílu v Měst-
v k. ú. Chrastava I, jíž se Město Chrastava na Ďuroškové, bytem Frýdlantská 111, 463 31 

ském bytovém družstvu Chrastava včetně 
základě usnesení č. 2021/03/XXV ze dne Chrastava, maximálně ve výši 50 % 

souvisejících práv a povinností k bytu č. 2 v 
28. 6. 2021 do výše 2.000.000,- Kč účast- skutečně vynaložených nákladů, nejvýše 

domě čp. 202, ulice Nádražní, obec Chra-
nilo, přičemž vydražitelem se stal jiný však 60.000,- Kč na jednu nemovitost 

stava, za minimální cenu 957.564,-Kč v 
účastník s částkou 2.550.000,- Kč

- schválilosouladu s Podmínkami pro prodej částí 
- schválilopodílu města Chrastavy v Městském na základě žádosti poskytnutí účelové 

bytovém družstvu Chrastava včetně záměr prodat část pozemku par. č. 720/1 o dotace z „Fondu fasáda“ panu Ing. 
souvisejících práv a povinností k volným výměře cca 36 m2, v k. ú. Andělská Hora u Miroslavu Šimko Ph.D., bytem Žitavská 
bytům bez nájemního vztahu t a k t o: Chrastavy 220, 463 31 Chrastava, maximálně ve výši 
nejvyšší nabídce p. Urbanové Markétě, za 50 % skutečně vynaložených nákladů, - schválilo
cenu 1.113.113,13 Kč  vč. návrhu smlouvy nejvýše však 60.000,- Kč na jednu ne-na základě žádosti poskytnutí účelové 
o převodu části členského podílu vč. práv a movitost (jedno číslo popisné)dotace z „Fondu fasáda“ manželům Bc. 
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Usnesení Rady města Chrastava č. 2021/12 dne 30. srpna 2021
Rada města na svém zasedání projednala a realizaci úpravy koupaliště Chrastava dle usnesení)
usnesla se takto: návrhu komise pro opravu koupaliště, na -  s c h v á l i l a
 -  s c h v á l i l a   základě kterého byla zpracovaná pro- na základě žádosti darovací smlouvu 
zřízení věcného břemene na pozemcích par. jektová dokumentace firmou CODE spol. DR/12/2021 – finanční dar ve výši 1.000,- 
č. 744/1 a 745/1, v k. ú. Dolní Chrastava, a s.r.o. a je na tuto stavbu vydáno platné Kč pro „Curia Vitkov, o.s.“, Žitavská 133/59, 
na pozemcích par. č. 1463/2, 41/12, 1552, stavební povolení (příloha č. 3a a 3b k ori- Liberec 11, IČ 70200599 na podporu 
1505/2, 18/1, 1505/10, 1505/8, 1505/12, ginálu usnesení) proběhlé akce Dobývání 2021 a pověřila 
1505/7, 1505/9, st. 47, 1531, 1462/2 a -  s c h v á l i l a   starostu města podpisem smlouvy (příloha 
1462/3, v k. ú. Chrastava I, ve prospěch na základě žádosti poskytnutí neinvestiční č. 7a a 7b  k originálu usnesení)
společnosti ČEZ Distribuce, a. s., jímž dojde účelové dotace TJ Spartak Chrastava, -  v z a l a   n a   v ě d o m í  
k zajištění strpění umístění, zřízení a spolek, Turpišova 292, 463 31  Chrastava, vydání pracovního řádu s účinností od 1. 9. 
provozování stavby „IV-12-4006904 LB – IČ 467 44 657, na pořádání nohejbalového 2021, kterým je nahrazen pracovní řád vy-
Chrastava – Vítkovská – obnova NN + TS turnaje veteránů, ve výši 3.000,- Kč a daný 28. 4. 2007 ve znění pozdějších do-
LB_0625“, vč. návrhu smlouvy o budoucí pověřila starostu města podpisem veřej- plnění (příloha č. 8 originálu usnesení)
smlouvě o zřízení věcného břemene čj. noprávní smlouvy HFO/VP/23/2021/Sl -  p r o j e d n a l a   a   d o p o r u č i l a   
SBS/20/2021 (příloha č. 1 k originálu (příloha č. 4a a 4b k originálu usnesení) zastupitelstvu města schválit obecně zá-
usnesení), a pověřila starostu jejím pod- -  s c h v á l i l a vaznou vyhlášku č. 3/2021, o doplnění 
pisem plán inventur k provedení řádné inventa- obecně závazné vyhlášky č. 2/2019 o míst-
-  s c h v á l i l a        rizace majetku a závazků města Chrastavy ním koeficientu a sazbě daně u daně z ne-
dohodu o parcelaci čj. D/12/2021 (příloha č. za rok 2021 a pověřila starostu města movitostí (příloha č. 9a, 9b a 9c k originálu 
2  k originálu usnesení), kterou před reali- podpisem (příloha č. 5a, 5b a 5c k originálu usnesení)
zací stavby „Rodinný dům s hospodářským usnesení) -  s c h v á l i l a
stavením, vodovodní přípojkou a domovní -  p r o j e d n a l a   a   d o p o r u č i l a   na základě žádosti udělení výjimky z 
ČOV na pozemcích par. č. 2/1, 237/5 a 720/1     s c h v á l i t    nejnižšího počtu žáků na Základní škole a 
v k.ú. Andělská Hora u Chrastavy, obec 3. změnu rozpočtu a investičního plánu – Mateřské škole, Chrastava, Vítkov 69 – 
Chrastava“ uzavře město Chrastava se sta- rozpočtové opatření na rok 2021 dle ust. § příspěvková organizace (příloha č. 10 
vebníkem Radkem Lápkou, a pověřila 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových originálu usnesení)
starostu jejím podpisem pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
-  d o p o r u č u j e pozdějších předpisů (příloha č. 6 k originálu 

 

Usnesení mimořádné Rady města Chrastva č. 2021/13 dne 6. září 2021

Usnesení Rady města Chrastva č. 2021/14 dne 22. září 2021

Rada města na svém mimořádném zasedání projednala a usnesla se takto: 
- r o z h o d l a

na základě Protokolu z jednání komise k veřejné zakázce s názvem: „Úpravy koupaliště Chrastava“ zadávané ve zjednodušeném 

podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) v souladu 

ustanovením § 122 odst. 1 zákona o výběru dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku 

hodnocení nabídek, tj. společnosti BERNDORF BÄDERBAU s.r.o., Bystřice 1312, 739 95  Bystřice, IČO: 25855247
- s c h v á l i l a
návrh smlouvy o dílo na realizaci akce „Úpravy koupaliště Chrastava“, který byl součástí nabídky vybraného dodavatele, společnosti 
BERNDORF BÄDERBAU s.r.o., Bystřice 1312, 739 95  Bystřice, IČO: 25855247 a pověřila starostu jejím podpisem v souladu s ustanovením § 
124 zákona.

Rada města na svém zasedání projednala a usnesla se takto: 
- s c h v á l i l a   

2v návaznosti na své usnesení 2021/11/II odst. 2 ze dne 2. srpna 2021 pronájem pozemku par. č. 114/1 – zahrada o výměře 117 m  a část 
2pozemku par. č. 1550/1 – ostatní plocha o výměře cca 23 m , vše v k. ú. Chrastava I, panu Martinu Hruškovi, za cenu 3.650,- Kč/rok, cca 132 

2 2m  za účelem zřízení zahrady a cca 15 m  za účelem umístění přístřešku na parkování osobního automobilu, vč. návrhu nájemní smlouvy čj. 
N/46/2021
-s c h v á l i l a           
1. zřízení věcného břemene na pozemcích par. č. 770/1, 729/1 a 729/2, vše v k. ú. Dolní Chrastava, ve prospěch společnosti SVS a. s., jímž 
dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby „Chrastava, Dolní Chrastava – Bílokostelecká ul., p.p.č. 770/1, kanalizace 11 
RD, číslo stavby LI 022 112“, jejíž investorem je Ing. Šárka Jeřábková, vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj. 
SBS/22/2021 
2. zřízení věcného břemene na pozemcích par. č. 770/1, 729/1 a 729/2, vše v k. ú. Dolní Chrastava, ve prospěch společnosti SVS a. s., jímž 
dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby „Chrastava, Dolní Chrastava – Bílokostelecká ul., p.p.č. 770/1, vodovod - 
přeložka, číslo stavby LI 022 113“, jejíž investorem je Ing. Šárka Jeřábková, vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene čj. SBS/23/2021 
3. zřízení věcného břemene na pozemku par. č. 720/1, v k. ú. Andělská Hora u Chrastavy, ve prospěch pana Tomáše Jirutky, jímž dojde k 
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 zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby „Novostavba RD a ČOV na pp.č. 400/5, 399/4, 399/5, 404/18, 404/19 k.ú. Andělská 
Hora u Ch. – vodovodní přípojka a přípojka dešťové kanalizace“, vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj. 
SBS/24/2021 
- s c h v á l i l a           
1. z důvodu změny projektové dokumentace zrušení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. 
IV-12-4020559/SOBS VB/3, která byla schválena usnesením č. 2021/11/I dne 2. 8. 2021                         
2. zřízení věcného břemene na pozemcích par. č. 1071, 1072, 50/3 a 51, 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/25/2021
- s c h v á l i l a   
1. v návaznosti na Smlouvu o souhlasu s provedením stavby na cizím pozemku čj. RU/39/2015 a své usnesení č. 2015/17/II ze dne 16. 
prosince 2015 zřízení věcného břemene čj. VB/9/2021  na pozemku par. č. 789/12, v k. ú. Dolní Chrastava, ve prospěch společnosti 
RENWON a. s., jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby „Revitalizace brownfield Chrastava – Výrobně 
skladovací areál WASSA v k. ú. Dolní Chrastava – splašková a dešťová kanalizace“, za cenu 4.840,- Kč vč. DPH a náklady spojené se zřízením 
věcného břemene
2. v návaznosti na své usnesení č. 2019/07/II ze dne 13. května 2019 zřízení věcného břemene čj. VB/10/2021 par. č. 218/2, 219/2, 219/3, 
219/4, 219/5, 219/6, 219/7, 219/8, 789/18, vše v k. ú. Dolní Chrastava, a na pozemcích par. č. 316/19, 321/2, 1391/3, 1392/1, vše v k. ú. 
Chrastava I, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby „IE-12-
4006030 LB_Chrastava-obn.kVN, LB_0618-0633“, za cenu 22.506,- Kč vč. DPH a náklady spojené se zřízením věcného břemene
 -  v z a l a   n a   v ě d o m í                            
Výpověď z nájemného vztahu plynoucího ze Smlouvy o nájmu pozemku čj. N/28/2018  uzavřené dne 26. 10. 2018 s Ing. Janou Krebsovou, 
ke dni 31. 12. 2021 
-  s c h v á l i l a   

2záměr pronajmout část pozemku par. č. 69 o výměře cca 27 m  – zahrada, v k. ú. Chrastava II, a část pozemku par. č. 156/2 o výměře cca 21 
2 2 2m  – ostatní plocha, v k. ú. Dolní Chrastava cca 28 m  za účelem zřízení zahrady a cca 20 m  za účelem manipulační plochy

-  v z a l a   n a   v ě d o m í                            
ukončení nájemného vztahu plynoucího ze Smlouvy o nájmu pozemku uzavřené dne 16. 9. 2009 s panem Milošem Laksarem z důvodu 
uplynutí nájemního vztahu na dobu určitou a nezájmem nájemce o prodloužení 
-  s c h v á l i l a   

2 2záměr pronajmout pozemky par. č. 1257 o výměře 360 m  – trvalý travní porost a par. č. 1258 o výměře 1759 m  – vodní plocha, vše v k. ú. 
Chrastava I, včetně stavby vodní nádrže a zařízení k napouštění a vypouštění nádrže k užívání za účelem údržby, rekreačního chovu 
sladkovodních ryb, korýšů, pěstování vodních rostlin a souvisejících činností a současně uděluje souhlas jako vlastník lesa s užíváním části 
lesního pozemku par. č. 1259/1 v míře nezbytné pro obsluhu vodní nádrže
-  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: Dolery s.r.o., 
Víska 20, 463 31 Chrastava, pro místo a předmět podnikání: Víska 20, 463 31 Chrastava, projektování a výstavba 
- 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: SV Finance 
s.r.o., Jivina 27, 463 44 Sychrov, pro místo a předmět podnikání: Barandov 252, 463 31 Chrastava, zámečnictví a kovovýroba 
- s c h v á l i l a
Dodatku č. 1 k příkazní smlouvě na zajištění podkladů a kontrolu projektu „Město Chrastava – dostavba splaškové kanalizace“ v průběhu 
realizace s příkazníkem: Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o., IČO: 27504514 
- s c h v á l i l a

1. hodnocení a zadání veřejné zakázky „Oprava fasády – Liberecká č. p. 35“ na základě Protokolu o posouzení a hodnocení nabídek v 
souladu s § 6 a § 27 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a se Směrnicí Rady města Chrastava č. 1/2020 o zadávání 
veřejných zakázek a přidělila zakázku zhotoviteli: KVABY … kvalitní bydlení s.r.o., Nová 392, Liberec X - Františkov, 460 10, IČ: 02862492
2. návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem: KVABY … kvalitní bydlení s.r.o., Nová 392, Liberec X - Františkov, 460 10, IČ: 02862492 na realizaci 
veřejné zakázky „Oprava fasády – Liberecká č. p. 35“ 
- s c h v á l i l a
návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě „Veřejné osvětlení, ul. Vítkovská“ s Libereckým krajem, U Jezu 
642/2a, 461 80 Liberec 2 jako budoucí povinnou stranou a Městem Chrastava jako investorem 
- s c h v á l i l a   odpis drobného dlouhodobého hmotného majetku (DDHM) a majetku vedeného v operativní evidenci dle přílohy 
- s c h v á l i l a
na základě žádosti poskytnutí neinvestiční účelové dotace TJ Spartak Chrastava, spolek, Turpišova 292, 463 31  Chrastava, IČ 467 44 657, 
na pořádání nohejbalového turnaje trojic, ve výši 3.000,- Kč 
- s c h v á l i l a
na základě žádosti darovací smlouvu DR/13/2021 – finanční dar ve výši 20.000,- Kč pro AVZO TSČ ČR p.s. Chrastava, pobočný spolek, 
Hřbitovní 239, 463 31 Chrastava, IČ 46748563 na reprezentaci města Chrastava 
-  v z a l a   n a   v ě d o m í
v souladu s § 102, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Plán veřejnosprávních 
kontrol pro rok 2021 u příspěvkových organizací zřízených Městem Chrastava a Plán veřejnosprávní kontroly pro rok 2021 u Městského 
bytového družstva Chrastava, IČ 25419145 
- s c h v á l i l a   vnitřní směrnici č. VS/1/2021  „Systém udělování záštit nad akcemi konanými ve městě Chrastava“ 
- v z a l a   n a   v ě d o m í    
přerušení provozování živnosti u nájmu plynoucího ze Smlouvy o nájmu nebytových prostor čj. N/045/2005 uzavřené dne 17. 10. 2005 ve 
znění Dodatku č. 1 čj. N/26/2008 uzavřeného dne 7. 4. 2008 
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- s c h v á l i l a
záměr pronajmout na prostory sloužící k podnikání v budově čp. 251, náměstí 1. máje, Chrastava, která je součástí pozemku par. č. st. 300, 

2v k. ú. Chrastava I, o výměře cca 80,5 m , na místnosti v přízemí domu, s vlastním vchodem z náměstí za účelem zřízení prodejny či 
provozovny ambulantních služeb (tj. provozovna bude otevřena pro poskytování služeb do pro vozovny docházejícím zákazníkům)
- s c h v á l i l a
Dodatek ke smlouvě o poskytování služby BUSINESS 24 s Českou spořitelnou, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45 24 47 
82  

 

Na základě tel. oznámení provedeno vy- veckému sdružení. (kontroly na alkohol, drogy, odcizené RZ, 
kázání podnapilé osoby z restauračního odcizená motorová vozidla, osoby v pá-
zařízení. Přestupek vyřešen dle zákona. Byla odchycena tři toulavá zvířata v ka- trání).

tastru obce, dvě předána majitele, jedno do 
Nahlášení závad vzniklých na pozemních útulku.
komunikacích v katastru obce. Činnost MP Chrastava

Kontrola okrajových částí města – Vítkov, 
Na základě nahlášeného signálu PCO byla Vysoká, Víska, Kolonka Andělská Hora, 
provedena kontrola objektu, ve kterém byl Barandov, přehrada Luční, Opakované 
poplach spuštěn. Výsledek negativní.

kontroly zahrádkářských kolonií
Kontroly dopravní situace v centru města a 

Opakované řešení přestupku rušení noční-
okolí a přilehlém okolího klidu v průběhu měsíce srpna. Přestupky 
Dohled nad dodržováním nočního klidu a řešeny dle zákona.
veřejného pořádku v celém katastru obce 
Chrastava a Stráž nad Nisou.Spolupráce se zdravotnickou záchrannou 

službou Liberec. V nočních hodinách spolupráce s OO PČR 
Chrastava při kontrole chatových oblastí, 

Nález uhynulého zvířete. Oznámeno mysli- kontrole motorových vozidel a jejich řidičů 

Starosta města ve smyslu § 14c odst. 1 písm. f) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje: 

1. Volby do PČR
8. 10. 2021  - 14.00 - 22.00 hod.
9. 10. 2021  -   8.00 - 14.00 hod. 

2. Místem konání voleb
v okrsku č. 1
je zasedací místnost MěÚ, nám. 1. máje 1, Chrastava
pro voliče bydlící v ulicích: Bílokostelecká, Cihlářská, Liberecká, Luční, Malá Kostelní, Muzejní, Nádražní, Pobřežní,  Polní, Revoluční, 
                                                    Sedmidomská, Soudní, Turpišova, Větrná, Žitavská

v okrsku č. 2 
je Centrum volnočasových aktivit  (CVA), Turpišova 407, Chrastava,
pro voliče bydlící v ulicích: Alšova, Bezručova, Družstevní, Frýdlantská, Hřbitovní, Kostelní, Loudátova, Mlýnská, Mostní, nám. 1. Máje, 
                                             Richtrův vrch, Spojovací, Sportovní, Školní, Vysoká, Víska, Vítkovská, Víta Nejedlého, 

v okrsku č. 3 
je budova Mateřské školy, Nádražní 370, Chrastava,
pro voliče bydlící v ulicích (v k. ú.): Andělohorská, Barandov, Andělská Hora, Lipová, Ještědská, Na Hůrce, Nový Domov, Tovární, U Nisy

v okrsku č. 4
je budova bývalého M-klubu, Střelecký Vrch 709, Chrastava,
pro voliče bydlící v ulicích: Střelecký Vrch, Textilanská

v okrsku č. 5
je budova ZŠ a MŠ Horní Vítkov 69, Chrastava,
pro voliče bydlící v k. ú.: Dolní Vítkov, Horní Vítkov

3. Volič obdrží hlasovací lístky nejdéle 3 dny přede dnem konání voleb.

OZNÁMENÍ
o době a místu konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Z deníku Městské policie – 8/ 2021

MĚSTSKÁ POLICIE CHRASTAVA

603 941 561   603 347 676
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Ve zdravotním středisku 1. října 2021 zahajuje provoz rehabilitace
Tak se konečně zájemci o služby zbrusu nově otevřené rehabilitace dočkají. V pátek 1. října 2021 rehabilitace otvírá svým prvním klientům. 
Na návštěvníky se budou těšit fyzioterapeutky Mgr. Markéta Matějčková (tel.: +420 722 000 135) a Mgr. Radka Bělohlávková (tel.: +420 
722 222 134).  K návštěvě je nutné mít lékařskou žádanku. 

Otvírací doba: Pondělí  a čtvrtek 7.30 – 17.00
Úterý a středa 8.00 – 14.30
Pátek 8.00 – 12.00  

Rehabilitace je umístěna v nejvyšším patře zdravotního střediska v sousedství zubní ordinace. 
V Chrastavě dne 23.09.2021                                                                                                                                                                                             Michael Canov

Podzimní výstava fotografií a žehliček byla zahájena vernisáží v pondělí 6. září 2021 v 16:00 hodin v infocentru. I když už bylo září, jednalo 

se letos o první vernisáž, jelikož dvě první výstavy tohoto roku musely být z covidových důvodů zrušeny. Další byla posunuta, ale ještě 

nemohla být vernisáží uvedena.

Na tuto výstavu se spojila chrastavská fotografka Jana Zahurancová s Blankou Švejdovou a pojmenovaly ji „Chrastavské detaily“ a 

„Starožitné žehličky“. Paní Zahurancová je zkušená vystavovatelka, neboť se jedná o její již šestou výstavu. Tentokrát se představuje na 

černobílých fotkách, které vypovídají o historické architektuře našeho města. Často člověk spěchá, jde se skloněnou hlavou a detailů na 

domech si nevšimne. Výstavu fotografií podpořila firma FUJIPRINT Karel Kubát. Paní Švejdová vystavuje poprvé a zapůjčila do městské 

galerie ze své sbírky osmdesát žehliček a dvaačtyřicet podložek pod žehličky. Starožitné žehličky nás vtáhnou do dob našich babiček a 

maminek. Paní Švejdová je sbírá téměř dvacet pět let. Na výstavě uvidíte žehličky dětské, cestovní, plynovou, na pevný líh, s vložkami do 

kamen, nahřívací, litinové, skládací a z dob nedávných elektrické a napařovací. Raritou je malá mosazná žehlička na dřevěné uhlí. Expozice 

je doplněna podložkami, na které se žehličky odkládaly. Jsou v drátěném, kovaném, litém, tepaném, hliníkovém, mosazném a plechovém 

provedení. Na výstavě se krátce představuje i Společnost přátel historie města Chrastavy. 

Spojení černobílých snímků a historických žehliček byl skvělý nápad. Na vskutku unikátní výstavu v městské galerii jste srdečně zváni do 

12. listopadu 2021.

                                                                                                                                                                                  Jitka Marxová  - referentka infocentra Chrastava

Galerie představuje výstavu fotografií „Chrastavské detaily” a starobylých žehliček

Kultura – události / pozvánky
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Taková byla Zita - Návrh plakátu.jpg
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PROGRAM KINA
DIGITÁLNÍ MÌSTSKÉ KINO CHRASTAVA

Změna programu vyhrazena!

ŘÍJEN 2021

Pátek 1. října v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI Pondělí 11. října v 19:00 hodin
100% VLK – Austrálie – animovaný – české znění – 96 minut – MARŤANSKÉ LODĚ – ČR, Norsko – drama – 77 minut – 
přístupný přístupný      Martin (Martin Kyšperský) a Eliška (Eliška Křenko-
Začátek letošního podzimu přináší stoprocentně zábavné a chlu- vá), hlavní hr-dinové filmu, se poprvé setkávají na narozeninové 
paté dobrodružství. Mladý vlkodlak, který by se jednou měl stát party ve vybydlených prostorách brněnského nádraží. Mladá psy-
obávanou příšerou a vůdcem smečky, se promění v roztomilého choložka hudebníka pozve na přednášku, kterou pořádá. Na Mar-
hebkého pudla.                                                    Vstupné: 120 Kč tina zapůsobí. On kolem ní krouží, ona ho loví. Martin za ní odletí 

do Nor-ska. Po návratů domů zjišťují, že bez sebe nemůžou být.                       
Pátek 1. října v 19:00 hodin                                                                               Vstupné: 100 Kč
ZBOŽŇOVANÝ – ČR – komedie, drama – 99 minut – 
nevhodné do 12 let Pátek 15. října v 17:00 hodin –HRAJEME PRO DĚTI
Uznávaný a všemi oblíbený pediatr Zdeněk (Jiří Bartoška) jde do VLK A LEV: NEČEKANÉ PŘÁTELSTVÍ – Francie – 
důchodu. Celý život byl vyhlášeným lékařem nemocnice a nyní se rodinný – české znění – 99 minut – přístupný
těší na zasloužený odpočinek. Ještě víc se však těší jeho rodina – Velké a nečekané dobrodružství vlka a lva. V kanadské divočině 
manželka Olga (Zuzana Kronerová), která se už nemůže dočkat svede osud dohromady mladou dívku s mláďaty dvou obávaných 
až o něj bude pečovat, stejně tak jako jeho dcera Zuzana, jejíž šelem a dá vzniknout přátelství, které nemá obdoby. Film natočil 
manželství s Karlem (Jiří Langmajer) se nedávno rozpadlo. tvůrce úspěšného snímku „Mia a bílý lev“Gilles de Maistrea je 
              opět výjimečný tím, že se natáčel seskutečnými zvířaty a obešel 

se bez digitálních triků.       Vstupné: 120 Kč
Pondělí 4. října v 18:00 hodin
NENÍ ČAS ZEMŘÍT – Velká Británie, USA – akční – české Pátek 15. října v 19:00 hodin
titulky – 163 minuty – přístupný od 15 let  VENOM 2: CARNAGE PŘICHÁZÍ – USA – akční – české 
James Bond, agent 007, skončil aktivní službu a užívá si zaslou- znění – 98 minut – nevhodné do 12 let
žený odpočinek na Jamajce. Klid však nemá dlouhého trvání – Na filmová plátna se vrací Tom Hardy jako Venom, jedna z nejlep-
objeví se totiž jeho starý přítel Felix Leiter ze CIA a požádá ho o ších a nejkomplexnějších comiksových postav společnosti Marvel.   
pomoc. Mise na záchranu uneseného vědce se ukáže být zrád-                                                                               Vstupné: 130 Kč
nější, než se na začátku zdálo. Bond se během vyšetřování do-
stane na stopu nevyzpytatelného zločince, který disponuje nebez- Pátek 22. října v 16:30 hodin – HRAJEME PRO DĚTI
pečnou novou technologií.                                    Vstupné: 130 Kč ROZBITÝ ROBOT RON – USA, Velká Británie – animovaný 

– české znění –107minut – přístupný
Pátek 8. října v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI Animovaný snímek vypráví příběh trochu osamělého dvanáctile-
MYŠI PATŘÍ DO NEBE – Česko, Francie, Polsko, tého sedmáka Barneyho a Rona, jeho nového chodícího, mluví-
Slovensko – animovaný – 87 minut – přístupný cího a zcela digitálního přítele, který má být, alespoň podle rekla-
Může mezi malou myškou a velkým lišákem vzniknout opravdové my, „nejlepší kamarád robot“. Avšak roztomilý robot Ron není 
přátelství? Odpověď najdou nejen ti nejmenší, ale i větší a velcí úplně v pořádku a zdá se, že je rozbitý.                Vstupné: 130 Kč
diváci v animovaném dobrodružství Myši patří do nebe.

Pátek 22. října v 18:30 hodin
DUNA – USA - dobrodružný, drama,sci-fi– české znění -155 

Pátek 8. října v 19:00 hodin minut -nevhodné do 12 let
KAREL – ČR – životopisný – 127 minut – přístupný Kultovní sci-fi dílo vypráví o mocenských bojích uvnitř galaktické-
Celovečerní dokumentární film Karel přináší ojedinělý pohled do ho Impéria, v nichž jde o ovládnutí planety Arrakis: zdroje vzácné-
soukromí a do duše Karla Gotta. Renomovaná režisérka Olga ho koření – melanže, jež poskytuje zvláštní psychické schopnosti, 
Malířová Špátová natáčela s Karlem Gottem po dobu celého jed- které umožňují cestování vesmírem.                     Vstupné: 130 Kč
noho roku a díky jeho upřímné otevřenosti vznikl nezvykle osobní 
až intimní pohled na život slavného zpěváka, jaký se doposud ši- Pátek 29.října v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI
roké veřejnosti, ani jeho skalním příznivcům, nenaskytl.  ADDAMSOVA RODINA 2 - USA, Velká Británie, Kanada – 
                                                                              Vstupné: 130 Kč animovaný – české znění – 93 minuty – přístupný

Vyrazte na letní dovolenou s Addamsovou rodinou, kteří svým 
Pondělí 11. října v 17:00 hodin nevšedním a podivným chováním terorizují nové kraje. 
AFTER: TAJEMSTVÍ – USA – romantický – české znění – Addamsova rodina 2 opět v kinech.       Vstupné: 120 Kč
99 minut – nevhodné do 12 let
Třetí díl filmového a knižního fenoménu After přinese pro Pátek 29.října v 19:00 hodin
osudovou lásku Tessy a Hardina zatím největší zkoušku. Vojta Kotek, Jiří Bartoška, Lenka Vlasáková v nové komedii 
Zkoušku, která může zanechat jejich silný vztah v troskách. Tessu Radka Bajgara
čeká životní rozhodnutí a Hardin bude čelit nejen svým běsům a KURZ MANŽELSKÉ TOUHY – ČR – komedie – 90 minut – 
minulosti, ale i šokujícímu odhalení, které se týká jeho rodiny. Oba nevhodné do 12 let
jsou opět o něco starší a první polibky střídá intenzívní tělesný Film pro partnerské dvojice se smyslem pro humor. Pro ty, kteří 
vztah.                                                                     Vstupné: 130 Kč po sobě chtějí spíš toužit, než se láskou udusit nebo rovnou uškr-

tit. V příběhu není protagonistou tygr na útěku, ale žena se sebe-
úctou.                                                                     Vstupné: 140 Kč

Vstupné: 130 Kč, v předprodeji IC Chrastava 100 Kč

Vstupné: 130 Kč, děti do 15 let – 110 Kč                                     
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V sobotu  11. 9. 2021 od 9.00 hodin  pořá-    
dal oddíl volejbalu „Nohejbalový turnaj 
veteránů nad 50+“.

Turnaje se zúčastnilo pět týmů z Chrastavy 
a okolí.  Týmy : Nohejbal Chrastava, Slovan 
Liberec, Sešlost , Volejbal  1 a Volejbal 2 .

Turnaj se povedl  a na antukových kurtech 
u sportovní haly Turpišova se se sportov-
ním zápalem  bojovalo  až dokonce o vítěz-
ství.  Zvítězila trojice hráčů Nohejbal Chra-
stava. Ostatní umístění můžeme považo-
vat za místa druhá, protože zvítězili všich-
ni, kteří se zúčastnili.  Nemohou být všichni 
první! Organizaci turnaje zajistil pan Karel 
Schránil. 

Akci podpořilo Město Chrastava dotací na 
občerstvení. Děkujeme.

    TJ Spartak Chrastava – Danuše Husáková

Chrastavský nohejbal 

Rybářský svaz 

Sportovní zprávy

ZÁCHRANA LIDSKÉHO ŽIVOTA
Dne 18. 9. se v Chrastavě na kurtech konal nohejbalový turnaj, kde došlo u jednoho našeho kamaráda k silnému infarktu.
Tímto bych chtěl moc poděkovat všem, kteří se na záchraně jeho života podíleli. Všichni na něj myslíme a držíme pěsti,

ať vše dobře dopadne.  Za kamarády z nohejbalu  Slávek Sehnoutka.

Rybářský výlet První rybáři byli v sobotu u vody už kolem viště, kde si vyzkoušely chytání dravců z 
Letos jsme s dětmi z kroužku vyrazili na šesté. Ani jim moc nevadilo, že bylo chlad- lodi. Letos se zadařilo a byl chycen jeden 
rybářský výlet v neobvyklém termínu 17. – no. Hlavně že nepršelo. Během dopoledne bolen a jeden jelec tloušť. Jako další 
19. 9.Z důvodu pandemické situace jsme se děti věnovaly rybaření. Většina na zpestření si mohly vyzkoušet házení na 
tento výlet přesunuli z července na září.  položenou, někdo zkusil plavanou. Také si terč. Pro menší to byla škola házení, pro jiné 
Cílem byl rybářský dům ve Štětí. Tento dům mohly vyzkoušet chytání na plavanou s to byl trénink na blížící se závody v ry-
stojí na břehu řeky Labe. děličkou, nebo mohly vláčet. Po obědě bylo bolovné technice. 

připraveno promítání ryb, živočichů a K našemu překvapení i v neděli děti Na místo jsme přijeli v pátek navečer. I když 
rostlin. Pro menší rybáře to byla zají- vstávaly brzo a kolem šesté se břeh začal bylo potřeba se ubytovat, děti hned 
mavost, pro starší opakování a pro některé pomalu zaplňovat. Aktivita dětí ale už vyrazily k vodě. Alespoň na chvíli. 
to byla příprava na závod Zlatá udice, který nebyla tak velká. Přece jen se projevila Ubytování se tak muselo odložit. Při večeři 
proběhne o týden později. Po promítání se únava z předchozího dne. Do oběda bylo pak děti spřádaly plány, v kolik v sobotu 
děti zase vrátily k rybaření. Díky místním daleko a děti si vyplnily rybaření různými vstanou a od kolika hodin budou chytat a 
mohly na lodi vyplout do starého přísta- hrami. Po obědě jsme vyrazili domů. jaký druh lovu zvolí. 
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Letos jsme měli štěstí a ryby braly. Kromě 
všudypřítomných a nenasytných hlaváčů 
se chytil kapr, cejn, jelec tloušť, jelec jesen, 
ostroretka, bolen, oukleje, plotice a 
hrouzek. Někteří rybáři si zde vylepšili svoji 
největší rybu, jiní zase chytli pro ně 
neobvyklou a vzácnou rybu.
Při odjezdu jsme si zamluvili termín na 
příští rok. Podle reakcí mladých rybářů 
bude zájem o tento výlet veliký.

Josef Kasal, ČRS, z.s., MO Chrastava

Rybářské závody pořádáme pravidelně v květnu. Letos jsme tyto závody přesunuly na 11. 
září. Závody proběhly v klasickém formátu: dopoledne dětské a odpoledne závody pro 
dospělé. 
První dětské závodníky jsme přivítali kolem 8 hodiny, kdy se zapsali a vylosovali si místo, na 
kterém chytali. Poté si šli připravit pruty a návnady. Někdo zvolil chytání na těžko v naději, že 
přelstí nějakého kapříka. Jiní zkoušeli plavanou ve snaze, že chytí víc menších ryb. Závody 
začaly v 9:00, a trvaly dvě hodiny, do 11 hodin. Naštěstí nám počasí přálo a ryby braly. 
Po skončení závodů si děti čekání na konečný výsledek zkrátily opékáním buřtů. Při vyhlášení 
si nejlepší lovci mohli vybrat z řady hodnotných cen. Ceny si odnesli i ostatní závodníci, jako 
vzpomínku na závody. 
Bylo potěšující, že jsme uvítali malé rybáře, kteří si přišli vyzkoušet chytání ryb. Naštěstí ryby 
braly a většina dětí se mohla pochlubit vlastním úlovkem.
Závodníků přišlo o něco méně. Bylo to nezvyklým datem závodu a tím, že začátek září je pro 
děti a rodiče hodně náročný. 
Odpoledne probíhaly závody pro dospělé. Před zápisem závodníků začalo pršet. Nejdříve 
jsme přemýšleli, jestli závody zrušíme, ale rybáři chtěli závodit. Po půlhodině se déšť zmírnil, 
a tak jsme se zpožděním mohli začít zápisem závodníků. Chytalo se od 13:15 do 16:15 hodin. 
Závody jsme zkrátili, protože hrozil další déšť. Letos přišlo na závody dospělých méně, 
protože v tomto termínu se sešlo více závodů.
Jsme rádi, že většina rybářů se k nám vrací. Někteří si s kamarády zasoutěží a snaží se svého 
kamaráda „přechytat“. Pro jiné je to setkání se svými známými a společné strávení času. 
Závěrem bych rád poděkoval Městu Chrastava, které finančně přispívá na tyto závody z pro-
gramu podpory spolkové činnosti. 

Josef Kasal, ČRS, z.s., MO Chrastava

Tradiční rybářské závody 
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I letos se chrastavským turistům podařilo jsme prošli „Cestou bolestných kamenů“, 
vycestovat na týdenní podzimní dovolenou. minuli jsme dančí oboru, několik rybníků a 
Tentokrát jsme si objednali hotel Zvíkov ve vrátili se „Na Ptáčkovnu“, kde jsme počkali 
Zvíkovském Podhradí v termínu od 12. – 19. na skupinu, která šla delší trasu. Večer jsme 
září 2021. Po cestě jsme se zastavili v si zase zazpívali při kytarách.
Milevsku, kde jsme si domluvili prohlídku Čtvrteční den byl pro nás odpočinkový. 
kláštera. Milevský klášter pochází již z roku Navštívili jsme Písek a jeho památky. Je to 
1187. Bohužel ale Muzeum milevských krásné historické město, které rozhodně 
maškar bylo již zavřeno. Po ubytování se stojí za návštěvu. Po prohlídce jsme spěchali 
většina z nás šla projít na Zvíkovský Otavský zpátky, protože jsme měli zamluvenou 
most, na který koukáme z hotelu. Z 50 m plavbu po Otavě lodí Carina od hradu Zvíkov. 
vysokého mostu je úžasný výhled do krajiny. Prošli jsme celým areálem hradu až k 
V pondělí se dělíme na dvě skupiny. Kratší přístavišti, ale jen jsme vypluli, začalo silně 
trasa prochází Oslovem a Naučnou stezkou pršet. Přesto se nám plavba líbila a hrad 
Partyzánskou. Přes Svatou Annu a krásné Zvíkov jsme si prohlédli zespodu od hladiny 
vyhlídky na Otavu se vracíme do hotelu. Byla Otavy. Večer jsme opět zakončili u kytar.
to velmi krkolomná a náročná cesta. V pátek před odjezdem jsme se společně 
Odpoledne si mnozí šli zaplavat do bazénu, vyfotili u hotelu v klubových tričkách a zajeli 
večer jsme poseděli při kytarách a hráli jsme na zámek Orlík. Po prohlídce jsme 
karty. absolvovali naučnou stezku lesem nad 
Úterní první zastávka byla v Putimi. Tady Vltavou a v zámeckém anglickém parku se 
jsme se všichni vyfotili u bronzové sochy zastávkou u hrobky Schwarzenbergů, do-
Švejka. Natáčely se zde záběry z četnické končenou v roce 1864. Při zpáteční cestě 
stanice do filmu Osudy dobrého vojáka jsme zastavili u Žďákovského mostu, který 
Švejka. Za zmínku stojí, že zde mají gotický jsme si prošli a obdivovali jsme jeho oce-
kostel sv. Vavřince s malou kostnicí. Další lovou obloukovou konstrukci.
trasa vedla mezi rybníky a mokřady k soše Předposlední sobotní den jsme zajeli ke 
Jana Žižky z Trocnova. Monumentální socha, Stádleckému řetězovému mostu. Jedná se o 
připomínající jeho vítězství u Sudoměře roku národní technickou památku a poslední 
1420, byla vytvořena ze žulových kvádrů most tohoto druhu u nás. Ale z místa nás 
roku 1925 a je vysoká 16 m. Nachází se mezi vyhnala obrovská průtrž mračen, že jsme 
rybníky Markovcem a Škaredým v blízkosti byli nuceni zrušit pěší túru a do Bechyně 
přírodní rezervace Řežabinec. Kousek od dojet autobusem. Z prohlídky města si 
Žižkova bojiště jsme minuli čtyři dřevěné každý vybral podle sebe – zámek, klášter, 
sochy husitských bojovníků, které byly kostel sv. Matěje s přístupnou věží, čtyři 
vyřezány z jednoho dubu. Před školou v muzea, lázně nebo most zvaný Bechyňská 
Mladějovicích jsme se vyfotili s dřevěným duha. Po večeři jsme zhodnotili dovolenou a 
Spejblem a Hurvínkem. Josef Skupa totiž týdenní pobyt jsme zakončili opět u kytar. 

V neděli před odjezdem jsme měli ještě tuto školu navštěvoval. Pár z nás se ještě 
naplánovanou prohlídku hradu Zvíkov, ale podívalo ke kostelu a na opravenou budovu 
jelikož téměř polovina z nás nastydla, plán tvrze.

Středeční ráno nás přivítalo do mlhy. Odjeli jsme zrušili a odjeli jsme rovnou domů. 
I když se nám ke konci zkazilo počasí, jsme „Na Ptáčkovnu“ a odtud stoupali „K 
dovolená se nám vyvedla a v tomto Honzíčkovi“, zastavili se „Na Troubách“, 
malebném kraji se nám líbilo.sestoupili k chatě „Živec“ a pokračovali na 

------------------------------------                                                                                                                                                                                                                          rozhlednu „Jarník“, na kterou jsme si 
Jitka Marxová – KČT Chrastavavyšlápli po 182 schodech. Při zpáteční cestě 

Podzimní dovolená turistů 
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Měsíc září v Orientačním klubu Chrastava
1. MISTROVSKÉ ZÁVODY
-18. 9.  MISTROVSTVÍ  ČR OBLASTNÍCH VÝBĚRŮ ŽACTVA 
(pořadatel Hradec Králové, prostor Vysoká nad Labem) 
Naše Bára Lipenská (na snímku v dresu JO) byla vybrána díky svým 
výkonům v D14, aby reprezentovala Ještědskou oblast na tomto 
šampionátu. Zaběhla výborně a jejich sedmičlenné družstvo se 
umístilo na 9. místě z 38 startujících skupin. 
-18. - 19. 9. MISTROVSTVÍ ČR NA KLASICKÉ TRATI 
(pořadatel Kamenice, prostor Pohoří-Jílové u Prahy)
Tady se nás nedržela kapka toho štěstíčka. Kristýna Matyášová v 
kategorii D16 se probojovala z kvalifikace do finále, ale bronzová 
medaile jí potom unikla. Skončila jako 4., takže podruhé v tomto roce 
si veze z mistrovství ČR bramboru. My si jejího výkonu velmi přesto 
vážíme. Děkujeme, Týno.

2. CELOSTÁTNÍ ZÁVODY ŽEBŘÍČKU A  - 4. - 5. 9. Český pohár    (pořadatel Prostějov, prostory: v sobotu Kladky, v neděli Valchov)
-Sobota- klasická trať, D16 3. Kristýna Matyášová
-neděle- krátká trať, D16 opět 3. Kristýna Matyášová

3. ZEMSKÝ ŽEBŘÍČEK B – ČECHY ZÁPAD - 4. - 5. 9. 
(pořadatel Teplice, prostor Nové Město v Krušných horách, lyžařský stadion, po oba dny krátká trať)
-sobota- D21A 5.K.Kašková, D40B 6.D.Pachnerová, D55B 2.P.Pavlíková, D70B 1.Z.Šaffková, D75B 2.E.Kašková, H16 1.K.Březina, H45B 
7.P.Pachner, H65B 4.R.Kaška, H70B 6.M.Ševčík
-neděle- D21A 6.K.Kašková, D40B 8.D.Pachnerová, D55B 7.P.Pavlíková, D70B 2.Z.Šaffková, H16B 5.K.Březina, H40B 8.J.Březina, H65B 
4.R.Kaška

4. ZÁVODY JEŠTĚDSKÉ OBLASTI  
-11.9.  (pořadatel Doksy, prostor Staré Splavy, oba závody krátká trať)
-dopoledne- D14 4.B.Lipenská, D18 1.K.Matyášová, D21L 5.K.Kašková, D21K 3.A.Legátová, 4.A.Němcová, D40 1.B.Lankašová, 
4.M.Krtičková, 7.D.Pachnerová, 8.J.Matyášová, D65 2.A.Ševčíková, 4.V.Bradnová, D70 4.P.Vokálová, D75 3.E.Kašková, H40 3.P.Kadavý, 
7.J.Březina, H45 1.P.Pachner, H65 1.R.Kaška, H70 5.R.Smetana, T 2.J.Kubátová, HDR 1.A.Lankaš, 2.V.Lankaš, 10.O.Pachner
-odpoledne- D14 3.B.Lipenská, D21L 4.K.Kašková, D40 3.D.Pachnerová, 6.J.Matyášová, H40 4.J.Březina, 6.P.Kadavý, H45 3.P.Pachner, 
10.J.Štverák, H65 1.M.Pavlík, T 1.J.Kubátová, 4.R.Kaška
-12. 9. (pořadatel Liberec, prostor Janův Důl u Osečné, klasika)
D14 6.B.Lipenská, D18 1.K.Matyášová, D21L 10.K.Kašková, D40 1.B.Lankašová, 6.J.Matyášová, 7.D.Pachnerová, 10.M.Březinová, D50 
7.E.Bartáková, D65 2.V.Bradnová, 4.A.Ševčíková, H40 6.L.Matyáš, 7.J.Březina, H45 4.P.Pachner, H50 1.I.Vydra, H65 2.R.Kaška, H70 
2.M.Ševčík, 3.J.Barták, HDR 1.A.Lankaš, 2.V.Lankaš

5. POŘADATELSTVÍ
Konečně téměř po dvou letech klub pořádá vlastní závody. V sobotu 25. 9. se blízko Chrastavy na Ovčím vrchu konal orienťák, který je 
prezentovaný jako SAXBO 2021, zároveň je i náhradní za podzimní Pohárek. Druhý den 26. 9. se odehrála další část SAXBA, tentokráte pod 
taktovkou žitavských klubů na německé straně v Jonsdorfu. Zúčastnilo se ho přes 600 běžců nejen z ČR, ale i Německa. Úplně poprvé se 
závodníci proběhli na nové mapě dosud nepoužitého terénu na Ovčí hoře. Ředitelkami naší etapy byly M. Štveráková a M. Březinová, tratě 
připravil I. Vydra. Děkujeme Lesům ČR a městu Chrastava, že v jejich lesích můžeme závodit, a soukromníkům a firmě ABTrio za propůjčení 
luk pro parkoviště a shromaždiště. Medaile a diplomy tradičně věnovala firma RECo design s.r.o. Chrastava.                          E.Kašková, OK CHA                                                                                                                                          

Kristýna Matyášová

Bára Lipenská

Karel Březina
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O POHÁR SDH HORNÍ SEDLO
Po delší odmlce  se ženy v sobotu 11. září 
2021 vydaly soutěžit do Dolního Sedla. 
Soutěž  „O pohár SDH Dolní Sedlo“ se sklá-
dá ze tří disciplín, první disciplína byla 
požární útok, druhá disciplína  střelba z lu-
ku a třetí disciplína byla tajná (skládala se z 
hasičských dovedností ).
V požárním útoku a tajné disciplině jsme 
skončily na 2. místě, ve střelbě z luku jsme 
zvítězily a i přes pár lehkých zranění jsme 
celkově obdržely krásné 2. místo. Všem 
ženám moc děkuji za pěkné zážitky a 
hezký den.                              Šimíková Renata

POCTA ZESNULÝM KOLEGŮM
Členové naší jednotky výjezdové základny 
vzdali v neděli 12.9.2021 v pravé poledne 
nástupem a minutou ticha poctu zesnulým 
kolegům, kteří tragicky zahynuli při 
zásahu na Kroměřížsku. Připojili jsme se 
tak v rámci pietního aktu k ostatním pro-
fesionálním a dobrovolným jednotkám po 
celé ČR.
Čest jejich památce!   
                                          Petr Čálek, Chrastava

   

V sobotu 18. září 2021 vyrazilo smíšené 
družstvo na soutěž Memoriál Luboše 
Petáka,  jedná se o věkovou kategorii 40+. 
Soutěžilo se ve dvou disciplínách, požární 
útok a tajná disciplína, všem moc děkuji za 
5. místo.

Renata Šimíková,
starostka OSH Liberec

Dne 13. září 2021 oslavila naše 
nejstarší členka paní Oldřiška 
Mistrová úctyhodných 90.let.
Naši členové ji byli popřát hodně 
štěstí a hlavně zdraví do dalších 
let a předat dárkový balíček s 
kytičkou.

Renata Šimíková,
starostka OSH Liberec

Sbor dobrovolných hasičů Chrastava 
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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

Střední škola Jana Blahoslava
slavnostně otevřena 1. září 2021

Chceme střední v Chrastavě, to byl slogan, který spojoval mnohé 

občany města, ať patřili k Jednotě bratrské či nikoli. Desetiletí jsme 

společně usilovali, aby se našla v Chrastavě budova, kde by tato 

střední škola mohla vzniknout. Po několikerých jednáních se 

ukázalo, že v současnosti se v Chrastavě nenachází volný objekt, 

který by splňoval požadavky k otevření vytoužené střední školy. 

Před asi třemi lety přišli odpovědní úředníci i politici z kraje s nabíd-

kou. V Hejnicích máme školský areál, který zatím obhospodařuje 

Střední hospodářská a lesnická škola Frýdlant. Ta ovšem nemá 

dostatek žáků, aby mohla udržet obě místa v chodu a Liberecký kraj 

hledá někoho, kdo by pomohl udržet střední školství v Hejnicích na 

Frýdlantsku. Tento region dlouhodobě potřebuje podporu, aby se 

nestal oblastí s množstvím vyloučených lokalit. Proto ve spolupráci 

s Jednotou bratrskou kraj i místní samosprávy podpořily vznik 

Střední školy Jana Blahoslava v areálu, který  Střední hospodářská 

a lesnická škola Frýdlant postupně opouští. Trvalo to ještě tři roky 

různých zápasů, aby Jednota bratrská mohla školu otevřít. Jen pro 

ilustraci. Areál jsme převzali 28. 6. 2021. Od té doby se na budovách 

a pozemcích vystřídalo na 400 dobrovolníků a odpracovali kolem 

dvou tisíc hodin odborných či neodborných prací. Ještě týden před 

zahájením se nezdálo, že se práce stihnou. Ještě den před slavnost-

ním otevřením bylo prostranství, kde se zahájení mělo konat jeden 

rybník. Ale Bůh je nejlepší plánovač. Pršet přestalo 20 hodin před 

zahájením, takže jsme mohli uvítat pana senátora a našeho 

starostu Canova, delegaci kraje včele s panem hejtmanem Půtou a 

jeho chotí, pana starostu Hejnic Demčáka i další významné hosty a 

sponzory v budovách školy i internátu. Vše bylo krásně připraveno. 

A prostor před internátem-zámečkem unesl přítomnost 400 

návštěvníků bez větší újmy. 

Díky všem Chrastavákům, kteří jste nám 
fandili, díky všem, kteří jste nás podporovali. 

I díky vám mohla Jednota bratrská, církev bis-
kupů a pedagogů Blahoslava a Komenského 
po 400 letech od Bílé hory otevřít střední 
školu. Je třeba dál fandit kolektivu učitelů, 
personálu i studentů nové střední, aby úsilí 
vložené do vzniku této školy pokračovalo v 
úspěšném vyučování budoucích generací na 
„škole pro život, který stojí za to“.

                                                                         Jan Klas,

biskup Jednoty bratrské

a vedoucí týmu pro založení SŠJB

V říjnu srdečně zveme

Rodinné centrum Domeček zve na 
přednášku s besedou – 13. října od 18 hod. 
na téma: Co, kdy, jak ve výchově dítěte do 
4 let, lektorka paní Jolana Krásná, 
předsedkyně Asociace Comeniana. 
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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

Babí léto a následné měsíce, s sebou přinášejí pokles teplot, a leckdo z nás si pak rád zatopí v kamnech či v krbu. Idylka je to kouzelná, ale 
aby zůstala zachována po celou topnou sezónu, je důležité věnovat čas údržbě a kontrole spalinových cest včetně spotřebičů paliv. Požár, 
vzniklý na základě lidské nedbalosti úzce související s technickým stavem komínu a způsobem topení, je totiž velmi častým jevem.
Abychom požáru předešli, je nutné zajistit řádný stavebně technický stav komínů (zpravidla svislá konstrukce s jedním nebo více otvory, 
které slouží k odvodu kouře z tepelných spotřebičů) a kouřovodů (roura spojující kamna s komínem) s připojenými tepelnými spotřebiči. 
Zásady požární bezpečnosti při provozu komínů a spotřebičů paliv jsou pro fyzické osoby, podnikající fyzické osoby i pro právnické osoby 
obsaženy v ustanovení § 43 - 47 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a vyhlášce č. 34/2016 Sb., o čištění kontrole a revizi spalinové 
cesty. V souladu s uvedeným nařízením si každý musí počínat tak, aby při provozu komína a kouřovodu (dále jen „spalinová cesta“) a 
spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požáru. 
Provoz spalinové cesty se považuje za vyhovující z hlediska ochrany zdraví, života nebo majetku osob, jestliže se čištění, kontrola a 
revize spalinové cesty provádí způsobem podle tohoto zákona.

A kdo a kdy tedy provádí kontrolu, čištění a revizi?
·  Kontrolu a čištění spalinové cesty může provést pouze osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví (kominík). 
Kontrola a čištění spalinové cesty se provádí ve stanovených lhůtách, které jsou závislé na druhu paliva a výkonu připojeného spotřebiče. 
Svépomocí lze provést pouze čištění spalinové cesty, k níž je připojen spotřebič na pevná paliva o výkonu do 50 kW včetně, a čištění 
spalinové cesty, která slouží pro odvod spalin od náhradních zdrojů elektrické energie (dieselagregáty). O provedené kontrole 
spalinové cesty musí kominík vyhotovit Zprávu o provedení čištění a kontroly spalinové cesty. Pokud čištění prováděla svépomocí 
podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, musí o tomto čištění učinit písemný záznam.
·  Revizi smí provádět držitel profesní kvalifikace kominík – revizní technik spalinové cesty. Zda má dotyčná osoba příslušnou kvalifikaci si 
lze ověřit na stránkách MV GŘ HZS ČR: https://aplikace.hzscr.cz/revizni-technik-spalinovych-cest/. O jejím výsledku vyhotoví Zprávu o 
revizi spalinové cesty, jejíž nedílnou součástí je Technický protokol revize spalinové cesty. Revize musí být provedena vždy před 
uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu, při změně druhu paliva připojeného spotřebiče 
paliv, před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty, před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv 
(výjimka uvedena ve vyhlášce), po komínovém požáru, při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na výskyt 
trhlin ve spalinové cestě.
·  Lhůty k provedení jsou uvedeny v příloze č. 2 vyhlášky č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty: 
https://www.hzscr.cz/clanek/cisteni-kontrola-a-revize-spalinovych-cest.aspx
Po údržbě spalinových cest nám ještě zbývá zaměřit se na další článek vytápění, kterým je spotřebič paliv, tzn. topidlo (kotel, kamna)

Hasiči radí, co je nutné dále dodržovat, abychom předešli případnému požáru:
·  Správnou instalaci a údržbu topidel. Vždy se řídit návodem výrobce, v žádném případě neinstalovat topidla bez odborné pomoci.
·  Bezpečnou vzdálenost topidla od dalších předmětů v místnosti, stavebních konstrukcí a podlahových krytin. Zajistit kvalitní tepelnou 
izolaci a ochrannou nehořlavou podložku pod topidlo.

· Dostatečné odvětrávání topidla (prevence otravy).
· Použití druhu paliva určeného pro dané topidlo (nepoužívat odpad 
         z domácnosti).
· Bezpečné nakládání s žhavým popelem (nechat vychladnout a pak 

umístit do nehořlavých nádob které jsou neporušené, uzaví-
ratelné a umístěné v bezpečné vzdálenosti od hořlavých látek).

Nezapomeňte, prevence je řešení, které se vyplatí!
                                                                            
                                                   kpt. Mgr. Michaela Stará, HZS Libereckého kraje

Hasiči radí občanům – Aby u nás nehořelo — spalinové cesty



16 Chrastavské listy

Perex:
Letošní EDUCA WEEK, největší veletrh vzdělávání a pracovních 
příležitostí v Libereckém kraji, se koná ve dnech 11. – 17. října 2021. 
Novinkou 15. ročníku je program i pro ty nejmenší. 
EDUCA WEEK nabízí nejen nabídku pracovních příležitostí  a novinky z 
oblasti vzdělávání, ale i nevšední zážitky a aktivity v rámci jednot-
livých programů -  EDUCA EXPO, EDUCA KIDS, EDUCA ONLINE či EDUCA 
VISIT. Inspiraci a zajímavé informace u nás najde každý. 
Vybíráte tu pravou školu nebo práci? 
EDUCA WEEK nabídne všem věkovým skupinám zajímavé studijní a 
pracovní příležitosti i volnočasové aktivity, a to včetně tradičního 
veletrhu EDUCA EXPO, který se uskuteční 14. – 16. října 2021 v libe-
recké Home Credit Areně. Nevíte kam na střední školu, zvažujete  
možnosti dalšího vzdělávání nebo chcete najít tu správnou pracovní 
nabídku, tak právě EDUCA EXPO je určena vám. Více jak 50 vysta-
vovatelů z oblasti vzdělávání a mnoho dalších s pracovními příleži-
tostmi a praxemi v Libereckém kraji se představí zájemcům během 3 dnů. EDUCA EXPO je tradičně pro všechny zájemce zdarma.
Nezapomínáme ani na předškoláky a školáky
Doprovodný program EDUCA KIDS je velkou novinkou letošního EDUCA WEEKu. Díky partnerům akce na vás čekají nevšední zážitky v 
podobě speciálních přednášek, workshopů, ale i slevy na vstupném a další doprovodné aktivity pro děti již od 5 let. 
V tomto týdnu tak můžete mimo jiné navštívit ZOO Liberec, blíže poznat libereckou Technickou univerzitu, ale také získat svůj první 
čtenářský průkaz do Krajské vědecké knihovny v Liberci a mnoho dalšího. Výhody programu a zvýhodněné vstupy mohou uplatnit jen 
předem registrovaní účastníci na www.educaliberec.cz

Nejen v rámci EDUCA WEEKu bude probíhat již druhým rokem i EDUCA ONLINE,  ato do konce února 2022. Díky ní budete mít vždy ty 
nejaktuálnější informace týkající se studia, vzdělání a přijímacích zkoušek, ale i pracovních příležitostí a projektů, které mají v nabídce Úřad 
práce ČR či EURES. Pro žáky posledních ročníků základních škol jsme také připravili unikátní koncept EDUCA VISIT, kdy se žáci mohou přímo 
podívat do vybraných společností v Libereckém kraji a udělat si tak představu o pracovním provozu a aktuálních nabídkách pracovních 
pozic mezi významnými zaměstnavateli.                                                                              Kompletní informace naleznete na www.educaliberec.cz

.

EDUCA WEEK 2021 V LIBERCI
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Inzerce
--------------------------------- --------------------------------------------

V z p o m í n k a    n a    s p o l u ž a č k u

Ráda bych tímto vzpomněla na svoji spolužačku  Jitku Jindrovou-
Němcovou, nar. v roce 1958, která zemřela na onkologické 
onemocnění.                                       Dana Mojžíšková – tel. 607 514  681
-----------------------------------------------------------------------------

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:       23. 10. 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

Informační centrum Chrastava
knihy / publikace / turistické a cyklistické mapy

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

propagační předměty města Chrastavy

informace o pamětihodnostech Chrastavy
kopírování / internetový klub / prodej eVstupenek

průvodcovství v muzeích a galerii

i

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

DODÁ VKY HW a SW

Dr. M.Horákové 44 / LIBEREC / info@adv.cz

internet  telefon  počítače

www.adv.cz   480 000 000

již od 250,-Kč za měsíc!

PARTNERSKÁ  MĚSTA
CHRASTAVY

Eichstätt Lwówek Ślaşki

1990 – 2021
měsíční zpravodaj městského úřadu v Chrastavě

zakázková výroba nábytku

kuchyně

skříně

doplňky

tel.: 603 272 837

Ing. Lambert Medřický
1990 – 2021

TERMOVIZE
energetika

zřizování přípojek
revize elektrika a hromo

DŮLEŽITÁ  TELEFONNÍ ČÍSLA

tel.: 603 830 318, 737 360 167
Liberecká 13, 463 31 Chrastava

www.autodoprava-hradecky.kvalitne.cz

31 let s Vámi...

VÝROBA REKLAM
GRAFICKÉ STUDIO

TISKÁRNA

www.recodesign.czwww.recodesign.cz

Vítkovská 468 / CHRASTAVA
  

VÝROBCE REKLAM   TISKÁRNA

                   ... již od roku 1990

tabule /  / samolepky / 

 / knihy /  / vizitky /  

 

bannery polepy automobilů

letáky tiskopisy infosystémy 

603 260 778 

reco.design@volny.cz@

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