
I když od čtvrtečního rána 21. 10. 2021 bylo 
hodně nepříznivé počasí, přímo hallo-
wenské, a vítr bral vše, co mu přišlo do 
cesty, přesto se tradiční akce „Halloween-
ské dílny“ uskutečnila. 
Z důvodů covidových opatření se dlabání 
dýní konalo letos venku. Na zahradě u CVA 
byl připraven vyhřívaný stan s lavičkami a 
stoly. Od regionálních zemědělců z 
Litoměřicka bylo zajištěno sedmdesát dýní. 
Děti, které přišly v masce nebo nama-
lované, dostaly malou odměnu. Všichni 
přítomní si pochutnali na výborné dýňové 
polévce.
   Jako zázrakem se úderem 16. hodiny, kdy 
akce začala, počasí umoudřilo, vysvitlo 
sluníčko a vítr se ztišil. Což také přispělo ke 
zdárnému průběhu této chrastavské akce.
            Jitka Marxová – referentka infocentra
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Informace ze Zastupitelstva a  Rady města Chrastava

Usnesení Rady města Chrastava č. 2021/ 15 dne 11. října 2021
Rada města na svém zasedání projednala a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí -  s c h v á l i l a 

2. Plán zimní údržby místních komunikací  1. Licenční smlouvu VP_2021_91208 (akce usnesla se takto: 
-  s c h v á l i l a  pro zimní období 2021 – 2022 10+1 rok od povodně, Svatovavřinecká 
v návaznosti na své usnesení č. 2021/01/I 3. Smlouvu o dílo na zajištění zimní údržby pouť) o veřejném provozování hudebních 
ze dne 11. ledna 2021 zřízení věcného místních komunikací v Chrastavě děl mezi OSA – Ochranný svaz autorský pro 

1.   z r u š i l a                           břemene čj. VB/12/2021 na pozemcích par. práva k dílům hudebním o. s. Praha a 
své usnesení č. 2021/11/VI ze dne 2. srpna č. 720/1 a 2/2, vše v k. ú. Andělská Hora u Městem Chrastava 
2021 z důvodu nepodepsání Dohody o Chrastavy, ve prospěch společnosti ČEZ 2. Licenční smlouvu VP_2021_125720 
ú h r a d ě  n á k l a d ů  n a  r e ko n s t r u kc i  Distribuce, a. s., jímž dojde k zajištění (akce Léto 21) o veřejném provozování 
komunikace Bílokostelecká - III. etapa strpění umístění, zřízení a provozování hudebních děl mezi OSA – Ochranný svaz 
protistranou          stavby „IP-12-4011607 LB-Andělská Hora autorský pro práva k dílům hudebním o. s. 
2.   s c h v á l i l a                     – ppč. 2/1,vNN,vým.SP+kNN“, za cenu Praha a Městem Chrastava 
návrh doplněné dohody o úhradě nákladů RM   4.840,- Kč vč. DPH a náklady spojené se 
na rekonstrukci komunikace Bílokostelecká  1) o d v o l a l azřízením věcného břemene
- III. etapa s: GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, Barboru Grebson z funkce člena místní - s c h v á l i l a    
Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: p o v o d ň o v é  k o m i s e  ( M P K )v návaznosti na své usnesení č. 2019/12/V 
27295567 2) j m e n o v a l aze dne 19. srpna 2019 zřízení věcného 
-  p r o j e d n a l a   a   d o p o r u č i l a   Bc. Naděždu Vykoukalovou do funkce člena břemene čj. VB/14/2021 na pozemku par. č. 
    s c h v á l i t místní povodňové komise309/6, v k. ú. Dolní Chrastava, ve prospěch 
4. změnu rozpočtu a investičního plánu – 3) s c h v á l i l a pana Františka Novotného, jímž dojde k 
rozpočtové opatření na rok 2021 dle ust. § aktualizaci složení Povodňové komise zajištění strpění umístění, zřízení a 
16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových města Chrastava. Aktuální složení MPK a provozování stavby „Vodovodní přípojka na 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění rozdělení členů na směny je uvedeno v pozemek p. č. 281/24 v k. ú. Dolní 
pozdějších předpisů příloze Chrastava“, za cenu 605,- Kč vč. DPH a 
- s c h v á l i l a - s c h v á l i l a     náklady spojené se zřízením věcného 
darovací smlouvu DR/15/2021 – finanční 1. dodatek č. 3 smlouvy o nájmu kotelny a 

břemene
dar ve výši 20.000,- Kč pro pana Miloše tepelného zařízení souboru movitého a - s c h v á l i l a     
Laksara nemovitého majetku (Andělohorská), zrušení věcného břemene zapsaného na 
- v z a l a   n a   v ě d o m í schválené v RM dne 13. 5. 2002 a uzavřené pozemcích par. č. 545/1 a st. 1036, oba v 
zápis č. 2021/10 z jednání bytové a sociální dne 24. 5. 2002, ve znění následných k.ú. Chrastava I, v původně v roce 2004 
komise ze dne 20. 9. 2021 dodatků mezi pronajímatelem, městem zaměřeném rozsahu a bezúplatné zřízení 
1) RM   r o z h o d l a Chrastava a nájemcem, firmou VE, spol. s r. věcného břemene čj. VB/13/2021 na uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS paní o., se sídlem Stráž nad Nisou, ul. Dolní pozemku par. č. 545/1, v k. ú. Chrastava I, na Janě Šteklové Řadová 462, PSČ 463 03 pozemku v majetku pana Pavla Fialy, k za- 2) RM   r o z h o d l a  2. dodatek č. 3 smlouvy o nájmu kotelny a jištění strpění umístění, zřízení a pro- uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS paní 

tepelného zařízení souboru movitého a vozování stavby v majetku Města Chrastava Boženě Hlavaté 
nemovitého majetku (rozvody střed), „Chrastava, rozvodné zařízení sloužící k zá- 3) RM   r o z h o d l a 
schválené Radou města Chrastava dne 27. sobování tepelnou energií - střed“ uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS paní 
12. 2002 a uzavřené dne 28. 12 2002, ve - s c h v á l i l a   Haně Radoušové 
znění následných dodatků, mezi prona-4) RM   r o z h o d l a návštěvní řád areálu veřejného ohniště a 
jímatelem, městem Chrastava a nájemcem, uzavření smlouvy o nájmu bytu paní Mileně místa pro grilování „Střelecký Vrch“ 
firmou VE, spol. s r. o., se sídlem Stráž nad Slabyhoudové - s c h v á l i l a   
Nisou, ul. Dolní Řadová 462, PSČ 463 03 5) RM   r o z h o d l a 

1. na základě § 27 odst. 5 a odst. 7 zákona č. - s c h v á l i l auzavření smlouvy o nájmu bytu panu 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zrušení Ceníku č. 1/2017 svatebních obřadů Adamu Štěchovi 
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s v Kč, schváleného v RM 8. 1. 2018 6) RM   r o z h o d l a 
ustanovením § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší v 
písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zařízení azylového typu panu Juraji 
ve znění pozdějších předpisů, nařízení obce Demeterovi 
č. 4/2021, kterým se stanoví rozsah, 7) RM   r o z h o d l a 
způsob a lhůty odstraňování závad ve uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší v 
schůdnosti chodníků, místních komunikací zařízení azylového typu panu Jiřímu 
a průjezdních úseků silnic a kterým se Augustovi 

8) RM   r o z h o d l a stanoví úseky silnic, místních komunikací a 
uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší v chodníků na kterých se pro jejich malý 
zařízení azylového typu panu Janu Šulcovi dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a 
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Usnesení ze Zastupitelstva města Chrastava dne 18. října 2021
ZM na své schůzi projednalo a usneslo se - schválilo návrh 4. změny rozpočtu a investičního 
takto: pořízení změny územního plánu města plánu – rozpočtové opatření na rok 2021 

Chrastava, dle návrhu Vlastislava Funka, dle ust. § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o  - členy komise pro otevírání obálky při 
Dolní Vítkov 17, 463 31 Chrastava, na rozpočtových pravidlech územních prodeji podílu na nemovitosti: Aleš 
pořízení změny na části p.p.č. 547/1 rozpočtů, ve znění pozdějších předpisůTrpišovský, Helena Kačenová, David 
(požadovaná část dle žádosti 150 m2, - schváliloRöbisch
celková výměra 3191 m2) v k.ú. Dolní 1. na základě žádosti poskytnutí účelové 

 - schválilo Vítkov, obec Chrastava ze stávající dotace manželům Roman Vyskočil a Jitka 
v návaznosti na své usnesení čj. 2020/02/V zemědělské plochy na zastavitelnou Vyskočilová, oba bytem Na Jezírku 962/14, 
ze dne 20. dubna 2020 prodej ideálního plochu pro bydlení, dle situace a odů- 460 06 Liberec VI - Rochlice, na výstavbu 
podílu ve výši 3/10 z celku pozemku par. č. vodnění v příloze domovní ČOV (Andělská Hora 79, 463 31 
st. 125/2 – zastavěná plocha a nádvoří o - zamítlo Chrastava) ve výši maximálně 80 % 
výměře 405 m2, v k. ú. Dolní Chrastava, pořízení změny územního plánu města prokazatelných, účelně vynaložených 
jehož součástí je budova čp. 104, Nádražní Chrastava, dle návrhu Ing. Jana Zweschpera nákladů, nejvýše však 80.000,- Kč celkem 
ulice, bytový dům s 18-ti bytovými a MUDr. Kateřiny Zweschperové, Rižská na jednu nemovitost (rodinný dům určený a 
jednotkami, do vlastnictví paní Petře 1580/9, 102 00 Praha, na pořízení změny užívaný k trvalému vlastnímu bydlení, 
Půčkové, za cenu 3.965.001,- Kč a náklady na p.p.č. 485/3 o celkové výměře 2138 m2 v který nelze efektivně napojit na veřejnou 
spojené s prodejem k.ú. Horní Chrastava, obec Chrastava ze kanalizaci

st á va j í c í  p lo c hy  le te c ké  d op rav n í  2. na základě žádosti poskytnutí účelové - schválilo
infrastruktury na zastavitelnou plochu pro dotace panu Josefu Krágovi, bytem v návaznosti na své usnesení čj. 2020/04/XI 
bydlení, dle situace a odůvodnění v příloze Andělská Hora 10, 463 31 Chrastava, na ze dne 31. srpna 2020 směnu pozemků par. 
- potvrdilo výstavbu domovní ČOV ve výši maximálně č. 605/2, 612/5, 612/6, 639/5, 639/6, 
své předchozí usnesení č. 2017/05/XVII ze 80 % prokazatelných, účelně vynaložených 824/33, 824/41, 831/27, 831/28, 831/29, 
dne 16.10.2017 o zamítnutí pořízení nákladů, nejvýše však 80.000,- Kč celkem 884/6, 1430/10, 1430/17, v k. ú. Chrastava 
změny územního plánu města Chrastava, na jednu nemovitost (rodinný dům určený a I, a pozemků par. č. 237/1, 240, 777/6, 
dle návrhu Jany Novákové, Bánsko- užívaný k trvalému vlastnímu bydlení, 777/7, 793/5, v k. ú. Dolní Chrastava, 
bystrická 181/14, 460 08 Liberec 8, na který nelze efektivně napojit na veřejnou uvedených ve znaleckém posudku č. 
pořízení změny na části p.p.č. 1326/4 kanalizaci)2644/35/2021, z majetku města Chra-
(požadovaná část 500-800 m2, celková - schválilostava, za pozemky par. č. 95/3, 97/7, 116/4, 
výměra 8196 m2) v k.ú. Horní Chrastava, obecně závaznou vyhlášku č. 5/2021, o 118/4, 121/12, 124/9, 132/3, 203/2, 
obec Chrastava ze stávající zemědělské doplnění OZV č. 10/2019 o místním 203/4, 203/9, 203/10, 281/20, 281/21, 
plochy na návrhovou zastavitelnou plochu poplatku ze vstupného772/8, 778/4, 779/3, 780/5, 783/9, 
pro bydlení, dle situace a odůvodnění v - schválilo783/12, 792/4, 777/8, 928/1, k. ú. Dolní 
příloze (jedná se o opakovaný návrh na obecně závaznou vyhlášku č. 6/2021, o Chrastava uvedené ve znaleckém posudku 
pořízení změny) místním poplatku za obecní systém č. 2645/36/2021, z majetku ŘSD ČR, 
- schválilo odpadového hospodářstvípřičemž městu Chrastava bude doplacen 
pořízení změny územního plánu města - schválilorozdíl cen stanovených posudky ve výši 
Chrastava, dle návrhu Zuzany Balcarové, „Pravidla dotačního programu GRANT z 4.150,- Kč
Horní Vítkov 74, 463 31 Chrastava, na rozpočtu města Chrastava pro rok 2022“

- schválilo pořízení změny na části p.p.č. 928/17 - schválilo
pořízení změny územního plánu města (vymezení na jižní části pozemku o velikosti v souladu s § 64 odst. 3 zákona č. 6/2002 
Chrastava, dle návrhu Martina Pálka, plochy cca 2500 m2, celková výměra 57131 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a 
Hodkovická 292/26, 460 06 Liberec, na m2) v k.ú. Horní Vítkov, obec Chrastava ze státní správě soudů a o změně některých 
pořízení změny na části p.p.č. 660/2 stávající zemědělské plochy na zasta- dalších zákonů, na základě návrhu člena 
(vymezení na západní části pozemku o vitelnou plochu pro bydlení ZM, starosty města do funkce přísedících 
velikosti plochy cca 1500 m2, celková - rozhodlo Okresního soudu v Liberci, pro funkční 
výměra 2984 m2 mezi silnicí III/27252 a 1. v souladu s ust. § 45 odst. 4. zák. č. období 2021 - 2025, navržené kandidáty 
Vítkovským potokem) v k.ú. Horní Vítkov, 183/2006 Sb., o územním plánování a Sedláková Milada, nar. 1942, bytem 
obec Chrastava ze stávající plochy sídlení stavebním řádu, ve znění pozdějších Bílokostelecká 191, Chrastava, 463 31 
zeleně na zastavitelnou plochu pro bydlení, předpisů, o úplné úhradě nákladů Zíková Lenka, nar. 1957, bytem Alšova 162, 
dle situace, odůvodnění a podmínek v jednotlivých žadatelů schválených změn, a Chrastava, 463 31
příloze   to podílem dle počtu schválených změn - vzalo na vědomí

2. o pořízení změn schváleného územního podklady pro volbu do funkce přísedících - schválilo
plánu města Chrastava dle usnesení ZM č. zaslané Mgr. Petrem Hočkem, předsedou pořízení změny územního plánu města 
2021/05/VI-VIII a 2021/05/XI, ve které okresního soudu v Liberci jako kladné Chrastava, dle návrhu Jiřího Čepelíka, Horní 
dojde k uzavření dohody dle odst. 1 v vyjádření ve smyslu § 64 odst. 3 cit. zákona Vítkov 28, 463 31 Chrastava (doručovací 
termínu do 31. 3. 2022, v souladu s pravidly  - schváliloadresa Obvodní 793, 463 11 Liberec), na 
postupu při pořizování změn schváleného záměr pořádat v roce 2022 sedmý ročník pořízení změny na p.p.č. 35/1 o celkové 
územní ho plánu města Chrastava Oslav Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko výměře 1926 m2 ) v k.ú. Horní Vítkov, obec 
schválené Radou města Chrastava dne 26. a zavázalo se vyčlenit na pořádání této akce Chrastava ze stávající zemědělské plochy 
ledna 2009 350.000,- Kč v rozpočtu na rok 2022na zastavitelnou plochu pro bydlení, dle 
- schválilosituace a odůvodnění v příloze



4 Chrastavské listy

V sobotu 18. září 2021 se v Kryštofově Údolí konal již šestý ročník Oslav 
Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko. Od 10:00 probíhaly sportovní 
soutěže a to hned na dvou místech – v areálu kolem koupaliště a na hřišti 
U Skrblíka. V areálu koupaliště se soutěžilo ve třech disciplínách – ve 
štafetě na paddle boardu, v běhu s golfovým míčkem na lžíci a v běhu se 
svázanýma nohama. Na hřišti U Skrblíka se konal turnaj v minifotbálku. 
Družstva soutěžící v areálu koupaliště byla převážně smíšená, turnaj v 
minifotbálku byl pouze mužskou záležitostí. I přes nepříznivé chladné 
počasí panovala sportovní nálada a u všech disciplín se hlasitě fandilo. 
Od 14:00 začal kulturní program v centru obce na terasách. Po 
slavnostním zahájení a vyhodnocení dopoledních soutěží bylo pro 
návštěvníky připraveno několik hodin skvělé hudby. Kromě kulturního 
programu probíhal ještě doprovodný program. Návštěvníci oslav se 
mohli připojit ke komentovaným prohlídkám v kostele sv. Kryštofa, kde 

prováděl Jakub Jan Disman a jeho podrobný výklad slavil velký úspěch. V kavárně U Ježka probíhala celé odpoledne projekce dvou 
animovaných filmů z dílny údolských dětí, které pod odborným dohledem vyrobily v rámci zájmového Ani-kroužku. První z filmů se 
jmenoval Legenda o sv. Kryštofovi a dětskýma očima přiblížil život a odkaz tohoto  světce. Druhý z filmů se jmenoval Most, klobouk a láska 
a vyprávěl dějiny novinského viaduktu na pozadí milostného příběhu. Návštěvníci oslav si mohli Kryštofovo Údolí projet I na koňském 
povoze Radka Nováčka. Děti I dospělí měli také možnost si prohlédnout hasičskou techniku některých obcí mikroregionu.                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               Jana Blažková, místostarostka  Kryštofova Údolí
 
Výsledky soutěží
Štafeta na paddle boardu
1. místo  tým  Chrastava 2
2. místo  tým  Chrastava 1
3. místo  Rynoltice

Běh s míčkem na lžíci
1.místo  tým  Kryštofovo  Údolí
2.místo  tým  Chrastava
3.místo  tým  Chotyně

Běh se svázanýma nohama
1.místo  tým  Chrastava
2.místo  tým  Rynoltice
3.místo  tým  Chotyně

Turnaj v minifotbálku
1.místo tým  Kryštofovo  Údolí
2.místo  tým  Chrastava
3.místo  tým  Nová Ves

Usnesení mimořádné Rady města Chrastva č. 2021/16 dne 13. října 2021

Oslavy Mikroregionu Hrádecko–Chrastavsko proběhly v Kryštofově Údolí

Město Chrastava vyhlašuje pro rok 2022 grant (dotační program)

na podporu rozvoje kulturní, sportovní, spolkové činnosti a cestovního ruchu

Rada města na svém zasedání projednala a usnesla se takto: 
-   s c h v á l i l a
zplnomocnění města Hrádek nad Nisou městem Chrastava k zastupování města na sněmu Svazu měst a obcí České republiky, které je 
svoláno na 21. a 22. října 2021 do Hradce Králové 

Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 18. 10. 2021 dotační program na podporu rozvoje sportovní, kulturní, spolkové 
činnosti a cestovního ruchu pro kalendářní rok 2022.

Žadatelem může být právnická nebo fyzická osoba, jakož i složky organizační struktury právnických osob (např. sportovní oddíly TJ 
Spartak apod.) působící na území města.

Písemná žádost o poskytnutí finančních prostředků musí být doručena do Společenského klubu, organizační složky města, Turpišova 407, 
463 31 Chrastava, e-mail:    nejpozději do 1. února 2022 do 12.00 hod. (lze podávat od 18. listopadu 2021).

                                                                                                                                                                                      Bc. Pavel Urban, vedoucí Společenského klubu

sklub@chrastava.cz
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Zajištění a odvoz osoby jevící známky silně Kontrola okrajových částí města – Vítkov, 
podnapilého stavu do záchytné stanice v Li- Vysoká, Víska, Kolonka, Andělská Hora, 
berci. Barandov, přehrada Luční, Opakované 
Řešení přestupku na úseku občanského kontroly zahrádkářských kolonií.
soužití, přestupek vyřešen dle zákona. Kontroly dopravní situace v centru města a 

okolí a přilehlém okolí.Na základě oznámení zjištěno nedovolené 
Dohled nad dodržováním nočního klidu a pěstování konopí na území katastru obce. 
veřejného pořádku v celém katastru obce Událost dále předána PČR.
Chrastava a Stráž nad Nisou.Řešení přestupku rušení nočního klidu. 
V nočních hodinách spolupráce s OO PČR Událost vyřešena dle zákona.
Chrastava při kontrole chatových oblastí, 

Na základě nahlášeného signálu PCO byla kontrole motorových vozidel a jejich řidičů 
provedena kontrola objektu, ve kterém byl (kontroly na alkohol, drogy, odcizené RZ, 
poplach spuštěn . Výsledek negativní. odcizená motorová vozidla, osoby v pá-

Odchyt toulavých zvířat v katastru obce a trání).Spolupráce se zdravotnickou záchrannou 
předání majiteli:  2x

službou Liberec.

Z deníku Městské policie – 9/ 2021

MĚSTSKÁ POLICIE CHRASTAVA

603 941 561   603 347 676

Ve středu 6. října 2021 se konečně dočkali všichni příznivci travestishow. Do Chrastavy po několika přesunutých termínech z důvodu 

pandemie zavítala travesti skupina TECHTLE MECHTLE a KOČKY. Tentokrát se svojí show Nemocnice na pokraji zkázy, která byla plná 

scének, vtipů, krásných kostýmů a známých osobností. Díky travesti nás tak ,,navštivili” Olga Lounová, Halina Pawlovská, Leona 

Machálková, Petr Kolář, Tina Turner nebo Shakespears Sister.

Všichni, kteří do kina dorazili, se po dlouhé době dobře pobavili a již teď se můžeme těšit na další jejich vystoupení, které bude 11. 5. 2022.

Klára Sehnoutková

Travesti show

Kultura – události / pozvánky
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PROGRAM KINA
DIGITÁLNÍ MÌSTSKÉ KINO CHRASTAVA

Změna programu vyhrazena!

LISTOPAD 2021

Pátek 5. listopadu v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI thrilleru, který si pohrává s divákovou schopností vytvářet si 
SEAL TEAM: PÁR SPRÁVNÝCH TULEŇŮ domněnky na základě neúplných informací a instinktivním 
– JAR – animovaný – české znění – 98 minut – přístupný škatulkování hlavních postav na oběti a pachatele.
Statečný mladý tuleň Quinn už má plné zuby žraločích                                                                     Vstupné: 120,-Kč
nájezdů na svou vesnici. Rozhodne se proto sestavit spe-
ciální tulení jednotku, která tyto žraločí teroristy vyžene z je- Pondělí 22. listopadu v 16:30 hodin  
jich území nadobro! Má to však jeden háček: tahle “speciální FILMOVÉ PŘEDSTAVENÍ (NE)JEN PRO SENIORY
jednotka” se skládá z veselých tuleňů, kteří nikdy nebojovali a KAREL – ČR – životopisný – 127 minut – přístupný
do formy je nedokáže dostat ani zkušený velitel Claggart. Celovečerní dokumentární film Karel přináší ojedinělý pohled 
Jenže síla není vždy vše a možná se jim mír podaří nastolit do soukromí a do duše Karla Gotta. Renomovaná režisérka 
důvtipem, inteligencí a dobrým srdcem.       Vstupné: 120,-Kč Olga Malířová Špátová natáčela s Karlem Gottem po dobu 

celého jednoho roku a díky jeho upřímné otevřenosti vznikl 
Pátek 5. listopadu v 19:00 hodin nezvykle osobní až intimní pohled na život slavného 
LÁSKA NA ŠPIČKÁCH – ČR – komedie – 103 minuty zpěváka, jaký se doposud široké veřejnosti, ani jeho skalním 
přístupný příznivcům, nenaskytl.        Vstupné: 130,-Kč, senioři: 60,-Kč
Příběh romantické komedie je zasazen do malého města a 
okolí na Broumovsku. Dramatická krajina koresponduje s ná- Pondělí 22. listopadu v 19:00 hodin
ladami hlavní hrdinky Terezy (36), bývalé primabaleríny Ná- HLAS LÁSKY – Kanada, Francie – drama, životopisný, 
rodního divadla, která po úrazu skončila kariéru profi ta- hudební – české titulky- 128 minut – přístupný
nečnice a přestěhovala se s manželem Petrem a sedmiletou Filmová fikce volně inspirována životem pěvecké 
dcerou Maruškou na opuštěný mlýn, který zdědila po ba- superhvězdy CélineDion.
bičce.                                                          Vstupné: 120,-Kč              Vstupné: 110,-Kč, v předprodeji IC Chrastava: 80,-Kč

Pondělí 8. listopadu v 18:00 hodin Pátek 26.listopadu v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI
ETERNALS  – USA – dobrodružný – české znění – 168 minut ENCANTO– USA – animovaný – české znění – 110 minut –
– nevhodné do 12 let  přístupný
Snímek Eternals představí zcela nový tým superhrdinů Film Encanto z dílny Walt Disney AnimationStudios vypráví 
filmového vesmíru Studií Marvel. Epický příběh se odehrává příběh neobyčejné rodiny Madrigalových. Madrigalovi žijí 
tisíce let a sleduje skupinu nesmrtelných hrdinů, kteří jsou ukryti v kouzelném domě v pulzujícím městečku v kolum-
nuceni vystoupit ze stínů, aby se opětovně spojili proti bijských horách, na podivuhodném a očarovaném místě 
nejstaršímu nepříteli lidstva, Deviantům. Film má vynikající zvaném Encanto. Kouzlo Encanto způsobilo, že každé dítě v 
herecké obsazení. Richard Madden exceluje jako všemocný rodině má jedinečný dar, od nadlidské síly až po schopnost 
Ikaris, GemmaChanová hraje lidstvo milující Sersi, léčit. Obdařeno je každé dítě kromě jediné dívky jménem 
KumailNanjiani je kosmickou silou poháněný Kingo, Lauren Mirabel. Magie obklopující Encanto se začne vytrácet a 
Ridloffová je superrychlá Makkari, Brian Tyree Henry je in- Mirabel zjistí, že právě ona by mohla být poslední nadějí své 
teligentní vynálezce Phastos, Salma Hayeková hraje mou- výjimečné rodiny.
drou duchovní vůdkyni Ajak, Lia McHughová je věčně mladá,            Vstupné: 130,-Kč, v předprodeji IC Chrastava: 110,-Kč
a přitom prastará Sprite, Don Lee je mocný Gilgamesh, Barry 
Keoghan je odměřený samotář Druig a Angelina Jolie je Pátek 26. listopadu v 19:00 hodin
divoká bojovnice Thena. Kit Harington hraje Dana Whitmana. VÁNOČNÍ PŘÍBĚH – ČR – komedie – 118 minut – nevhodné 
                                                                    Vstupné: 130,-Kč do 12 let

Komedie s hvězdným obsazením, která se odehrává během 
Pátek 12.listopadu v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI Štědrého dne. Film režisérky Ireny Pavláskové představí 
BAREVNÝ SEN – ČR – animovaný – 71 minuta – přístupný celou plejádu českých herců od Oldřicha Kaisera a Jiřího 
Dobrodružný příběh o tom, jak je lehké ztratit svobodu a Lábuse, Karla Rodena, Hynka Čermáka nebo Jiřiny Bohda-
obtížné ji získat zpět. S humorem zpracované nadčasové lové, až po Václava Neužila, Jaroslava Plesla, Vladimíra 
téma konfliktu mezi neomezenou mocí na straně jedné, a Polívku, Jana Nedbala, Annu Fialovou, Sáru Sandevu či 
touhou po svobodě na straně druhé.            Vstupné: 100,-Kč francouzskou hereckou legendu Pierra Richarda.  
                                                                     Vstupné: 140,-Kč
Pátek 12. listopadu v 19:00 hodin
PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI – ČR – komedie – 109 minut – přístupný
Obyčejné lidské příběhy o tom, co nás trápí, co hledáme a 
nenalézáme jsou vyprávěny s nadhledem a okořeněné 
trefnou situační komikou. Samozřejmě nechybí i ta správná 
dávka nefalšované romantiky a sentimentu.
          Vstupné: 130,-Kč, v předprodeji IC Chrastava: 100,-Kč

Pátek 19. listopadu v 19:00 hodin
HRANA ZLOMU – ČR – horor – 87 minut – přístupný od 15 let
Hrana zlomu je žánrově vyhraněný film na pomezí hororu a 

BAREVNÝ
S
E
N
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Muži Junioři Žáci
Novou sezónu mužů ELITE jsme zahájili již Zahájili sezónu 6. června 2021, a to Vzhledem k tomu, že jsme měli bohužel 
28. srpna 2021 účastí na soutěži o Velkou turnajem I. ligy – předkolem MČR na Fa- zatím jen jednoho žáka, který se však nyní 
cenu Olomouce, kde naše dvojice Brodský voritu Brno, kde naše dvojice Pospíšil rozhodl naše řady opustit, nemáme dnes v 
Tomáš – Málek Petr se mezi deseti muž- Lukáš – Málek Petr obsadila 3. místo. této kategorii zastoupení žádné. 
stvy umístila na 4. místě. Poté následovalo finále Mistrovství České Ale než se tak stalo, stačili jsme odehrát 
Dále se rozehrála I. liga mužů ELITE, když republiky,též na Favoritu Brno. Tady  Mistrovství Libereckého kraje, kde náš žák  
první kolo se konalo u nás  v Chrastavě 18. dvojice Pospíšil Lukáš – Málek Petr Husák Jakub v kombinované dvojici s žá-
září 2021. Dvojice Brodský Tomáš – obsadila 4. místo,což je velmi pěkné kem z Lokomotivy Liberec (Pomališ Hynek) 
Pospíšil Lukáš získala 4. místo. Druhé kolo umístění, za které jim patří gratulace. obsadil 4. místo. 
I. ligy  proběhlo 16. října 2021 na Moravě v Junioři se rovněž zúčastnili Velké ceny Olo- Z toho důvodu pořádáme nábor do našich 
Šitbořicích a zde dvojice Brodský Tomáš – mouce, a to ve dvojici Málek Petr – Rožec řad, sháníme chlapce, kteří rádi jezdí na 
Pospíšil Lukáš skončila na 6. místě. Matěj, kde zvítězili a obsadili 1. místo. kole  a  rádi  sportují,  nejlépe ve věku od 8 
Příští měsíc nás čeká turnaj v SRN, na který Další soutěž v této kategorii proběhne u (i méně) až do 13 let. Kola máme při-
jsme dostali pozvánku a bude se konat nás v Chrastavě 6. listopadu 2021 na pravena a zájemci se mohou přijít podívat 
7.listopadu 2021, přičemž ve stejný den Podzimním turnaji pořádaném naším vždy ve středu a pátek od 18.00 hodin do 
budeme pořádat jako každoročně u nás v oddílem. haly. Je tu i možnost přivést si s sebou 
Chrastavě Podzimní turnaj ELITE. kamaráda, se kterým by vytvořili dvojici. 

Budou mezi námi „kolováři“ vítáni.

Zprávy z kolové 

Nabitý měsíc říjen v Orientačním klubu Chrastava 

Sportovní zprávy

Ladislav Celler, vedoucí oddílu

1. MISTROVSKÉ ZÁVODY disciplínách hostuje v Turnově (DH18 šta- -25.-26.9. SAXBO
- 9.-10. 10. MISTROVSTVÍ fety – zlato, foto z vyhlášení, družstva- (proběhlo až po uzávěrce říjnových 
             A VETERANIÁDA ČR ŠTAFET A KLUBŮ bronz). Gratulujeme. Chrastavských listů)
(pořadatel Opava, prostor Kobylá nad -16. 10. MISTROVSTVÍ A VETERANIÁDA ČR pořadatel: sobota Chrastava, prostor Ovčí 
Vidnávkou) V NOČNÍM OB hora u Chrastavy, neděle pořadatel Žitava 
Sobota: ŠTAFETY (pořadatel Plzeň, prostor Plzeň –Chotíkov) a Chrastava, prostor Jonsdorf v Žitavských 
D135 9. P.Pavlíková, E.Lipenská, J.Maty- Do třetice všeho dobrého, či smolného? horách
ášová – foto, Potřetí si z letošních mistrovství odváží Sobota-krátká trať: D16 4.B.Lipenská, P 
D165 9. A.Ševčíková, Z.Šaffková, K.Kaš- nepopulární 4. místo v D16 Kr.Matyášová, 7.M.Krojidlo
ková, která v nočním závodě skončila pouhých Neděle-klasika: D16 2. B.Lipenská, D21L 5. 
H135 25.  L.Matyáš, J.Březina, Z.Sychra - 13 sekund za bronzem.  ZLATO získala v Š.Knížková, D40 5. D.Pachnerová, D65 1. 
foto, D40 K.Kašková. Gratulujeme. A.Ševčíková, 3. Z.Šaffková, H40 5. 
H195 6. M.Ševčík, M.Pavlík, R.Kaška) 2.CELOSTÁTNÍ ZÁVODY ŽEBŘÍČKU A P.Pachner, H50 2. I.Vydra, H70 6. M.Ševčík
Neděle: KLUBY/DRUŽSTVA a ZEMSKÉHO ŽEBŘÍČKU B-ČECHY ZÁPAD -3. 10. (pořadatel Turnov, prostor Těpeře u 
Dh275 14. R.Kaška,P.Pavlíková, M.Ševčík, -17.10. (pořadatel Plzeň, prostor Záluží u Železného Brodu)
Z.Šaffková, K.Kašková, Plzně) Krátká trať-D21K 1. Z.Hradcová, D40 1. 
DH225 27.J.Březina,  J.Matyášová,  D14 4.B.Lipenská, D16A 6.Kr.Matyášová, M.Krtičková, D65 1. Z.Šaffková, 5. 
Z.Sychra, E.Lipenská, L.Matyáš) D21A 1.K.Kašková, D70B 1.Z.Šaffková, A.Ševčíková, H21K 1. V.Matyáš, H40 4. 
Z tohoto mistrovství si odvážela dvě me- H16B 10.K.Březina P.Kadavý, H45 4. P.Pachner, H50 4. I.Vydra, 
daile naše Kr. Matyášová, která v těchto 3.ZÁVODY JEŠTĚDSKÉ OBLASTI T 1. P.Schroter
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-16.10. (pořadatel Litvínov, prostor J.Matyášová, 4. E.Lipenská, H40 4. říjnovém vydání Chrastavských listů. 
předměstí Litvínova-2 sprinty) J.Březina Dodatečně bychom chtěli poděkovat ještě 
Dopoledne: D14 7. A.Březinová, D16 1. firmám – SČVK a SČS za bezplatné po-
Kr.Matyášová, 4. B.Lipenská, D21L 2.K. 4.POŘADATELSKÁ ČINNOST skytnutí cisterny s pitnou vodou a firmě 
Kašková, D40 2. J.Matyášová, H40 1. SAXBO: česko – saské dny orientačního MOCCA za cukrovinky(na snímku radost s 
J.Březina, H45 1. P.Pachner běhu. Informovali jsme vás o této akci, lipem v cíli prožívá rodina Hradcova).
Odpoledne:  D14  8. A.Březinová, D40 3. která má více než dvacetiletou tradici, již v                                             Eva Kašková, OK CHA

Ukázka z nové 
mapy pro orientační
běh OVČÍ HORA

1. místo  ve štafetě – Kristýna Matyášová Spokojení Hradcovi

Štafeta OK CHA D135Štafeta OK CHA H135
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Nohejbal 

Rybáři 

FINÁLE OKRESNÍ NOHEJBALOVÉ SOUTĚŽE
Náš nohejbalový oddíl se letos poprvé účastnil okresní nohejbalové soutěže a díky našemu skvělému zázemí se finálový turnaj konal 18. 9. 
právě na našich kurtech, což nás moc potěšilo. Tato sezóna pro nás byla spíše seznamovací a posloužila ke sbírání zkušeností.
Na další ročníky se těšíme a jsme připraveni se poprat o skvělá umístění.
Tímto bych chtěl moc poděkovat městu Chrastava za podporu, kterou nám od vzniku našeho oddílu poskytuje.                    Slávek Sehnoutka

NOHEJBALOVÝ TURNAJ TROJIC S NÁVŠTĚVOU Z MORAVY
Jako již každým rokem pořádal náš oddíl závěrečný turnaj trojic,kterého se účastní 14 týmů,tento ročník byl výjimečný tím,že k nám dorazil i 
tým nohejbalistů z Moravy, kteří s námi pomáhali lidem po ničivém tornádu. Pozvání k nám přijala i rodina, které náš oddíl pomáhal jak 
finanční sbírkou,tak fyzickou pomocí.
Aby zapomněli na každodenní starosti, připravili jsme pro ně návštěvu ZOO, AQUAPARKU BABYLON a FUNPARKU, kterou si moc užili.
Díky přírodní katastrofě vzniklo velké přátelství a slíbili jsme si,že se nevidíme naposledy jak sportovně,tak i při přátelské návštěvě. Turnaj se 
vydařil a byl skvělou tečkou za naší nabitou letošní sezónou a již nyní se těšíme na další rok. Velké poděkování patří mé ženě,městu 
Chrastava, paní místostarostce, ZOO Liberec a Aquaparku Babylon.                                                                                                 Slávek Sehnoutka

Rybářský kroužek na soutěži Zlatá udice připravovali pruty a krmení na lov ryb. Po skončení rybolovu už tu bylo jen 
Během toho, co jsme psali testy, jela naše vyhodnocení. Myslím, že bylo velmi dobré. Stejně jako každý rok, tak i letos jsme se 
vedoucí pomoci s přípravou hřiště na Celkově jsme se umístili na druhém místě, v zúčastnili soutěže Zlatá udice. Tentokrát v 
rybolovnou techniku. Závody v rybolovné kategorii juniorů jsme získali 3 stříbrné a trochu jiné podobě. Obvykle se soutěž koná 
technice nás čekaly ještě dopoledne.Po jednu bronzovou medaili, v žákyních 4 zlaté po dobu tří dnů v měsíci květen, ale z 
absolvování rybolovné techniky jsme zašli a v žácích 1 zlatou a dvě stříbrné medaile. důvodu covidové pandemie byla posunuta 
na oběd do místní restaurace. Odpoledne a zkrácena pouze na jeden den.     Na závěr bych chtěla poděkovat našim 
nám zbyl už jen lov ryb udicí. Vedoucí a závodníkům za jejich skvělé výsledky a už     Již ráno jsme si napsali test rybářských 
doprovod nám pomohl postavit „plavač- teď se těšíme na příští rok.znalostí a poznávání ryb, rostlin a 
kové“ bedny a my jsme si mezitím složili živočichů. Mezi tím jsme si ve volném čase      Tereza Richterová, ČRS, z.s., MO Chrastava
pruty a připravili ostatní věci.
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Severočeský pohár v rybolovné technice
Původně jsme neplánovali se zúčastnit 
tohoto poháru. Září jsme měli nabité 
akcemi a chtěli jsme si odpočinout. Navíc 
pohár se konal poslední víkend v září, 
následující den po závodě Zlaté udice, na 
který se dlouhodobě připravujeme. 
Vzhledem k tomu, že jsme měli možnost 
přespat ve Štětí a děti chtěly závodit, tak 
jsme se nakonec zúčastnili. 
Pohár se tradičně konal v Kostomlatech 
pod Milešovkou. Letos byla účast malá. V 
dětské kategorii se jí zúčastnili mladí rybáři 
jen ze čtyřech organizací. Vlastní průběh 
byl komorní. O to více byla atmosféra přá-
telštější. S většinou lidí jsme se neviděli 
více než rok a bylo o čem hovořit.
Naši svěřenci závodili jen v trojboji: skish, 
arenberg a zátěž dálka. Muškařské disci-
plíny jsme vynechali, protože jsme je 
nestihli trénovat. Kristína Knoblochová 
obsadila první místo v žákyních, Aleš Kasal 
druhé místo v žácích a Honza Knobloch se 
umístil na třetím místě v kadetech.
Letos to nebylo o velkých závodech, vel-
kých výkonech a rekordech, ale o přátel-
ském setkání po dlouhé době.
                Josef Kasal, ČRS, z.s., MO Chrastava

AVZO Chrastava má 38 členů. Z důvodů pandemie jsme se účastnili letos méně soutěží. Hlavní pozornost jsme věnovali soutěžím I. 
kategorie jako KSZ, nebo GP a Mistrovství republiky.
Na Kontrolním sledovaném závodu v LM 60 naše město reprezentoval Josef Rajnoha i navzdory nedávno provedené operaci oka. Ve třech 
kolech se umístil na 24. místě z 55 nominovaných.Na MR ČSS z libovolné malorážky v poloze leže skončil Josef Rajnoha na 33. místě, v 
polohách na 18, místě a ve vzduchové pušce ve stoje skončil na 21. místě.
Dne 2. října pořádala naše organizace AVZO Chrastava Mistrovství ČR AVZO TSČ ve sportovní střelbě v puškových disciplínách. Tohoto 
mistrovství se zúčastnilo 28 střelců v poloze leže a v polohách střílelo 15 střelců. V kategorii dorost se na druhém místě umístila Nikola 
Regnerová a třetí místo si vystřílela Kateřina Mikulčiková. Miroslava Kučerová získala titul MR a třetí místo získala Markéta Jeníková. 
V kategorii pro Chrastavu vystřílel třetí místo Josef Rajnoha. V disciplíně 3x20 (20 ran kleče, leže a stoje) v mužích získal Radek Mikulčík, 
druhé místo Pavel Boháček a na třetím místě Zdeněk Šťastný. V této disciplíně v kategorii dorost si děvčata vyměnila místa oproti poloze v 
leže, když Kateřina Mikulčiková se umístila na druhém místě a Nikola Regnerová skončila třetí.
Zveme všechny, kteří si chtějí vyzkoušet v rámci tréninku, co to je sportovní střelba. V rámci úterního a čtvrtečního tréninku od 15,00 hodin. 
K dispozici jsou vzduchové a malorážkové pušky. Doplňky (rukavice, kabáty, dalekohledy a podobně) rádi zapůjčíme.
Střelnice je také k dispozici legálním držitelům soukromých zbraní (jen malorážka). Lze se i předem domluvit na termínu a to na mobilním č. 
725 919 190.                                                                                                                                                              Josef RAJNOHA, předseda AVZO p.s. Chrastava                                                                                             

Střelecký klub: malorážková sezona skončila
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Zprávy z oddílu stolního tenisu
Minulá sezóna byla z důvodu covidu 

předčasně ukončena a protože se odehrálo 

jen několik zápasů, byly výsledky anu-

lovány a týmy nastoupily ve stejných sou-

těžích.
Náš oddíl stolního tenisu reprezentují tři 

družstva mužů a jedno žen. A-tým již 

několik let nastupuje k utkáním v krajské 

divizi. Mužstvo B je účastníkem krajského 

přeboru I. třídy a družstvo C hraje okresní 

přebor II. třídy. Družstvo žen je účastníkem 

divize. Specifikem této soutěže je, že se 

hraje turnajovým systémem.
K prvnímu soutěžnímu zápasu v nové 

sezóně nastoupilo naše“béčko“, které 18. 

září nastoupilo v Liberci Home Credit Areně 

proti družstvu KST Victory Liberec A. Boj byl 

dramatický až do posledního zápasu, kdy 

Mirek Šimon hrál o celkovou remízu. Zápas 

však prohrál a tím i celý zápas nejtěsnějším 

možným výsledkem 10 : 8.
A- tým nastoupil ke svému zahajovacímu 

duelu v pátek 24.9. na stolech tradičního 

rivala z Cvikova. Poprvé za náš tým na-

stoupil nový hráč Petr Žmuda, který byl 

uvolněn pro krajskou divizi oddílem z Li-

berce. Zápas naše družstvo zvládlo a při-

psalo si cenné vítězství 10 : 4. 
V pátek 1. řijna byla zahájena soutěž okres-

ního přeboru II. třídy. Náš tým přivítal v 

tělocvičně družstvo SKST Liberec N a 

vyhrál 11 : 7. Cílem C-mužstva v letošním 

ročníku  je vítězství a postup do I. třídy.   

----------------------
Karel Žemlička, předseda oddílu   

VÝSLEDKY A- MUŽSTVA V KRAJSKÉ DIVIZI 2021 – 2022 
24. září 2021
SKST Cvikov A - Spartak Chrastava A 4  : 10
Čtyřhry 1/1, Žmuda 3/0, Martenek 2/1, Cinibulk 3/0 , Hanák 1/2  ( výhry / prohry )
9. října 2021
SKST Liberec F - Spartak Chrastava A 10 : 4
Čtyřhry 0/2, Průša 0/3, Hanák 1/2, Martenek 2/1, Žemlička 1/2
9. října 2021
SKST Liberec E - Spartak Chrastava A 10 : 2
Čtyřhry 0/2, Zahradník 0/2, Hanák 0/3, Martenek 2/1, Hrníčko 0/2
16. října 2021
Spartak Chrastava A - Sokol Vesec A 6 : 10
Čtyřhry 0/2, Zahradník 0/3, Hanák 1/3, Martenek 2/1, Cinibulk 3/1
17. října 2021
Spartak Chrastava A - Sokol Jablonec n. J. A 5 : 10
Čtyřhry 1/1, Žemlička 0/3, Hanák 0/3, Martenek 2/1, Cinibulk 2/2

TABULKA KRAJSKÉ DIVIZE PO 5. KOLECH

NÁSLEDNÝ PROGRAM  KRAJSKÉ DIVIZE :

Loko Česká Lípa A Spartak Chrastava A

Jiskra Nový Bor A Spartak Chrastava A

Lokodepo Liberec B Spartak Chrastava A

Spartak Chrastava A Jiskra Raspenava A

Spartak Chrastava A Sokol Turnov A

So 06.11.2021 18:00 -

Ne 07.11.2021 10:00 -

Ne 21.11.2021 10:00 -

So 04.12.2021 15:00 -

Ne 05.12.2021 10:00 -
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V pátek 17. září se konal v Domově svatého Dále se oslavy nesly ve sportovním duchu. 
Vavřince v Chrastavě Den charity. V tento V parku Domova jsme uspořádali  
slavnostní čas byly otevřeny brány našeho štafetový běh na počest Emila Zátopka. 
domova široké veřejnosti a my si vážíme, A podobně jako on říkal, že převzal štafetu 
že kromě našich seniorů-klientů a klientek od těch, kdo byli před ním a zase ji předá 
z domovů pro matky s dětmi přišli zástupci těm, kdo přijdou po něm, tak v našem 
města Chrastavy – paní místostarostka štafetovém běhu si štafetový kolík (pro 
Zita Václavíková a vedoucí kanceláře nás symbolicky bramboru) předávaly děti 
starosty paní Iva Loučková, dále obyvatelé dospělým a dospělí seniorům. Běh před-
Chrastavy a senioři z Jablonce, se kterými stavoval koloběh života a chtěli jsme 
již několik let udržujeme vřelé přátelské zároveň vyjádřit to, že každá životní etapa 
vztahy.Již tradičně se konala soutěž o má v životě své místo, svůj smysl. Neběželi 
nejlepší pokrm, tentokrát měl být při- jsme tak rychle jako Emil Zátopek, ale 
praven z brambor. Zapojit se mohl každý, myslím, že nám bylo dáno běžet s úsmě-
kdo chtěl předvést své kulinářské umění. vem v duchu hesla „Vítězství je skvělá věc, 
Letos se nám sešlo neuvěřitelných 15 ale přátelství je ještě lepší“. Odměnou za 
soutěžních vzorků a odborná porota měla běžecký výkon byla pro děti čokoládová 
co dělat, aby zvládla ochutnávku a vybrala medaile  a  pro  dospělé pivo „Svižný Emil“ 
vítěze soutěže. Ochutnávaly se pokrmy z pivovaru Falkenštejn. Celým odpoled-
slané i sladké, teplé i studené, vařené, nem nás provázely krásné písničky v po-
pečené,smažené. Rozhodování nebylo dání dua Čendy a Pavlíny. Muzikanti hráli 
lehké, protože všechny pokrmy byly na harmoniku, klávesy a kytaru.
výborné. První místo získal bramborový Pamatovali jsme i na klienty, kteří ze zdra-
koláč se švestkami a mákem, to byla pro votních důvodů nemohli být přítomni akci 
porotu jednoznačná volba, protože koláč venku a šli jsme jim zahrát a zazpívat na 
skvěle chutnal a zároveň krásně vypadal. pokoje. V parku Domova probíhaly soutěže 
Připravila ho paní Sehořová. Na druhém pro děti, a to opět s tématikou brambor.  
místě se umístily bramborové placičky se Účastníci mohli ochutnat brambory peče-
zakysanou smetanou od paní Musilové a né v ohni. Věříme, že příjemně strávený 
třetí místo získala kulajda, kterou vařila společný čas ukázal všem přítomným, že 
paní Hlavatá. Výhercům jsme poblahopřáli za bránou našeho Domova se žije vesele a 
a věříme, že se jim líbila i jejich získaná spokojeně.
bramborová cena. Návštěvníci Dne charity 
zvolili jako nejchutnější bramborový po-
krm slaný bramborový závin připravený 
klientkami Domova svaté Moniky.

Než porota rozhodla o nejlepším brambo-
rovém pokrmu, zazpívaly a zatancovaly 
nám děti z dětského domova v Krom-
pachu. Předškoláčci předvedli čertí show a 
dívky pochod mažoretek. Jejich vystou-
pení se moc líbilo a vykouzlilo úsměv na 
tvářích všem přítomných.

Den charity v Domově sv. Vavřince 
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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

Přednáška 
v Rodinném centru Domeček
Už od poloviny září je opět otevřeno RC 
Domeček pro maminky s malými dětmi.  
Měsíc po otevření 13. října, jsme pro všechny 
návštěvníky centra zorganizovali přednášku 
s besedou na téma "Co, kdy, jak ve výchově 
dětí do 4 let".

Přednášející byla Jolana Krásná, předsed-
kyně Asociace Comeniana, která sdružuje 
přes 100 různých organizací, klubů a center 
zaměřených na práci s dětmi a mládeží, ro-
dinami, ale i seniory a dalšími skupinami. 
Svými aktivitami mj. usiluje o podporu rodičů, 
zvýšení jejich kompetencí k výchově dětí a 
mnoho dalšího.

 Na přednášku dorazilo devět posluchačů, 
kteří ve třech hodinách vyslechli základní 
principy výchovy dětí do čtyř let věku. Důraz 
byl kladen zejména na vyvážení lásky a přijetí 
a nastavování zdravých hranic dítěti. Před-
náška proběhla v uvolněné atmosféře. Paní 
Krásná využívala mnoho příkladů z vlastního života, což bylo pro všechny účastníky příjemným zpestřením. Byl zde prostor pro vzájemné 
povzbuzení, sdílení a pro zcela konkrétní dotazy týkající se výchovy vlastních dětí.

Doufáme, že přednáška byla pro všechny užitečná, a už teď se těšíme na další přednášku, která bude věnována prevenci vzniku 
závislostního chování u dětí.                                                                                                                                                                                              Petra Radová

Drakiáda
  V sobotu 2. října jsme po delší přestávce uspořádali Drakiádu na Ovčím vrchu (naposledy byla Drakiáda v roce 2018 a to ještě za špatného 
počasí). Mnozí tak využili možnost užít si na kopci nad Chrastavou pěkné odpoledne při pouštění draků. Počasí bylo slunečné, draci díky 
silnému větru létali i do velkých výšek. Kdo chvilku pozoroval účastníky, zjistil, že pouštění draků baví nejen děti, ale i dospělé všech 
generací. Nesnadné bylo spočítat všechny účastníky a jejich draky, ale odhadem mohlo na kopec vystoupat asi 300 lidí, převážně rodin s 
dětmi.  U draků to však neskončilo, děti si mohly zasoutěžit v několika disciplínách, např. koulení hlávky zelí,  závody ve skákání v pytlích, 
různé dovednostní úkoly,… Na ohýnku si bylo možné opéct buřty, v popelu se pekly brambory. A nechybělo ani Bistro, obsluha nabízela 
svařené víno, domácí koláče, kávu a spoustu dalších oblíbených dobrot. 

  Ti, kteří nelenili a přišli, určitě odcházeli s pocitem příjemně stráveného odpoledne.                     Ctibor Veselý
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Každé roční období je něčím typické. chrannému sboru kraje mají podnikající kbelík s vodou, lopata a písek 
Podzim není výjimkou. Barevné listy na fyzické a právnické osoby. Povinnost ohla- apod.
stromech a následně pak ležící v haldách šovat pálení se nevztahuje na fyzické oso- · Po skončení pálení odpadu musí 
pod stromy. K přípravám na blížící se by, které tuto činnost provádějí na svém být ohniště bezpečným způ-
zimu patří jejich úklid. Likvidaci listí lidé pozemku. Pokud ale fyzická osoba plá- sobem uhašeno a následně kon-
provádějí nejčastěji dvěma způsoby. nuje pálení většího množství biolo- trolováno po dobu 8 hodin.
První skupina, zastánci recyklace, vzniklý gického odpadu (klestu, shrabaného listí a · Pokud se vám přes veškerou 
zahradní odpad kompostují, drtí či jinak stařiny), je vhodné pálení nahlásit opatrnost situace vymkne 
ekologicky likvidují přímo na svých taktéž.Touto informací lze zabránit zby- kontrole, volejte hasiče pro-
pozemcích, případně jej odvážejí do tečným výjezdům jednotek požární ochra- střednictvím tísňové linky 150 
sběrných dvorů nebo kompostáren. ny k domnělému požáru, který může na- nebo 112.
Druhou skupinou jsou ti, kteří odpad raději hlásit například soused. Učinit tak lze 

kpt. Mgr. Michaela Stará,
pálí, a to k nelibosti sousedů, poukazujících přímo v elektronickém formuláři na we-

HZS Libereckého krajena zamoření kouřem. I tato metoda bových stránkách v aplikaci Evidence 
odstranění odpadu je však při dodržení páleníhttps://paleni.izscr.cz/popřípadě 
určitých pravidel v pořádku a neodporuje prostřednictvím telefonu.
zákonům České republiky. Zásady pálení odpadu:
Pálení rostlinného materiálu řeší zákon o · Pálení odpadu může provádět 
ochraně ovzduší  č.  201/2012 Sb.  pouze osoba starší 18 let.
Konkrétně lze v otevřeném ohništi spa- · Ohniště musí být vzdáleno mini-
lovat jen suché rostlinné materiály málně 50 metrů od okraje lesa a v 
neznečištěné chemickými látkami. Pálení dostatečné bezpečné vzdálenosti 
pak mohou upravovat i místní vyhlášky od budov a volných skládek pali-
měst a obcí (některé obce nepovolují vového dřeva apod.
spalování rostlinného odpadu a nabízejí · Pálení odpadu nesmí být prová-
jeho likvidaci kompostováním, jinde je děno v období dlouhotrvajícího 
možné pálit bioodpad jen v určitě dny sucha a za větrného počasí.
apod.). Povinnost ohlašovat pálení odpadu · K dispozici by měly být pro-
místně příslušnému Hasičskému zá- středky, kterými lze oheň uhasit – 

Hasiči radí občanům – Lístek-lístek spad... Pálit či nepálit?

Okrsková soutěž a Memoriál Evy Novotné
V sobotu 9.10. 2021 se v dopoledních hodinách konala okrsková soutěž v Nové Vsi, na kterou vyrazilo jedno družstvo mužů a vybojovalo 4. 
místo. Odpoledne se konal Memoriál Evy Novotné, kde nás reprezentovala dvě družstva, čtyřčlenné družstvo mužů a smíšené družstvo 2 
ženy a 2 muži...soutěžilo se ve třech disciplínách ( lyže, střelba z luku a TFA). V Memoriálu jsme obsadili 4. a 6. místo. Všem děkuji za skvělé 
výsledky a příjemnou atmosféru.                                                                                                                            Renata Šimíková, starostka SDH Chrastava

MNÍŠECKÉ KOLEČKO A ZPV DOROSTU
V sobotu 2. 10. jsme s dětmi vyrazili na dvě soutěže. Dvě hlídky starších žáků si tréninkově odběhly branný závod s místními úpravami v 
Mníšku a umístily se suprově na 5. a 2. místě. Druhý závod se konal v Heřmanicích a jednalo se o Závod požárnické všestrannosti pro dorost. 
Soutěže se zúčastnilo cca 60 závodníků, což je po dlouhé odmlce soutěží vysoké číslo. Z našeho sboru jich startovalo devět, téměř všichni v 
kategorii středního dorostu. Všichni se snažili na doraz a podařilo se získat dvě 3. místa a řadu dalších umístění v předních příčkách.

PROJEKT 72 HODIN A MLADÍ HASIČI CHRASTAVA

Ve dnech 14. - 17. 10. probíhal Projekt 72 hodin. Jedná se o tři dny plné dobrovolnických aktivit, které se v ČR konají již po deváté. Kdykoliv 
během těchto 72 hodin (14.–17. října 2021) a zároveň jakkoliv dlouho se dobrovolníci po celém Česku pustí do aktivit, které pomohou 
druhým, přírodě, či jejich okolí. I náš kolektiv Mladých Hasičů se zapojil. Několik dorostenců a starších žáků společně s vedoucími nejprve 
zvelebili dvorní prostory Domova pokojného stáří na Faře a pak jsme se přesunuli na tréninkovou dráhu za hasičskou zbrojnicí.

                                                                                                                                                                                                                             Vladimír  Židlický 

Hasičský sport v Chrastavě
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Inzerce

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:       13.11.. 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

č. 30/2021 

Město Chrastava zveřejňuje záměr

uzavřít nájemní smlouvu

Navrhovaná minimální cena:

96.000,-Kč/rok (tj. 100,-Kč/m/měsíc)

 

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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Poděkování 

28. srpna jsme oslavili diamantovou svatbu 

-  60 let společného života. Za projevenou 

pozornost a blahopřání, které nás velice potěšily, 

srdečně děkujeme. 

Manželé Doris a Ivan Žákovi 

Nová kniha: LIBEREC a okolí z nebe

V Infocentru je nově k dostání kniha Liberec a okolí z nebe,
kde najdete fotografie a povídání nejen o  Chrastavě.
Cena knihy je 300,- Kč  a je dobrým tipem na vánoční dárek.

Již čtvrtým rokem proběhla sbírka pro děti s onkologickým 

onemocněním. Nejedná se o finanční sbírku, ale o sbírku dár-

ků pro děti do nemocnice Motol na onkologii. Tentokrát se 

vybíraly a kupovaly pastelky, fixy, omalovánky, knížky, vystři-

hovánky, puzzle a spoustu dalšího papírenského a hrač-

kářského zboží, ale také drogerie, vlhčené ubrousky, spr-

chové gely, krémy atd., nechyběly ani sladkosti pro děti a pro 

rodiče malých pacientů káva a čaj. Rády jsme se do této 

sbírky opět znovu zapojily a oslovily jsme spousta dalších 

lidí,kteří v dnešní těžké době,kdy mají sami spoustu starostí 

se rádi k nám připojili a za to jim patří velké dík, jmenovitě to 

byli:

A.Vetešníková, Z.Ortová a kolektiv Megaknihy Liberec, J.Pel-

cová,J.Blusková,K.Jeníková Mrvová, M.Karlíková, P.Johne, 

H.Matoušová, P.Klampáriková, D.Dresslerová, J.Klik, T.Kně-

bort, D.Lysáková, L.Zelinková, M. a L. Hosovi, H.Procházková, 

Kaprálkovi, pí.Kostelencová, manželé Hruškovi, N.Draho-

koupilová, Lacinovi, R.Lemfeldová, Marxovi, Městská policie 

Chrastava, Loudovi, Cihlářovi, R.Šeflová, V.Sláčalová, 

H.Mikezová, O.Kroužková,L.Husáková, Š.Herrová, K.Kosová, 

Hajslovi, J.Lejsek, M.Čimburová, P.Smuliacová, M.Kořízková, 

Moravcovi, E.Kašinská, rodina Velechovských, J.Žďárský, 

Z.Matuškovič, T.Pechočiak, L.Jungová,B. a J.Čermákovi, 

Luboš, Z.Zahradníková-květinářství-papírnictví, truhlářství 

P.Matuškovič, volejbalisté a nohejbalisté Spartak Chrastava , 

Sehnoutkovi, J.Doležal, V.Benešová a zvláštní poděkování 

patří L.Varmužovi s rodinou a O.Varmužovi z Moravy, kteří 

byli postiženi tornádem a ani vteřinu neváhali a dětem z 

Motola rádi přispěli, za což jim patří nejen dík, ale velký obdiv.

Doufáme, že dárky udělají dětem radost a vykouzlí jim malý 

úsměv na tváři. A v příštím roce se budeme znovu těšit a rádi 

se všichni opět do sbírky zapojíme.

Všem dětem přejeme hodně zdraví, rodičům hodně sil a 

dárcům ještě jednou velký dík a jsme rády, že Vás máme.

Klára Sehnoutková a Vendula Benešová

Mirčina sbírka
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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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