
Akce Bílokostelecká zahrnovala nejen kompletní rekonstrukci 
samotné ulice Bílokostelecká, ale i rekonstrukci ulic přilehlých 
včetně sítí (vodovod, kanalizace, plyn, elektřina a osvětlení) a pro 
svoji náročnost byla rozdělena do tří etap ve třech letech.  

V první etapě byl v roce 2019 rekonstruován spodní úsek Bílokos-
telecké ulice a ulic Polní a Sedmidomská. Ve druhé etapě v loňském 
roce 2020 krátký střední úsek Bílokostelecké ulice a ulice Větrná. A 
ve třetí etapě v letošním roce horní a suverénně nejdelší úsek 
Bílokostelecké ulice.  

Děkuji všem dotčeným obyvatelům ulice Bílokostelecká, Polní, 
Sedmidomská a Větrná, že s pochopením respektovali nutná 
omezení probíhající akce a těším se spolu s nimi z hotového díla. 

Chrastava  9. 12. 2021                                                           Michael Canov

V loňském a letošním roce probíhala rekonstrukce ulice Na Hůrce. 
Nejednalo se pouze o samotné povrchy, ale i o rekonstrukci sítí 
(vodovod, kanalizace, plyn, elektřina a osvětlení). Děkuji dotčeným 
obyvatelům ulice Na Hůrce i pracovníkům firmy Vzduchotechnik za 
trpělivost a těším se spolu s nimi z hotového díla. 

Chrastava  9. 12. 2021                                                             Michael Canov
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48. Chrastavské šlápoty se uskuteční v sobotu 8. ledna 2022

V lednu bude tradiční Tříkrálová sbírka
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Okénko starosty

Bohužel jsme se přesvědčili, že lidský odpad dokáže ukrást 
prakticky cokoli.  Na Výhledech nad Vítkovem byl kompletně 
rozebrán a ukraden altán, který byl před 4 roky vybudován v rámci 
projektu česko-polská Hřebenovka jako hlavní součást české části 
projektu partnerských měst Chrastava a Lwówek Śląski. 
Způsobená škoda činí 369 782,88 Kč (nejdražší byla střecha ze 
speciální dřevěné šindele).

Případ byl předán Policii České republiky, jednáme s pojišťovnou a 
také s poskytovatelem dotace (akce je stále ve stádiu udr-
žitelnosti).  Altán budeme chtít pochopitelně vybudovat nový, 
bohužel však od doby instalace toho původního velmi výrazně 
stouply ceny dřeva.  A musíme se pokusit také vymyslet řešení, aby 
se obdobná krádež nemohla opakovat.   

Chrastava dne  1. 12. 2021                                                    Michael Canov 

Již několik let se plánuje rekonstrukce a modernizace železniční rozšíří a zvětší podjezd do průmyslové zóny (slouží též k cestě na 
trati Chrastava – Hrádek nad Nisou. Její počátek je cca 300 metrů Barandov a Panenskou Hůrku). Nutno říci, že obě změny, a to jak 
před chrastavskou nádražní budovou a konec v Hrádku na státní podchod až do průmyslové zóny, tak modernizace viaduktu, 
hranici s Polskem. provázela řada složitých jednání a jsem velice rád, že těmto 

požadavkům bylo vyhověno. V Chrastavě se v nádražní budově zasype dosavadní podchod. Ten 
se nově (včetně výtahu) vybuduje u autobusové zastávky a povede Další výhody modernizace trati popisuje následující výsek toho 
až do průmyslové zóny. V samotné nádražní budově se oddělí podstatného ze  zprávy tiskového oddělení Správy železnic : 
prostor restaurace a v nádražním prostoru se nově vybuduje „Stavba řeší rekonstrukci kolejiště v železniční stanici Chrastava 
toaleta pro imobilní. Též se zde zmodernizuje čekárna. Viadukt včetně železničního spodku, rekonstrukci nástupišť pro dosažení 

V uplynulé zimní sezóně bylo poprvé v  provozu nové kluziště.  
Mělo však evidentní problém, neboť asfaltová plocha propouštěla 
vodu. A tak v loňské, po letech docela mrazivé zimě, mohlo kluziště 
sloužit svému účelu až při dlouhodobých únorových třeskutých 
mrazech. 

Proto se kluziště vybavilo nepropustnou fólií. Navíc bílá fólie 
vystřídala černý asfalt, což je dobře i z hlediska odrazu slunečního 
záření (namísto pohlcování). Před necelým týdnem,  poprvé v 
nastávající sezóně, naši hasiči, kteří mají areál na starosti, kluziště 
vystříkali. To je nyní pokryté ledem, byť velmi slabým, neboť se 
teploty pohybují kolem bodu mrazu. Nicméně perspektiva je 
dobrá, voda by se již ztrácet neměla a kluziště by tak mělo sloužit 
svému účelu i při podstatně mírnějších a kratších mrazech, než 
byly minulou sezónu. 

Chrastava dne   8. 11. 2021                                            Michael Canov

Kluziště nově s nepropustnou folií

Ukradený altán na Výhledech

Rekonstrukce železniční trati a vlakového nádraží v Chrastavě
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Pochvala: kulturní akce v Chrastavě proběhly

výšky hran nástupišť 550mm a výstavbu  přístupových komunikací. dáme, že v příštím roce vypíšeme výběrové řízení na zhotovitele 
stavby. Stavba a její příprava probíhají společně se stavbou Pro všechna nástupiště bude zřízen bezbariérový přístup výstavbou 
Rekonstrukce stanice Hrádek nad Nisou.“šikmých přístupových komunikací a výtahů na nástupiště. Nové 

zastřešení nástupišť nebude zasahovat do volného postranního  
prostoru průjezdného průřezu. V návaznosti na rekonstrukci Pro realizaci akce v celém rozsahu bude samozřejmě stěžejní, zda 
nástupišť a přístupových komunikací dojde ke zřízení nového se najde ve státním rozpočtu potřebných cca 1,2 miliardy Kč. Z toho 
podchodu, který bude prodloužen a vyústěn ve svahu, směrem k důvodu jsem bezprostředně po jmenování nové vlády písemně 
průmyslové zóně. oslovil nového ministra dopravy Martina Kupku a předpokládám, 
Hlavním přínosem stavby je úspora času při křižování vlaků, zvýšení že ho spolu s kolegou starostou Hrádku nad Nisou Josefem 
rychlosti ve staničních kolejí a zrychlení křižování vlaků a zajištění Horinkou pod vedením hejtmana Martina Půty navštívíme i osobně.    
bezpečného a spolehlivého provozování železniční dopravy.
Zpracovává se dokumentace pro stavební povolení. Předpoklá- V Chrastavě dne  20. 12. 2021                                             Michael Canov

V letošním náročném roce jsme v Chrastavě dokázali, že když se skvělý nápad a doufám, že vznikne tradice tuto akci dělat vždy v 
chce – tak to jde. Co mám na mysli: adventní čas  a  naše akce. Přes tomto čase.

Poslední akcí byl koncert Báry Basikové v kostele sv. Vavřince. všechny různé zákazy, nařízení a omezení jsme uspořádali čtyři 
Kostel byl úplně plný – však taky přišlo 250 lidí. Paní Basiková je skvělé akce. Dalo to o moc více práce s přípravou, aby se dodržela 
PANÍ ZPĚVAČKA, repertoár přizpůsobila tomuto vánočnímu času -  právě ta aktuální opatření, ale dali jsme to.

První akcí byl koncert v kostele na první adventní neděli, který k tomu jedinečná kostelní akustika – vůbec poprvé byly zde použity 
organizuje město ve spolupráci s farností pod vedením pana faráře při koncertě světelné efekty. Ty umocnily a podtrhly nádherný zá-
Radka Vašinky a Domovem pokojného stáří sv. Vavřince Chrastava. žitek celého koncertu. Za ozvučení a osvětlení děkuji panu Luboši 
Výtěžek z dobrovolného vstupného (6.820,00 Kč) byl darován Komárkovi a Petru Bartošovi.

Největší pochvala a zásluha za přípravu a konání těchto akcí patří právě Domovu.
Druhou akcí byla Mikulášská nadílka spojená s rozsvícením vánoč- zaměstnancům města ve Společenském klubu pod vedením pana 
ního stromu, sice bez stánků s občerstvením a vystoupení školních Pavla Urbana. Děkuji všem.

Vážení čtenáři, diváci, posluchači – přeji Vám krásné a klidné dětských souborů, ale i tak se vše povedlo.
Třetí akcí bylo odpoledne s řemesly ve Führichově domě. Na akci, Vánoce  a  po  celý  rok 2022 hlavně zdraví a  pohody jak doma tak i 
která se konala poprvé, se sešlo hodně lidí a rozhodně nelitovali. v zaměstnání a těším na setkání při dalších kulturních akcích.

                                                                   Zita Václavíková, místostarostka                                                                                                                                                                   Ukázky starých řemesel a jejich výrobků s možností si je koupit, byl 

Informace ze Zastupitelstva a  Rady města Chrastava

Usnesení ze Zastupitelstva města Chrastava dne 13. prosince 2021
ZM na své schůzi projednalo a usneslo se takto: 
- podpořilo
rekonstrukci železniční stanice Chrastava stavebníka Správa Železnic v souladu se zpracovanou dokumentací stavby společností AFRY cz 
s.r.o. v rámci akce „Rekonstrukce železniční stanice Hrádek nad Nisou a rekonstrukce železniční stanice Chrastava“ 
- schválilo
budoucí odkup části pozemku par. č. st. 45 o výměře 4 m2 – zastavěná plocha, nádvoří, v k. ú. Chrastava II, z vlastnictví paní Ireny Wolfové v 
souvislosti s probíhajícími přípravami stavby: „Chodník podél ulice Andělohorské v Chrastavě“, vč. návrhu Smlouvy o budoucí smlouvě 
kupní čj. SBS/28/2021 
- schválilo
budoucí odkup částí pozemků par. č. st. 44 – zastavěná plocha, nádvoří, par. č. 58/2 – ostatní plocha a par. č. 58/3 – ostatní plocha o celkové 
výměře cca 205 m2 , vše v k. ú. Chrastava II, z vlastnictví společnosti Vzduchotechnik s. r. o. v souvislosti s probíhajícími přípravami stavby: 
„Chodník podél ulice Andělohorské v Chrastavě“, vč. návrhu Smlouvy o budoucí smlouvě kupní čj. SBS/29/2021 
- schválilo
záměr směnit pozemek par. č. 742 o výměře 492 m2 – ostatní ploch, ostatní komunikace, v k. ú. Andělská Hora u Chrastavy, ve vlastnictví 
města Chrastava, za části pozemků par. č. 321/1 a par. č. 322 o celkové výměře cca 590 m2, v k. ú. Andělská Hora u Chrastavy ve vlastnictví 
Ing. Františka Příhody
- schválilo
záměr podání žádosti o dotaci Ministerstva pro místní rozvoj ČR, z podprogramu „Podpora obcí s 3001 – 10 000 obyvateli“ na projekt 
„Obnova mostního provizoria - Kolonka“
- schválilo
1.  investiční záměr k realizaci projektu „Restaurování válečného hrobu rudoarmějců na městském hřbitově“
2. záměr podání žádosti o dotaci Ministerstva obrany ČR, z programu „Zachování a obnova historických hodnot I“ na projekt „Restaurování 
válečného hrobu rudoarmějců na městském hřbitově“
- schválilo
návrh smlouvy o budoucí kupní smlouvě a smlouvy o budoucí smlouvě o příplatku mimo základní kapitál se Severočeskou vodárenskou 
společností a.s., Přítkovská 1689, Teplice, IČ 49099469 na akci „kanalizace ve Vítkovské ulici“
- schválilo
návrh 5. změny rozpočtu a investičního plánu – rozpočtové opatření na rok 2021 dle ust. § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
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 pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
- schválilo
rozpočtové provizorium a investiční plán na rok 2022 dle § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů
pravidla rozpočtového provizoria potřebná k zajištění plynulosti hospodaření v souladu s § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
- schválilo
v souladu s § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů, střednědobý výhled 
rozpočtu na rok 2023 - 2024 
- schválilo
aktualizaci Přílohy č. 1 ke zřizovací listině - vymezení majetku ve vlastnictví města Chrastava, který se předává k hospodaření příspěvkové 
organizaci Školní jídelna Chrastava, Turpišova 343, 463 31 Chrastava, okres Liberec, IČ 69411123 
- schválilo
aktualizaci Přílohy č. 1 ke zřizovací listině - vymezení majetku ve vlastnictví města Chrastava, který se předává k hospodaření příspěvkové 
organizaci Mateřská škola, Chrastava, Revoluční 488, 463 31 Chrastava, okres Liberec, IČ 72741881 
- schválilo
aktualizaci Přílohy č. 1 ke zřizovací listině - vymezení majetku ve vlastnictví města Chrastava, který se předává k hospodaření příspěvkové 
organizaci Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69, Horní Vítkov 69, 463 31 Chrastava, okres Liberec, IČ 72741724 
- schválilo
na základě žádosti poskytnutí účelové dotace z FONDU FASÁDA manželům Josef Probošt a Věra Proboštová, oba bytem Polní 119, 463 31 
Chrastava, na opravu stavebně zanedbaných částí obálky budovy ve městě Chrastava 
- schválilo
na základě žádosti poskytnutí účelové dotace z FONDU FASÁDA paní Jitce Žďárské, bytem Žitavská 217, 463 31 Chrastava, na opravu 
stavebně zanedbaných částí obálky budovy ve městě Chrastava
-  schválilo
na základě žádosti poskytnutí účelové dotace z FONDU FASÁDA manželům Klára Kaprálková a Michal Kaprálek, bytem Liberecká 540, 463 
31 Chrastava, na opravu stavebně zanedbaných částí obálky budovy ve městě Chrastava 
- deleguje
1) zástupce města Ing. Michaela Canova na jednání valné hromady společnosti Severočeská, vodárenská společnost a. s., konané v roce 
2022 (náhradník paní Zita Václavíková)
2) zástupce města paní Zitu Václavíkovou na jednání členské schůze bytového družstva MBD Chrastava, konané v roce 2022 (náhradník Ing. 
Michael Canov)
3) zástupce města pan Roman Valeš na jednání členské schůze TJ Spartak Chrastava, konané v roce 2022 (náhradník paní Zita Václavíková) 
4) zástupce města paní Zitu Václavíkovou na jednání valné hromady
a) honebního společenstva Liberec - Machnín, konané v roce 2022  (náhradník Ing. Michael Canov)
b) honebního společenstva Chrastava - Vítkov, konané v roce 2022  (náhradník Ing. Michael Canov)
- s c h v á l i l o
v souladu s § 64 odst. 3 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, 
na základě návrhu člena ZM, starosty města do funkce přísedícího Okresního soudu v Liberci, pro funkční období 2021 - 2025, navrženého 
kandidáta Zdeněk Kirschläger, nar. 8. 2. 1952, bytem Liberecká 21, Chrastava, 463 31
- v z a l o   n a   v ě d o m í
podklady pro volbu do funkce přísedících (přílohy č. 16a,16b k originálu usnesení), zaslané Mgr. Petrem Hočkem, předsedou okresního 
soudu v Liberci, jako kladné vyjádření ve smyslu § 64 odst. 3 cit. zákona
- schválilo
smlouvu č. OS/2/2021 „O spolupráci v zájmu zajištění pečovatelské služby“ v obci Stráž nad Nisou, uzavřená podle § 1724 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů mezi městem Chrastava a obcí Stráž nad Nisou 
- jmenovalo
komisi jak pro Grant města Chrastava pro rok 2022 (koncipováno na výši 700 tis. Kč),  tak pro vyhodnocení nejlepších sportovců za rok 2021 
ve složení zastupitelů města: Helena Kačenová, Veronika Povýšilová, Zdeňka Močárková, Věra Smolová, Dušan Ramírez, Petr Zahradník, 
Karel Řehák, David Röbisch, Šimon Dvořák. Předsedou komise: Dušan Ramírez
- schválilo
Plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chrastava pro 1. pololetí roku 2022
- pověřilo
prováděním svatebních obřadů v souladu s § 11a zákona č. 301/2000 Sb. (o matrikách) člena zastupitelstva města, pana Miroslava Balcara

Usnesení Rady města Chrastava 2021/19 dne 20. prosince 2021
Rada města na svém zasedání projednala a usnesla se takto: Chrastava s.r.o., IČ 11965070, zastoupenou jednatelkou MUDr. 

Jaroslavou Kudláčkovou- s c h v á l i l a   
2. v návaznosti na své usnesení čj. 2021/18/III odst. 2 ze dne 22. 1. v návaznosti na své usnesení čj. 2021/18/III odst. 1 ze dne 22. 
listopadu 2021 uzavření Dodatku č. 1 čj. N/84/2021 ke stávající listopadu 2021 uzavření Dodatku č. 1 čj. N/83/2021 ke stávající 
nájemní smlouvě prostoru sloužícího podnikání čj. N/39/2020 nájemní smlouvě prostoru sloužícího podnikání čj. N/25/2019 
uzavřené dne 24. 11. 2020 na pronájem ordinace praktického uzavřené dne 25. 9. 2019 na pronájem ordinace praktického lékaře 
lékaře ve zdravotním středisku v Polní ulici čp. 175 v Chrastavě, z ve zdravotním středisku v Polní ulici čp. 175 v Chrastavě, z důvodu 
důvodu změny právní subjektivity nájemce z fyzické osoby změny právní subjektivity nájemce z fyzické osoby podnikající 
podnikající MUDr. Matěje Tvrzníka, IČ 09671056, na společnost MUDr. Jaroslavy Kudláčkové, IČ 49108212, na společnost PRAKTIK 
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MAT PRAKTIK s.r.o., IČ 11962844, zastoupenou jednatelem MUDr. kalendářní rok, vč. návrhu nájemní smlouvy čj. N/97/2021 
Matějem Tvrzníkem - s c h v á l i l a     
- s c h v á l i l a                         v návaznosti na své usnesení 2021/17/III ze dne 1. listopadu 2021
v návaznosti na usnesení čj. 2019/14/IX odst. 2 ze dne 14. října pronájem části pozemku par. č. 1334/1 – trvalý travní porost o 

22019, výměře 500 m , v k. ú. Horní Chrastava, panu Tomáši Procházkovi, 
2za cenu 1.200,- Kč/rok, cca 200 m  za účelem zřízení zahrady a cca 1. aktualizaci stávající platné Nájemní smlouvy čj. N/083/2007 

2
uzavřené dne 19. 7. 2007 na pronájem části pozemku par. č. 309/5 300 m  za účelem údržby zeleně, vč. návrhu nájemní smlouvy čj. 

2 N/98/2021 o výměře cca 72 m , v k. ú. Dolní Chrastava, paní Pavlíně Maškové, 
za cenu 1.000,- Kč za kalendářní rok, vč. návrhu nájemní smlouvy - s c h v á l i l a                    
čj. N/85/2021 1. zřízení věcného břemene na pozemku par. č. 1464/1, v k. ú. Horní 
2. aktualizaci stávající platné Nájemní smlouvy čj. N/45/2008 Chrastava, ve prospěch manželů Petra Bukaje a Lucie Pokorné, jímž 
uzavřené dne 9. 7. 2008 na pronájem části pozemku par. č. 309/5 o dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby „2 x 

2výměře cca 72 m , v k. ú. Dolní Chrastava, panu Pavlu Pečeněmu, za vodovodní přípojka pro 2 RD na parc. č. 1144/6 k. ú. Horní 
cenu 1.000,- Kč za kalendářní rok, vč. návrhu nájemní smlouvy čj. Chrastava“, vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
N/86/2021 věcného břemene čj. SBS/30/2021                                    
3. aktualizaci stávající platné Nájemní smlouvy uzavřené dne 4. 1. 2. zřízení věcného břemene na pozemku par. č. 1441/1, v k. ú. 
1999 ve znění Dodatku č. 1 čj. N/43/2008 ze dne 24. 7. 2008 na Chrastava I, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., jímž 

2pronájem části pozemku par. č. 309/5 o výměře cca 75 m , v k. ú. dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby „IV-
Dolní Chrastava, panu Petru Brozovi, za cenu 1.000,- Kč za 12-4021273 LB, Chrastava - ppč. 1541, kNN, SS01“, vč. návrhu 
kalendářní rok, vč. návrhu nájemní smlouvy čj. N/87/2021 smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj.

SBS/31/20214. aktualizaci stávající platné Nájemní smlouvy čj. N/5/2017 
uzavřené dne 6. 3. 2017 na pronájem části pozemku par. č. 309/5 o 3. zřízení věcného břemene na pozemku par. č. 789/13, v k. ú. Dolní 

2výměře cca 75 m , v k. ú. Dolní Chrastava, paní Naděždě Trdlové, za Chrastava, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., jímž dojde 
cenu 1.000,- Kč za kalendářní rok, vč. návrhu nájemní smlouvy čj. k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby „IV-12-
N/88/2021 4021478 LB-Chrastava-ppč.1751,kNN+SS101“, vč. návrhu 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj. 5. aktualizaci stávající platné Nájemní smlouvy uzavřené dne 16. 4. 
SBS/32/2021                                    1997 ve znění Dodatku č. 1 čj. N/48/2008 ze dne 16. 6. 2008 na 

2 4. zřízení věcného břemene na pozemcích par. č. 439/4 a 446, v k. ú. pronájem části pozemku par. č. 309/5 o výměře cca 70 m , v k. ú. 
Andělská Hora u Chrastavy, ve prospěch společnosti ČEZ Dolní Chrastava, panu Jiřímu Brozovi, za cenu 1.000,- Kč za 
Distribuce, a. s., jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a kalendářní rok, vč. návrhu nájemní smlouvy čj. N/89/2021 
provozování stavby „IV-12-4020773 LB-Andělská Hora-6. aktualizaci stávající platné Nájemní smlouvy čj. N/46/2008 
ppč.439/6, kNN, SS100“, vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o uzavřené dne 9. 7. 2008 na pronájem části pozemku par. č. 309/5 o 

2 zřízení věcného břemene čj. SBS/33/2021                          výměře cca 70 m , v k. ú. Dolní Chrastava, panu Pavlu Pečeněmu, za 
5. zřízení věcného břemene na pozemcích par. č. 1464/1 a 1035/3, cenu 1.000,- Kč za kalendářní rok, vč. návrhu nájemní smlouvy čj. 
v k. ú. Horní Chrastava, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. N/90/2021 
s., jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování 7. aktualizaci stávající platné Nájemní smlouvy uzavřené dne 1. 8. 
s t a v b y  „ I V- 1 2 - 4 0 2 0 9 6 6  L B - C h r a s t a v a - p p č . 1 1 4 4 / 3 ,  1994 ve znění Dodatku č. 1 čj. N/49/2008 ze dne 16. 6. 2008 na 

2 vým.vNN,PB+kNN“, vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o pronájem části pozemku par. č. 309/5 o výměře cca 70 m , v k. ú. 
zřízení věcného břemene čj. SBS/34/2021 Dolní Chrastava, panu Davidu Šimkovi, za cenu 1.000,- Kč za 
- s c h v á l i l a     kalendářní rok, vč. návrhu nájemní smlouvy čj. N/91/2021 
1. v návaznosti na své usnesení č. 2020/14/II ze dne 7. září 2020 8. aktualizaci stávající platné Nájemní smlouvy čj. N/084/2008 
zřízení věcného břemene čj. VB/17/2021 na pozemcích par. uzavřené dne 5. 1. 2007 na pronájem části pozemku par. č. 309/5 o 

2 č.770/1, 427/15 a 829/1, vše v k. ú. Dolní Chrastava, ve prospěch výměře cca 70 m , v k. ú. Dolní Chrastava, paní Janě Novákové, za 
společnosti SVS a. s., jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení cenu 1.000,- Kč za kalendářní rok, vč. návrhu nájemní smlouvy čj. 
a provozování stavby „LI 022 110 Chrastava, Bílokostelecká, III. N/92/2021 
etapa – rekonstrukce vodovodu“, za cenu 1.210,- Kč vč. DPH a 9. aktualizaci stávající platné Nájemní smlouvy uzavřené dne 20. 5. 
náklady spojené se zřízením věcného břemene1992 ve znění Dodatku č. 1 čj. N/51/2008 ze dne 11. 6. 2008 na 

2 2. v návaznosti na své usnesení č. 2020/18/XX ze dne 23. listopadu pronájem části pozemku par. č. 309/5 o výměře cca 62 m , v k. ú. 
2020 zřízení věcného břemene čj. VB/18/2021 na pozemcích par. č. Dolní Chrastava, panu Janu Útratovi, za cenu 1.000,- Kč za 
157/2 a 157/3, oba v k. ú. Chrastava I, ve prospěch společnosti ČEZ kalendářní rok, vč. návrhu nájemní smlouvy čj. N/93/2021 
Distribuce, a. s., jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a 10. aktualizaci stávající platné Nájemní smlouvy uzavřené dne 20. 
provozování stavby „IV-12-4019437 LB-Chrastava–ppč.157-5. 1992 ve znění Dodatku č. 1 čj. N/52/2008 ze dne 16. 6. 2008 na 

2 1,kNN,SS101“, za cenu 4.840,- Kč vč. DPH a náklady spojené se pronájem části pozemku par. č. 309/5 o výměře cca 62 m , v k. ú. 
zřízením věcného břemeneDolní Chrastava, panu Miloslavu Adamovi, za cenu 1.000,- Kč za 
3. zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě čj. kalendářní rok, vč. návrhu nájemní smlouvy čj. N/94/2021 
VB/19/2021 ve prospěch města Chrastava, na pozemku par. č. st. 11. aktualizaci stávající platné Nájemní smlouvy uzavřené dne 25. 
281 v k. ú. Dolní Chrastava, ve vlastnictví pana Pavla Pečeně, jímž 5. 1992 ve znění Dodatku č. 1 čj. N/53/2008 ze dne 11. 6. 2008 na 

2 dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby pronájem části pozemku par. č. 309/5 o výměře cca 62 m , v k. ú. 
veřejného osvětlení v rámci akce „VO Ještědská ulice, Dolní Dolní Chrastava, panu Ing. Václavu Valdmanovi, za cenu 1.000,- Kč 
Chrastava“, za cenu 200,- Kč a náklady spojené se zřízením za kalendářní rok, vč. návrhu nájemní smlouvy čj. N/95/2021 
věcného břemene 12. aktualizaci stávající platné Nájemní smlouvy čj. 08/2003/N 
- s c h v á l i l a     uzavřené dne 26. 2. 2003 ve znění Dodatku č. 1 čj. N/55/2008 ze 
uzavření Dohody o umožnění připoložení kabelové chráničky pro dne 16. 6. 2008 na pronájem části pozemku par. č. 309/5 o výměře 

2 optický kabel v ulici Vítkovská v Chrastavě čj. D/14/2021 se cca 42 m , v k. ú. Dolní Chrastava, panu Ladislavu Čudlínovi, za cenu 
společností SferiaNET.CZ s. r. o. , na pozemcích par. č. 18/1, 1462/2, 1.000,- Kč za kalendářní rok, vč. návrhu nájemní smlouvy čj. 
1462/3, 1463/2, 1505/7, 1505/8, 1505/9 a 1505/10, v k. ú. N/96/2021 
Chrastava I, a na pozemcích Libereckého kraje pod budoucím 13. aktualizaci stávající platné Nájemní smlouvy uzavřené dne 3. 6. 
chodníkem, jehož bude město Chrastava investorem a po jehož 1996 ve znění Dodatku č. 1 čj. N/54/2008 ze dne 16. 6. 2008 na 

2 dokončení dojde k majetkoprávnímu vypořádání pozemku pod pronájem části pozemku par. č. 309/5 o výměře cca 42 m , v k. ú. 
touto stavbouDolní Chrastava, panu Ladislavu Čudlínovi, za cenu 1.000,- Kč za 

 

 

                               

 

 

 

                                              
 

                                    
 

 

                                          

 

                                            

 

                                           

  

 
 

 

 

 
 

 
 

                            

                                                
                                                          

 

 

                        

                           

                              



6 Chrastavské listy
- v z a l a   n a   v ě d o m í      (dle části V., čl. 2, vnitřní směrnice „Zásady při nakládání s 

pohledávkami“)uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě čj. SBS/21/2021  se společností Telco -  v z a l a   n a   v ě d o m í
Infrastructure, s. r. o.  na pozemcích par. č. 590/1, 620/3, 619/1, zápis č. 2021/12 z jednání bytové a sociální komise ze dne 29. 11. 
1418/3, 618/3, 761/78, 761/1, 766/9, 766/18, 1428/2, 761/20, 2021 
771/2, 761/43, 761/37, 761/34, 761/28, 790/3, 761/3, v k. ú. 1. s t a n o v i l a
Chrastava I, pro uložení podzemního komunikačního vedení výši nájemného u nově uzavřených smluv, a to na výši 60 Kč / m2, 
veřejné komunikační sítě od 1. 1. 2022
- s c h v á l i l a   2. r o z h o d l a  

-  o opětovném uzavření smlouvy o nájmu bytu panu Mojmíru návrh smlouvy o využití obecního systému odpadového 
Bochovi hospodářství pro zpětný odběr odpadních elektrozařízení s 
3. r o z h o d l a  provozovatelem kolektivního systému:  Asekol,  a.s. ,  

Československého exilu 2062/8, 143 00 Praha 4 - o opětovném uzavření smlouvy o nájmu bytu paní Kateřině 
Honzejkové - s c h v á l i l a   
4. r o z h o d l a 

návrh smlouvy o využití obecního systému odpadového 
o opětovném uzavření smlouvy o nájmu bytu panu Václavu hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení s 
Johanovi provozovatelem kolektivního systému: Elektrowin a.s., Michelská 
5. r o z h o d l a 300/60, 140 00 Praha 4 
o opětovném uzavření smlouvy o nájmu bytu manželům Lence a -  s c h v á l i l a
Slavomíru Královým návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o nakládání s odpady a přepravě 
6. r o z h o d l a odpadů se zhotovitelem: FCC Česká republika, s.r.o., Ďáblická 
o opětovném uzavření smlouvy o nájmu bytu manželům Romaně a 791/89, 182 00 Praha 8, IČ: 45809712 
Janu Voříškovým - s c h v á l i l a
7. r o z h o d l a návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci akce „Chrastava – 
o opětovném uzavření smlouvy o nájmu bytu paní Soně Křovinové splašková kanalizace ve Vítkovské ulici“ se zhotovitelem: 
8. r o z h o d l a 1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o. Pražská 392, 463 42 
o opětovném uzavření smlouvy o nájmu bytu manželům Marii a Hodkovice nad Mohelkou, IČ: 49904884 
Františku Pilnáčkovým - s c h v á l i l a
9. r o z h o d l a návrh smlouvy o přípravě a realizaci stavby „Chrastava – 
o opětovném uzavření smlouvy o nájmu bytu paní Lence Štofčíkové rekonstrukce ul. Bílokostelecké, III. etapa“ se společností: 

Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50  10. r o z h o d l a 
Teplice o opětovném uzavření smlouvy o nájmu bytu manželům Andree a 
- z v e ř e j ň u j e   z á m ě r Ladislavu Krejbichovým 
prodat ojeté motorové vozidlo Ford Connect Tourneo, druh 11. r o z h o d l a 
užitkové vozidlo, rok výroby 2010 za minimální cenu 45.000,- Kč o opětovném uzavření smlouvy o nájmu bytu paní Radmile 
- s c h v á l i l a Dresslerové 
návrh smlouvy o nájmu elektrorozvodného zařízení za účelem 12. r o z h o d l a 
osvícení místní komunikace U Nisy lampami veřejného osvětlení s o opětovném uzavření smlouvy o nájmu bytu manželům Renatě a 
pronajímatelem: JMH servis s.r.o. Nádražní 209, 46331 Chrastava, Pavlu Thielovým 
IČ: 08968434 13. r o z h o d l a 
- s c h v á l i l a o opětovném uzavření smlouvy o nájmu bytu paní Magdaléně 
v souladu s § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech Grundzové 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, návrh rozpočtu 14. r o z h o d l a 
na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2026 o opětovném uzavření smlouvy o nájmu bytu paní Petře Lohynské 
příspěvkových organizací zřízených Městem Chrastava 15. r o z h o d l a 

a) Základní škola Chrastava, náměstí 1. máje 228, okres o opětovném uzavření smlouvy o nájmu bytu paní Ivoně Trefášové 
Liberec, příspěvková organizace, IČ 72741643

16. r o z h o d l a 
b) Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69, 

o opětovném uzavření smlouvy o nájmu bytu paní Lence Kolářové a 
příspěvková organizace, IČ 72741724 

panu Karlu Beranovi 
c) Mateřská škola, Chrastava, Revoluční 488, okres Liberec, 

17. r o z h o d l a 
příspěvková organizace, IČ 72741881 

uzavření smlouvy o nájmu bytu panu Pavlu Pecinovi, 
d) Školní jídelna Chrastava, Turpišova 343, okres Liberec, 

zastoupeného opatrovníkem, Městem Chrastavou  
příspěvková organizace, IČ 69411123

18. r o z h o d l a 
- s c h v á l i l a

uzavření smlouvy o nájmu bytu panu Petru Novotnému 
1.  dodatek ke smlouvě ze dne 9. 9. 2003 č. 01/2003/OŠJ o odběru 

19. r o z h o d l a obědů ze školní jídelny pro obyvatele DPS 
o opětovném uzavření smlouvy o nájmu bytu paní Marii Antonové 2. dodatek ke smlouvě ze dne 15. 9. 2011 č. Rů/35/2011 MÚ, 
20. r o z h o d l a s t r a v o v á n í  z a m ě s t n a n c ů  a  j e j i c h  d ů c h o d c ů
o opětovném uzavření uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS - v z a l a   n a   v ě d o m í
manželům Marii a Horstu Pilzovým celkový přehled pohledávek a daňových nedoplatků po lhůtě 
21. r o z h o d l a splatnosti k 30. 11. 2021 (dle části V., čl. 1, bod č. 3 vnitřní 
o opětovném uzavření uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS paní směrnice „Zásady při nakládání s pohledávkami“)
Vlastě Kohlíkové a panu Vladimíru Štrickovi - s c h v á l i l a
22. r o z h o d l a na základě návrhu správce pohledávek Hospodářsko finančního 
o opětovném uzavření uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS odboru MěÚ Chrastava  návrh na odpis pohledávek z místního 
manželům Jitce a Josefu Kotykovým poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
23. r o z h o d l a třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území 

Města Chrastava a nájmu bytů a vyúčtování služeb k 30.11.2021 o opětovném uzavření uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS paní 
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Zprávy z městského úřadu

MĚSTO CHRASTAVA VYHLAŠUJE PRO ROK 2022

GRANT (dotační program) na podporu rozvoje kulturní, sportovní, spolkové činnosti a cestovního ruchu

Poplatek za odpad v roce 2022

Z deníku Městské policie Chrastava

Krystyně Judytkové - s c h v á l i l a 
dary pro členy a velitele JSDH Chrastava za období XII/2020 – 24. r o z h o d l a 
XI/2021 o uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS panu Miroslavu Matějkovi 
- s c h v á l i l a25. r o z h o d l a 
odměny ředitelům příspěvkových organizací Města Chrastava za o uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS paní Libuši Palmové a panu 
období VI/2021 – XI/2021 Vlastimilu Žemličkovi 
- v z a l a   n a   v ě d o m í 26. r o z h o d l a 
výsledky voleb do školské rady ZŠ Chrastava o opětovném uzavření uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS 
- s c h v á l i l amanželům Vilmě a Františkovi Osčatkovým 
jako orgán obce příslušný ke schválení organizačního řádu 27.  r o z h o d l a 
městského úřadu, podle ustanovení § 102 odst. 2 písm. m) zákona o uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS paní Ireně Štefanové 
č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů - r o z h o d l a
aktualizované znění organizačního řádu Města Chrastava o uzavření kupní smlouvy na nákup osobního automobilu určeného 
-  s c h v á l i l apro pečovatelskou službu, která bude zajišťovat péči o občany 
odpis drobného dlouhodobého hmotného majetku (DDHM) a majet-Stráže nad Nisou a obec Stráž nad Nisou tento nákup bude 
 ku vedeného v operativní evidenci dle přílohy financovat na základě uzavřené smlouvy o vzájemné spolupráci č. 

OS/2/2021 

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: sklub@chrastava.cz

nejpozději do 1. února 2022 do 12.00 hod. (lze podávat od 18. listopadu 2021)

 Bc. Pavel Urban, vedoucí Společenského klubu

Zastupitelstvo města Chrastava schválilo dne 18. 10. 2021 Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2021 o místním poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství. Výše místního poplatku byla stanovena na 500 Kč/osoba/rok. Poplatníkem je každá fyzická osoba přihlášená k 
trvalému pobytu v Chrastavě.

Platit lze bankovním převodem na účet 20036-0984852379/0800 vedený u České spořitelny a. s. s uvedením přiděleného stálého 
variabilního symbolu nebo na pokladně MěÚ Chrastava (hotově nebo kartou)v úřední dny pondělí a středu 7.30-12 a 13-17 hodin.

Platbu proveďte nejpozději do 30. 4. 2022.

hospodářsko-finanční odbor, dveře č. 206, tel.:  482 363 854,851,853

- Řešení přestupku rušení nočního klidu. Událost vyřešena dle zákona.

- Při kontrolní činnosti v katastru obce, bylo zastaveno motorové vozidlo, jehož řidič byl podezřelý ze 
spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti v silničním provozu. Při následné kontrole řidiče, bylo 
zjištěno, že daná osoba má vysloven platný zákaz řízení. Jelikož, zde bylo důvodné podezření ze spáchání 
trestného činu (maření výkonu úředního rozhodnutí), byla na místo přivolána hlídka PČR, která celou 
událost dále převzala k dalšímu šetření.
- Spolupráce se  zdravotnickou záchrannou službou Liberec.

Činnost MP Chrastava
Kontrola okrajových částí města – Vítkov, Vysoká, Víska, Kolonka Andělská Hora, Barandov, přehrada 
Luční, Opakované kontroly zahrádkářských kolonií

Kontroly dopravní situace v centru města a okolí a přilehlém okolí

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

- v nočních hodinách spolupráce s OO PČR Chrastava při kontrole chatových oblastí, kontrole motorových 
vozidel a jejich řidičů (kontroly na alkohol, drogy, odcizené RZ, odcizená motorová vozidla, osoby v pátrání).

603 941 561

603 347 676
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Setkání projektových partnerů v rámci projektu „Podpora památek a jejich okolí”
Projekt „Podpora památek a jejich okolí“, registrační číslo projektu: 2021 společná delegace navštívila Führichův dům, kde se konala 

krásná akce „Vánoce ve Führichově domě“, která nabídla všem CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0002716, je společným přeshra-
návštěvníkům bohatý kulturní program – komentované prohlídky, ničním projektem, ve kterém jsme se s polským městem Świer-
tvořivé dílničky, prodejní stánky či výstavu dětských prací.zawa zaměřili na obnovu turisticky atraktivních městských 
Česko – polská delegace tak měla možnost vidět tuto kulturní památek. Žádost o dotaci z Programu Interreg V-A Česká republika 
památku v plném provozu a odnést si z její návštěvy mnoho – Polsko 2014–2020 byla úspěšná a podařilo se nám tak získat 
nevšedních zážitků.podporu ve výši 85 %  z celkových uznatelných výdajů projektu, 
Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro které činí téměř 53.000,- EUR. 
regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu Nisa.Město Chrastava v rámci projektu provedlo udržovací práce na 

památce Führichův dům. Po ukončení udržovacích stavebních prací 
mohli zástupci města Chrastava přivítat své projektové partnery z 

Ing. Lenka Čermáková, ORM MěÚ Chrastavaměsta Świerzawa v nově upravených prostorech. V sobotu 11. 12. 

Strom splněných přání v prosinci 2021
     Stalo se již dlouholetou tradicí, že Město Chrastava úzce spolupracuje s Dětským domovem, ZŠ a MŠ Krompach v Čechách. Vždy na konci 
roku vyvrcholí tato spolupráce akcí „Vánoční strom splněných přání“. Letos se tak stalo již po desáté.
   Děti se svými vychovateli vyrobily vánoční přáníčka, na která napsaly, co by rády našly pod stromečkem. V infocentru se přáníčka pověsila 
na stromeček, a kdo měl zájem, přáníčko si vyzvedl, dárek zakoupil a přinesl ho zpět do infocentra. Tam se všechny dárky nafotily, 
pracovnice íčka je zabalily a dárky se předaly do dětského domova. Vše zdokumentovala i TV Chrastava. Stejně jako v loňském roce bohužel 
ani letos pandemická doba nedovolila navštívit děti osobně, takže si pro dárky přijela paní ředitelka Regina Stiblíková. Rozdávání a 
rozbalování v dětském domově neproběhlo hromadně u jednoho stromečku, ale individuálně v každé jednotlivé rodině. Jak nám paní 
ředitelka telefonicky sdělila, udělaly dárky nesmírnou radost, dětská očička se rozsvítila a dárky dětem vykouzlily úsměv na tváři.
    I v této nelehké době se našlo hodně dárců, takže všech 38 dětí našlo pod stromečkem dárky dva. Těm, kteří dárky zakoupili a udělali tak 
dětem radost, velmi děkujeme. Jmenovitě to jsou: Bártová Jiřina, Blechovi, Boňková Eva, Canov Michael, pí Černá, pí Dostálová, pí 
Foltýnová, pí Galbavá s rodinou, Hořákovi, Ježková Radka, pí Jurigová J., Kácovská Helena, Kamarytová Štěpánka, Klusáčkovi, Kůtová Jana, 
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Loučkovi, Loudátovi, pí Loudová, Martinyovi, Marxovi, Matoušová Hana, Máchovi, Moravcovi, Novákovi, Pazderková Ludmila, Povová 
Zdeňka, Reslová Pavlína, Rotschedlová Eva, Rožcovi, Sehnoutkovi, Stránská Annemarie, Suchanová Jiřina, pí Šafaříková, Šeflová Radka, 
Štěpánková Lenka, Teichmanová Zdena, Urbancovi, Václavík Břetislav, Václavíková Zita ml., Václavíková Zita st., Vajnerová Eva, Vegner 
Miloš, Vegnerová Zdena, Voňková Eva,  Zahradníková Aneta a Zahradníkovi.
Za organizace a spolky: Město Chrastava, KČT, Oddíl nohejbalu, SDH, Sokol Ženy II., Základní škola.
    A jelikož nám děti nemohly za dárky poděkovat, natočily  své poděkování na video, které je možné shlédnout na www.chrastava.cz.
   Ještě jednou všem dárcům děkujeme za jejich štědrost.

Jitka Marxová – referentka infocentra   
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Římsko-katolická farnost v Chrastavě ve spolupráci s městem 
Chrastava vkročila do adventní doby uspořádáním benefičního 
koncertu. Koncert se konal na první adventní neděli 28. 11. 2021 v 16 
hodin v kostele svatého Vavřince a šlo již o osmý ročník. Výtěžek 
koncertu ve výši 6820,- Kč byl věnován Domovu pokojného stáří 
Domovu svatého Vavřince na pořízení protipožárních dveří. I přes 
náročnou situaci, poznamenanou pandemii byla účast na koncertě 
vysoká. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří našli tu 
odvahu a vydali se na koncert, všem děkuji také za jejich štědrost. 
Myslím, že odvaha návštěvníků koncertu byla bohatě odměněna. 
Zpěváci odvedli vynikající výkon, za což jim patří velké díky. 
Přichystali si program plný adventní atmosféry. Zazněly roráty, 
pastorely, Ave Maria od Luzziho a Cacciniho, chorál Veni, veni 
Emmanuel a další duchovní písně. Většina účinkujících jsou členové 
divadla F.X. Šaldy, v sopránu jsme slyšeli Alenu Mirjam Režnou a 
Šárku Venclovou, v altu zpívala Jana Černá a Zuzana Maxová-Pecová, 
v tenoru Jaroslav Smola, barytonu se ujal Jiří Černý (člen Českého 
filharmonického sboru Brno)a v basu zpíval Dario Grbič. Varhanní 
doprovod již tradičně zajistila Tatiana Dribas. Svou překrásnou hrou na housle nás všechny okouzlil Milan Kostelenec. Ač velmi mladý získal 
již řadu významných ocenění v tuzemských i mezinárodních soutěžích. Farář Radek Vašinek provázel koncert slovem a všem přítomným 
přiblížil duchovní rozměr adventu. Povzbudil nás v naději, že na těžkosti dnešní doby nejsme sami a popřál radostné a klidné prožití 
adventu.

Adventní koncert v kostele sv. Vavřince

Tradiční mikulášská nadílka v Chrastavě

Kultura – události / pozvánky / programy

Děti se v neděli 5.12. opět dočkaly Mikuláše, čerta a andílků. Eliška, Marxovi, Město Chrastava, pí. Moravcová, Peterová Marcela, 
Odpoledne plné nedočkavého těšení zahájila kapela Bohemia Pilař David, Pospíšilová Anežka, Sehnoutkovi, Schveigerovi, 
Universal Band s vánočními songy v aranžmá dechových nástrojů. Stránská Karla, Svobodovi, Šeflová Radka, Šnýdlová Hana, 
Na letošní mikulášské jsme přivítali i živý Betlém s Pannou Marií, Špidlenovi, Tyrychovi, pí. Vašinová, Vítková Alena, Zoul Ondra, Žur 
Ježíškem, Josefem, třemi králi i pastýři v nádherných kostýmech, Vašek, ZŠ – děti ze 4. A s pí uč. Kolářovou a děti z2. B s pí. uč. 
které ušila paní Jana Eichlerová. Bláhovou, a ostatní nejmenovaní, kteří přinesli krmivo přímo na 
Svým energickým vystoupením zaplnil náměstí zpěvák Petr akci.                                                   Bc. Kateřina Spáčilová, Jitka Marxová
Kotvald svojí hudební show „Vánoce hrajou glóriá“ a obdaroval tak 
spoustu natěšených diváků.
A pak už patřilo podium jen Mikulášovi, čertovi, andělům a všem 
dětem, pro které byl nachystaný balíček. Všechny děti byly moc 
statečné, od Mikuláše si balíčky přebraly, některé se dokonce 
nebály vyfotit s čertem.
Poděkování patří celému živému Betlému, jmenovitě: Josefu 
Hovadovi, Šárce Schveigerové, Ondřeji Hovadovi, Vítku Schvei-
gerovi, Zdeňku Čálkovi, Petru Farkasovi, Martinu Mlčochovi, Patriku 
Novákovi, Jakubu Stahoňovi, Danielu Stankovičovi, Elišce Kopecké 
a Vladimíru Židlickému.
Rádi bychom tímto také poděkovali Technickým službám města 
Chrastava, pod vedením paní Vondrové, za výrobu krásného a 
propracovaného Betlému, který rádi využijeme i v následujících 
letech.
Součástí letošního nadělování byla také vánoční sbírka pro psí a 
kočičí útulek AzylPes. Dárků, které se v období od 29. 11. do 5. 12. 
nakupilo, bylo opravdu hodně a budeme doufat, že všem zvířatům z 
Krásného Lesa pořádně naplní misky a alespoň trochu ulehčí všem, 
kdo se o zvířata v útulku starají. Celá sbírka byla předána majitelce 
útulku, paní Vojáčkové.
AZYLPES KRÁSNÝ LES letos obdržel celkem 520 kg krmiva, a to 492 
kg pro pejsky a 28 kg kočičky.
Sbírka obsahovala různé druhy krmiv, konzerv, granulí, piškoty, 
kostičky, kapsičky, plněné polštářky, tyčinky, ale i pelíšky, drbátka, 
hračky, misky, šampony a vitamíny.
Moc děkujeme všem dárcům (jmenovitě, podle abecedy): 
Bebavá Daniela, Brodský Martin, pí. Dostálová, Goral Nino, Hajnovi, 
Havelková Drahoslava, Hotovcovi, Hrdličkovi, Kosová Jitka, 
Košťáková Bára, pí. Koutová, Lišková Anička, pí. Loudová, Machačná 
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Ve čtvrtek 9. prosince se sál CVA změnil v malou soudní síň. Do                                                                                                        
Chrastavy dorazil český advokát, popularizátor práva, folkový 
písničkář a kytarista a příležitostný herec, známý také jako 
„zpívající právník“ Ivo Jahelka. Vystudoval Právnickou fakultu UK v 
Praze a získal titul JUDr. Ještě za studií se začal věnovat 
zhudebňování různých zajímavých soudních případů (tzv. 
„soudniček“) a jiných kuriózních příběhů z všedního života. V 
polovině 80. let uspěl na folkovém festivalu Porta, když se jeho 
píseň Soudili se dostala na výběrové album Porta '84 a byl vyhlášen 
„osobností“ Porty '85. Následně začal vydávat vlastní autorská 
alba, vesměs živé koncertní nahrávky, kde písně prokládá 
mluveným slovem rovněž na téma humorných situací z právní 
praxe.Díky jeho písním a vtipnému vyprávění ze soudní síně jsme se 
tak mohli dozvědět spoustu vtipných hlášek a případů, které Ivo 
Jahelka jako advokát řešil.
Akce se vydařila a my jsme tak měli možnost v dnešní uspěchané 
době se před Vánocemi trošku zastavit a zasmát.

                                                                            Klára Sehnoutková

V sobotu  11. prosince 2021 ožil Führichův dům Vánocemi a                                                                                                        
vánočními zvyky. Jednalo se o první ročník této akce a dle 
návštěvnosti je jasné, že nebyl určitě poslední. Návštěvníci si měli 
možnost prohlédnout rodný dům malíře Josefa Führicha, dozvědět 
se něco o vánočních zvycích, obdivovat výstavu dětských prací z 
Tvořílka a výstavu maket zámků a hradů pana F.Boudy. Každý, kdo 
dorazil si mohl vyzkoušet výrobu v tvořivých dílničkách, nakoupit si 
drobné dárky v podobě keramiky, korálků, andílků, háčkovaných 
výrobků a podpořit tak charitativní prodej, který byl součástí. Pro 
návštěvníky byl připraven doprovodný program, kde měli možnost 
vyslechnout komentovanou prohlídku v dobových kostýmech, 
vyrobit si svíčku z vosku, vyzkoušet si práci kováře, zkusit si 
drátkování nebo háčkování nebo si poslechnout flašinetáře pana 
Janečka. Nechybělo ani malé občerstvení v podobě čaje a koláčků.

Velké poděkování patří všem, kteří se na akci podíleli, zejména panu 
Janečkovi, Českému svazu včelařů z.s. Chrastava, M. Spáčilovi , 
všem kteří s dětmi vyráběli a stánkařům.

                                                                            Klára Sehnoutková

JUDr. Ivo Jahelka  zazpíval v Chrastavě

Vánoce ve Führichově domě se vydařily
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Bára Basiková. To je jméno, které na vánoční koncert přilákalo 
bezmála 250 diváků. Překrásná vánoční atmosféra, perfektní 
osvětlení a nádherný hlas umocněný akustikou našeho chras-
tavského kostela daly dohromady zážitek, který si každý divák 
musel užít naplno. 15.12. 2021 pro vás tímto Společenský klub 
zprostředkoval trochu předčasný dárek pod stromeček. Budeme 
věřit, že potěšil. Paní Basikové, klavíristovi, panu Přibylovi a všem, 
kteří se podíleli na přípravě celé akce, patří velký dík.

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

Bc. Kateřina Spáčilová,

referent Společenského klubu

Koncert Báry Basikové v kostele
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PROGRAM KINA
Digitální městské kino Chrastava

Změna programu vyhrazena!

Leden 2022

Pondělí 3. ledna v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI Litva, Chorvatsko – pásmo pohádek – 70 minut –
TŘI PŘÁNÍ PRO POPELKU – Norsko, Litva – pohádka –  přístupný
české znění – 86 minut – přístupný Program roztomilých krátkých tematicky i stylisticky rozma-
Podle filmové pohádky  “Tři oříšky pro Popelku”  Františka Pavlíč- nitých animovaných filmů určený pro nejmenší diváky s lektor-
 ka a Václava Vorlíčka.                                  Vstupné: 120 Kč ským doprovodem.                                Vstupné: 80 Kč

Pondělí 3. ledna v 19:00 hodin Pátek 21. ledna v 19:00 hodin
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2- Česko – komedie – 93 minuty SRDCE NA DLANI – Česko – komedie – 96 minut – přístupný
– přístupný Komedie od tvůrců hitu ŽENY V BĚHU. Láska se na věk nebo na 
Příběh dlouho očekávaného snímku začína tím, že Marek (Ján místo neohlíží. Nikdy nevíme, kdy a kde nás potká. Můžeme se za-
Koleník) požádá o ruku Hanu (Táňa Pauhofová). Následující děj se milovat ve školce, v důchodu, na ulici, v parku. Kdykoliv a kde-
točí kolem jejich svatby u „československého“ moře v malebném koliv.                             Vstupné: 140 Kč
Chorvatsku.                             Vstupné: 130 Kč

Pondělí 24. ledna v 17:00 hodin – PŘEDSTAVENÍ PRO DŮCHODCE
Pátek 7. ledna v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI – ČR – komedie – 109 minut – přístupný
VELKÝ ČERVENÝ PES CLIFFORD – USA – rodinný – Obyčejné lidské příběhy o tom, co nás trápí, co hledáme a 
české znění –96 minut – přístupný nenalézáme jsou vyprávěny s nadhledem a okořeněné trefnou 
Když si ho Emily pořídila, byl Clifford malé, roztomilé a červené situační komikou. Samozřejmě nechybí i ta správná dávka ne-
štěně. Přes noc se z něj ovšem stal obrovský hafan. A když říkáme falšované romantiky a sentimentu. 
obrovský, myslíme tím, že na výšku měří skoro tři metry. V malém 
městském bytě je takový pes hodně nepraktický. Jenže Emily ho 
zbožňuje a za žádnou cenu se ho nevzdá. Komedie Velký červený Pondělí 24. ledna v 19:00 hodin
pes Clifford je adaptací populární dětské knížky Normana Bird- SPENCER – Velká Británie, USA – biografie – české titulky – 
wella.                                          Vstupné: 130 Kč, děti do 15 let – 110 Kč 117 minut – přístupný od 15 let

Během vánočních svátků s královskou rodinou na panství San-
Pátek 7. ledna v 19:00 hodin dringham v anglickém Norfolku se Diana Spencer (Kristen Ste-
KINGSMAN: PRVNÍ MISE – USA – dobrodružný – české titulky – wart), potýkající se s duševními problémy, rozhodne ukončit své 
131 minuta – nevhodné do 12 let deset let trvající a dávno vychladlé manželství s princem Char-
Zatímco se sebranka nejhorších tyranů a geniálních zločinců lesem. Ačkoli se množí zvěsti o aférách a rozvodu, na Vánoce se 
připravuje rozpoutat válku, jež má zahubit miliony lidí, jeden muž musí o všem mlčet a předstírat pokoj v rodině. Diana tu hru zná. 
musí vyhrát závod s časem a zastavit je. Ve snímku „Kingsman: Ale letos to bude jinak.                             Vstupné: 130 Kč
První mise“ se stanete svědky zrodu první nezávislé tajné služby.

           Vstupné: 130 Kč Pátek 28. ledna v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI
MOJE KRÁSNÁ PŘÍŠERKA – Rusko – animovaný – české znění – 

Pátek 14. ledna v 16:45 hodin – HRAJEME PRO DĚTI 100 minut – přístupný
KROTITELÉ DUCHŮ: ODKAZ – USA – komedie – české znění – Princezna Barbara není žádné uťápnuté stvoření a nenechá si od 
131 minuta – přístupný tatínka krále nic přikazovat. Natož pak, když zjistí, že krále drží v 
Režisér Jason Reitman a producent Ivan Reitman uvádějí další hrsti zloduch, který mu ukradl zázračný lektvar. Jako správná re-
kapitolu z původního příběhu Krotitelů duchů. Ve filmu Krotitelé belka se rozhodne z paláce utéct. V lese narazí na strašidelnou 
duchů: Odkaz se přestěhuje svobodná matka se svými dvěma lesní příšeru, ale protože ona se jen tak vylekat nenechá, otočí 
dětmi na maloměsto, kde společně objeví svoje spojení s život Bogeyho vzhůru nohama a začne v lese diktovat svá vlastní 
původními krotiteli duchů a tajemný odkaz, který po sobě pravidla. Bogey se s tím hodně težko srovnává, vlastně ji i tak 
zanechal jejich dědeček.                                                 Vstupné: 130 Kč trochu nenávidí, ale jak víme, hranice mezi nenávistí a láskou jsou 

mnohdy hodně tenké…           Vstupné: 120 Kč
Pátek 14. ledna v 19:00 hodin
VŘÍSKOT – USA – horor – české titulky – 114 minut – Pátek 28. ledna v 19:00 hodin
přístupný od 15 let MORBIDUS – USA –akční – české znění – nevhodné do 12 let
Dvacet pět let poté, co poklidné městečko Woodsboro šokovala Na stříbrné plátno přichází jeden z nejpodmanivějších a neroz-
série brutálních vražd, si nový vrah znovu nasazuje známou bílou poruplnějších hrdinů filmového světa značky Marvel, jehož před-
masku. Začne pronásledovat skupinu teenagerů, aby vzkřísil stavitelem je Oscarem oceněný Jared Leto, který se ve sním-ku 
tajemství ze smrtící minulosti města. Neve Campbell ("Sidney mění v charismatického antihrdinu Michaela Morbiuse. Doktor 
Prescott"), CourteneyCox ("Gale Weathers") a David Arquette Morbius trpí vzácnou a smrtelnou krevní chorobou. S úmyslem 
("DeweyRiley") se vrací ve svých ikonických rolích, aby odhalili zachránit druhé, kterým hrozí stejný osud, se Michael rozhodne k 
skutečnou tvář vraha.                             Vstupné: 130 Kč zoufale riskantnímu činu. Zdánlivý úspěch přinese lék, který je 

však dost možná nebezpečnější než sama smrtelná choroba, 
Pátek 21. ledna v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI neboť promění léčitele v lovce.                                      Vstupné: 130 Kč
PUTOVÁNÍ PAPÍROVÉHO DRAKA – Česko, Slovinsko, Maďarsko, 

                                                                  Vstupné: 100 Kč, SENIOŘI – 60 Kč
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Zprávy z kolové

Sportovní zprávy

MUŽI JUNIOŘI
Dne 7. listopadu 2021 proběhl Podzimní turnaj v Chrastavě, a to s V sobotu 6. listopadu 2021 se u nás v tělocvičně odehrál Podzimní 
mezinárodní účastí sportovců ze SRN, kde naše druhá dvojice turnaj, který byl  kvalifikační. Za účasti 10 dvojic se dvojice Pospíšil 
Fadrhonc Michal – Košlík Vítězslav získala 1. místo, na 2. místě se Lukáš – Málek Petr umístila na 3. místě a tím se kvalifikovala do 1. 
umístila Lokomotiva Liberec družstvem Beneda Jan – Hradecký ligy na rok 2022, čímž si zasloužili velkou pochvalu.
Petr,  na 3. místě Sp. Chrastava 1 ve složení Brodský Tomáš – 

ŽÁCIPospíšil Lukáš, na 4.místě dvojice ze SRN, na 5. místě Sp. Chrastava 
Po náboru žáků se nám přihlásilo několik šikovných adeptů, za což 3 ve dvojici Mácha Petr – Matuškovič Pavel a 6. místo obsadila 
jsme velice rádi. Doufáme, že žáčci vydrží a že se budeme moci opět Chrastava 4 ve složení Málek Petr – Rožec Matěj.
zúčastňovat turnajů žákův roce 2022. A  stále platí, že kdo má zá-

V neděli14. listopadu 2021 proběhlo Mistrovství Libereckého kraje jem o kolovou, toho rádi  přivítáme mezi námi. ̈
u nás v tělocvičně, zde naše dvojice Fadrhonc Michal – Košlík 

Všem „kolovářům“ a i těm ostatním přeji vše nejlepší do nového Vítězslav obsadila 1. místo a tím získala účast na kvalifikaci o 2. 
roku.                                                                Celler Ladislav, vedoucí oddíluligu. Druhé místo obsadila dvojice Culek Jiří – Pospíšil Lukáš a další 

naše dvojice Málek Petr – Rožec Matěj obsadila 5. místo.

Dne 20. listopadu 2021 se konala v Praze na Pankráci soutěž o Zlaté 
kolo, tentokrát za účasti závodníků z Francie. Naše dvojice Brodský 
Tomáš – Pospíšil Lukáš skončila na 6. místě.

O den později jsme se zúčastnili kvalifikace o 2. ligu v Plzni s dvojicí 
Fadrhonc Michal – Košlík Vítězslav. Skončili na 3. místě, což je těsně 
za postupovým místem. Je to velká škoda, proto příští rok musí 
zabojovat a pokusit se znovu o postup do 2. ligy, zvlášť když se 
turnaj bude hrát u nás v Chrastavě. 

V neděli 28. listopadu 2021 se dvojice Brodský Tomáš – Pospíšil 
Lukáš zúčastnila 3. kola 1. ligy v Plzni, avšak opět se nedařilo, 
skončili na 7. místě a tím po mnoha letech spadli do 2. ligy pro příští 
rok. Příští rok mají v plánu se znovu do 1. ligy probojovat. 

PŘIJEDE ZA VÁMI 

TOM A JEHO

KAMARÁDI.
ŽIVĚ ZPÍVANÉ PÍSNIČKY,

SOUTĚŽE, SKEČE A ODMĚNY.

SOBOTA

15. LEDNA 2022

od 15 hodin
Centrum volnočasových aktivit

Chrastava

ilustrační foto
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Tento rok byl pro náš nohejbalový oddíl dost náročný a to nejen našem hřišti.
Tento počin byl oceněn ředitelem Liberecké záchranné služby.sportovně.
Tímto bych chtěl moc poděkovat všem, kteří se na jeho záchraně Díky turnajům, kterých se účastníme během několika posledních 
podíleli.let a jsme v nich úspěšní, nás vedení okresní nohejbalové soutěže 

oslovilo, zda bychom se nechtěli přihlásit.
Na závěr patří velký dík všem našim členům, sponzorům, městu Do této soutěže jsme vyslali na sbírání zkušeností hned dva týmy.
Chrastava, Spartaku Chrastava a všem, kteří se na sbírce podíleli.V příští sezóně máme velké ambice se poprat o přední příčky.
Budeme doufat, že ten následující rok 2022 bude lepší a veselejší.Vzhledem k tomu, že tyto turnaje navštěvuje mnoho hráčů i diváků 
Za nohejbal Chrastava                                                     jsme se rozhodli, že vylepšíme zázemí našeho sportoviště a za 
                                                                                               Slávek Sehnoutkapodpory města a Spartaku Chrastava jsme svépomocí vystavěli 

pergolu.
I nás zasáhla situace tornádem poničené Moravy natolik, že jsme se 
rozhodli jet na několik prodloužených víkendů pomoci fyzicky a 
zároveň jsme založili sbírku, ve které se nakonec podařilo vybrat 
neuvěřitelných 152.000 Kč.
Jelikož nám není lhostejný osud dětí, které neměly v životě tolik 
štěstí, tak jako již několik let i letos jsme se zapojili do akce Strom 
splněných přání pro děti z dětského domova Krompach.
Opět jsme byli osloveni, zda se nechceme zapojit do sbírky pro 
nemocnici Motol-dětskou onkologii a ani tady jsme neváhali, 
vybrali finanční částku, za kterou jsme pak nakoupili potřebné věci 
pro malé pacienty.
Ale za největší výhru, považujeme záchranu života našeho kama-
ráda a spoluhráče, kterého postihla srdeční zástava přímo na 

Pozvání Klubu českých turistů na tradiční Chrastavské šlápoty 2022

Nohejbalový rok 2021
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Ve středu 1. září jsme po prázdninách ve vítkovské škole společně s 
panem starostou Michaelem Canovem zahájili nový školní rok. 
Přivítali jsme s našimi žáky i nové prvňáčky. Všichni jsme si přáli 
jediné – ve zdraví a bez zavřených tříd zvládnout celý další školní 
rok. Naplánovali jsme několik společných akcí, které jsme si během 
podzimu užili.
Na začátku září náš pěvecký soubor Vítkováček zazpíval na chra-
stavském náměstí během Koštu vín a naši zpěváčci přivítali malé 
občánky Chrastavy. V polovině měsíce proběhl odložený 6. ročník 
T-mobile běhu, kterého se pravidelně zúčastňujeme. Všichni žáci 
stáli na startu 1 km dlouhého okruhu a nebyl nikdo, kdo by si 
nedoběhl do cíle pro medaili a diplom.
Na konci měsíce proběhly dvě akce najednou. Pod názvem „Máme 
rádi Česko“ jsme navázali na celoroční školní hru a uspořádali jsme 
spaní ve škole. Žáci soutěžili v týmech a napodobovali slavnější 
soutěžící ze známé televizní soutěže. Po přenocování v tělocvičně 
proběhl „Den jazyků“ na téma nářečí a přísloví.
Listopad začal halloweenským učením ve strašidelných kostý-
mech. Uvařili jsme si ovocnou bowli, zahráli netradiční hry na 
mumie a nakonec si všichni zatancovali s kostlivci. Na konci měsíce 
si každý žák vyrobil adventní věnec, který si pak odnesl domů. Měli 
jsme také spoustu práce s výrobou velkých vánočních ozdob na 
venkovní strom na školní zahradě. Na 1. adventní neděli se náš 
strom rozsvítil v celé své kráse i s dřevěným betlémem pod ním. 

A přišla zima
Po roce k nám opět zamířili Mikuláš s andělem a nezapomněli s se-
bou vzít i čerty. Děti ve školce i ve škole se trochu báli, ale slíbili, že 
se polepší a Mikuláš všem nadělil sladkosti a ovoce. 
Na samotný závěr roku jsme v pátek 17. prosince uspořádali ve tří-
dách vánoční besídky, kde jsme si u stromečku povídali o tradicích, 
některé jsme si vyzkoušeli. Ochutnali jsme vánoční cukroví a na-
dělili si dárečky. 
Rozloučení se starým rokem jsme naplánovali na úterý 21. 
prosince, kdy jsme pozvali všechny rodiče a známé k vánočnímu 
stromu na naší školní zahradě. Dětský sbor Vítkováček si nachystal 
pásmo koled. Na fotografie se můžete těšit v dalším čísle.

Listopad začal halloweenským učením ve strašidelných 

Školy a školky

Podzim a zima ve vítkovské škole
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Každý z nás se může dostat do situace, kdy se stane svědkem nebo · 112 Jednotné evropské číslo tísňového volání – všechny 
přímým účastníkem mimořádné události, která ohrožuje náš život, složky integrovaného záchranného systému. Při 
zdraví, majetek nebo bezpečnost. Pro nahlášení těchto událostí závažnějších mimořádných událostech, potřebujeme-li 
jsou zřízena tísňová čísla složek integrovaného záchranného pomoc více složek, pro cizince možnost hovořit i běžnými 
systému. Volání na ně je bezplatné. V případě potřeby se nebojte na 

světovými jazyky.
tísňová čísla volat, avšak nezapomeňte, že jejich zneužití je 

Při volání na tísňovou linku si rozmyslete, co chcete říct a ho-trestné! Zneužíváním tísňové linky mohou být blokovány hovory 
vořte srozumitelně. Uveďte:dalších občanů, kteří potřebují pomoc. Jak se tedy zachovat, jak a 

· CO se stalo, popis události (např. požár v bytě, dopravní od koho můžete požadovat pomoc?
nehoda, únik nebezpečných látek),Hasiči doporučují volat složku integrovaného záchranného systé-

mu, které se vzniklá událost nejvíce týká. Urychlíte tím vyřízení da- · KDE se to stalo, pokud možno přesnou adresu, včetně 
né situace:

města nebo popisu místa události,všímejte si orientačních 
· 150 Hasiči – požár, výbuch, živelná pohroma, únik 

bodů v okolí (např. obchodní dům a okolí popište),
nebezpečné látky, technická havárie, vyproštění osob atd.

· KDO volá (uveďte své jméno a kontakt, číslo telefonu, ze 
· 155 Zdravotnická záchranná služba – náhlé ohrožení 

kterého voláte).
života nebo zdraví osob

· Nikdy nezavěšujte, dokud Vás k tomu operátor tísňové 
· 156 Městská (obecní) policie (pokud je zřízena) – 

linky nevyzve (potřebuje např. upřesnit informace o Vámi 
vandalismus, drobná kriminalita, špatné parkování 

nahlášené mimořádné události).
ohrožující bezpečnost, rušení nočního klidu atd.

Nazapomeňte!  Štěstí přeje připraveným!
· 158 Policie ČR – krádež, násilí, nález mrtvé osoby, 

                               
dopravní nehoda, nález podezřelého předmětu atd.

Hasiči radí občanům – Komu a jak volat v případě mimořádné události

kpt. Mgr. Michaela Stará, HZS Libereckého kraje
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Vendy Růžičková

Tomáš Polák

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

Adventní vyrábění
  K Vánocům neodmyslitelně patří světlo a jedním ze symbolů 
světla přicházejícího do tmy je adventní věnec. Například naše 
(dnes již dost velké) děti potřebují své vánoční tradice a pečlivě 
dbají na to, abychom první adventní neděli zapálili první svíčku na 
adventním věnci. Podobné je to jistě i v jiných rodinách. Proto v 
Bételu již tradičně o prvním adventním víkendu pořádáme společné 
vyrábění adventních věnců. Mladší i starší ženy (letos nedorazil 
žádný muž) se sejdou a nejen že si z připravených větví a přízdob 
vyrobí vlastní věnec, který je vždy cennější než kupovaný, ale navíc 
je to krásná příležitost k setkání. Společně si povídáme, pomáháme 
si, pokud si někdo neví rady s drátováním větví nebo zdobením 
věnce, vzájemně obdivujeme výtvory. Všechno je provoněné vůní 
čerstvých větví, Bétel už je vánočně vyzdoben a atmosféru jemně 
doplňují koledy. A najednou se ve mně stane zvláštní věc – Vánoce, 
které jsou celý listopad spíš strašákem ve stylu, co všechno se 
nestihne nakoupit a zařídit, se během společného vyrábění stávají 

Poselství Vánoctím, čím mají být. Časem radosti a vděčnosti. Věřím, že nejen pro 
  V době, kdy čtete tento článek, je už po Vánocích. Já ho píši ve mě, ale i pro mnohé další advent prostě začíná společným 
středu 22. 12., kdy vrcholí všechny přípravy. U nás v Komunitním vyráběním věnců v Bételu.                                                     Marie Justová
centru Bétel to začalo už tradičně první adventní víkend. Nejprve 
jsme vyráběli s maminkami i seniory adventní věnce, a poté v 
sobotu v podvečer za zvuku koled slavnostně rozsvítili vánoční 
strom, spolu s výzdobou celého domu. 
  Minulý týden se konaly vánoční schůzky našich klubů a to jak 
maminek s malými dětmi, tak dětí a mládeže. Velkou akcí bylo i 
vánoční setkání seniorů (viz samostatný článek). Zítra nás ještě 
čekají Chrastavská světýlka, na která máme přihlášeno téměř 200 
lidí. Zkrátka v prosinci jsme se rozhodně nenudili.   
  Uprostřed všeho toho dění je ale dobré se zamyslet, proč to 
všechno děláme. Proč tolik příprav a úsilí kolem Vánoc? K čemu je 
vlastně slavíme? Věříme, že dobré věci a události stojí za to 
oslavovat. To co se událo před dávnou dobou někde ve chlévě na 
slámě v městečku Betlém, je opravdu radostná událost. Bůh se 
sklonil k lidem a v Ježíši nám dal světlo pro naše životy. Ježíš nám 
nejenom ukázal cestu, ale dokonce, když o to stojíme, nás i sám 
vede. Není větší štěstí v životě, než když víte, že to co děláte, má Vánoční dárek
smysl. A já pevně věřím, že kdo nalezl Boží cestu, nemusí se bát, že   Po dvouleté přestávce, připravil letos seniorům 55+tým 
v životě zabloudí.    Komunitního centra BÉTEL hezký večírek. Sešli jsme se v hojném 
  Ať vás vede toto vánoční světlo z Betléma i v celém příštím roce a počtu v klubu CVA. Celý večer hudbou provázel BÉTEL BAND. Zahrál 
dovede vás vždy do správného cíle.                                           David Justněkolik tradičních vánočních koled, které jsme si všichni společně 

zazpívali. Na stole nechybělo dobré, vánoční cukroví, které šikovné 
ruce žen v BÉTELU napekly. Následovala večeře, po ní přípitek a 
proslov biskupa Jednoty bratrské pana Jana Klase. Zajímavé bylo 
promítání fotografií z klubů a akcí, které se pořádaly po celý rok, jak 
pro děti, mládež, rodiny tak i seniory. Divili jsme se, co jsme v 
letošním roce s výborným kolektivem, za vedení pana Jiřího Helise 
s hůlkama i bez nich našlapali.
  Zahráli jsme si zajímavou vědomostní soutěž, u které jsme se 
pobavili. Po celou dobu nás obsluhovali šikovní mladí lidé. Na závěr 
jsme dostali malý dárek a na památku fotku celého týmu klubu 
Evergreen, kteří pro nás veškeré aktivity celý rok připravují.
  Byl to hezký večer, na kterém jsme se mohli všichni sejít a být 
spolu. Všem moc děkujeme a přejeme hodně zdraví, úspěchů a 
Božího požehnání v roce 2022. Těšíme se na další akce.
                                                              Gerda Boudová a Jaroslava Málková
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Již tradičně ozdobil náves v Andělské Hoře ve vánočním čase andělohorský betlém. V letošním roce prošel kompletní rekonstrukcí. Byla 
vyrobena zcela nová chýše pro Josefa s Marií a Ježíšek dostal novou vyřezávanou kolébku. Celou chýši nově osvětlují herrnhutské 
hvězdičky a všechny postavičky dostaly nový nátěr a vylepšený tvar. 
Každoročně do betléma přidáváme nové postavičky a neustále se tak rozšiřuje.  V tomto roce jsme vyrobili nového pastýře, který má zatím 
pouze dvě ovečky, a tak máme v plánu jeho stádo v příštím roce rozšířit. 
Chtěla bych Vás tímto příspěvkem pozvat k nám do Andělské Hory. Myslím, že náš betlém stojí za návštěvu. Děkuji také všem, kteří se na 
letošní rekonstrukci podíleli. 
Krásný adventní a vánoční čas.                                                                                                                          Helena Kačenová, Osadní výbor Andělská Hora

Betlém v Andělské Hoře v novém kabátě

Ježíškova vnoučata v Chrastavě
Projekt Ježíškova vnoučata přináší radost  a plní přání seniorům u Užili jsme si krásné odpoledne. Povídání, káva s láskou od Jany, 
nás v Chrastavě již od nultého ročníku (2016). rohlíčky našich babiček a vaječňák od Ládi Hrušky tekl opět prou-

dem a ještě všechny obdaroval fotografií s věnováním. Také bych Moc si toho vážíme a děkujeme všem, kteří jsou do tohoto projektu 
ráda poděkovala Renatě, která přivezla pro všechny nádherná přá-zapojeni.
níčka, co vyráběly děti ve škole. Milou společností nám byla foto-
grafka paní Jana Zahurancová, která zachytila krásnou vzpomínku.V roce 2018 si babičky a dědečkové přáli do klubovny domova v 
Moc Vám děkujeme Ježíškova vnoučata, že Vás máme!Turpišově ulici bílé hrnečky na kávu.
Poděkování patří určitě také všem, kteří o seniory pečují ať už doma Jana Eichlerová, která je aktivizační pracovnicí nejen pro seniory, 
nebo v domovech. mě poprosila, jestli bych toto přání nemohla zajistit přes Ježíškova 
Děkuju Ti Olí, kamarádko Moje, že si tento projekt vymyslela a do-vnoučata. Přání bylo okamžitě v rezervaci a vnoučaty se stala 
kázala nemožné.Renata, Petr a Jitka z Městce Králové.

Tenkrát nám dovezly nejen hrnečky s podšálky, ale také překvapení 
v podobě jejich kamaráda Ládi Hrušky, který přivezl babičkám a 
dědečkům vaječňák. Bylo to velmi milé a příjemné posezení na 
první advent  "NADĚJE" ...naděje na to, že nikdy nebudou sami...

Letos mě Jana požádala, jestli bych nemohla zajistit něco pro 
babičky a dědečky v podobě setkání nebo vystoupení.
A tak jsem neváhala a ještě večer napsala úžasné Renatě a popro-
sila jí,  jestli by nemohly po třech letech navštívit
Domov s pečovatelskou službou v Chrastavě. Musím říct, že to byla 
opravdu velmi rychlá akce. Jana domluvila termín, obvolala babičky 
a dědečky a od rána už babičky pekly v klubovně úžasné rohlíčky.
Odpoledne jsme se sešli všichni v klubovně domova u stromečku a 
čekali na Ježíškova vnoučata. 
Tentokrát je přivezla na místo sympatická Jitka. Renata, Láďa Hruš-
ka a opět další překvapení!
Ládi bratranec Kuba, který nás velmi potěšil milým vystoupením a 
nádherně zahrál na saxofon.

S láskou ke všem seniorům    Zdeňka Bébarová
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Několik fotografií z akce
Ježíškova vnoučata v Chrastavě

(ČR, 3. 12. 2021) S blížícím se koncem roku přináší Český svaz ochránců přírody letošní výsledky kampaně 
„Ukliďme svět“. Akce se letos zúčastnilo přes 21 000 registrovaných dobrovolníků, kteří po celé České republice 
sebrali více než 200 tun odpadu. Do úklidu se zapojilo 213 škol, táborů a dětských oddílů. Ochránci také oznámili 
datum hlavníhojarníhoúklidového termínu, kterýbude příští rok 26. března, a zároveň přichází s novou velkou 
výzvou: „Darujte přírodě vánoční dárek tím, že si z ní něco odnesete. Třeba pytel plný odpadků!“

Blíží se Vánoce a s nimi i touha lidí obdarovat ty, které máme rádi. Ochránci přírody nyní přichází s tipem na vánoční 
dárek, který pomůže přírodě i nám všem. Na rozdíl od běžných zvyklostí, tento dárek nepřinesete pod stromeček, ale 
naopak ho od něj odnesete!

„Na Vánoce mnoho lidí vyráží mimo město, chtějí se projít v lese a užít si klid po náročném předvánočním shonu. Proč 
tedy tuto příležitost nepřetavit v něco opravdu pozitivního. Darujte dárky i přírodě v podobě plného pytle odpadků, který 

z ní odnesete!“ říká koordinátorka kampaně Veronika Andrlová a dodává, že neexistuje lepší příležitost pro projev solidarity s naší přírodou, 
než právě o Vánocích.

Pokud se tato výzva uchytí, plánují ji ochránci přírody opakovat každý rok. Může se tak stát pravidelným doplňkem hromadných úklidových 
akcí. Ty letos opět silně zasáhla pandemická situace, kvůli níž měly hromadné akce nižší účast, než bývalo běžné v minulých letech. 
Organizátoři akce proto zvolili pro tento rok trochu jinou taktiku než obvykle. Kromě hlavních termínů vyzývali dobrovolníky i k 
individuálním úklidům v průběhu celého roku. Akce se tak nakonec zúčastnilo přes 21 000 registrovaných dobrovolníků, kteří po celé České 
republice sebrali více než 200tun odpadu. Do úklidu se také zapojilo 213 škol, táborů a dětských oddílů.

„Bylo nám jasné, že situace není dobrá pro hromadné akce. Proto jsme se zaměřili na to, abychom lidi motivovali k úklidům v průběhu celého 
roku. Dobrovolníky jsme vyzývali k pravidelným úklidům při každé procházce do přírody a pořádali pro ně i mnoho soutěží. Rok však ještě 
neskončil,“ říká Veronika Andrlová a naznačuje, že je čas při nadělování dárků myslet i na to nejcennější, tedy na naši přírodu.

Více informací naleznete na stránkách www.uklidmesvet.cz.

Darujte přírodě vánoční dárek tím, že si z ní něco odnesete. Třeba pytel plný odpadků!

Město Chrastava oznamuje vyhlášení výběrového řízení
na obsazení pracovního místa

INVESTIČNÍ REFERENT
odboru rozvoje, dotací a správy majetku Městského úřadu v Chrastavě.
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www.chrastava.cz



Inzerce je černobílá a uvnitř vydání. Barevná inzerce se sjednává na celý 
rok dopředu a její uzávěrka na rok 2023 bude 2. 12. 2022. 
Bližší informace získáte v kanceláři Společenského klubu.  

                                                                                       

 

 
 

 

           

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

Před Vánocemi infocentrum rozšířilo nabídku suvenýrů 
v podobě dvou druhů dřevěných pastelek, propisovaček 
různých barev, reflexních pásek a skládačku hlavolam.
Také máme nově v prodeji pro sběratele dřevěnou ku-
latou turistickou známku „Muzeum historické hasičské 
techniky“ s číslem 2755 a k ní turistickou nálepku.
                                                                                        J. Marxová

Nové upomínkové předměty města
zakoupíte v infocentru

SBĚRNÝ DVŮR
CHRASTAVA

PROVOZNÍ DOBA

LIBERECKÁ ULICE

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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Fotogalerie z akcí

Mikulášská
nadílka

Koncert Báry
Basikové
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Setkání se zástupci
partnerského města

Świrzawa
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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 – 2022
měsíční zpravodaj městského úřadu v Chrastavě

zakázková výroba nábytku

kuchyně

skříně

doplňky

tel.: 603 272 837

Ing. Lambert Medřický
1990 – 2022

TERMOVIZE
energetika

zřizování přípojek
revize elektrika a hromo

DŮLEŽITÁ  TELEFONNÍ ČÍSLA

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

www.autodoprava-hradecky.kvalitne.cz

32 let s Vámi...

VÝROBA REKLAM
GRAFICKÉ STUDIO

TISKÁRNA

www.recodesign.czwww.recodesign.cz

Vítkovská 468 / CHRASTAVA
  

VÝROBCE REKLAM   TISKÁRNA

                   tradice od roku 1990

tabule /  / samolepky / 

 / vizitky /  / knihy /  

 

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

Přijímáme a prodáváme dámský, 

pánský a dětský textil, obuv, domácí 

potřeby, hračky

         

Po -

 

Pá 

 

10-12,30 a 13-17 h   

            

Soudní 379, Chrastava  

DARUJETE – –

 

NAKOUPÍTE POMŮŽETE
   

Veškerý zisk je určen na podporu KC Bétel   
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