
Projekt „Podpora památek a jejich okolí“, dlah, základového zdiva, okenních šam- náklady polské části projektu činily 
registrační číslo projektu: brán, úpravy povrchů, nátěry. Zároveň bylo 25.000,- EUR.

v přilehlém parku nainstalováno nové led Projekt „Podpora památek a jejich okolí“ CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0002716, je 
diodové veřejné osvětlení v počtu 2 ks pro přispěl ke zvýšení atraktivity městských společným přeshraničním projektem, ve 
zvýšení bezpečnosti návštěvníků. Celkové památek. Přejeme všem návštěvníkům kterém jsme se s polským městem Świer-
náklady české části projektu činily téměř příjemný zážitek.zawa zaměřili na obnovu turisticky atrak-
28.000,- EUR.tivních městských památek. Žádost o dota-
Město Świerzawa, náš partner v daném ci z Programu Interreg V-A Česká republika 

Tento projekt je spolufinancován z Evrop-projektu,upravil přístupové stezky ke své – Polsko 2014–2020 byla úspěšná a poda-
ského fondu pro regionální rozvoj pro-řilo se nám tak získat podporu ve výši 85 %  památce - pozdně románskému kostelu sv. 
střednictvím Euroregionu Nisa.z celkových uznatelných výdajů projektu, Jana a Kateřiny (dnes muzeum nástěnných 
V Chrastavě dne 22. 11. 2021které činí téměř 53.000,- EUR. maleb z 13. století) a dovybavil okolí malou 

Ing. Lenka Čermáková, Mgr. Jakub Dvořák, Město Chrastava v rámci projektu provedlo turistickou infrastrukturou (stoly, lavice) 
na památce Führichův dům udržovací prá- ORM MěÚ Chrastava

pro zvýšení komfortu návštěvníků. Celkové 
ce, např. opravy dřevěných konstrukcí, po-
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Projekt „Podpora památek a jejich okolí” stavebně ukončen

Führichův dům / Chrastava           
Świerzawa           

Byla zahájena rekonstrukce 
koupaliště

–
Vánoční provoz městského úřadu,

hřbitova a sběrného dvora
–

 Pozvání na kulturní pořady
v prosinci

–
Vánoce ve Führichově domě

–
Pozvání na vánoční výstavu

–
Sportovní zpravodajství

–
Město pronajme nebytový prostor

na náměstí
–

Město Chrastava hledá
investičního referenta
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Okénko starosty

Rekonstrukce koupaliště
zahájena

V uplynulých dnech byla zahájena rekon-
strukce koupaliště. Jak jsme již informova-
li, hlavní novinkou bude vybudované kou-
paliště z nerez oceli o rozměrech 20 x 8 x 
1.30 metru, které bude napájeno z vrtu a 
pitnou vodou. 

Dosavadní přírodní koupaliště se zmenší na 
cca polovinu (na straně skokanského můst-
ku). Mnohem lépe se tak zde bude regulo-
vat přítok z Vítkovského potoka. 

Realizaci rekonstrukce koupaliště vyhrála 
firma Berndorf Bäderbau, dokončeno by 
mělo být v květnu příštího roku tak, aby 
zrekonstruované koupaliště mohlo sloužit 
již v příští sezóně.  

V Chrastavě dne 5. 11. 202
Michael Canov, starosta
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Nesouhlas s novým bytovým domem na sídlišti

Zásadní nesouhlas s realizací akce „Bytový dům Střelecký Vrch, č. parc. 771/1 a 77/5”

Město Chrastava, zastoupené radou města, mu na komunikaci ve vlastnictví města a s vou zastávkou a prvním panelovým do-
vydalo na své schůzi dne 22. listopadu 2021 uložením inženýrských sítí a jejich přípojek mem) spolu s žádostí, aby se město k tomu-
svým usnesením zásadní nesouhlas s vý- do pozemků ve vlastnictví města).  to projektu vyjádřilo. Město se vyjádřilo, jak 
stavbou nového bytového domu s 16 byto- Město Chrastava, zastoupené starostou výše uvedeno, zásadně zamítavě. 
vými jednotkami na Střeleckém Vrchu města, sdělilo zástupcům investora svůj Další vývoj v dané věci záleží na investorovi 
Okresním stavebním bytovým družstvem zásadní nesouhlas ústně i stručně písemně tzn. na OSBD. Samozřejmě budeme rádi, 
Liberec. již v dubnu tohoto roku. Investor na to rea- pokud bude respektovat stanovisko Města 
Město Chrastava vydalo své stanovisko na goval v květnu PR článkem na Liberecké a projekt bez realizace ukončí. V případě 
základě žádosti investora o vyjádření k drbně, kde mj. tvrdil, že toto stanovisko ovšem, že tomu tak nebude a bude o rea-
předložené projektové dokumentaci.   nebude mít na vlastní realizaci projektu lizaci bytového domu na předmětném mís-
Město Chrastava odůvodnilo svůj zásadní  zásadní vliv, snad jen na procesní lhůty. tě nadále usilovat, budou rozhodovat pří-
nesouhlas z důvodu rozporu s územním V listopadu investor předložil projekt (na slušné správní orgány, nelze vyloučit ani 
plánem, z důvodu nevyřešení likvidace rozdíl od studie je v projektu nové 28 místné soudy. Každopádně věříme, že ve prospěch 
srážkových vod, z důvodu protipovodňové parkoviště, které je prostorově oddělené od Města a předmětný bytový dům na daném 
prevence a z důvodu svého nesouhlasu jako předmětného bytového domu a přitom je místě nikdy nebude vystavěn.  
vlastníka stavbou dotčených pozemků tomuto domu určené, které zabírá většinu Chrastava dne  23.11.2021                  
(nesouhlas s napojením předmětného do- dosud zeleného prostoru mezi autobuso- Michael Canov 

Proti tomu město namítá. 23.B popř. plochy 31.B a 49.B. Nikoliv tedy 
Město Chrastava vydává tímto své Při posuzování souladu záměru s územním navržené umístění předmětného bytového 
vyjádření na žádost o vyjádření ze dne plánem si nelze vybírat pouze jeho některé domu do stávající stabilizované plochy pro 
10.11.2021, které podalo Okresní stavební části, ale je třeba posoudit soulad s celým bydlení.
družstvo Liberec zastoupené Ing. Arch. závazným dokumentem ve všech jeho Z uvedené schválené koncepce jedno-
Jaroslavem Zaťkem z projektové kanceláře vnitřních souvislostech.      značně vyplývá, že na sídlišti Střelecký 
CS Architects s.r.o. spolu s projektovou Žadatel zcela pomíjí urbanistickou kon- Vrch lze nové byty realizovat buď budo-
dokumentací, k zamýšlené realizaci cepci schváleného ÚP, stanovenou v sou- váním střešních nástaveb nebo pro více-
bytového domu na Střeleckém Vrchu v ladu zejména s § 19 odst. 1 písm. a) a b) bytové domy rozšířit plochy bydlení. 
Chrastavě.  zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon (Uváděné rozšíření ploch bydlení splňují 
Stanovisko Města Chrastava (schváleno (dále jen „SZ“), v rozhodném znění.   pouze 22.B, 23.B, 31.B a 49.B, viz 
radou města pod č. 2021/18/XV dne Urbanistická koncepce města včetně předchozí odstavec.) Vzhledem k tomu, že 
22.11.2021) zní: ZÁSADNÍ NESOUHLAS. urbanistické kompozice je uvedena v části sídliště panelových domů mají být revita-

C. Zde je v kapitole C.2 FUNKČNÍ lizována s cílem dosáhnout nižší hustoty, je 
Odůvodnění: USPOŘÁDÁNÍ, podkapitole C.2.1 BYDLENÍ záměr zahuštění sídliště výstavbou 
I.  Nesouhlas z důvodu rozporu stanoveno, viz citace: nového bytového domu ve stávajících 
     s územním plánem „Potřeba nových bytů částečně pokrýt (cca stabilizovaných zastavěných plochách dle 
Město Chrastava konstatuje, že záměr 25%) budováním vestaveb, nástaveb a předloženého návrhu se schválenou 
umístění a výstavby bytového domu, přístaveb k bytovým i rodinným domům, urbanistickou  koncepcí v přímém roz-
předložený žadatelem na části p.p.č. 771/1 podporovat budování střešních nástaveb poru.
(bytový dům) a na p.p.č. 771/5 (parkoviště) (kapacita cca 50 bj) především na sídlišti 2) Na straně 46 textové části ÚP jsou v ta-
v k.ú. Chrastava 1 obce Chrastava je v roz- Střelecký Vrch, půdní vestavby realizovat v bulce F.2.4 stanoveny konkrétní podmínky 
poru se schválenou územně plánovací objektech zejména v centrální části města. pro využití ploch bydlení B, mezi které patří 
dokumentací (Územním plánem) města Výstavbu vícebytových domů (140 bj i předmětná lokalita, do které chce investor 
Chrastava. převážně v tzv. viladomech) směřovat umístit svůj záměr. Je zde stanoveno 
1) Souhrnná technická zpráva v kapitole B.I převážně na plochy smíšené centrální © v přípustné využití ploch, podmíněně pří-
v odstavci b) cituje některé vybrané pasáže prostoru centrální zóny, využít území pustné využití ploch a nepřípustné využití 
z Textové zprávy platné Územně plánovací soustředěných v okolí ulic Soudní, ploch. 
dokumentace (dále jen ÚP), aby tuto Turpišova,  Bezručova,  Loudátova,  Jako nepřípustné využití ploch je zde 
kapitolu uzavřela tvrzením na straně 2 Hřbitovní, Družstevní, na sídlišti Střelecký uvedeno, viz citace: „zejména využití, u 
dole: „Navržený záměr je v souladu s plat- Vrch pro vícebytové domy rozšířit plochy kterého existuje riziko, že: naruší pohodu 
nou územně plánovací dokumentací bydlení (B). bydlení a kvalitu prostředí plochy bydlení.“ 
(územním plánem) a tím i s cíli a úkoly Revitalizovat sídliště bytových domů s cíli Jak je uvedeno na str. 42 textové části  
územního plánovaní. Návrh dodržuje podle místních podmínek dosáhnout nižší platného ÚP ….
hlavní funkční využití, a rovněž splňuje hustoty /výšky prostorové struktury, ale i „Pohoda bydlení je atmosféra kvalitního 
podmínky prostorového uspořádání úze- dotvoření jeho funkční a prostorové prostředí pro bydlení příznivá pro všechny 
mí“. struktury novou zástavbou.” skupiny jeho uživatelů, je souhrnem 
Dále uvádí citace ze stanoviska Magistrátu Z citovaného funkčního uspořádání je činitelů a vlivů přispívajících ke zdravému 
města Liberec, odboru územního plá- zřejmé, že požadavek na rozšíření ploch bydlení:
nování, oddělení úřadu územního pláno- pro bydlení na sídlišti Střelecký Vrch pro - standard bydlení s přiměřeným množ-
vání jako orgánu územního plánování ze vícebytové domy splňují výhradně návr- stvím zejména veřejné infrastruktury, 
dne 11. 2. 2021. hové plochy pro bydlení  a to plochy č. 22.B, rekreační zeleně a veřejných prostran-
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s t v í  s l o u ž í c í c h  k  u t u ž o v á n í  tvrdit, že tato výstavba představuje nepropustných zemin a jejich nahrazením 
sousedského společenství, vážné riziko narušení stávající pohody kamenivem fr. 32 - 63 mm.“
Kvalita prostředí je stav prostředí dané bydlení a dosavadní kvality prostředí.
plochy příznivý pro naplňování požadavků Tento protimluv bezesporu dokládá 
všech skupin jejích uživatelů na její využití v Při hodnocení záměru ve vztahu k plat- skutečnost, že o vhodnosti hydrogeo-
souladu s jejím účelem, je souhrnem nému ÚP musí být záměr z uvedených hle- logických poměrů investor nemá žádné 
činitelů a vlivů přispívajících ke zdravému disek hodnocen jako nepřípustné využití věrohodné informace, resp. netuší, v jaké 
užívání různých druhů životního prostoru: stabilizovaných ploch bydlení. hloubce a jak mocné mohou být v podloží 
- standard prostředí s přiměřeným množ- nepropustné zeminy, pro zasakování zcela 
stvím zejména veřejné infrastruktury, II. nevhodné.  Ze stejných důvodů nelze brát 
rekreační zeleně a veřejných prostran- Nesouhlas z důvodu nevyřešení vážně ani tvrzení investora, že zvýšenou 
ství sloužících k naplňování požadavků likvidace srážkových vod produkcí a navrženým pokusem o 
na danou plochu dle účelu jejího využití, Na straně 4 Technické zprávy (TZ) zasakování dešťových vod nemůže dojít k 
- kvalita složek životního prostředí - investor uvádí: podmáčení níže stojících stávajících 
zejména přiměřené (nepřekračující pří- „Z hlediska geologických a hydrogeo- objektů. Nemá potuchy o poloze a vedení 
pustné limity) intenzity hluku z dopravy, logických poměrů je zájmová lokalita vodonosné vrstvy, ani o tom, ve kterých 
výroby i zábavních aktivit, emise prachu a vhodná pro řízené zasakování dešťové místech údolí tato vrstva protíná povrch 
pachů, oslunění a osvětlení aj.“ vody do nesaturované zóny. Zasakováním terénu.
Současným obyvatelům obytných domů, za splnění níže uvedené podmínky nedojde 
kterým investor zajistí pod okny místo k ohrožení kvality podzemních vod III.
výhledu na rozkvetlý trávník se vzrostlými zájmového kolektoru v bezprostředním Nesouhlas z důvodu protipovodňové 
stromy výhled na zpevněné parkoviště s okolí zájmové lokality.“ prevence
veřejným osvětlením, včetně hluku půso- Tato věta má posuzovatele přesvědčit, že Na str. 38 v kapitole B. 6 TZ – POPIS VLIVŮ 
beného obyvateli jiného bytového domu, likvidace dešťových vod vsakování není STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 
lze obtížně vysvětlit, že neruší pohodu problém, ale jistí se slovy „za splnění níže OCHRANA žadatel uvádí: „Vody - Stavba ne-
bydlení a kvalitu prostředí plochy bydlení.“ uvedené podmínky“, přičemž není zcela má žádný negativní vliv na vodní hospo-

jasně uvedeno, o jakou podmínku se jedná. dářství“
Pokud se investor rozhodl jít cestou K zasakování projektant navrhuje splnění Vzhledem ke zkušenostem s mimořádnou 
výstavby bytového domu, kterým dojde k zákonných povinností instalací vsakova- povodní v Chrastavě v roce 2010 a pří-
zahuštění výstavby stávajícího sídliště cích galerií. valovými srážkami opakujícími se v letech 
panelových domů Střelecký Vrch, k ná- Na straně 34 TZ při popisu stavby galerie 2009-2011 je ověřeno, že povrchové vody 
růstu počtu obyvatel na stávající jednotku však v rozporu s výše uvedeným tvrzením odtékající níže položenou údolnicí (pod 
plochy, k nárůstu počtu automobilů ob- uvádí: lokalitou zamýšlené zástavby) způsobily 
služné individuální dopravy v bezpro- „Pokud se bude pod základovou spárou značné škody na majetku jak městském, 
středním okolí jejich domů a na výjez- výkopu pro galerii nacházet nepropustné tak soukromém.  Při katastrofální povodni 
dových křižovatkách, k nárůstu nároků na p o d l o ž í  j i n é  h l o u b c e ,  n e ž  j e  v roce 2010 byl střed města zaplaven 
veřejnou dopravní obsluhu základních předpokládáno dle hydrogeologického vodami z tohoto povodí ještě dříve, než 
potřeb nových obyvatel, ke zvětšení roz- posudku, bude provedena na dně jámy dorazila povodňová vlna z Jizerských hor 
sahu zpevněných a nepropustných ploch, dodatečná geologická sonda za účelem po Jeřici.
ke zvýšení pojezdů techniky pro zimní zjištění přesné hloubky propustných Zvyšováním rozsahu zpevněných nepro-
údržbu komunikací na nových parkovištích zemin, se závěrečným posouzením poměrů pustných ploch v povodí této údolnice bez 
zejména v noci a zmenšení ploch veřejně hydrogeologem. Pokud toto nastane, dá se patřičných odborně prověřených výpočtů 
přístupných a ploch zeleně, lze oprávněně předpokládat, že dojde k odtěžení možných reálných situací a provedených 

SITUAČNÍ PLÁN

záměru výstavby bytového domu
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protiopatření se rozsah možných škod bytového domu není realizována. Součas- V. Závěr
a rizika povodňového nebezpečí v ně v této souvislosti upozorňuje na nález Prakticky všichni obyvatelé bydlící v blíz-
blízkém okolí údolnice výrazně Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 25/15 kosti navrhovaného bytového domu 
zvyšují. („Ústavní soud pak konstatuje, že z čl. 11 sídliště Střelecký Vrch jsou proti výstavbě 
Předložená dokumentace však s tímto Listiny neplyne právo vlastníka nemovi- předmětného domu, protože vědí, že se 
jednoznačně negativním dopadem stavby tosti přilehlé k místní komunikaci na její jim jen sníží bytový komfort, zvýší hustota 
v území vůbec nepočítá. připojení.“).    osídlení a dojde ke zbytečnému zásahu do 

vzrostlé i další zeleně.  Investor  tvoří svůj 
IV. 2) Nesouhlas s uložením inženýrských produkt jen jako byznysový plán, zcela bez 
Nesouhlas vlastníka pozemků sítí a jejich přípojek pro předmětný ohledu na stávající místní obyvatele. I 
dotčených stavbou bytový dům do pozemků ve vlastnictví proto je stanovisko Města Chrastava 
 Jako vlastník vydává Město Chrastava města Chrastava. jednoznačné a je zásadně nesouhlasící s 
následující nesouhlasy: Vzhledem k tomu, jak sám přiznává předmětnou stavbou. Město Chrastava 
1)  Nesouhlas s napojením předmětného žadatel ve své žádosti, má být dotčen sdělilo písemně stručně svůj zásadní 
bytového domu na komunikaci ve majetek Města Chrastavy a Město nesouhlas v souvislosti s předloženou 
vlastnictví Města Chrastava.  Tento Chrastava potřebný souhlas neudělí, studií pod č.j.  11/2021 již 19.04.2021 
nesouhlas vydává vlastník Město Chra- nemůže žadatel naplnit svojí zákonnou (převzato 21.04.2021) a následně ho 
stava jako své stanovisko ve smyslu § 10 p o v i n n o s t  p r o  r e a l i z a c i  s t a v b y  zopakovalo při ústním jednání v kanceláři 
(4) b) zák. č. 13/1997 Sb., ve znění stanovenou § 184a (1) SZ (doložit souhlas starosty města dne 26.04.2021.
pozdějších předpisů, v zájmu samotného vlastníka pozemku).                                             Ing.  Michael   C a n o v ,
investora, již nyní ve stadiu, kdy stavba                                                       starosta města

Informace ze Zastupitelstva a  Rady města Chrastava

Usnesení Rady města Chrastava č. 2021/ 17 dne 1. listopadu 2021
RM na své schůzi projednalo a usneslo se takto: 
-   s c h v á l i l a                         
v návaznosti na usnesení čj. 2019/14/IX odst. 2 ze dne 14. října 2019, 
1.  aktualizaci stávající platné Nájemní smlouvy čj. N/75/2010 uzavřené dne 29. prosince 2010 na pronájem části pozemku par. č. 381/1 o 

2výměře cca 24 m , v k. ú. Dolní Chrastava, panu Zbyňku Novákovi, za cenu 750,- Kč za kalendářní rok, vč. návrhu nájemní smlouvy čj. 
N/52/2021 
2.  aktualizaci stávající platné Nájemní smlouvy čj. N/74/2010 uzavřené dne 29. prosince 2010 na pronájem části pozemku par. č. 381/1 o 

2výměře cca 24 m , v k. ú. Dolní Chrastava, panu Zdeňku Novákovi, za cenu 750,- Kč za kalendářní rok, vč. návrhu nájemní smlouvy čj. 
N/53/2021 
-  s c h v á l i l a     
zřízení věcného břemene čj. VB/15/2021 na pozemku par. č. 770/1, v k. ú. Dolní Chrastava, který je ve vlastnictví České republiky a s právem 
hospodařit pro Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby
„Odkanalizování objektu zkušební stanice Chrastava, Bílokostelecká čp. 208“, za cenu 4.840,- Kč vč. DPH a náklady spojené se zřízením 
věcného břemene
- s c h v á l i l a                                   

2 2záměr pronajmout část pozemku par. č. 1334/1 o výměře cca 500 m – trvalý travní porost, v k. ú. Horní Chrastava cca 200 m za účelem 
2zřízení zahrady a cca 300 m  za účelem údržby zeleně, pronájem na dobu neurčitou, nejdéle však do zápisu komplexní pozemkové úpravy 

do katastru nemovitostí 

- v z a l a   n a   v ě d o m í    seznam akcí financovaných z Fondu bydlení v roce 2022
- s c h v á l i l a
návrh Smlouvy o partnerství s Libereckým krajem, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 v rámci projektu „Studie proveditelnosti 
protipovodňových opatření obcí na Lužické Nise“ 
- s c h v á l i l a
návrh Smlouvy o společném zadávání veřejných zakázek a spolupráci s Libereckým krajem, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 při realizaci 
stavební akce „Bezpečnostní opatření v ul. Vítkovská
- s c h v á l i l a
v souladu s § 31, odst. 1, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
odpisové plány zřízených příspěvkových organizací na rok 2021 sestavené v souladu s ustanovením ČÚS č. 708

a) Základní škola Chrastava, náměstí 1. máje 228, okres Liberec, příspěvková organizace, IČ 72741643
b) Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69, příspěvková organizace, IČ 72741724 
c) Mateřská škola, Chrastava, Revoluční 488, příspěvková organizace, IČ 72741881 
d) Školní jídelna Chrastava, Turpišova 343, okres Liberec, příspěvková organizace, IČ 69411123

- v z a l a   n a   v ě d o m í
oznámení ředitelky příspěvkové organizace Školní jídelna Chrastava, Turpišova 343, okres Liberec – příspěvková organizace o čerpání 
rezervního fondu v roce 2021 z důvodu nutnosti opravy konvektomatu 
- s c h v á l i l a
pojistnou smlouvu č. 4686565068 Pojistná smlouva – sdružené pojištění vozidla FORD TRANSIT CONNECT, VIN WF05XXWPG5MA48330 
s Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00  Praha 1, IČO: 45272956 
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- v z a l a   n a   v ě d o m í   zápis č. 2021/11 z jednání bytové a sociální komise ze dne 27. 10. 2021 
1) RM   r o z h o d l a    uzavření smlouvy o nájmu bytu panu Marcelu Másílkovi 
-  j m e n o v a l a
zástupce zřizovatele (Město Chrastava) příspěvkové organizace „ZŠ Chrastava, náměstí 1. máje 228 okres Liberec  -  příspěvková 
organizace“ do Rady školy na období od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2024 paní Evu Kaškovou bytem Chrastava, Polní 217 a paní Zitu 
Václavíkovou bytem Chrastava, Liberecká 263

Usnesení Rady města Chrastva č. 2021/18 dne 22. listopadu 2021
Rada města na svém zasedání projednala a se změnou právní subjektivity, z MUDr. 2. návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem: 
usnesla se takto: Matěje Tvrzníka, IČ 09671056, na Stanislav Záhon, Karolíny Světlé 99/37, 
- s c h v á l i l a                                      společnost MAT PRAKTIK s. r. o., IČ 460 07 Liberec 7, IČ: 86736558 na realizaci 
v návaznosti na své usnesení 2021/14/V 11962844, zastoupené jednatelem MUDr. bazaru použitých věcí na sběrném dvoře v 
odst. 2 ze dne 22. září 2021 pronájem částí Matějem Tvrzníkem rámci veřejné zakázky „RE-USE centrum“ 
pozemků par. č. 69 – zahrada o výměře cca -  s c h v á l i l a - p o v ě ř i l a   

2 1. uzavření Dohody čj. D/13/2021 s paní vedoucího ORM podpisem smluv o zapojení 27 m , v k. ú. Chrastava II, a par. č. 156/2 – 
2 Magdalénou Jančovou, o ukončení Smlouvy podnikajících osob do obecního systému ostatní plocha o výměře cca 21 m , v k. ú. 

o nájmu pozemku uzavřené dne 1. 9. 1993 odpadového hospodářství dle § 62 odst. 2 Dolní Chrastava, paní Toušová Monika, za 
2 ve znění Dodatku č. 1 čj. N/50/2008 ze dne zákona o odpadech.  Návrh vzorové cenu 1.069,- Kč/rok, cca 28 m  za účelem 

2 16. 6. 2008 na část pozemku par. č. 309/5 o smlouvy zřízení zahrady a cca 20 m  za účelem 
2 - p r o j e d n a l a   a   d o p o r u č i l a   výměře cca 62 m , v k. ú. Dolní Chrastava, ke manipulační plochy, vč. návrhu nájemní 

   s c h v á l i tdni 31. 12. 2021 a pověřila starostu jejím smlouvy čj. N/76/2021 
rozpočtové provizorium a investiční plán na podpisem- s c h v á l i l a           
rok 2022 dle § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o 2. v návaznosti na bod 1. záměr pronajmout 1. zřízení věcného břemene na pozemku 
rozpočtových pravidlech územních část pozemku par. č. 309/5 – ostatní plocha par. č. 720/1 v k. ú. Andělská Hora u 

2 rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů o výměře cca 62 m , v k. ú. Dolní Chrastava Chrastavy, ve prospěch společnosti ČEZ 
2 - p r o j e d n a l a   a   d o p o r u č i l a   Distribuce, a. s., jímž dojde k zajištění cca 20 m za účelem postavení plechové 

2    s c h v á l i tstrpění umístění, zřízení a provozování garáže a cca 42 m za účelem příjezdu ke 
5. změnu rozpočtu a investičního plánu – stavby „IP-12-4012208 LB – Andělská garáži, s podmínkou údržby tohoto 
rozpočtové opatření na rok 2021 dle ust. § hora, ppč.404/19, vNN, svod + kNN“, vč. pozemku a pozemku bezprostředně okolo 
16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o garáže
pravidlech územních rozpočtů, ve znění zřízení věcného břemene čj. SBS/26/2021 - s c h v á l i l a 
pozdějších předpisů 2. zřízení věcného břemene na pozemku 1. hodnocení a zadání veřejné zakázky 
- s c h v á l i l apar. č. 48/1 v k. ú. Chrastava II, ve prospěch „Oprava hasičského vozidla Tatra T815“ na 
na základě žádosti darovací smlouvu pana Jiřího Coufala, jímž dojde k zajištění základě Protokolu o posouzení a hodnocení 
DR/16/2021 – finanční dar ve výši 11.100,- strpění umístění, zřízení a provozování nabídek v souladu s § 6 a § 27 zákona č. 
Kč pro TJ Spartak Chrastava, spolek, oddíl stavby „Plynovodní přípojka pro objekt RD 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 
volejbalu-nohejbalu, Turpišova 292, 463 p. Jiřího Coufala na parc. č. 39/2, ul. zakázek a se Směrnicí Rady města 
31  Chrastava IČ 46744657 za záslužnou Ještědská 500, Chrastava“, vč. návrhu Chrastava č. 1/2020 o zadávání veřejných 
činnost a šíření dobrého jména města smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení zakázek a přidělila zakázku zhotoviteli: 
Chrastava dobrovolnickou pomocí při věcného břemene čj. SBS/27/2021 ANZA s.r.o. Okružní 678, Bílé Předměstí, 
likvidování následků tornáda na Moravě   - s c h v á l i l a 530 03 Pardubice, IČ: 42937256
- s c h v á l i l a1. záměr přechodu práv a závazků 2. návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem: 
v souladu s § 30, odst. 4 zákona č. vyplývajících ze stávající Nájemní smlouvy ANZA s.r.o. Okružní 678, Bílé Předměstí, 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech p ro sto r u  s lou ž í c í h o  p o d n i k á n í  č j .  530 03 Pardubice, IČ: 42937256 na opravu 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších N/25/2019 ze dne 25. 9. 2019 na pronájem hasičského vozidla CAS 32 Tatra 815 v 
předpisů, převod finančních prostředků ordinace všeobecného praktického lékaře o rámci veřejné zakázky „Oprava hasičského 

2 příspěvkové organizace Základní škola a celkové výměře 67,2 m , prostory vozidla Tatra T815“
Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 - - s c h v á l i l a nacházející se ve druhém nadzemním 
příspěvková organizace, IČ: 72741724 z návrh smlouvy o dílo na vypracování podlaží zdravotního střediska v Polní ul. čp. 
rezervního fondu do fondu investic projektové dokumentace na akci „Chrasta-175 v Chrastavě, v souvislosti se změnou 
- s c h v á l i l ava – splašková kanalizace v ulici Frýd-právní subjektivity, z MUDr. Jaroslavy 
žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu lantská“ se zhotovitelem ATELIER VH s.r.o., Kudláčkové, IČ 49108212, na společnost 
Odboru umění, literatury, knihoven, Krkonošská 607/6, 460 07 Liberec 3, IČ: PRAKTIK Chrastava s. r. o., IČ 11965070, 
kulturních a kreativních průmyslů, 04898036 zastoupené jednatelkou MUDr. Jaroslavou 
Maltézské nám. 471/1, 118 11 Praha 1 na - s c h v á l i l a Kudláčkovou
podprogram Informační centra veřejných 1. hodnocení a zadání veřejné zakázky „RE-2. záměr přechodu práv a závazků 
knihoven (VISK3) v rámci programu Veřejné USE centrum“ na základě Protokolu o vyplývajících ze stávající Nájemní smlouvy 
informační služby posouzení a hodnocení nabídek v souladu s p ro sto r u  s lou ž í c í h o  p o d n i k á n í  č j .  
- s c h v á l i l a§ 6 a § 27 zákona č. 134/2016 Sb. o N/39/2020 ze dne 24. 11. 2020 na 
smlouvu o implementaci knihovního systé-zadávání veřejných zakázek a se Směrnicí p r o n á j e m  o r d i n a c e  v š e o b e c n é h o  
mu KOHA a katalogu VUFIND č. 73/2021 Rady města Chrastava č. 1/2020 o zadávání praktického lékaře o celkové výměře 58,8 

2 - v y d a l a   z á s a d n í   n e s o u h l a s n é   veřejných zakázek a přidělila zakázku m , prostory nacházející se ve druhém 
s t a n o v i s k ozhotoviteli: Stanislav Záhon, Karolíny nadzemním podlaží zdravotního střediska 
k žádosti Okresního stavebního bytového Světlé 99/37, 460 07 Liberec 7, IČ: v Polní ul. čp. 175 v Chrastavě, v souvislosti 
družstva Kamenická č. p. 1213, 460 06 86736558
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Liberec VI – Rochlice, IČ: 00224138 ze dne zřízení věcného břemene čj. VB/16/2021 ve umístění a provozování cyklostezky v rámci 
10. 11. 2021 o souhlas s umístěním a prospěch města na pozemcích par. č. 856 a stavební akce „Cyklostezka Chrastava – Bílý 
povolením stavby „Bytový dům Střelecký 855/3, oba v k. ú. Dolní Chrastava, které Kostel, km 12,974 – 13,555, SO 101 
Vrch, Chrastava, k. ú. Chrastava I, č. jsou ve vlastnictví České republiky a s Komunikace“, za cenu 6.675,- Kč a náklady 
parcely 771/1 a 771/5.“ právem hospodařit pro Povodí Labe, státní spojené se zřízením věcného břemene
- s c h v á l i l a                                   podnik, jímž dojde k zajištění strpění 

 

Zprávy z městského úřadu

Z deníku Městské policie – 10/ 2021

Kanalizace ve Vítkovské ulici je hotová

Vlastníkům a spoluvlastníkům pozemků u silnice I/13 ve Městě Chrastava

MĚSTSKÁ POLICIE CHRASTAVA

603 941 561   603 347 676

Řešení přestupku na úseku občanského Činnost MP Chrastava
soužití. Událost vyřešena dle zákona. Kontrola okrajových částí města – Vítkov, 
Na základě tel. oznámení řešení verbálního Vysoká, Víska, Kolonka Andělská Hora, 
napadání sousedů osobou zjevně psychicky Barandov, přehrada Luční, Opakované 
narušenou. Na místě bylo zjištěno, že oso- kontroly zahrádkářských kolonií
ba se zjevně neorientuje v prostoru ani Kontroly dopravní situace v centru města a 
čase. Po konzultaci s lékařem byla na místo okolí a přilehlém okolí
přivolána RZS Liberec, která výše uvedenou 

Dohled nad dodržováním nočního klidu a 
osobu převezla na psychiatrické oddělní 

veřejného pořádku v celém katastru obce KNL. 
Chrastava a Stráž nad NisouPři kontrolní činnosti v katastru obce, bylo 

- v nočních hodinách spolupráce s zastaveno motorové vozidlo, jehož řidič byl 
OO PČR Chrastava při kontrole podezřelý ze spáchání přestupku proti 

místo přivolána hlídka PČR, která celou chatových oblastí, kontrole motoro-bezpečnosti a plynulosti v silničním provo-
událost dále převzala k dalšímu šetření. vých vozidel a jejich řidičů (kontroly zu. Při následné kontrole řidiče, bylo 
Spolupráce se zdravotnickou záchrannou 

na alkohol, drogy, odcizené RZ, odci-zjištěno, že daná osoba má vysloven platný 
službou Liberec.

zákaz řízení. Jelikož, zde bylo důvodné zená motorová vozidla, osoby v pá-
Odchyt toulavých zvířat v katastru obce a 

podezření ze spáchání trestného činu (ma- trání).
předání majiteli:  3x.

ření výkonu úředního rozhodnutí), byla na 

Kanalizace ve Vítkovské ulici, po které tolik volali a za kterou tolik bojovali desítky let její obyvatelé, je prakticky hotová. Zbývají již jen práce 
v jedné postranní uličce. Od pátku 5. listopadu již nebude nutné používat objížďku Sportovní ulicí, průjezd Vítkovskou ulicí bude uvolněn (s 
výjimkou 15. listopadu, kdy se bude na jednom úseku ještě asfaltovat).  Děkujeme tímto všem, především obyvatelům Vítkova za 
pochopení nutnosti objížďky po dobu realizace akce. 

Komunikace a chodník v roce 2022 
První část trojboje ve Vítkovské ulici je již téměř za námi. Příští rok se však přidají další dvě. Rekonstrukce krajské komunikace a výstavba 
zbrusu nového chodníku. V tuto chvíli se již připravuje společné výběrové řízení na tyto dvě akce. 
Chrastava dne  2. 11. 2021                                                                                                      Michael Canov, starosta  

Vážení vlastníci a spoluvlastníci  pozemků sousedících se silnicí  I. třídy č. I/  35  v Městě Chrastava.
      Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Liberec je správcem dálnic a silnic I. třídy na území Libereckého kraje a odpovídá za jejich řádný stav, 
sjízdnost a vytváření podmínek pro bezpečný provoz na nich, přičemž zajišťuje i odbornou péči o porosty na silničních pozemcích a dalších 
pozemcích, jejichž správu vykonává., a to i ve Vaší obci. Pří tom však  ctí vlastnická práva  Majitelů sousedních pozemků a  zásadně na ně 
nevstupuje.
    S přihlédnutím ke klimatickým vlivům, jakož i vlivu kůrovcové kalamity a s ní souvisejícím  oslabením porostů a výrazným zhoršením 
jejich zdravotního stavu, které mohou mít vliv na celkové zhoršení stavu lesních porostů a stromů rostoucích mimo les, jakož i stav půdy, v 
níž jsou tyto stromy zakotveny, a to ať již jako stromy rostoucí mimo les či jako stromy, které jsou součástí lesního porostu  v sousedství 
silničních pozemků tamtéž, po nichž je vedena silnice I. třídy č. I/ 35, která je vlastnictví České republiky a jejíž správu vykonává ŘSD, 
Správa Liberec, oslovujeme tímto  upozorněním na ustanovení §§ 35, odst. 1. zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. 
Povinnost  tam uvedená je povinností trvalou, tedy trvá po celou dobu existence Vašeho vlastnického práva k pozemku. Proto Vás 
současně žádáme, abyste  provedli kontrolu svých porostů vzdálených cca do třiceti metrů od krajnice pozemní komunikace na 
pozemcích, které vlastníte či z jiného titulu užíváte a provedli případně opatření k zamezení pádu stromů či jejich částí do  této komunikace.
    Dovolujeme si upozornit Vás, že i Občanský zákoník č. 89/2018 Sb. v svém ustanovení §§2900 a následujících ukládá obecnou povinnost 
předcházet škodám, jejíž zanedbání zakládá odpovědnost za škodu vzniklou tímto zanedbáním, přičemž nelze vyloučit ani odpovědnost 
trestněprávní.
     Proto Vás žádáme, abyste  po seznámení s touto výzvou  provedli prohlídku Vámi vlastněného porostu a sdělili nám její výsledek a v 
případě, že budete provádět konkrétní patření v porostu popsaného výše, pak i jejich popis a specifikaci rozsahu těchto opatření.
     Věříme, že v součinnosti s Vámi se podaří eliminovat rizika pádů stromů a jejich částí na pozemní komunikace, tak, jako se  v uplynulých  
třech letech a za Vaši vstřícnost a spolupráci děkujeme.                                                                                 Ing.  Jan Wohlmuth, ředitel  Správy Liberec
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Vánoční provoz Městského úřadu v Chrastavě

Vánoční provoz hřbitova

Vánoční provoz sběrného dvora

Dnes 11. listopadu 2021 byly seniorům podávány posilovací dávky 

na předchozím očkování proti covidu 19. Zabránilo se tím 

postupnému poklesu účinnosti vakcíny před šesti měsíci.Tato 

dávka se primárně doporučuje osobám s poruchami imunity, 

chronickými onemocněními a osobám starších šedesáti let.Pro 

předem objednaných 65 osob našeho města bylo vyčleněno 

očkovací centrum v klubu POHODA a TROJLÍSTEK. V příjemném 

prostředí s vřelým přístupem paní MUDr. Kudláčková nejdříve 

poskytla všechny informace k podávané dávce a doporučila po 

aplikaci klidový režim. Na celé akci se podílely a zajistily 

profesionální služby: MUDr. Jaroslava Kudláčková, zdravotní sestra 

Věra Olivová, Hana Urbanová, Alena Fryková a celý pečovatelský 

tým DPS Chrastava. Děkujeme za zdravotní péči.

                                                                                                    Jana Eichlerová

Preventivní a posilovací dávka

COVID-19

 

SBĚRNÝ DVŮR
CHRASTAVA

BĚŽNÁ PROVOZNÍ DOBA

(o vánočních svátcích viz výše)

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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I když doba příliš kultuře nepřeje, uspořádal Společenský klub příjemnou kulturní akci v 
podobě „Návštěvního dne u Miloslava Šimka“. Zábavný pořad se uskutečnil v kině v pondělí 
22. listopadu 2021.

Z Prahy dorazila sedmičlenná skupina umělců – bývalých spolupracovníků Šimka a 
Grossmanna. S pásmem písniček, povídek, scének a vyprávěním vystoupili Jiří Krampol, 
Luděk Sobota, Viktor Sodoma, Petr Jablonský, Miluška Voborníková, Adriana Sobotová a 
Jana Mařasová. Celý pořad byl doplněn videoprojekcí z Divadla Semafor. Představení nebylo 
jen nostalgickou vzpomínkou, ale především diváky pobavilo a rozesmálo.

                                                                                                       Jitka Marxová – infocentrum Chrastava

V pondělí 25. října 2021 proběhl v kostele sv. Vavřince koncert k výročí založení samostatného Československého státu. Vystoupil, jako již 
tradičně, pěvecký sbor Ještěd pod vedením pana sbormistra Marka Müllera. Jako první zazněla státní hymna a pak následoval projev 
starosty města. Návštěvníci  se mohli zaposlouchat do nejen do českých lidových písní, ale také  do skladeb duchovních. 

                                                                                                                                                                                   Bc. Pavel Urban, vedoucí Společenského klubu

Návštěvní den u Miloslava Šimka

Koncert v kostele u příležitosti vzniku samostatného Československého státu

Kultura – události / pozvánky
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PROGRAM KINA
DIGITÁLNÍ MÌSTSKÉ KINO CHRASTAVA

Změna programu vyhrazena!

PROSINEC 2021

Pátek 3.prosince v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI cezna spojuje evropské mýty se současným světem, natáčelo se 
O ČERTOVI A JINÉ VÁNOČNÍ POHÁDKY – ČR – v Česku.                         
animované pásmo – 63 minuty – přístupný
Animované pásmo vánočních pohádek, které přináší to nejlepší z Pátek 17.prosince v 19:00 hodin
české animace a tradičních příběhů a tradic. Hlavní součástí pás- ZNÁMÍ NEZNÁMÍ – ČR – komedie – 95 minut – nevhodný do 
ma je pak nejnovější pohádka O čertovi natočená na námět stej- 12 let
nojmenné knihy výtvarníka Pavla Čecha. Santa Klaus je sice milý Komedie o tom, že i ti, které dobře známe, pro nás můžou být 
strejda a leccos dovede, ale do české zimy patří Mikuláš, Ježíšek, naprostými cizinci. Stačí, když se během jednoho večera jen tak 
koledy, vánoční ozdoby a samozřejmě, že i čerti a kominíci! pro zábavu rozhodnou sdílet všechny zprávy a hovory ze svých 

           mobilů.       Vstupné: 140 Kč

Pátek 3.prosince v 19:00 hodin Pondělí 20.prosince v 16:15 hodin 
TADY HLÍDÁME MY – ČR – komedie – 96 min – přístupný SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA – USA – dobrodružný – 
Lesní inženýr Ivan (Lukáš Vaculík) se zamiloval do vědkyně Julie české znění – 149 minut – přístupný
(Jitka Ježková). Po svatbě si pořídili penzion v samotném srdci Vůbec poprvé ve filmové historii je odhalena totožnost Spider-
malebné Šumavy, kam se nastěhovali s Juliinou šestnáctiletou Mana a náš dobrý soused již nedokáže oddělit svůj běžný život 
dcerou Kačkou (Veronika Divišová) a jejím psem, jezevčíkem Hu- od riskantního života superhrdiny. Spider-Man požádá o pomoc 
gem...                                                                   Vstupné: 130 Kč DoctoraStrange. Jenže tím rozpoutá nebezpečný chaos, jenž mu 

dá poznat, co to opravdu znamená být Spider-Man.
                       Pátek 10.prosince v 16:30 hodin – HRAJEME PRO DĚTI

TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2 – ČR – pohádka
Příběh napraveného loupežníka Karaby, jeho odvážné dcery Anič- Pondělí 20.prosince v 19:00 hodin
ky, trochu nešikovného prince Jakuba a dalších postav opustili BENEDETTA –Francie – drama – české titulky - 127 minut – 
tvůrci ve chvíli, kdy každá pohádka končí. Zlo bylo potrestáno, přístupný od 15 let
dobro zvítězilo a s ním i láska Aničky a Jakuba. A po letech… Schopnost konat zázraky vynese charismatické Benedettě (Vir-
Z Jakuba je král, z Aničky královna a rodina se rozrostla o zvída- ginie Efira) koncem 17. století výsadní postavení v toskánském 
vou princeznu Johanku. klášteře. Když její slabost pro mladou a živelnou Bartolomeu pře-

roste v nespoutanou vášeň, začíná hra plná intrik sahající do vyš-
ších pater italské církve. Erotické drama legendárního Paula Ver-
hoevena (Základní instinkt), natočené podle skutečného příběhu.

Pátek 10.prosince v 18:30 hodin                    Vstupné: 100 Kč
WEST SIDE STORY – USA – muzikál – české titulky – 

156 minut – přístupný
Pondělí 27.prosince v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI

Adaptace legendárního stejnojmenného muzikálu WestSide Story, 
ZPÍVEJ 2 – USA – animovaný – české znění - 110 minut 

v režii Stevena Spielberga, vypráví příběh zakázané lásky a 
Velké sny a ještě větší hudební hity. To je svět BusteraMoona, od-

rivality mezi dvěma pouličními gangy.                  Vstupné: 130 Kč
vážného koaláka, který se odhodlal uspořádat největší talentovou 
show. A i když musel Buster zdolávat překážky, které by porazily 

Pondělí 13.prosince v 16:30 hodin – PŘEDSTAVENÍ (NEJEN) slona, tak v animované komedii Zpívej uspěl. A protože s jídlem 
PRO SENIORY roste chuť, čekají v pokračování na Bustera a jeho partu zpěváků 
KAREL – ČR – životopisný – 127 minut – přístupný mnohem větší výzvy.    
Celovečerní dokumentární film Karel přináší ojedinělý pohled do 
soukromí a do duše Karla Gotta. Renomovaná režisérka Olga 

Pondělí 27.prosince v 19:00 hodinMalířová Špátová natáčela s Karlem Gottem po dobu celého jed-
MATRIX RESURRECTIONS- USA – akční – české titulky – noho roku a díky jeho upřímné otevřenosti vznikl nezvykle osobní 
148 minut - nevhodný do 12 letaž intimní pohled na život slavného zpěváka, jaký se doposud ši-
Již téměř dvacet let žije Neo (KeanuReeves) zdánlivě poklidný roké veřejnosti, ani jeho skalním příznivcům, nenaskytl.
život jako Thomas A. Anderson v San Franciscu. Navštěvuje te-        
rapeuta, který mu předepisuje modré pilulky. Potkává každý den 
Trinity (Carrie-Anne Moss), ale navzájem se nepoznávají. 

Pátek 17.prosince v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI Jednoho dne narazí na Morphea, který mu nabídne červenou 
DRAČÍ PRINCEZNA – Norsko – pohádka – ČZ – 82 minut pilulku, aby znovu otevřel svou mysl Matrixu.      Vstupné: 130 Kč
Jsou Vánoce, všude znějí koledy a ve městě se objevil drak. 
Vlastně spíš malý vystrašený dráček, který sem zabloudil z bájné 
dračí země. Spřátelí se s ním devítiletá Sára, do party přiberou 
kamaráda Mortimera a všichni společně převrátí letošní svátky 
klidu a míru vzhůru nohama. Rodinné dobrodružství Dračí prin-

Vstupné: 100 Kč, děti do 15 let – 50 Kč

Vstupné: 100 Kč, děti do 15 let – 50 Kč

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

                  Vstupné: 120 Kč, v předprodeji IC Chrastava 90 Kč

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

Vstupné: 100 Kč, senioři – 60Kč

Šťastný a zdravý rok 2022
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Společenský klub Vás srdečně zve do Vavřince a prodej andílků od Veroniky 
městské galerie na vánoční výstavu a Hajslové.
výstavu betlémů, která se koná od 24. 11. Výstava je přístupná ve všední dny od 9:00 
2021 do 6. 1. 2022. – 16:00 hod., v pátek 23. 12. pouze do 
Čeká na vás více jak čtyřicet betlémů, 14:00 hod. a od 27. 12. – 30. 12. 2021 od 
můžete se seznámit s vánočními zvyky, s 9:00 – 15:00 hod. Samozřejmě výstava 
Vánocemi ve světě a prohlédnout si proběhne podle platných hygienických 
výrobky dětí MŠ. Součástí výstavy je prodej opatření dle nařízení vlády ČR.
vánočních výrobků Sdružení Tulipan, Přejeme vám klidné, šťastné a spokojené 
AzylPes Krásný Les, Oblastní charity vánoční svátky.
Liberec – Domov pokojného stáří sv.         Jitka Marxová – infocentrum Chrastava

Pozvání do galerie a informačního centra 

 Kuželkářský sport v Chrastavě byl v se- obuv s podrážkou, která nezanechává na tu. Bez těchto finančních prostředků a 
zoně 2021 poznamenán, tak jako jiné zemi čáry. Příjem z pronájmu pomáhá podpory vedení Spartaku Chrastava,  by 
sporty omezením v důsledku protico- pokrývat oddílu částečně náklady na bylo velice obtížné udržet  toto sálové 
vidových opatření. V kuželně neprobíhala údržbu, energie a prostředky potřebné k sportoviště na potřebné úrovni.      
v jarním období klasická sportovní a provozu sportoviště.    Závěrem bych chtěl za všechny kuželkáře 
zábavná činnost.       V podzimní části krajského přeboru KP1 pozdravit naše příznivce i všechny bývalé 
 V mimosoutěžní činnosti kuželkáři v úno- 2021/2022 jsme stačili odehrát několik členy oddílu a sportovce-amatéry, kteří si 
ru, stejně jako každý rok, plánovali uspo- úvodních  utkání a soutěž pokračuje. k nám chodí zahrát.  Těšíme se na shledání 
řádat další ročník memoriálu našeho dlou- Pokračování Krajského přeboru bude ve zdraví a v lepším,  kuželkářskému 
hodobého předsedy Norberta Husáka za záležet na vývoji pandemie.  Nebude to sportu příznivějším  čase.
účasti tradičního soupeře, kuželkářů ze lehké a jednoduché, zvýšila se sportovní Všem našim příznivcům si dovolujeme 
ZIPHONY ZITTAU. Letos se nám to vzhle- úroveň.  Do KP1 totiž  spadla po pandemii popřát vše nejlepší do nastávajícího roku 
dem k situaci nepodařilo. výkonná  družstva z divize.   V neposlední 2022 s přáním, aby se do společnosti 

řadě je třeba poděkovat za podporu i   Vydařená tradiční sportovní akce navrátil klid, porozumění a hlavně zdraví.
finanční pomoc, která je poskytována proběhla až začátkem září v Žitavě.  Pro-
sportovním klubům formou vypsání Gran-běhlo sportovní klání o putovní pohár             Za oddíl kuželkářů  František Vokoun                                                                                                                                    

starosty města ZITTAU. Velice dobrým vý-
konem jsme kuželkáře ze Žitavy přehráli. 
Celá sportovní akce proběhla v přátelské 
atmosféře. Vyhlášení výsledků s předáním 
putovního poháru provedl místostarosta 
Saské Žitavy. 
   Pokud se týká využití kuželny veřejností, 
snažíme se maximálně všem zájemcům 
vyhovět. V jarním období byl provoz 
kuželny uzavřen a akce s veřejností zapo-
čaly v srpnu, kdy se situace zlepšila.  Zatím 
byli všichni spokojeni a užili si tento 
atraktivní sport. Naším zájmem je přivítat 
především zájemce o sportovní hru, 
neměly by tedy pronájmy sloužit pouze 
jako azyl pro různé oslavy. Bližší informace 
o možnosti pronájmu najdete na našich 
stránkách www.kuželnachrastava.cz. K 
vlastnímu hraní je nutná sportovní sálová 

Kuželkářský sport v Chrastavě v roce 2021

Sportovní zprávy
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Děti z rybářského kroužku se jako v pře-
dešlých letech zúčastnily halových závodů 
v rybolovné technice. Závod se konal 13. 
listopadu ve Frýdlantě v Čechách. Jedná se 
o jednu z částí, ze kterých se skládá i soutěž 
Zlatá udice, které jsme se letos také účast-
nili.
O čem závody vlastně jsou? Skládají se ze 
dvou disciplín, jednou je skish (hází se na 
jeden terč) a druhou disciplínou je arenberg 
(hází se na terč ležící na plachtě). Každý z 
účastníků se pak musí trefit do terče urči-
tého průměru. Používají k tomu prut, na 
němž mají přivázané závaží ve tvaru kapky. 
Hází se z pěti vzdáleností od 10 m do 18 m a 
na každém stanovišti má každý závodník 
dva hody a celou sérii projde dvakrát.
Závody probíhají v tělocvičně. Na chod-
bách, popřípadě v šatně je vždy připraveno 
občerstvení.
A výsledek? Jako tým jsme se umístili na 
třetím místě. A z jednotlivců jsme si přivezli 
zlatou a stříbrnou medaili v kategorii 
žákyně + juniorky a dvě stříbrné v žácích a 
juniorech.
    Tereza Richterová, ČRS, z.s., MO Chrastava

Ve dnech 29. a 30. 9. 2021 v pěti cvičebních hodinách proběhlo zapojení do celorepublikové sokolské akce „Sokol spolu v pohybu“. Na 
cvičebních hodinách se podílelo 10 cvičitelek a zúčastnilo se 71 převážně cvičenek. Potěšilo nás, že si mezi nás našlo cestu i několik nových 
cvičenek. Pro všechny dětské cvičence a i dospělé cvičenky byly připraveny drobné dárky se sokolskou tématikou. Motem akce bylo: „Není 
důležitý výkon, ale dobrý pocit z pohybu – přidejte se k nám.“ Akce byla konána za materiální podpory České obce sokolské a finanční 
podpory Města Chrastava, čímž našim pravidelným podporovatelům mnohokrát děkujeme.

V pondělí 4. října 2021 se ve vestibulu Krajského úřadu v Liberci konala vernisáž k výstavě „Pod křídly Sokola“, která byla otevřena 
veřejnosti až do 29. října 2021. Výstava mimo jiné připomínala mnohaletou práci v letošním roce zesnulé Jariny Žitné, která se navždy 
zapsala do životů mnoha z nás.

Ve středu 6. října 2021 se v Krajské vědecké knihovně konala poutavá přednáška bratra Miroslava Brožka na téma „Historie Sokola na 
Liberecku“, které se účasnily zástupkyně naší jednoty stejně jako předešlé vernisáže.

V pátek 8. října 2021 odpoledne jsme vyjeli na akci pořádanou nejpočetnější jednotou nejen Župy Ještědské, TJ Sokol Turnov. Po slav-
nostním zahájení na náměstí jsme se průvodem přesunuli k sokolovně, kde byl po pietním obřadu u sochy zakladatele Sokola Miroslava 
Tyrše a pomníku padlých sokolů z Turnovska připraven ve dvou cvičebních sálech sportovní program. Starší žákyně si vyzkoušely 
gymnastické nářadí, které v naší jednotě nemáme, a my cvičitelky jsme se zapojily do lekce základů Capoeiry (brazilského bojového umění 
obsahující prvky akrobacie a tance) a důkladně zregenerovaly během kompenzačního cvičení.

Zpráva z činnosti TJ Sokol Chrastava

Rybářský kroužek – halové závody v rybolovné technice
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Ve čtvrtek 14. října 2021 jsme se opět po roční pauze, kdy se s ohledem na epidemiologickou situaci sešlo jen několik cvičitelek, připojili k 
celorepublikové vzpomínkové akci „Památný den sokolstva aneb Večer Sokolských světel“. S ohledem na účast na celožupní vzpomínkové 
akci v Turnově jsme si připoměli tragické události roku 1941, kdy byli v noci ze 7. na 8. října gestapem zatčeni, téměř naráz, všichni sokolští 
činovníci z ústředí, žup i větších jednot a byli mučeni, vězněni a deportováni do koncentračních táborů, v Chrastavě s mírným zpožděním. 
Pouštění plavidel se světýlky za zemřelé sokolské duše na rybníku na Střeleckém Vrchu jsme zakončili stezkou odvahy, po jejímž 
absolvování byli stateční „sokolíci“ odměněni.

Ve čtvrtek 28. října 2021 se naši členové soukromě účastnili akcí pořádaných jinými jednotami, ať už to byl Sokolský běh republiky nebo 
hvězdicový Sokolský výstup na Říp.

Závěrem dovolte, abych jménem jednoty popřála nám všem do nadcházejícího roku především pevné zdraví, vzájemnou toleranci, 
pochopení, porozumění a zdraví pohyb. Také bych chtěla touto cestou poděkovat našim cvičencům i jejich zákonným zástupcům, že se 
chovají zodpovědně a dodržují epidemiologická opatření.

V neposlední řadě děkuji všem našim cvičitelkám a cvičiteli, že i v této pro nás všechny nestandardní době cvičí stále s chutí a rozdávají s 
úsměvem na tváři radost z pohybu. Zvlášť děkuji všem členkám výboru, s nimiž společně točím kolem nezměrné administrativy se 
spolkovou činností spojené.
Chrastava  17. 11. 2021                                                                                                                                  Miloslava Houdová, starostka TJ Sokol Chrastava

 TJ Spartak Chrastava – oddíl zápasu
VARNSDORF / 30. října 2021 Přípravka  A – 10-11 let ml. žáci/žákyně - 12-13 let
Náš oddíl se zúčastnil turnaje přípravek a 30 kg  Ambrož Jakub - 1. místo 59 kg  Musil Štěpán - 3. místo
ml. žáků a žákyň, který uspořádal zápas- 40 kg  Nováková Julie - 3. místo 70 kg  Hazi Karel - 2. místo
nický oddíl místního Slovanu.  Náš  oddíl 55 kg  Čihák Vítězslav - 1. místo 52 kg  Ambrožová Daniela - 1. místo
reprezentovalo celkem 16 mladých nadějí, 

65 kg  Melicharová Nina - 1. místokteří si domů odvezli 16 medailí (9 zla-
tých,4 stříbrné 3 bronzové) . 

Výsledky chrastavských bojovníků :
Přípravka C  - 5 – 7 let
20 kg  Kopecký Mikuláš - 1.místo
21 kg  Sehnoutková Eliška - 2. místo
22 kg  Klečka Václav - 2. místo
29 kg  Hroudová Adéla - 1. místo
45 kg  Musil Radovan - 1. místo
Přípravka  B – 8- 9 let
26 kg  Beran Vojtěch - 1. místo
27 kg  Kopecký Matěj - 3. místo
29 kg  Sehnoutka Vojtěch - 1. místo
29 kg  Palát Adam - 2. místo
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Zápasníci vyrazili do Polska / Dzierzoniów 13. listopadu 2021 
Více než 100 mladších žáků a žákyň z 16 velmi dobře. V silné konkurenci všichni naši ml. žákyně

58 kg  Ambrožová Daniela - 3. místooddílů 4 států (Polsko, Slovensko, vybojovali 3. místa. Nejlepší výkon podal v 
62 kg  Melicharová Nina - 3. místoMaďarsko a Česká republika) se zúčastnilo nejvíce obsazené váze do 29 kg Kuba  Am-
66 kg  Starhoňová Kateřina - 3. místotohoto turnaje. Náš oddíl jelo repre- brož . 
66 kg  Saparová Marta - 3. místo  ml. žáci :                                                       zentovat celkem 6 zástupců  ( 4 ml. žákyně 

29 kg  Ambrož  Jakuba 2 ml. žáci ). Tento turnaj byl teprve druhý 
57 kg  Musil Štěpán - 3. místov tomto roce díky Covidu. A vedli jsme si 

Pomalu nám končí už druhá podivná tak operativně zaměňujeme rozsáhlou mo- čením. Děti a rodiče se dojemně rozloučili s 
sezona. Loni jsme stihli soustředění těsně krou zahradu za suché schodiště penzionu dlouholetou, úspěšnou trenérkou Evou 
před podzimní kovidovou vlnou. Jak to – děti i dospělí se i tak docela zapotili. Před Kaškovou, která se rozhodla ve své činnosti 
bude letos? Podzimní část sezony navzdory tím si všichni střihli testy na postřeh a už nepokračovat a odejít do trenérského 
všem opatřením proti šíření kovidu,  je pozornost. Večerní losování nedělních důchodu. Ale, jak známe Evu, v případě že 
nabitá akcemi – všechna mistrovství, štafet předznamenalo prestižní trénink budeme opravdu hodně potřebovat pomoc, 
celostátní, zemské a v neposlední řadě i nedělního dopoledne. Počasí se v sobotu nenechá nás v tom. Díky. A protože jsou už 
oblastní závody, a tak je těžké  najít termín.  odpoledne snad dostatečně vybouřilo, a skoro tři hodiny,nasedáme do autobusu a 
Nakonec zařizujeme soustředění až na tak nedělní ráno je opět slunečné a opět odjíždíme směr Chrastava.
konec ří jna,  v termínu posledních velice chladné. Jedeme do Jindřichova, kde Ještě závěrem. Byli jsme opravdu velice 
oblastních závodů. A protože jsme loni byli máme připravený  závod štafet na mapě spokojeni s ubytováním a stravováním. 
se zázemím moc spokojeni,vydáváme se do Břízky. Jde o terén členitý a kopcovitý, Jídla byla chutná, hodně zeleniny, ovoce i 
stejného penzionu. Penzion Centrum v docela náročný. Čekatelé na svůj start si zákusky, bezlepková dieta nebyla žádný 
Bedřichově nás přivítal v pátek 22. října našli slunečnou paseku, kde čekání ubíhalo problém. Opravdu perfektní. A ještě něco, 
příjemně vyhřátý. Ale po rozdělení příjemně. Po doběhu posledního závodníka děkujeme maminkám za upečení buchet, 
účastníků do pokojů a chutné večeři jsme uháníme zpět do Bedřichova na oběd. Po všem co připravili tréninky, všem kteří 
odjeli na noční trénink do sedla Maliníku. úklidu a balení se scházíme a hodnotíme roznášeli a stahovali kontroly, všem co nám 
Počasí nám nebylo moc nakloněno a my celé soustředění, které vyvrcholilo lou- pomohli usměrňovat děti a řidiči Liborovi za 
prožíváme noční běhání za asistence 
sněžení, které asi po hodině přešlo v celkem 
vydatný déšť. Vše je provázeno silným 
větrem. Během zahřáté děti i dospělí 
nacházeli útočiště v autobuse, který máme 
na celý víkend k disposici. Po návratu už je 
na programu jen očista a spánek. V sobotu, 
na rozdíl od pátečního večera, se probou-
zíme do jasného a mrazivého dne (-3 °C). Po 
snídani fasujeme místo oběda balíček (byl 
tam i řízek) a odjíždíme na Sychrov, kde se 
koná poslední závod oblastního žebříčku, a 
to  si nemůžeme nechat ujít. Slunce svítí, 
ale zima je pořádná. Závod, vzhledem k 
tomu, že byl jeden z posledních,si užíváme. 
Nakonec jsme měli několik medailových 
umístění. Při návratu do Bedřichova se 
znovu spouští liják. Déšť bubnuje do 
předního skla autobusu a my si uvědo-
mujeme, že odpolední program, závod v 
ražení kontrol, budeme muset opustit. A 

Soustředění kroužku Orientačního klubu Chrastava – Bedřichov 22.–24.10.2021
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bezpečnou jízdu. Škoda jen, že několika 
přihlášeným zabránila v účasti na 
soustředění viróza, kovidová karanténa 
nebo samotný kovid. Věřme, že příští rok už 
bude lepší.

   Pavla Vokálová, OK Chrastava

OB na horských kolech (MTBO) se v našem klubu věnuje pouze rodina Polákova (Veronika W21A, Jaroslav M40A a Tomáš M14). V tomto 
roce, stejně jako vloni, se kvůli Covidu-19 termíny závodů rušily, překládaly, měnily se prostory, např. i z důvodu řádění červnového 
tornáda. K tomu navíc přistoupilo větší pracovní vytížení členů rodiny, takže jejich účast na závodech MTBO se smrskla na prázdninový 

Český pohár v Jesenici 21. - 22. 7. 2021 (pořadatel OK Rakovník), součástí bylo 
sobotní odpolední MČR ve sprintu.
(Sobota - dopoledne / krátká trať: M14  2. Tomáš, M40A  11.  Jarda, W21A  11. 
Veronika
odpolední mistrovství: M14   7. Tomáš, M40A   9. Jarda, W21A   13. Veronika)
V neděli je čekal long, kdy po silné ranní bouřce, která se prohnala prostorem, byly 
podmínky v lese pro jízdu na kole opravdu drsné- samé louže, bláto, popadané 
klacky, mokré kořeny, což všechno kladlo velké nároky na fyzičku. Nejlépe se opět 
vedlo v M14 Tomášovi 3. místo (foto z vyhlášení ), Jarda v M40A  6.  a  Veronika  W21A 
13.
Během prázdnin Tomáš strávil týden v MTBO kempu v jižních Čechách (25. 7. - 1. 8.). 
Závěrečný víkend se zúčastnil závodů MTBO v Rakousku (okolí města Grafenschlagu) 
a vybojoval dvě čtvrtá místa na krátké trati a klasice. Přejeme Tomášovi, aby nadále 
upevňoval svoje pozice v M14 (foto ze závodů).

HORSKÝ ORIENTAČNÍ BĚH (HROB)
6. - 7. 11.2021 se konalo v Jizerských horách 25. MISTROVSTVÍ ČR V HORSKÉM ORIENTAČNÍM BĚHU  (pořadatel Potkavárna u Havrana 
Jizerky a klub OK Roztoky pod záštitou České asociace rogainingu a horského OB). Tato disciplína není žádná procházka růžovým sadem. 
Posuďte sami, jak náročné tratě krajinou Jizerských hor ve dvou etapách musely dvojčlenné týmy zvládnout. Z našeho klubu se hrdinně 
zapojily za krásného podzimního počasí dvě dívky a nevedly si špatně. Oběma gratulujeme. Každá běžela s parťačkou z jiného oddílu, což 
pravidla dovolují.  Pro jednotlivou etapu byl určen limit 6 hodin 30 minut. V sobotu bylo libovolné pořadí kontrol s vloženým povinným 
postupem, v neděli bylo dáno pevné pořadí kontrol. Zúčastnilo se 300 běžců.
V.Růžičková DD20 (na snímku ze startu vpravo)-1. den 14,9km -13kontrol- 640m převýšení, 2. den 15,4 km - 11kontrol - 810 m převýšení
                                    Celkově 3.místo v čase 8hodin 22minut.  
Š.Knížková DD – 1. den 19,1 km- 15 kontrol - 710m převýšení, 2. den 19,8 km, 10 kontrol-1140 m převýšení –celkový čas po dvou etapách 
10hodin 11minut  7.místo                                                                                                                                                                 V.Poláková, E.Kašková OK CHA

Vendy Růžičková

Tomáš Polák

Tomáš Polák
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Hasiči Chrastava
Soutěžní klání „ O Předvánočního kapra“

V sobotu 20. 11. 2021 se naši muži vydali na poslední soutěž letošního roku, tato soutěž je netradiční, ale přesto velmi oblíbená. Družstvo 
musí naložit materiál na vozík, poté dovézt materiál na základnu a veškerý materiál savice, béčka, céčka rozhodit, zapojit a vytvořit útočné 
vedení na tři proudy, dále velitel družstva odpojí proudnice a musí je dopravit zpět na vozík. Muži v tomto klání vybojovali 5. místo. 
Blohopřejeme.                                                                                                                                                             Renata  Šimíková,  starostka SDH Chrastava

Hasiči radí občanům – Vánoce, Vánoce přicházejí...
Tak jako každý rok, i letos se přiblížila doba Vánoc. A co by to bylo za svátky, kdybychom nezapálili svíčky na adventním věnci, nerozsvítili 
stromeček a neuvařili dobré jídlo. Pohádková atmosféra vánočních svátků se však může změnit v ohňové peklo, smích za slzy, krása v 
katastrofu. A jak tomu předejít? Věnujte prosím čas následujícím řádkům:

· Hořící svíčky umisťujte dostatečně daleko od hořlavých materiálů na nehořlavou podložku, která brání jejich přímému kontaktu s 
podkladem (ubrusem, chvojím apod.) a zajistěte, aby nehrozilo jejich převrácení.

· Dávejte pozor na děti, zvířata, průvan v bytě. Může dojít k převrácení svíček a k následnému požáru.
· Adventní věnce, sloužící pouze jako dekorace v žádném případě nezapalujte.
· Osvětlení vánočních stromečků kupujte nejlépe v běžné prodejní síti, opatřené českým návodem použití a s příslušnými 

certifikáty.
· Pokud máte na vánočním stromku klasické svíčky a prskavky, mějte ho neustále pod dozorem.
· Nikdy nenechávejte hořící svíčky bez dozoru dospělé osoby, nenechte s nimi manipulovat děti.
· Vždy se přesvědčte, že jste před odchodem z místnosti, bytu, v případě uložení se ke spánku, svíčky uhasili. 

· Při pečení, vaření a smažení nenechávejte bez 
dozoru zapnutý sporák nebo vařič, postupujte 
obezřetně, aby nedošlo ke vznícení připravovaných 
potravin.

· Hořící olej na pánvi nikdy nehaste vodou, 
zamezte přístupu vzduchu např. pokličkou, plechem 
na pečení nebo namočenou utěrkou.

· Při použití pyrotechniky se vždy řiďte návodem! 
Odpalujte ji výhradně ve volných prostranstvích, 
dostatečně daleko od lidí, domů, parkujících aut. 

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje přeje klidný 
čas adventu a krásné vánoční svátky!

kpt. Mgr. Michaela Stará, HZS Libereckého kraje
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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 tělo je dostatečně silné a mozek již nedo-
káže kontrolovat rozumnost počínání, tak-Ačkoli v Komunitním centru Bétel navště-
že přicházejí někdy úsměvné, často však vuji především kluby Rodinného centra Do-
život ohrožující situace. Člověk je schopen meček, moc ráda se účastním i jiných akcí 
utíkat z domu a ztratit se ve známém pořádaných tímto centrem. Tentokrát jsme 
prostředí, obviňovat své blízké třeba z ubli-se dne 10. 11. sešli v multifunkčním sále na 
žování nebo trápení hladem a podobně. přednášce s názvem: „Jak vést děti k odol-
Toto je nejnáročnější čas pro všechny peču-nosti vůči závislostem“.
jící. Ať jsou to nejbližší nebo ošetřující se-Přednášejícím byl pan Mgr. Jan Molnár, 
stry, či lékaři se při vyčerpávající péči který je pedagogem, metodikem prevence, 
nesetkají s poděkováním, ale stále znovu lektorem a v neposlední řadě také ředite-
musí trpělivě snášet vrtochy, které nemoc-lem organizace MAJÁK o.p.s. Přednáška 
ný pacient produkuje.  Právě proto je velmi byla velmi poutavá. Bylo vidět, že pan 
dobré, že již existují respitní, tedy Molnár má s touto problematikou bohaté 
odlehčující centra, kde je možné pacienta s zkušenosti. Hovořilo se hlavně o patologic-
Alsheimrem na nějaký čas přivést, aby si kých jevech, mezi které patří např. šikana, 
pečující mohli chvíli odpočinout. Jsou i sebepoškozování, užívání návykových lá-
mobilní služby, které ochotně stráví pravi-tek, poruchy příjmu potravy, krádeže a lha-
delný čas u pacienta doma, aby si rodina ní. Dnešní děti žijí v hektické době, mají až 
mohla oddychnout a načerpat nové síly k příliš informací, neuznávají autoritu a ne-
péči o svého blízkého. mají hranice. Na druhou stranu jsou na ně 
Je dobré se v prevenci této choroby vydávat mnohdy kladeny vysoké nároky, musí být 
do dobré společnosti, procvičovat tělo i dokonalé a ve všem vynikat. Vzniku pato-
mozek vhodnou činností spolu s druhými a logických jevů u dětí však můžeme zabránit 
být aktivní. Alsheimerovi také nesvědčí, my, jakožto rodiče. To nejlepší, co pro své zkřížili stoupenci jiné laboratoře. Ti, kteří se 
když nemocný nechá zahálet televizi a sna-děti můžeme udělat, je věnovat jim svůj rozhodli svoji inteligenci a schopnosti 
ží se tvůrčím způsobem naplnit svůj život.  čas, pozornost, bezpodmínečné přijetí. Je využít ke zlému, se snažili zmařit práci 
Jsem rád, že nabídka aktivit v Bételu také důležité svým dětem dávat hranice a man- našich odhodlaných. Díky odhodlanosti a 
přispívá k této prevenci.                       Jan Klastinely, vést je k zodpovědnosti a připra- pomoci bezpečnostních složek se však 

vovat je na zátěž, která je v životě čeká. podařilo ohrožený druh zachránit.
Ač mi chvílemi bylo úzko, odnesla jsem si z Bételácká oddílovka - Řeč je o oddílovce - hře při které se sejdou 
přednášky mnoho užitečných informací. záchrana ohroženého druhu účastníci našich klubů v Bételu a hrají spo-
Budu se těšit na další přednášku, která se lečně jednu velkou hru. Pozvaní jsou také Bylo sychravé počasí pátečního listopa-
uskuteční ve středu 24. 11. a tentokrát rodiče a další dobrovolníci. I přes nepřízeň dového večera, kdy se přes dvacet naděj-
bude na téma: „Jak na dětský vzdor“. počasí se nás sešlo dostatečně velké ných mladých vědců rozhodlo zajistit 

množství, abychom utvořili 11 hrajících tý-přežití ohroženého zvířecího druhu v Chra-
mů, kteří se rozběhli po Chrastavě. stavě. Pomocí zjištění informací o prostředí 

výskytu tohoto zvířete a zajištění jeho DNA,   A jak bývá zvykem, na závěr jsme ocenili ty Kdo je to ten Alsheimer?
měli mladí vědci pokračovat ve svém nejzdatnější a pozvali je na další oddílovku,  V rámci našeho Evergrren 55+ klubu jsme v 
celoročním úsilí, zachraňovat ohrožená kterou budeme v budoucnu pořádat.Bételu uspořádali povídání o  Alsheimerově 
zvířata. Cestu jim však už po několikátá                                                                 Pavel Radachorobě. Milá paní lektorka Horáčková nám 

během své zasvěcené přednášky před-
stavila tuto zákeřnou chorobu, která se 
stále šíří a dosud na ní není lék, který by ji 
vyléčil. Existují léky, které tuto nemoc 
pomáhají pozastavit a tak prodloužit 
nemocnému život. Jde o mozkové posti-
žení, to se zprvu projevuje zapomínáním, 
které jakoby ke stáří patřilo. Pak ale 
nemilosrdně ukrajuje z osobnosti postiže-
ného stále víc rozumnosti a přidává 
představy, podezření vůči druhým a 
věrohodně se tvářící příběhy. Člověk 
postižený touto chorobou začíná jíst velké 
porce jídla, ale netloustne, protože jeho 
mozek potřebuje obrovské množství 
energie, aby si udržel dostatečnou míru 
rozumu. Postupně však ani tato dotace 
energie nestačí a přichází období, kdy 
nemocný potřebuje neustálou péči. Jeho 

Karolína Štorková
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Informační centrum Chrastava
knihy / publikace / turistické a cyklistické mapy

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

propagační předměty města Chrastavy

informace o pamětihodnostech Chrastavy
kopírování / internetový klub / prodej eVstupenek

průvodcovství v muzeích a galerii

i

Telefon: 485 143 161          E-mail: info@chrastava.cz
č. 30/2021 

Město Chrastava zveřejňuje záměr

uzavřít nájemní smlouvu

Navrhovaná minimální cena:

96.000,-Kč/rok (tj. 100,-Kč/m/měsíc)

VZPOMÍNKA / Chci tímto vzpomenout na mého tátu Alfréda Mojžíše, nar. 16.12.1933,
který zemřel v nemocnici na tu nejkrutější nemoc 27. 6. 1996. 
Nezapomíná dcera Dana. 

www.chrastava.cz
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V Infocentru jsou nově v prodeji trička

s novým logem Chrastavy

 (různé velikosti i výběr barev)

Cena 140,- Kč
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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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