
Povedlo se uskutečnit je a byli jsme tomu rádi. trolám ( J.Jančík, P.Hora, K.Novotný). Díky.
Předcházelo jim velké rozhodování, zda nám to pandemická situace Také tzv. kočárková trasa zabezpečená oddílem Perseus byla 
dovolí. Byla nutná kontrola očkování a té se zhostili naši členové na bezvadně vymyšlená. Tady bude pro příští roky třeba větší pro-
výbornou. My jsme byli rádi, že každý účastník chápal nutnost pagace, protože tuto trasu mohou jít děti do 6 let bez startovného a 
kontroly a nevznikly žádné problémy. navíc plní po cestě úkoly. To je pro ně určitě zajímavější než jen 
Prezence na startu se konala ve venkovních prostorech, nedochá- pochod samotný.
zelo k takové kumulaci osob jako uvnitř restaurace v minulých Víme, že ne každý umí číst v mapě, a tak jsme společně s I. Vydrou 
letech. Zkrátka je pořád co vylepšovat. vymýšleli, jak je pro vás udělat co nejsrozumitelnější. Popisy jsou 
Počasí bylo velmi dobré a bylo to vidět i na počtu účastníků – 1008 jasné, mapy byly jen doprovodné pro orientaci. Tady máme pořád 
zapsaných turistů. rezervy. Ale mladší ročníky mají chytré telefony a v nich aplikaci 
Na kontrolách bylo veselo, jak je vidět na fotografiích dvou foto- Mapy. Proto si zcela jistě vždy poradí.
grafů Š. Danka a P. Holana. Tito hoši ze své iniciativy pořizovali fotky Chrastavské šlápoty se vydařily, jsme rádi, že se zúčastňujete a pro 
všude, kde to bylo možné a to je prima. Doprovázel je V.Loučka, své zdraví a náladu s námi trávíte volný den.
kterého všichni známe a vděčíme mu za zprovoznění reprodukce Tak tedy, příští rok opět na shledanou, informace budeme uveřej-
hudby a doprovodného slova.  To  měla  opět  dvojice  E. Kašková a ňovat dříve, abyste si mohli takový turistický zážitek zopakovat.
H. Šnýdlová. Všem díky. Rovněž zveme na autobusové zájezdy konající se o sobotách. Info je 
Asi si umíte představit, kolik práce a organizace předchází tomu, vždy předem na stránkách města v rubrice sport – KČT nebo ve 
abyste byli spokojení. Proto i ten výborný čaj na kontrole musí vývěsce, popř. na internetových stránkách kctchrastava.proweb.cz
někdo uvařit a dovézt na stanoviště. Jistí to jako každý rok M. Šírová
se svou partou a řidiči aut, kteří se terénem doklouzávali ke kon-                                                                      Zdeňka Novotná, KČT Chrastava
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K předjíždění cyklistů od letošního roku
Na foru Města Chrastava se objevil požadavek: Senátu, učiním v tomto případě výjimku. Především nám, tzv. 

venkovským senátorům, se vzhledem ke složitosti terénu a šířce „Dobrý den, od 1. 1. 2022 se podle nového zákona musí řidič 
silnic vůbec nelíbil požadavek na 1,5 metru právě z důvodu, že by motorového vozidla předjíždět cyklistu v bočním rozestupu 1,5m a 
sám sobě způsoboval nekonečné fronty aut za (především do nesmí přejet plnou čáru. Nebylo by možné upravit plnou čáru v pře-
kopce „plazícími se“) cyklisty právě kvůli plné čáře. Ministerstvo rušovanou alespoň od Střeleckého Vrchu k Betonárce v místech, kde 
dopravy však závazně slíbilo řešení pomocí vyhlášky, které před-by bylo možnost cyklistu předjíždět?“
jíždění cyklistů přes plnou čáru umožní a svůj slib dodrželo. Se 
stejnou účinností, tj. od 1. ledna 2022 platí vyhláška č. 509/2021 Co se stalo? Nový zákon č. 365/2021 Sb., který novelizoval zákon č. 
Sb., která novelizuje vyhlášku č. 294/2015 Sb.  a  která  nově uvádí 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích v § 17 zavedl 
v příloze č. 8 pod č. V 1a) „Podélná čára souvislá“ text: „…Značku je s účinností od 1. ledna 2022 nový odstavec 6 ve znění: „ Při 

zakázáno přejíždět nebo ji nákla-předjíždění cyklisty je řidič motorového vozidla povinen dodržet 
dem přesahovat, pokud to není bezpečný boční odstup. Bezpečným bočním odstupem při 
nutné k objíždění, předjíždění předjíždění cyklisty se rozumí vzdálenost mezi nejbližšími okraji 
cyklisty…,“ motorového vozidla, přípojného vozidla nebo nákladu a jízdního 

kola, přívěsného vozíku nebo cyklisty nejméně 1,5 m. V místě s 
Jinými slovy, předjíždění cyklisty nejvyšší dovolenou rychlostí nepřevyšující 30 km.h-1 je vzdálenost 
přes plnou čáru je možné, samo-bezpečného bočního odstupu při předjíždění cyklisty podle věty 
zřejmě za podmínky dodržení druhé nejméně 1 m."   
bezpečnosti. 

Není v mém zvyku se na stránkách Města Chrastava zabývat 
Michael Canov                                                                                                                                                               legislativní cestou vzniku zákonů. Protože však jsem členem 

Informace ze Zastupitelstva a  Rady města Chrastava

Usnesení Rady města Chrastava č. 2022/01 dne 10. ledna 2022
Rada města na svém zasedání projednala a usnesla se takto:
-  s c h v á l i l a 
1. hodnocení a zadání veřejné zakázky „Rekonstrukce ZŠ v Chrastavě – objekt v Revoluční ulici – projektová dokumentace“ na základě 
Protokolu o otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek v souladu s pravidly pro žadatele a příjemce Integrovaného regionálního 
operačního programu, vydání 1.14 a se Směrnicí Rady města Chrastava č. 1/2020 o zadávání veřejných zakázek a přidělila zakázku 
zhotoviteli: V & M spol. s.r.o., Matoušova 453/21, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec, IČO: 47282525 
2. návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem: V & M spol. s.r.o., Matoušova 453/21, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec, IČO: 47282525 na 
zpracování projektové dokumentace v rámci veřejné zakázky „Rekonstrukce ZŠ v Chrastavě – objekt v Revoluční ulici – projektová 
dokumentace“                    
- s c h v á l i l a
pojistnou smlouvu č. 3256374913 pojištění vozidla DACIA DOKKER, VIN UU1K6720765254893, RZ 6L1 4431 s Českou podnikatelskou 
pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, IČO: 63998530 
- s c h v á l i l a 
ponechání celého daru z darovací smlouvy DR/4/2021 ze dne 9. 4. 2021 společnosti JIPRO-CASH s.r.o., Česká Lípa, Na Jílech 2637, PSČ 
47006, IČ: 28744379 jako zřizovateli Domova se zvláštním režimem (5037445) Domov Potoky, Dolní Chřibská 302, 407 44 Chřibská a to i v 
případě, kdy jeden klient s trvalým pobytem ve městě Chrastava nebyl v péči celý rok 

Okénko starosty

Město Chrastava se 15. února připojí k Mezinárodnímu dni Angel- nou nebo vydávají různé zvuky. Během svého života však dosáh-
manova syndromu. Od setmění až do půlnoci bude radnice na ná- nou maximálně úrovně tříletého dítěte a nejsou schopné vést 
městí 1. máje svítit modře.  samostatný život bez pomoci druhých.
Co je Angelmanův syndrom? Právě na podporu rodin, které se s tímto náročným osudem po-
Angelmanův syndrom je vzácná genetická vada na patnáctém týkají, vznikla mezinárodní iniciativa Den Angelmanova syndronu. 
chromozomu. Vyznačuje se opožděným psychomotorickým Hlavním cílem je celosvětově zvýšit informovanost o tomto 
vývojem, poruchami rovnováhy, těžkou mentální retardací, nebo onemocnění. Každoročně připadá na 15. únor, jako uznání posti-
poruchami spánku. Lidé s tímto syndromem se nikdy nenaučí žení 15. chromozomu. V tento den se stovky významných budov a 
mluvit. Typické je pro ně mávání rukama, strnulá chůze a velmi památek po celém světě rozsvítí modře. Iniciativu podporují 
obvyklý je častý smích, kvůli kterému se nemoc označuje jako například Burj Khalifa, Niagárské vodopády, slavný Golden Gate 
„syndrom šťastného dítěte“.V Čechách s tímto postižením žije Bridge v San Franciscu nebo londýnský Big Ben. V Praze je to Tančící 
kolem stovky lidí. Celkově se výskyt tohoto onemocnění pohybuje dům nebo kostel sv. Ludmily na Náměstí Míru. Letos se k nim 
kolem 1:16 000,častěji bývají postižené dívky. Děti, které se poprvé přidá i chrastavská radnice.
narodily s tímto syndromem, bývají velice společenské, zvídavé a 
celkově šťastné. Zbožňují vodu, koupání a předměty, které se lesk-                          Věra Baumgartnerová, mediální a informační referent

Budova radnice bude svítit modře
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V Chrastavě se loni narodilo 65 dětí
V Chrastavě se v loňském roce narodilo 65 dětí, z toho bylo 34 kromě Chrastavy i Nová Ves, Bílý Kostel nad Nisou, Mníšek a 
chlapců a 31 děvčat. Dvojčátka loni nebyla žádná. Rodiče i ten- Oldřichov v Hájích. Nejvíc svateb (42) se konalo v Chrastavě. 
tokrát vybírali pro své děti jak tradiční, tak méně obvyklá jména. Dalšími krásnými obřady jsou svatební výročí. Zlatou svatbu, tedy 
Z těch méně obvyklých vybíráme například Josefínu, Saimona, 50 společných let, v Chrastavě oslavily v loňském roce hned dva 
Damiena, Livii nebo Lili. Krásnou tradicí je vítání nových občánků, manželské páry, jeden pár potom i svatbu diamantovou, kterou se 
ke kterému jsou zvány všechny narozené děti. Ne všichni se však označuje 60 společně prožitých let. 
slavnostního aktu v obřadní síni radnice zúčastní. Loni se vítání Do našeho města se loni přistěhovalo 238 nových obyvatel a 182 
občánků uskutečnilo hned 4x  –  v březnu, červnu, září a prosinci. se  jich  odstěhovalo.  81  lidí  v roce 2021 zemřelo. V Chrastavě tak 
Matriční úřad v Chrastavě zajišťuje také svatební obřady. Své „ano“ k 31. prosinci 2021 žilo celkem 6216 lidí. 
si loni řeklo 50 párů, a to v celém matričním obvodu, kam spadá Věra Baumgartnerová

Tříkrálová sbírka – poděkování

Chrastava je líbezné město s plnou nůší událostí, osobností a 
bohatých dějin, jehož srdcem je budova radnice. Jako každé jiné 
pulzuje a pracuje neúnavně navzdory době, rozpoložení čí počasí. 
Ovšem každý rok v době adventní, vánoční a novoroční se změní v 
pohádkový ráj. Prostory radnice zdobí ručně vyrobené domy, 
domky, domečky, betlém, sněhuláčci, stromečky, stovky světýlek 
a hlavně mnoho pozitivní energie, kterou vší té nádheře pravidelně 
již několik let dodává paní Hana Peroutková (na snímku), v běžném 
životě domovnice. Jejím koníčkem je vymýšlet, stříhat, lepit, barvit 
a sestavovat tu veškerou nádheru a každý rok překvapí mnoha 
novinkami. Lidé po naší radnici v tuto dobu chodí se slovy: „To je 
nádhera“, což je obrovským díkem a milou pochvalou za neúnav-
nou tvořivost paní Hanky.  
Na fotografiích se můžete podívat, jak se jí to povedlo a mi se mů-
žeme těšit, čím nás zase na konci roku v době adventu pře-
kvapí….přijďte se podívat.

Ivana Loučková, vedoucí kanceláře starosty
Kateřina Brejlová, matrikářka 

Vánoční výzdoba budovy radnice

V lednu 2022 proběhl již dvadvacátý ročník celorepublikové 
Tříkrálové sbírky. Několik skupinek malých koledníků navštívilo 
Chrastavu a Andělskou Horu.  
Charita Liberec děkuje všem občanům, kteří vlídně přijali koledníky 
a přispěli do jejich pokladniček. Stejné díky patří koledníkům a jejich 
doprovodu – paní Heleně Kačenové a Emě Bilinski – za jejich 
obětavou pomoc.

V Chrastavě bylo vykoledováno skvělých 17502,- Kč. Letos budou 
vykoledované peníze použity na potřeby Domova pokojného stáří – 
Domova svatého Vavřince v Chrastavě.
Podrobné informace o koledování, výsledcích a využití výtěžku na-
leznete na www.charitaliberec.cz nebo www.trikralovasbirka.cz.  
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Na sklonku roku 27. prosince uspořádalo Město Chrastava vánoční 
hudební program pro všechny obyvatele obou domů s 
pečovatelskou službou. Osmnáctiletý student gymnázia Ondra 
Krejča je stoupající hvězda, která rozdává radost a dobrou náladu. 
Je velmi vstřícný zahrát skladby na přání a humorně glosuje svá 
vystoupení. Svým přístupem ke zdolávání životních překážek 
předává publiku naději, za což byl od seniorů již po druhé 
obdarován finanční sbírkou. Místostarostka Zita Václavíková a 
vedoucí kanceláře starosty Iva Loučková popřály klientům šťastné 
vánoční svátky, pevné zdraví do Nového roku 2022 a každému 
předaly malou pozornost. K přání se připojil celý tým pečovatelek v 
čele s paní Hanou Urbanovou. Pod stromečkem na každého klienta 
čekal dárek jako poděkování, že se jim u nás daří. A mně nezbývá nic 
jiného, než každého vyzvat k novým zážitkům v roce 2022. Ať je 
nám dobře a jsme zdraví.

Jana Eichlerová
                                                                                                       

Vánoční koncert nevidomého zpěváka a multiinstrumentalisty Ondřeje Krejči

Kultura – události / pozvánky / programy

Z deníku Městské policie Chrastava / prosinec 2021
- Ve spolupáci s PČR zajistění osoby podezřelé ze spáchání trestného činu.
- Nahlášení rušení nočního klidu . Na místě provedeny opakované kontroly s neg. výsledkem.
- Řešení přestupku občanského soužití. Událost vyřešena dle zákona, 2x.
- Nahlášení přestupkového jednání proti  veřejnému  pořádku  na   katastru obce.  Po  provedení  místního
   šetření a opakované kontroly dané lokality byl výsledek negativní.
- Přijato oznámení ohledně osoby v bezvědomí. Na místě nalezena osoba bez zjevného zranění. 
   Výše uvedená osoba jevila známky paniky a  upadala do mdlob. Na místo byla přivolána RZS Liberec.
- Zadržení řidiče motorového vozidla bez řidičského oprávnění. Událost následně předána PČR.
- Spolupráce se  zdravotnickou záchrannou službou Liberec.
- Odchyt toulavých zvířat  v katastru obce:  1x a navrácení majiteli.

Činnost MP Chrastava
Kontrola okrajových částí města – Vít-
kov, Vysoká, Víska, Kolonka, Andělská 
Hora, Barandov, přehrada Luční, opa-
kované kontroly zahrádkářských kolo-
nií.
Kontroly dopravní situace v centru mě-
sta 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 moto-
rových 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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V komorních prostorách galerie infocentra v Chrastavě byla 19. 
ledna zahájena výstava s názvem Zastavení času Heleny a Zdeňka 
Santnerových. Tito výtvarníci v Chrastavě v minulosti už vysta-
vovali. Tentokrát představují kolekci fotoobrazů, jejichž společným 
motivem jsou historické uličky. Zachycují malebná zákoutí z nej-
různějších koutů světa.
Návštěvníky možná překvapí, že jednotlivé obrazy nemají popisky. 
Tento záměr autoři vysvětlují tím, že není důležité, kde je snímek 
pořízený, ale to, jakou má atmosféru. Mnohá místa jsou navíc velmi 
typická, i bez popisků tak poznáme například Itálii, Chorvatsko, 
Turecko, z Česka jsou pak zastoupené Praha, Český Krumlov nebo 
Litomyšl. 
Původní snímky autoři počítačově upravují, více než fotografii tak 
připomínají spíše malbu nebo kresbu. Tento dojem umocňuje i 
způsob tisku finálního díla. Přijďte se tedy pokochat pohledem do 
historických uliček a zkuste alespoň na chvíli pomyslně zastavit 
čas.   Výstava Zastavení času bude v chrastavské galerii k vidění do 
25. února. 
                                                                                       Věra Baumgartnerová

Na sobotu 15. ledna připravil Společenský klub Chrastava tradiční 
dětský maškarní karneval. Po roční pauze, kdy se kvůli pandemii 
kulturní akce tohoto typu nemohly konat, se děti na svojí zábavu 
moc těšily. I přes nutná „covidová“ pravidla, která musí pořadatelé 
vyžadovat. U vchodu všichni prošli kontrolou bezinfekčnosti, 
dospělí návštěvníci byli upozorněni na povinné roušky a na místě 
se neprodávalo občerstvení. Nic z toho ovšem nezkazilo dětskou 
radost a všichni si veselé odpoledne užili. O program se už po 11. 
postaralo Hudební divadlo Hnedle Vedle Tomáše Bartáka. Ten si 
spolu se svými parťáky opět připravil pásmo plné písniček, soutěží 
a veselých scének.
Společenský klub už chystá další akci pro děti. Tou bude pohádkové 
představení O pyšné žirafě. 10. února s ní přijede Divadlo Matýsek. 
V Chrastavě 17. ledna 2022

Věra Baumgartnerová, mediální a informační referent

Nová výstava  v chrastavské galerii

Dětský karneval se vydařil
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Pozvání na kulturu v měsíci únoru 2022

Sledujte aktuality na

www.chrastava.cz
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PROGRAM KINA
Digitální městské kino Chrastava

Změna programu vyhrazena!

Únor 2022

Pátek 4.února v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI Pátek 18. února v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI
HRANICE ODVAHY – Norsko – rodinný – české znění HAFTAŇAN A TŘI MUŠTERIÉŘI – Španělsko – animovaný 
                                             –  95 minut – přístupný                                                       – české znění – 84 minuty – přístupný
Vítěz  letošního  projektu  LFŠ uvádí  je bezpochyby jedním z dět- Haftaňan je mladý šlechtic, který sice nemá moc peněz, ale má o 
ských filmů roku,  o čemž svědčí Zlatý střevíček za nejlepší celo- to více ideálů.  Jeho  životním  cílem je stát se jedním z králových 
večerní film pro děti na  Zlín Film Festivalu 2020 a Cena mladého mušteriérů.  Haftaňan se svým koněm Sandym odjíždí za dobro-
diváka na Evropských filmových cenách 2021. družstvím  do  Paříže.  Připojí se k němu Pip, upovídaný myšák a 
Píše se podzim roku 1942  a  přestože okupované Norsko strádá spolu  se  svými novými kamarády a spolubojovníky, mušteriéry 
vlivem materiálního nedostatku a válečných restrikcí, desetiletá Athosem,  Porthose  a  Aramisem  objevují  hodnotu  přátelství a 
Gerda a její bratr Otto se těší na (jakkoli skromné) Vánoce. Pak si spravedlnosti.                
však pro jejich rodiče přijde policie a opuštěné děti navíc zjišťují, 
že se ve sklepě jejich domu ukrývají dvě židovské děti, sourozen- Pátek 18. února v 19:00 hodin
ci Daniel a Sarah. Mají je opustit a odejít do bezpečí k tetě? V LÉTĚ TI ŘEKNU, JAK SE MÁM – ČR – komedie 
Anebo naplnit záměr svých rodičů a provést je hlubokými lesy za                                                                            – 111 minut – přístupný
švédskou hranici, na neutrální území, kde by děti byly v bezpečí? Komedie  na  motivy  bestselleru  Evity Twardzik, V  létě ti řeknu, 
Rázná Gerda  má  jasno hned a váhavému Ottovi nezbývá než se jak se mám,  mapuje životy party čtyřicátníků, kteří se kamarádi 
přidat.  Čeká je cesta, na níž kromě nástrah zimní přírody musejí od dětství a dodnes se potkávají, už spolu se svými rodinami. Po 
překonat  i  vzájemné  rozpory  a  nedůvěru a rozeznat, kdo z do- letech  se  ale začínají objevovat tajemství, které jejich životy na-
spělých jim chce pomoci a kdo je zradí. vždy změní.           Vstupné: 130 Kč

                                             Vstupné: 100 Kč
Pátek 25. února v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI

Pátek 4. února v 19:00 hodin ZPÍVEJ 2 – USA – animovaný – české znění – 110 hodin 
MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST – ČR – komedie – 102 minuty                         – přístupný
                                                         –  nevhodný do 12 let Velké sny,  a  ještě  větší  hudební  hity. To je svět Bustera Moona, 
Jak byste se chovali, kdybyste jeli ve vlaku, který nikdo neřídí? odvážného koaláka,  který se odhodlal uspořádat největší talen-
Odpověď  na  tuto otázku hledá Jiří Havelka, režisér a scenárista tovou  show.  A  i  když musel Buster zdolávat překážky, které by 
diváckého hitu  Vlastníci, ve svém dalším filmu, komedii „Mimo- porazily slona, tak v animované komedii Zpívej uspěl. A protože 
řádná  událost”.  „Názvem  si nadbíháme, ale samozřejmě dou- s jídlem roste chuť, čekají v pokračování na Bustera a jeho partu 
fám, že ano, že to bude pro diváky mimořádný zážitek v mnoha zpěváků mnohem větší výzvy.
ohledech,“ říká o svém filmu Jiří Havelka.              Vstupné: 140 Kč                   

Pátek 11. února v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI Pátek 25. února v 19:00 hodin
TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2 - ČR – pohádka  ZPRÁVA O ZÁCHRANĚ MRTVÉHO – ČR, SR, Francie 
                                                                             -  100 minut – přístupný                                                                    – drama – 90 minut – přístupný
Příběh  napraveného  loupežníka  Karaby,  jeho  odvážné  dcery Otec  po  silné  mozkové mrtvici upadne do kómatu. Matka a Syn 
Aničky, trochu nešikovného prince Jakuba a dalších postav opu- najednou stojí nad jeho bezvládným tělem. Osoba, kterou milují, 
stili tvůrci ve chvíli,  kdy  každá  pohádka  končí. Zlo bylo potres- je znenadání daleko a nikdo neví, jestli se někdy vrátí zpátky. 
táno,  dobro  zvítězilo  a  s  ním  i  láska Aničky a Jakuba. A po le- Lékaři jim mnoho nadějí nedávají. Matka a Syn soustředí všechny 
tech… Z Jakuba je král, z Aničky královna a rodina se rozrostla o své síly a začínají jednat. Pokorně přijímají diagnózu, ale vzdorují 
zvídavou princeznu Johanku. konečnému  verdiktu.  U  Otcova  lůžka  hledají  ta  správná slova, 

                   která by mu řekli.                            Vstupné: 120 Kč

Pátek 11. února v 19:00 hodin
UNCHARTED – USA – dobrodružný – české znění – 115 minut 
                                – přístupný
Potomek slavného hledače pokladů sira Francise Drakea, Nathan 
Drake,  konečně  našel  stopu  k  prokleté  zlaté  sošce ze Zlatého 
města  v  El  Doradu.  Když  se však vydá na cestu, za zády se mu 
náhle objeví zakeřní konkurenti. Joe Carnahan, Rafe Judkins, Art 
Marcum, Matt Holloway  

          Vstupné: 130 Kč

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

Vstupné: 110 Kč, děti do 15 let – 90 Kč

Vstupné: 120 Kč, děti do 15 let – 90Kč
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SPORTOVEC ROKU A CENA MĚSTA CHRASTAVY
za rozvoj spolkové činnosti a občanské společnosti 2022
Vážení přátelé, vzhledem k tomu, že připravujeme slavnostní večer, 
kdy vyhlásíme nejen nejlepší sportovce, ale také Ceny města za rozvoj 
spolkové a občanské společnosti, vyzýváme Vás k podání nominací. 
termín odevzdání nominací je do 7. února 2022. 

Kdo se může nominovat? Všichni, kdo...
-  sportují v chrastavských oddílech a klubech, základních a mateřských školách, 
    Sboru dobrovolných hasičů
- sportují jinde, ale v Chrastavě mají trvalé bydliště 
- reprezentují volnočasové spolky v Chrastavě (budou nominováni v kategorii: 
Cena města Chrastava za rozvoj spolkové činnosti a občanské společnosti 2022)

Přihlášky k nominaci najdete na  (sport – formuláře).
Nominaci můžete odevzdat v kanceláři Společenského klubu (Turpišova ulice (1. patro kina),
na sekretariátu Městského úřadu (náměstí 1. máje) nebo elektronicky na e-mailovou adresu:

 podatelna@chrastava.cz

www.chrastava.cz

sklub@chrastava.cz,

Nabídka příměstských táborů

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2022

18. 7. – 22. 7.
Cena 1800 Kč zahrnuje:

5 dní organizovaného programu

  pod vedením zkušených vedoucích

5 x oběd, svačina (dopoledne i odpoledne)

pitný režim

vstupy a doprava

Příjem přihlášek od 7.2.2022

www.chrastava.cz

urban@chrastava.cz

tel.: 482 312 231

ROBINSONŮV

OSTROV

http://www.charitaliberec.cz
http://www.trikralovasbirka.cz
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Orientační klub Chrastava: Ten rok nám zase utekl...

Sportovní zprávy

Říká se, že ten Covid nás zbrzdil, že nám brání žít normální život. Ale 
není to zas tak úplná pravda. Částečně nás omezil, ale přesto jsme 
dokázali stihnout spoustu věcí, což vám dokáži v těchto pár větách. 
Tak co jsme v roce 2021 zvládli.
Tak především máme za sebou v pořadatelské oblasti velmi 
náročnou akci, kterou je uspořádání mistrovství světa v OB s cen-
trem v Doksech, a to rovnou díky pandemii ve všech orienťáckých 
disciplínách lesních a sprintových (těch závodů bylo nakonec 7), a 
patrně je to i naposled, kdy se všechny představily na jedné spo-
lečné akci. 
Od příštího roku se bude MS dělit na lesní a sprintové – v roce 2022 v 
Dánsku, ty lesní v roce 2023 ve Švýcarsku. Samozřejmě, my Chra-
staváci, jsme v tom nebyli sami, z naší oblasti se na pořádání 
podílely další největší oddíly – turnovský (TUR), jablonecký (TJN), 
liberecký (VLI) a dokský (DOK). Z našich řad byli k vidění na hlavních 
pořadatelských postech Janča Kubátová (sekretářka šampionátu), 
Dominika Pachnerová (HR manažer), Robert Lipenský (šéf 
parkovišť) a Katka Kašková a Jarda Polák (stavitelé tratí a roznašeči 
kontrol). V tom jim pomáhalo dalších 31 členů našeho klubu, nejen Veteraniáda ČR v OB na klasické trati  D 70
na zajištění hladkého průběhu na parkovištích, ale i na jiných úse- zlato Zuzka Šaffková
cích – aréna, karanténa závodníků, hostesky, logistika, hlídání Veteraniáda ČR v OB na krátké trati  
kontrol.  D 40 bronz Katka Kašková
Kromě této akce jsme uspořádali dvoudenní závody s mezinárodní D 70 zlato Zuzka Šaffková
účastí SAXBO (ta naše etapa se uskutečnila v nejbližším okolí Veteraniáda ČR v nočním OB   D 40
Chrastavy – na Ovčí hoře), pro děti jsme připravili podzimní zlato Katka Kašková
soustředění v Bedřichově (na jaře nám to nemoc, vláda a hygienici 
neumožnili) a pomáhali jsme i na třech letních turnusech orien- Umístění do 3. místa na: 
ťáckého tábora v Krčkovicích. celostátních závodech
Pro závod SAXBO jsme vydali novou mapu Ovčí hora ve dvou 1. místo 1x,  3. místo   3x
měřítkách (poprvé zmapovaný prostor). Na mapě Důl Kristýna zemských závodech
připravil Ivan Vydrů Areál pevných kontrol, mapy lze získat na 1. místo 10x, 2. místo  4x, 3. místo 3x
recepci autokempu. oblastních závodech
Co se týká závodní činnosti, tak jsme si zazávodili na 50 závodech 1. místo 27x, 2. místo  26x, 3. místo  27x
na všech úrovních, počínaje Mistrovstvími ČR a závody na celostátní náborových a ost. závodech
a zemské úrovni a konče oblastními a náborovými závody. Osm z 1. místo 4x, 2. místo  4x
nás (pro zajímavost –je nás už 135) se zúčastnilo Veteránského vícedenních závodech
mistrovství světa v OB v Maďarsku. A naše nejlepší výsledky? 1. místo 6x, 3. místo  7x

závodech štafet a družstev
Zisk medailí na mistrovstvích a veteraniádách ČR: 1. místo 1x, 3. místo 1x
Mistrovství ČR v OB štafet  D 18 závodech MTBO
zlato Týna Matyášová 2. místo 1x, 3. místo 1x
Mistrovství ČR v OB družstev  DH 18 Licence na rok 2022 si vyběhli:
bronz Týna Matyášová v celostátním žebříčku D 16 Týna Matyášová A
(obě medaile v rámci hostování v TJ Turnov) v zemském žebříčku – Čechy    D 14     Barča Lipenská   A
Mistrovství ČR v horském OB  DD 20
bronz Vendy Růžičková  (ve dvojici s Marií Podrábskou)
Veteraniáda ČR v OB ve sprintu  D 40
zlato Katka Kašková

SAXBO 2021

Chrastavská výprava
- Veteránské mistrovství světa 2021
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Zprávy z oddílu stolního tenisu

Středoevropský pohár ve střelbě ze vzduchové pistole

byl Vogel Jakub a třetí  místo obsadil Petr Žmuda, který je hráčem 5. KRAJSKÝ BODOVACÍ TURNAJ 
SKST Liberec, ale na střídavý start hraje v i našem oddílu divizi. Na 4. 
Místě byl Harries Charlie ( SKST Liberec ). Až na pátém místě nebyl VE STOLNÍM TENISU  V CHRASTAVĚ
hráč libereckého oddílu, ale hráč ST Frýdlant Václav Nohejl.Na 5. krajský bodovací turnaj, který se konal v neděli 12.12. 2021 ve 
Náš oddíl měl taky svého hráče na stupních vítězů a to v kategorii sportovní hale TJ Spartak Chrastava, se sešlo 64 dětí z celého 
divize IV., kde Matěj Sehnoutka skončil na krásném druhém místě Libereckého kraje.  Turnaj probíhal na 10 stolech a celou náročnou 
za vítězným Patrikem Nyplem z Bižuterie Jablonec nad Nisou a před organizaci zvládl hlavní rozhodčí Tomáš Martenek na výbornou.
Vítkem Kožichem z SKST Liberec.Turnaje se zúčastnilo 9 hráčů našeho oddílu. 

Turnaj byl úspěšný pro liberecký oddíl SKST, jehož hráči v divizi I. 
ing. Karel Žemlička - předseda oddílu stolního tenisuobsadili první tři místa. Celkovým vítězem se stal Filip Wolf , druhý 

VÁNOČNÍ TURNAJ STOLNÍHO TENISU 
Za přísných covidových podmínek uspořádal oddíl stolního tenisu tradiční Vánoční turnaj. Na první svátek vánoční 25. prosince 2021se do 
sportovní haly Spartaku Chrastava sjelo 21 hráčů z celého Libereckého kraje, kteří za zeleným stolem svedli boj jak v soutěži jednotlivců, 
tak v soutěži čtyřher.
Příjemné povánoční sportování vyvrcholilo úspěchem hráčů našeho oddílu vítězstvím v  obou soutěžích.
Ve finále jednotlivců se utkali nejvýše nasazený hráč z SKST Liberec Josef Obešlo a jednička našeho A mužstva Tomáš Martenek. Oba 
finalisté jsou dlouholetí účastníci krajské divize a patří vždy k nejlepším hráčům této soutěže. Zápas byl do posledního míčku vyrovnaný a o 
vítězi domácího oddílu rozhodla koncovka v pátém setu. Úspěch pořádajícího oddílu doplnil třetím místem Miroslav Cinibulk.
I soutěž čtyřher uspěli hráči našeho oddílu Pavel Průša a Karel Žemlička, kteří ve finále porazili dvojici Petr Tamchyna (TJ Doksy-Mimoň) a 
Jiří Požárský (SKST Liberec) bez ztráty setu výsledkem 3 : 0.

Karel Žemlička

Dne 16. 1. 2022 se na střelnici v Chrastavě konal jeden ze závodů 
Středoevropského poháru ve sportovní střelbě ze vzduchové 
pistole. Střílely se tyto disciplíny –  rychlopalná  vzduchová  pistole 
2 x 30 ran a standardní vzduchová pistole 3 x 20 ran. Závodu se 
zúčastnilo 15 střelců včetně současných reprezentantů. 
V závodu v rychlopalné pistoli zvítězil místní Jiří Koprivnikar, druhé 
místo obsadil Břetislav Putna, oba členové AVZO Chrastava a třetí 
byl Petr Chmel z Prahy.

Dne 9. 1. 2022 se střílelo poslední (čtvrté) kolo liberecké vzdu-
chovkové ligy.  Za SSK Chrastava stříleli dva střelci - Jan Kopal v dis-
ciplíně vzduchová pistole a Josef Rajnoha ve střelbě ze vzduchové 
pušky, obě disciplíny po 60 ranách. Po součtu tří nejlepších kol 
skončili oba v kategorii senioři na třetím místě.  Dne 16. 1. 2022 
skončila Jiříkovská liga. V této soutěži náš klub reprezentoval Josef 
Rajnoha, který obsadil páté místo.     

Zveme všechny zájemce, kteří si chtějí zastřílet v rámci pra-
videlného tréninku, který se koná každé úterý a čtvrtek od 15-18 
hodin. 
Jsme ochotni v rámci možností zbraň zapůjčit a prodat střelivo a 
terče na trénink.

Josef RAJNOHA 
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Mistrovství ČR starších žáků, žákyň, juniorů a juniorek v zápase ve volném stylu

Klacky a kameny na kluziště nepatří

l Hnidousy, 4. prosince 2021
Mistrovství České republiky se zúčastnilo přes 100 mladých zápas-
níků a zápasnic z 22 oddílů ČR. Mezi nimi i trojice  žákyň a jeden 
junior z našeho oddílu. A vybojovali jsme tři medaile. Vynikající 
úspěch. Gratulujeme . O to větší úspěch , neboť Daniela a Nina jsou 
věkem ještě mladší žákyně a Matouš je kadetem. 

VÝSLEDKY:
starší  žákyně:  
58 kg  –  Ambrožová  Daniela       2. místo 
62 kg  –  Kasalová  Marie                3. místo
62 kg  –  Melicharová  Nina            4. místo
junioři:
76 kg  –  Musil Matouš                     3. místo

Alois Stahoň, trenér TJ Spartak Chrastava, odd. zápasu  

Chrastavské kluziště dělá v případě příznivého počasí mnoho 
radosti. Ledová plocha určená k bruslení ale také láká mnoho 
nenechavců. A to naopak přidělává starosti hasičům, kteří se o led 
starají. Zvlášť v době proměnlivých teplot. Problémem jsou 
předměty naházené na ledovou plochu. Kusy ledu, kamení a klacky 
se při povolení ledu částečně proboří a při jeho opětovném 
zamrznutí vytvoří nebezpečné boule. Navíc kameny, které se 
dostanou až na dno, mohou pod tlakem zamrzlé vody proříznout 
fólii na spodní vrstvě kluziště. Hasiči proto apelují na všechny, které 
láká prázdná plocha k prověření svých vrhačských dovedností, aby 
pro svou zábavu zvolili jiné místo. Prostor je monitorován kamerou

ZÁKAZ VHAZOVÁNÍ PŘEDMĚTŮ
NA LEDOVOU PLOCHU

Hasiči radí občanům – bezpečný pohyb na ledu

Zamrzlé vodní plochy jsou nedílnou součástí zimní přírody. Kdo z se, že je led dostatečně silný, síla ledu pro bezpečnou chůzi 
nás by si rád na čerstvém vzduchu nezabruslil, nezahrál hokej nebo jedné osoby (80kg) je 10 cm kompaktního ledu
se jen tak neprošel po „vodní hladině“. Ovšem všechny tyto · pokud se začne ozývat praskání ledu, ihned se vraťte na 
radovánky jsou velmi závislé na počasí.Vzhledem k výkyvům teplot břeh
může dojít k prolomení ledu s následným tonutím. Na co všechno 

· lehnutím na led rozložíte svoji váhu na větší plochu, snížíte 
bychom tedy měli myslet, než vstoupíme na přírodní ledovou 

tak zatížení leduplochu?
· když už se propadnete, roztáhněte ze široka ruce na okraj Pokud jdete na led:

ledu, snažte se co nejrychleji pomocí kopání nohou ve vodě · informujte někoho z blízkých o tom, kam jdete
na led nasunout a odplazit se na břeh· než vstoupíte na jakoukoliv zamrzlou hladinu, přesvědčte 

Pokud jste svědkem nehody na ledu:

· vidíte-li někoho probořeného ve vodě, zvažte své mož-

nosti a schopnosti, abyste se nestali také zachraňovaným

· nepřibližujte se k němu ve stoje, je třeba rozložit váhu a 

vzít si nějakou pomůcku pro prodloužení dosahu (napří-

klad větev nebo lano)

· pokuste se zajistit zachráněnému suché oblečení a teplo, 

komunikujte s ním

· nemůžete-li pomoci sami, zavolejte na tísňovou linku 112 

případně 150!

Nezapomeňte! Štěstí přeje připraveným!

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

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

světýlka a různá stanoviště, kde děti plnily drobné úkoly. Například Chrastavská světýlka
pastýřům jsme přiložili do ohně pár polínek, aby se trošku ohřáli při   Psát o Vánocích v únoru se může zdát jako opožděné, chceme se 
hlídání svého stáda. Jaká byla radost, když jsme opravdu došli až ke však podělit s tím, co se událo. Je dlouholetou tradicí, že vždy 23.12. 
chlévu, kde v jesličkách ležel Ježíšek a u něj stáli Josef s Marií. Zá-připravujeme s hercí vánoční pásmo o  poselství Vánoc - narození 
věrem bylo společné zpívání koled za doprovodu živé hudby u vá-Ježíše Krista. Poslední dva roky jsme byli epidemiologickou situací 
nočního stromu... a Vánoce mohly začít :-)nuceni místo hromadné akce, vše zorganizovat trochu jinak. Místo 
                                                                   Ctibor Veselý a Veronika Wachováspolečného „průvodu“ do Betléma šli Chrastavou malé skupinky, cíl 

byl stejný, zahrada Bételu, vlastně v našem příběhu městečko 
Betlém. Zájem byl i letos veliký, počasí přijatelné a nemálo 
dětských a dospělých herců pomohlo zviditelnit vánoční příběh. Ale 
nejlépe se začtěme do vyprávění jednoho z účastníků:    
  Vánoce... svátky klidu, míru a pohody. Čas, který trávíme se svými 
blízkými a připomínáme si příběh o narození Ježíše, syna Božího, v 
Betlémě. Snad každá rodina má o Vánocích své tradice a tou naší se 
stalo "putování do Betléma" na Chrastavských světýlkách. Pro mo-
je děti je to událost roku a i my dospělí se rádi necháme unést 
atmosférou a "kouzlem vánočního příběhu".
  Den před Štědrým dnem jsme se sešli na chrastavském náměstí, 
kde jsme se nejdříve na příkaz římského císaře jako rodiny zapsali 
na listinu "sčítání lidu", a poté se vydali na putování s lampióny za 
Marií, Josefem a jejich Ježíškem. Celou cestou nás provázeli andělé, 
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Rok 2021 byl pro KČT Chrastava úspěšný. Sice jsme nemohli v lednu 
uspořádat Chrastavskou šlápotu a v dubnu Setkání na Výhledech, 
kvůli pandemickým nařízením, ale jakmile to bylo možné, začali 
jsme chodit na výlety.
Na první výlet v květnu jsme vyrazili k pramenu Lužické Nisy a na 
rozhlednu Nisanka, na druhý jsme šli přes Horní Sedlo, Vraní skály 
na Popovku a do Hrádku nad Nisou. Domů jsme se vraceli vlakem. V 
červnu jsme šlapali z Maliníku do Hejnic a v červenci přes Výpřež do 
Osečné. To jsou kratší výlety, které připravuje Mirek Hrdlička, za což 
mu patří díky. Celodenní autobusový výlet jsme uspořádali 
začátkem září do Desné na Protrženou přehradu. Rozdělili jsme se 
na dvě skupiny, ale nahoru došli všichni, prošli jsme i naučnou 
stezku se šesti zastaveními. Výlet se nám moc líbil. Měli jsme i 
zastoupení na Lužické 50. Cílem dalšího zářijového výletu byla 
Višňová s Pohanskými kameny. Zakončení se konalo u kamarádů, 
kteří nás pohostili ve své chaloupce. Pár z nás se zúčastnilo 
pochodu Krajem Karolíny Světlé v Českém Dubu.
Podařilo se nám dokonce odjet na tradiční podzimní dovolenou. 
Tentokrát jsme týden strávili na Zvíkovsku. Covid necovid, denně 
jsme šlapali překrásnou přírodou, poznávali nová místa, města a 
památky. Ubytováni jsme byli v hotelu Zvíkov ve Zvíkovském 
Podhradí. Dovolená se nám vydařila a všichni jsme byli šťastni, že 
jsme ji mohli absolvovat.
Na začátek října jsme měli naplánován další autobusový výlet a to 
do Kutné Hory. Prohlédli jsme si Chrám sv. Barbory a pěšky vyrazili 
na zříceninu gotického hradu Sion. I tento výlet se povedl. Je skvělé, 
že s námi jezdí i nečlenové KČT. Na předposlední výlet v říjnu si pár z 
nás vyšláplo na Popovku. Tuto akci pořádají pravidelně turisté z 
Hrádku nad Nisou.
Skvělým naším počinem byl první ročník Chrastavské couračky. 
Jednalo se o večerní pochod do okolí Chrastavy s čelovkami, 
lampiony a baterkami. Účast byla veliká, a tak v této akci budeme 
pokračovat i nadále. Rozloučili jsme se společnou vycházkou na 
konci listopadu.
Členská základna se nám rozrostla a nyní má náš odbor již 81 členů. 
Výbor se scházel pravidelně, jen společné schůze musely být 
omezeny. Nyní již plánujeme výlety, akce a dovolenou na letošní 
rok a budeme doufat, že se pandemie zmírní a budeme moci volně 
chodit, dýchat a scházet se.
Máme za sebou 48. ročník Chrastavské šlápoty, na které se 
zaregistrovalo 1 008 účastníků. Pochodovalo však také mnoho 
těch, kteří se nezaregistrovali. Museli jsme dodržovat na startu a v 
cíli vládní nařízení. Počasí přálo a všem, kteří přišli, děkujeme za 
účast. Jarní setkání na Výhledech by se mělo uskutečnit 23. dubna 
2022. Tak uvidíme, co nám přinese doba.
Sledujte naší vývěsku v podloubí u náměstí nebo nás najdete na 
www.chrastava.cz či přímo na kctchrastava.proweb.cz. 
                                                                         Jitka Marxová – KČT Chrastava

Chrastavští turisté bilancují
Zimním obdobím se pro účely zimní údržby rozumí období od 1. 
listopadu do 31. března následujícího roku. Část komunikací ve mě-
stě udržuje Krajská správa silnic. O městské komunikace se stará 
město ve spolupráci s dodavatelskými firmami. Jedná se nejen o 
sil-nice, ale také chodníky, parkovací plochy, schodiště, přechody 
pro chodce apod. Celkem je to zhruba 40 kilometrů komunikací a 18 
kilometrů chodníků. 
Na údržbu město používá vlastní techniku, jako jsou multikáry, 
traktor s radlicí nebo nakladačem. Tento arsenál doplňují malo-
traktory pro úklid chodníků, sypače a nákladní vozidla doda-
vatelských firem. V místech, kam se technika nedostane, probíhá 
ruční úklid, který zajišťují pracovníci veřejně prospěšných prací. 
Takto se uklízí zhruba 4,5 kilometrů. 
Zimní údržba stojí město každou zimu v průměru 1,5 až 2 miliony 
korun, zhruba třetinu z této sumy tvoří cena za posypový materiál. 
Na každé zimní období se nakupuje kolem 200 tun posypové soli a 
zhruba 150 tun inertního posypového materiálu. 
V zimě je více než důležité myslet na zimní údržbu zvláště při 
parkování. Problémy jsou zejména na sídlišti (ale nejen tam), kdy 
zaparkovaná auta často zasahují do průjezdního profilu chodníku a 
ztěžují tak, nebo zcela zabraňují průjezdu techniky a efektivnímu 
odklízení sněhu. Navíc může dojít k poškození jak techniky, tak i 
samotných vozidel.
V případě problémů spojených se zimní údržbou, které např. při 
větším spadu sněhu mohou nastat, je možné volat na dispečink 
zimní údržby. Nutné je mít na paměti, že v souladu s Vyhláškou 
104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, 
je úkolem zimní údržby místních komunikací zmírňování závad ve 
sjízdnosti a schůdnosti, nikoli jejich úplné odstranění. Pro stanovení 
priorit slouží Plán zimní údržby, který určuje pořadí a rozsah údržby 
jednotlivých komunikací a chodníků.  Povinností chodců a řidičů je 
potom přizpůsobit chůzi a jízdu stavu komunikace, který je pro 
zimní období obvyklý.
 
Důležitá telefonní čísla:
Městský úřad Chrastava – dispečink zimní údržby:  727 939 527
Krajská správa silnic – dispečink zimní údržby:   724 631 451

Zimní údržba komunikací v Chrastavě

Věra Baumgartnerová, mediální a informační referent
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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
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