
Po roční covidové pauze se do Chrastavy vrací slavnostní některé z kategorií. Komise, ve složení Helena Kačenová, 
vyhlášení Sportovce roku a Ceny města Chrastava. Nominaci Veronika Povýšilová, Zdeňka Močárková, Věra Smolová, 
do Sportovce roku může získat ten, kdo sportuje v chra- Dušan Ramírez, Petr Zahradník, Karel Řehák, David Röbisch a 
stavských oddílech a klubech nebo základních a mateřských Šimon Dvořák, na základě jejich nominace určila pořadí pro 
školách, popřípadě ten, kdo sportuje jinde, ale má trvalé vyhlášení jednotlivých kategorií Sportovce roku a schválila 
bydliště v Chrastavě. Vyhlašují se první tři místa v laureáta Ceny města Chrastava. 
kategoriích: Dívky a chlapci do 14 let, Dívky a chlapci do 18 let, Slavnostní vyhlášení proběhne v pondělí 21. března od 17 
Ženy a muži, Cvičitel/cvičitelka – trenér/trenérka a Kolektivy hodin v sále kina. Kromě Sportovce roku a Ceny města bude 
a družstva. Nejprestižnější kategorií je pak titul Sportovec oceněna také Osobnost města, kterou už dříve navrhlo a 
roku. Cena města se uděluje za rozvoj spolkové činnosti a schválilo zastupitelstvo. Večerem bude provázet moderátor 
občanské společnosti. David Jelínek, jako host vystoupí zpěvačka Anežka Binková.
V pondělí 21. února proběhlo setkání komise se zástupci  
spolků a sportovních oddílů, kteří nominovali své členy do Věra Baumgartnerová
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K energiím – opatření rady města

Vyvěšení vlajky Ukrajiny a Chrastavy Policie – slučování oddělení

Česká republika, zdaleka nejen Česká republika, zažila energetický města na její schůzi dne 31. ledna 2022, že  nebude požadovat po 
šok. Ceny na burze vylétly zcela nepředvídatelně do neskutečných firmě VE spol. s.r.o. nájem za rok 2022, který činí každoročně jeden 
(resp. bohužel skutečných) výšin. Například u plynu v jeden milion Kč, což bude představovat (dle jednání s firmou VE spol. s r.o. 
okamžik na desetinásobek původní hodnoty. a jejich propočtů) snížení celkových nákladů promítajících se do 

ceny tepla ve výši 8,1 procenta. Co by se dalo dělat na mezinárodním poli, lze diskutovat, přímo se 
nabízí otevření plynovodu Nord stream 2 ze strany Spolkové re- Záleží na družstvech OSBD a MBD zda a jak výše popsané rozhod-
publiky Německa, to ale bohužel ovlivnit nedokáži.       nutí rady města promítnou do záloh jednotlivým uživatelům.
V Chrastavě zajišťuje vytápění mnoha subjektů (sídliště Střelecký  V zásadě mají tři možnosti. Buďto při zachování svých predikcí sníží 
Vrch, Andělohorská, DPS, školní jídelna, základní škola, sportovní zálohu o odhadované snížení celoročních nákladů o 8,1 %  (pokud 
hala TJ Spartak atd.) firma VE spol. s r.o. Pochopitelně jsme o dané tak učiní „jen“ na 10 měsíců, bude to činit snížení záloh o 9,7 % (8,1 
situaci s představiteli firmy jednali. Za dané situace firmě nezbývá x 12/10) anebo letošní výši záloh nezmění, ale o to se při chybné 
(a činí tak) než se stát téměř burzovními analytiky a nakupovat predikci při konečném vyúčtování za rok 2022 sníží nedoplatek 
další a další plyn v okamžicích relativně příznivé ceny plynu ve (skutečnost bude horší) či zvýší přeplatek (skutečnost bude lepší). 
snaze, aby nárůst cen byl co nejméně katastrofální. Třetí možností je kombinace výše uvedených dvou postupů. 
Za dané situace nejen město Chrastava, ale i družstva OSBD a MBD Pro úplnost informací dodávám, že Senát PČR, jehož jsem členem, 
stanovily dle vlastních predikcí (bez záruky správnosti) výši záloh z důvodu skokového navýšení cen energií pro rok 2022 schválil 
jednotlivým uživatelům na rok 2022 s velmi nepříjemným na- (včetně mého hlasu) navýšení příspěvků na bydlení a rozšířil počet 
výšením. příjemců této sociální dávky. 
Za dané situace se rozhodlo město Chrastava prostřednictvím rady                                        Michael Canov 

Postup prezidenta Ruska Putina, uznat dosud nikým neuznané 
separatistické republiky Doněckou a Luhanskou a pak na jejich 
žádost vstoupit na území těchto "republik" tj. z hlediska 
mezinárodního práva vstoupit na území Ukrajiny, je naprosto 
NEPŘIJATELNÝ. 
V reakci na tento postup a po poradě se členy ZM jsem se rozhodl 
dát vyvěsit na týden vlajku Ukrajiny spolu s vlajkou města 
Chrastava. Vždyť my v pohraničí musíme být na takovýto postup 
obzvláště citliví, vzpomínka na rok 1938, kdy mj. Chrastava 
(osídlená tehdy z cca 95 % německým obyvatelstvem) byla odňata 
Československu, je sice již 84 let stará, ale poučení z ní plyne stále.
Ať žije Ukrajina!                     Michael Canov 

V  minulých dnech jsem byl informován,  že  Policie České republiky 
v Libereckém kraji bude realizovat v nejbližší době (pravděpodobně 
od dubna) pilotní projekt, v rámci kterého bude slučovat obvodní 
oddělení. Mj. jedno obvodní oddělení má vzniknout z dosavadních 
dvou Chrastava – Hrádek nad Nisou. 
Přes veškerá ujišťování, že v obou městech budou zachovány slu-
žebny a že vše z pohledu občana bude zabezpečeno jako dříve, se mi 
to pochopitelně vůbec nelíbí (např. každé obvodní oddělení musí 
zajišťovat nepřetržitou hlídku, u dvou oddělení logicky nejméně 
celkově dvě, u jednoho jednu). Na druhou stranu vnímám argu-
menty, že PČR nemá lidi, že by jinak hrozilo úplné uzavření policejní 
služebny v Chrastavě. 
Z výše uvedených důvodů jsem napsal dopis ministrovi vnitra, kde 
ho žádám, aby ministerstvo vnitra vypracovalo a prosadilo legisla-
tivní změnu, která by nedostatek pracovních sil u PČR mohla 
významným způsobem vyřešit a sice, aby na nižších pozicích ote-
vřela své brány i absolventům středních škol s výučním listem (a 
obdobně i u obecní policie). Lpění na maturitě v situaci, kdy druhou 
alternativou je NIKDO, je nesmyslné. A pochybuji, že se někdo bude 
rozčilovat nad tím, že ten, kdo mu zachránil život, zdraví či majetek, 
neměl maturitu. A aby se i po dobu, než se takovéto legislativní 
opatření bude realizovat, slučování oddělení odložilo ad acta.
                                       Michael Canov 
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Usnesení z Rady města Chrastava č. 2022/2 dne 31. ledna 2022

Usnesení z Rady města Chrastava č. 2022/3 dne 21. února 2022

Rada města na svém zasedání projednala a usnesla se takto: rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů; 
-   s c h v á l i l a   -  v z a l a   n a   v ě d o m í
1. zřízení věcného břemene na pozemku par. č. 789/13 v k. ú. Dolní zápis č. 1/2022 z jednání bytové a sociální komise ze dne 17. 1. 
Chrastava, ve prospěch pana Jakuba Házy, jímž dojde k zajištění 2022; 
strpění umístění, zřízení a provozování stavby „RODINNÝ DŮM v -  r o z h o d l a  uzavření smlouvy o nájmu bytu panu Ondřeji 
lokalitě k.ú. Dolní Chrastava (653829), parc.č. 175/1 – vodovodní Vojkůvkovi, panu Luboši Zavadilovi, manželům Emílii a Petru 
přípojka a přípojky splaškové a dešťové kanalizace“, vč. návrhu Haaseovým, paní Anetě Zahradníkové, panu Jaroslavu Ježkovi, 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj. panu Davidu Novákovi, panu Marcelovi Másílkovi; 
SBS/1/2022; -  r o z h o d l a 
2. zřízení věcného břemene na pozemku par. č. 716 v k. ú. Dolní uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS paní Alfrédě Vávrové, paní 
Vítkov, ve prospěch společnosti KORDULA s. r. o., jímž dojde k Novákové Doris; 
zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby „Stáj pro 80 -  r o z h o d l a 
ks býků na p.p.č. 272/4, Dolní Vítkov, Chrastava – vodovodní a uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu panu Pavlu 
elektro přípojka“, vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení Bohuňkovi; 
věcného břemene čj. SBS/2/2022; -  s c h v á l i l a     
3. zřízení věcného břemene na pozemcích par. č. 1429/3, 790/1, Licenční smlouvu VP_2021_192374 (akce Mikulášská - Petr 
790/33, 852/3, 790/65 a 771/2, vše v k. ú. Chrastava I, ve prospěch Kotvald, koncert Bára Basiková, Návštěvní den u Miloslava Šimka) o 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s., jímž dojde k zajištění strpění veřejném provozování hudebních děl mezi OSA – Ochranný svaz 
umístění, zřízení a provozování stavby „IV-12-4021556 LB- autorský pro práva k dílům hudebním o.s. Praha a Městem 
Chrastava-ppč.771/1,kNN+SD“, vč. návrhu smlouvy o budoucí Chrastava; 
smlouvě o zřízení věcného břemene čj. SBS/3/2022; -  s c h v á l i l a
-  s c h v á l i l a     výroční zprávu za rok 2021 o poskytování informací podle zákona 
1. zřízení věcného břemene čj. VB/1/2022, na pozemku par. č. 18, v č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k Informacím;
k. ú. Dolní Chrastava, který je ve vlastnictví pana Josefa Rajnohy, -  s c h v á l i l a
jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování na základě VN 603/2020 Sb. platové výměry ředitelů Základní 
stavby, jejímž investorem je město Chrastava „Dešťová kanalizace školy Chrastava, Základní a Mateřská školy Chrastava-Vítkov a 
od objektu zdravotního střediska, Polní čp. 175, Chrastava“, za Mateřské školy Chrastava s platností od 01.01.2022;
cenu 4.600,- Kč a náklady spojené se zřízením věcného břemene; -  s c h v á l i l a
2. v návaznosti na své usnesení č. 2020/14/I ze dne 7. září 2020 jako orgán obce příslušný ke schválení organizačního řádu 
zřízení věcného břemene čj. VB/2/2022, na pozemcích par. č. městského úřadu, podle ustanovení § 102 odst. 2 písm. m) zákona 
1386/1, 1505/8 a 1545/1, vše v k. ú. Chrastava I, ve prospěch č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů změnu č. 
společnosti CETIN a. s., jímž dojde k zajištění strpění umístění, 1/2022 organizačního Města Chrastava účinného od 1. 1. 2022;
z ř í z e n í  a  p r o v o z o v á n í  s t a v b y  „ 1 6 0 1 0 - 0 4 8 4 1 4 ,  -  s c h v á l i l a  1. dodatek č. 4 smlouvy o nájmu kotelny a tepelného 
RVDSL1932_C_L_CHVA79-CHVA1HR_MET“, za cenu 12.100,- Kč zařízení souboru movitého a nemovitého majetku (Andělohorská), 
vč. DPH a náklady spojené se zřízením věcného břemene; schválené v RM dne 13. 5. 2002 a uzavřené dne 24. 5. 2002, ve 
-  s c h v á l i l a     znění následných dodatků mezi pronajímatelem, městem 
návrh Dodatku č. 18 ke Smlouvě o svozu komunálního odpadu ve Chrastava a nájemcem, firmou VE, spol. s r. o., se sídlem Stráž nad 
městě Chrastavě s AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská N i s o u ,  u l .  D o l n í  Ř a d o v á  4 6 2 ,  P S Č  4 6 3  0 3 ;
1321/38a, 102 00 Praha 10, IČ 49356089; 2. dodatek č. 4 smlouvy o nájmu kotelny a tepelného zařízení 
-  s c h v á l i l a     souboru movitého a nemovitého majetku (rozvody střed), 
na základě zápisu o otevírání obálek s nabídkami na odkup schválené  Radou města Chrastava dne 27.12.2002 a uzavřené dne  
osobního vozu zn. Ford Connect Tourneo kupní smlouvu o prodeji 28. 12 2002, ve znění následných dodatků, mezi pronajímatelem, 
motorového vozidla s Vojtěchem Horálkem; městem Chrastava a nájemcem, firmou VE, spol. s r. o., se sídlem 
-  s c h v á l i l a     Stráž nad Nisou, ul. Dolní Řadová 462, PSČ 463 03;           
o darování výtěžku z provozu Re-Use centra (bazaru) za rok 2021 -  s c h v á l i l a
ve výši 11.870,- Kč Oblastní charitě Liberec, Uhlířská 424/7, 460 01 podporu ankety „Nejúspěšnější sportovci okresu Liberec za rok 
Liberec XI-Růžodol I - Domovu sv. Vavřince, Školní 124, 46331, 2021“; 
Chrastava; -  s c h v á l i l a   
-  p r o j e d n a l a   a   d o p o r u č i l a   s c h v á l i t v návaznosti na zjištění havarijního stavu předmětu nájmu dle 
6. změnu rozpočtu a investičního plánu – rozpočtové opatření na Smlouvy o nájmu nemovitosti čj. N/30/2008 ze dne 14. května 
rok 2021 dle ust. § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 2008 uzavření Dodatku č. 1 čj. N/13/2022 na možnost dočasného 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů; užívání prostor v přízemí vlevo od hlavního vstupu v budově 
-  p r o j e d n a l a   a   d o p o r u č i l a   s c h v á l i t Liberecká čp. 2, pro stávajícího nájemce - pro spolek Pionýr, z.s.- 
návrh rozpočtu a investičního plánu na rok 2022 dle ust. § 11 Pionýrská skupina Perseus, IČ 69387621, zastoupený vedoucím 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních Pavlem Koškem; 

                               

  

 

 

          

  

2 Rada města na svém zasedání projednala a usnesla se takto: plechové garáže a cca 42 m za účelem příjezdu ke garáži, s 
podmínkou údržby tohoto pozemku a pozemku bezprostředně -  s c h v á l i l a   
okolo garáže, vč. návrhu nájemní smlouvy čj. N/14/2022 v návaznosti na své usnesení 2021/18/IV odst. 2 ze dne 22. 
- s c h v á l i l a     listopadu 2021 pronájem části pozemku par. č. 309/5 – ostatní 

2plocha o výměře cca 62 m , v k. ú. Dolní Chrastava, panu Aleši 1. v návaznosti na své usnesení č. 2019/06/I ze dne 24. dubna 2019 
2 Galbavému, za cenu 3.000,- Kč/rok, cca 20 m za účelem umístění zřízení věcného břemene čj. VB/3/2022 na pozemcích par. č. 
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 1288/3 a 1496/1, vše v k. ú. Horní Chrastava, ve prospěch manželů oznámení o uzavření DPP (dohoda o provedené práce) ředitelky 
Ing. Pavla a Ing. Zuzany Hradcových, jímž dojde k zajištění strpění školy Mgr. Romany Sobotkové na speciálně pedagogickou činnost – 
umístění, zřízení a provozování stavby „Vodovodní přípojka pro podpůrná činnost 
novostavbu na p.p.č. 1288/2 a 1536/2 v k. ú. Horní Chrastava“, za -   s c h v á l i l a
cenu 605,- Kč vč. DPH a náklady spojené se zřízením věcného přijetí daru pro Základní školu Chrastava historické vitríny s 25 ks 
břemene                            preparovaných zpěvných ptáků, kterou získala na základě darovací 
2. v návaznosti na své usnesení č. 2019/14/IV ze dne 14. října 2019 smlouvy od MŽP Praha 
zřízení věcného břemene čj. VB/4/2022 na pozemku par. č. 1484, v - s c h v á l i l a
k. ú. Horní Chrastava, ve prospěch paní Lucie Pokorné (pro st. 406, na základě žádosti Orientačního klubu Chrastava, z.s., 
čp. 157), jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a zastoupeného Ing. Monikou Štverákovou, souhlas vlastníka lesa ve 
provozování stavby „Dvě vodovodní přípojky k novostavbě smyslu § 20 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích s uspořádáním 
rodinného dvojdomku na p. p. č. 1158/2 v k. ú. Horní Chrastava“, za závodu v orientačním běhu SAXBO 2022 a konáním této 
cenu 605,- Kč vč. DPH a náklady spojené se zřízením věcného organizované sportovní akce v lesích města Chrastava na lesních 
břemene            pozemcích vyznačených v žádosti v lokalitě Ovčí Hora spadajících 
3. v návaznosti na své usnesení č. 2019/14/IV ze dne 14. října 2019 do k. ú. Chrastava I, Chrastava II, Dolní Chrastava a Andělská Hora u 
zřízení věcného břemene čj. VB/5/2022 na pozemku par. č. 1484, v Chrastavy 
k. ú. Horní Chrastava, ve prospěch paní Lucie Pokorné (pro st. 407, - s c h v á l i l a 
čp. 158), jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a návrh smlouvy o partnerství v rámci projektu „Krajinný plán 
provozování stavby „Dvě vodovodní přípojky k novostavbě Chrastava“ s Libereckým krajem č. RÚ/5/2022, jejímž předmětem 
rodinného dvojdomku na p. p. č. 1158/2 v k. ú. Horní Chrastava“, za je zpracování krajinného plánu Chrastava pro část správního území 
cenu 605,-Kč vč. DPH a náklady spojené se zřízením věcného města Chrastava, konkrétně pro k. ú. Horní Chrastava, Chrastava I., 
břemene Dolní Vítkov a Horní Vítkov o celkové rozloze cca 1900 ha
4. v návaznosti na své usnesení č. 2018/18/II odst. 1 a 2 ze dne 12. - s c h v á l i l a 
listopadu 2018 zřízení věcného břemene čj. VB/6/2022 na smlouvu o vytvoření internetových stránek a smlouvu o zpracování 
pozemku par. č. 1454/1, v k. ú. Chrastava I, ve prospěch manželů osobních údajů se společností Galileo Corporation s.r.o. se sídlem 
Jindřicha a Ĺubice Šnýdlových, jímž dojde k zajištění strpění Březenecká 4808, 430 04 Chomutov 
umístění, zřízení a provozování stavby „Chrastava – Sportovní, - s c h v á l i l a 
vodovodní a plynovodní přípojka pro objekt na p.p.č. 1378/3 v k. ú. 1.  smlouvu o poskytnutí práva užívání HDPE trubek se společností 
Chrastava I“, za cenu 1.543,- Kč vč. DPH a náklady spojené se Telco Infrastructure, s.r.o. sídlo: Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4, IČ: 
zřízením věcného břemene 08425817 
-  s c h v á l i l a   2. smlouvu o nájmu optických vláken trubek se společností Telco 
 1. hodnocení a zadání veřejné zakázky „Chrastava DPS – výměna Infrastructure, s.r.o. sídlo: Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 
střešní krytiny (Bílokostelecká ul.)“ na základě Protokolu o 
posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 6 a § 27 zákona č. 
134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a se Směrnicí Rady 
města Chrastava č. 1/2020 o zadávání veřejných zakázek a 
přidělila zakázku zhotoviteli: Stanislav Záhon, Karolíny Světlé 
99/37, 460 07 Liberec 7, IČ: 86736558
2.  návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem: Stanislav Záhon, Karolíny 
Světlé 99/37, 460 07 Liberec 7, IČ: 86736558 na realizaci veřejné 
zakázky „Chrastava DPS – výměna střešní krytiny (Bílokostelecká 
ul.)“ 
-  s c h v á l i l a 
návrh darovací smlouvy na darování výtěžku z provozu RE-USE 
centra za rok 2021 Oblastní charitě Liberec, Uhlířská 424/7, 460 01 
Liberec XI-Růžodol I, pro veřejně prospěšnou činnost Domova Sv. 
Vavřince, Školní 124, Chrastava 
-  s c h v á l i l a 
návrh dodatku č. 2 k příkazní smlouvě na zajištění podkladů a kon-
trolu projektu „Město Chrastava – dostavba splaškové kanalizace“ 
v průběhu realizace s příkazníkem: Ekologický rozvoj a výstavba 
s.r.o., IČO: 27504514 
-  s c h v á l i l a 
návrh dohody vlastníků provozně související vodohospodářské 
infrastruktury o jejich vzájemných právech a povinnostech a 
dohodu o budoucím provozování vodohospodářské infrastruktury 
pro zajištění provozu kanalizace ve Vítkovské ulici se Severočeskou 
vodárenskou společností a.s., Přítkovská 1689, 41550 Teplice a 
Severočeskými vodovody a kanalizacemi, a.s., Přítkovská 1689, 
41550 Teplice za účelem zajištění budoucího provozu kanalizace 
ve Vítkovské ulici 
- s c h v á l i l a 
inventarizační zprávu o provedení inventarizace za rok 2021 
- s c h v á l i l a  
návrh kandidátů Jana Ámose Komenského roku 2022 
- v z a l a   n a   v ě d o m í 
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Usnesení ze Zastupitelstva města Chrastava dne 7. února 2022

Komu patří popelnice?

Splatnost místních poplatků v roce 2022

ZM na své schůzi projednalo a usneslo se takto: přípravy stavby „Rozšíření těžby ložiska Turów – návrh opatření na 
-  schválilo systému zásobování pitnou vodou (etapa IV. Lokalita Horní Vítkov)“ 
členy komise pro otevírání obálek při prodeji pozemku: - schválilo  aktualizaci Programu rozvoje města Chrastava 2021+ 
Aleš Trpišovský, Řehák Karel, Renata Šimíková - schválilo
- schválilo pravidla pro tvorbu a čerpání sociálního fondu na rok 2022  
1. v návaznosti na své usnesení čj. 2021/04/VI ze dne 6. září 2021  - schválilo 
prodej dle geometrického plánu č. 374-1418/2021 pozemku par. č. návrh 6. změny rozpočtu a investičního plánu – rozpočtové 
720/15 o výměře 36 m2 – ostatní plocha, odděleného z pozemku opatření na rok 2021 dle ust. § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o 
par. č. 720/1, v k. ú. Andělská Hora u Chrastavy, do vlastnictví paní rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
Radky Fritschové, za cenu 9000,- Kč a náklady spojené s prodejem, předpisů 
vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/1/2022 - vzalo na vědomí
- schválilo žádost Osadního výboru Vítkov na převod nevyčerpaných 
2. koupi části pozemku par. č. 326/2 o výměře 26 m2 – ostatní prostředků z rozpočtu roku 2021 do rozpočtu na rok 2022 
plocha, dle geometrického plánu č. 1111-41/2021 nově označeno - vzalo na vědomí
par. č. 326/13, v k. ú. Chrastava I, od Úřadu pro zastupování státu ve žádost Osadního výboru Andělská Hora na převod nevyčerpaných 
věcech majetkových, za cenu 28.340,- Kč a náklady spojené s prostředků z rozpočtu roku 2021 do rozpočtu na rok 2022 
koupí, vč. návrhu Kupní smlouvy č. 501/ULB/2022, čj. K/2/2022 - schválilo
- schválilo návrh rozpočtu a investičního plánu na rok 2022 
v návaznosti na své usnesení čj. 2021/06/V ze dne 1. prosince 2021 - vzalo na vědomí
směnu pozemků dle geometrického plánu č. 375-67/2021 k. ú. rozpočet Mikroregionu Hrádecko - Chrastavsko na rok 2022 a 
Andělská Hora u Chrastavy, část pozemku par. č. 321/1 o výměře střednědobý výhled rozpočtu svazku obcí Mikroregion Hrádecko - 
107 m2 – trvalý travní porost, nově označeno par. č. 321/5, a část Chrastavsko na roky 2023 a 2024 schválený na jednání členské 
pozemku par. č. 322 o výměře 401 m2 – zahrada, nově označeno schůze dne 16.12.2021 
par. č. 322/2, z majetku Ing. Františka Příhody, za pozemek par. č. - schválilo
742 o výměře 492 m2 – ostatní plocha, k. ú. Andělská Hora u na základě žádosti veřejnoprávní smlouvu HFO/VP/1/2022/Sl – o 
Chrastavy, z majetku města, vč. návrhu Směnné smlouvy čj. poskytnutí investiční účelové dotace ve výši až 700.000,- Kč pro 
RU/1/2022 AVZO TSČ ČR p.s. Chrastava, Hřbitovní 239, 463 31 Chrastava, IČ 
- schválilo 467 48 563 na realizaci stavby přístřešku na elektronické terče na 
návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při zajištění projektové střelnici 

Komunální odpad z domácností se shromažďuje v nádobách na 
odpad o objemu 120 l pro 5 osob, 240 l pro 10 osob (viz článek 11 
Obecně závazné vyhlášky města Chrastavy č. 02/2021). Tyto ná-
doby jsou v majetku města, nepatří tedy poplatníkům, jsou jim 
pouze zapůjčeny.
O velikosti nádoby a jejím umístění rozhoduje odbor ORM MěÚ 
Chrastava, Ing. Jiří Vodička, tel.: 776 042 116. Současně řeší vý-
měnu poškozených nádob a vývoz odpadu. Nepostačuje-li Vám 
přidělená nádoba na odpad, prosíme o důsledné třídění odpadů na 
komunální odpad a tříděný odpad. Odpad lze také bezplatně 
odkládat na sběrném dvoře v Liberecké ulici čp 35, otevřeno 
pondělí, středa 14 -18 hod, úterý, čtvrtek, pátek 8 - 12 hod, v so-
botu 9 - 12 hod. Nechceme přece žít na smetišti …
Placením místního poplatku za „odpad“ se občané pouze podílí na 
celkových nákladech města na likvidaci odpadu a provozu sběr-
ného dvora. Výše poplatku je stanovena pro všechny ve stejné výši 
a činí 500 Kč/rok (viz Obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 
6/2021) bez ohledu na to, kolik odpadu vyprodukujeme, kolik 
měsíců v roce se zdržujeme na území města.         odbory HFO a ORM

Hospodářsko-finanční odbor Městského úřadu Chrastava upozor- bol je stálé číslo poplatníka.  
ňuje na splatnost místních poplatků:
1) nájemného z pozemků (zahrad): Platit můžete bankovním příkazem nebo na pokladně úřadu 
podle smlouvy zpravidla do 1. března 2022, číslo účtu u Sberbank (hotově i kartou) v úřední dny:
CZ a.s.: 4200099066/6800, variabilní symbol je číslo poplatníka PONDĚLÍ  a  STŘEDA    8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 hodin
pro nájemné z pozemků, specifický symbol 2131. Případné dotazy Vám zodpovíme na telefonu 485 363 854, 
2)místního poplatku za psa: do 31. března 2022, číslo účtu u Sber- e-mail : odpady@chrastava.cz
bank CZ a.s.: 4200099066/6800, variabilní symbol je číslo poplat- Děkujeme za Vaše včas  zaslané  a  správně  označené  platby. 
níka pro poplatek ze psů, specifický symbol 1341. 

                                     
3) místního poplatku za odpad: do30. dubna 2022, číslo účtu u 
České spořitelny, a.s.: 20036-0984852379/0800, variabilní sym-

kolektiv hospodářsko-finančního odboru
Městského úřadu Chrastava
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Přeshraniční rozvoj turistiky ve městech Lwówek Śl. a Chrastava
Projekt „Přeshraniční rozvoj turistiky ve městech Lwówek Śl. a EUR.
Chrastava“, registrační číslo projektu: Věříme, že instalované informační tabule, mapy a mobiliář přine-
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0002686, je společným přeshranič- sou užitek návštěvníkům města i místním občanům.
ním projektem, ve kterém jsme se s partnerským polským městem 
Lwówek Ślaski zaměřili na obnovu turistické infrastruktury a zvý- Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regi-
šení informovanosti o turistických cílech v partnerských městech. onální rozvoj prostřednictvím Euroregionu Nisa.
Žádost o dotaci z Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko Ing. Lenka Čermáková, ORM MěÚ Chrastava
2014–2020 byla úspěšná a podařilo se nám získat podporu ve výši 
85 % z celkových uznatelných výdajů projektu, které přesahují 42 
tis. EUR.
Město Chrastava v rámci projektu umístilo 15 infotabulí (informace 
o dané lokalitě, turistické mapy)na turisticky atraktivních místech, 
instalovalo skříňku u hasičského muzea, vybudovalo nabíjecí sta-
nici na elektrokola v lokalitě Paradýz a turistický přístřešek na Ovčí 
hoře. Celkové náklady české části projektu činily téměř 25 tis. EUR.
Město Lwówek Śląski instalovalo 14 infotabulí u významných 
městských památek a turistických atraktivit, doplnilo městský mo-
biliář. Celkové náklady polské části projektu činily téměř 18 tis. 

Upozornění pro živnostníky (vlastníky barevných živnostenských listů)
Ke dni 1. 7. 2008 došlo k zásadní novele živnostenského zákona, v zrušení oprávnění lze zaslat i písemně na adresu Magistrátu  
rámci které byly všechny původní volné živnosti spojeny v jednu Liberec. 
živnost s názvem Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 Totéž se týká i společností – a to i společností v likvidaci – kterým 
až 3 živnostenského zákona. Od tohoto dne byly barevné bylo živnostenské oprávnění vydáno před 1. 7. 2008 a nebylo 
živnostenské listy nahrazeny Výpisem ze živnostenského rejstříku ztransformováno. K jednání se pak na živnostenský úřad musí do-
a u všech podnikatelů, kteří měli volné živnosti, byla při návštěvě stavit osoba oprávněná za společnost jednat.
živnostenského úřadu provedena tak zvaná „transformace“, tedy   
úprava živnosti na znění, odpovídající živnostenského zákonu. V V případě, že si kdokoliv není jistý, zda ještě platí jeho živnostenské 
současné době je však v obvodu libereckého živnostenského úřadu oprávnění, případně, zda již bylo uvedeno do souladu se zněním 
stále evidováno cca 6 500 podnikatelů, u nichž dosud nebyla tato zákona, je možno zavolat na telefonní čísla 
změna provedena. V mnoha případech se jedná o osoby, které 485 24 4848, 485 24 4858, 485 24 4856 nebo  485 24 48 45.  
svoje podnikání ukončily již před  delší dobou  a někteří  se dokonce Informaci o evidenci v živnostenském rejstříku lze také zjistit na 
domnívají, že jejich živnostenské oprávnění již zaniklo.  webových stránkách www.rzp.cz. 
Živnostenský úřad vyzývá všechny podnikatele, kterým byl 
vydán před 1.7.2008  barevný živnostenský list a nebyl po té 
nahrazen Výpisem ze živnostenského rejstříku, aby se dostavili 
na  přepážkové pracoviště Nového Magistrátu, nám. Dr. E. 
Beneše  183/22, Liberec,  k projednání a jejich podnikání a  
uvedení do souladu se současným  zněním zákona, případně k 
podání žádosti o zrušení živnostenského oprávnění. Žádost o 
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 U příležitosti Dne učitelů

si Vás dovolujeme pozvat na slavnostní předávání

plaket J. A. Komenského 

dne 28. 3. 2022 od 14:00 h. v obřadní síni MěÚ Chrastava 

za  město Chrastava 

Zita Václavíková, místostarostka

POZVÁNKA

Tajemník Městského úřadu Chrastava vyhlašuje podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 
samosprávných celků a o změně některých zákonů, výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

 
 

Pracovní poměr:    na dobu neurčitou, se sjednanou pracovní dobou 20 hodin týdně
                                        (0,5 pracovního úvazku), případně na dohodu o PČ
Místo výkonu práce:  Město Chrastava
Platové zařazení: 10.-11. platová třída (odměňování dle zák. č. 262/2006 Sb., a nař. vl. č. 341/2017 Sb.)  platový stupeň
                                      dle započitatelné praxe
Charakteristika vykonávané činnosti 
· zajišťování správné funkce a chodu vymezených uživatelských úseků informační a komunikační infrastruktury 

městského úřadu,
·  zajišťování správy kancelářských nebo jiných aplikací pro koncové uživatele, síťového prostředí, databází apod.,
· aktualizace programového vybavení inf. technologií určených agend, zajištění správy, zálohování a archivace 

digitálních dat, řešení návazností na centrální registry apod.
Požadavky:
· VŠ nebo vyšší odborné vzdělání, případně ÚS vzdělání v oborech informatiky nebo elektrotechniky,
· praxe v podobných činnostech ve veřejné správě výhodou,
· dobré komunikační a organizační schopnosti
· řidičský průkaz sk. „B“- aktivní řidič výhodou
Zákonné předpoklady:   podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb. 
Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která bude obsahovat tyto náležitosti:
· přesné označení výběrového řízení ·       jméno, příjmení a titul uchazeče
· datum a místo narození uchazeče ·       státní příslušnost uchazeče
· místo trvalého pobytu uchazeče ·       číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povo-
· datum a podpis uchazeče                                                                       lení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:
· strukturovaný životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a 

dovednostech týkajících se shora uvedených činností
· výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce     ·     ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
Předpokládaný termín nástupu:  březen  2022  
Lhůta pro podání přihlášky:          do 28. února 2022 
Způsob podání přihlášky:               písemně nebo osobně na adresu: Město Chrastava, tajemník MěÚ, nám. 1. máje 1
                                                                    telefon:  482 363 811, e-mail:    
Obálku označte textem:                     Výběrové řízení-správa informačních technologií města- 0,5 úvazku.
Bližší informace:                                  Ing. Jaroslav Smola, tel: 482 363 818

podatelna@chrastava.cz,

MĚSTO CHRASTAVA
náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava

vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

SPRÁVCE INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA
Městského úřadu Chrastava

mailto:podatelna@chrastava.cz,
mailto:podatelna@chrastava.cz,
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Z deníku Městské policie Chrastava / leden 2022

Do Chrastavy se vrací zcizený exponát

Zjištění přestupku odkládání odpadu mimo vyhrazená místa. Andělská Hora, Barandov, přehrada Luční, Opakované kontroly 
Přestupek vyřešen dle zákona. zahrádkářských kolonií.
Nahlášení rušení nočního klidu. Na místě provedeny opakované Kontroly dopravní situace v centru města a okolí a přilehlém okolí
kontroly s neg. výsledkem. Dohled nad dodržováním nočního klidu a veřejného pořádku v 
Spolupráce se  zdravotnickou záchrannou službou Liberec. celém katastru obce Chrastava a Stráž nad Nisou.

V nočních hodinách spolupráce s OO PČR Chrastava při kontrole Odchyt toulavých zvířat  v katastru obce:  1x a předání majiteli.
chatových oblastí, kontrole motorových vozidel a jejich řidičů 
(kontroly na alkohol, drogy, odcizené RZ, odcizená motorová Činnost MP Chrastava
vozidla, osoby v pátrání).Kontrola okrajových částí města – Vítkov, Vysoká, Víska, Kolonka 

2. 2. 2022 byla z Ministerstva životního prostředí v Praze zpět do prostředí. Dne 4. 2. 2020 byl telefonicky Českou inspekcí životního 
Chrastavy vydána historická vitrína s 25 exponáty vycpanin zpěv- prostředí (ČIŽP) vyzván, aby se dostavil do Liberce k provedení 
ných ptáků, o kterou za značně podivných okolností stát připravil kontroly. V kontrolním protokolu ze dne 7. 2. 2020 se můžeme 
občana Chrastavy,  pana  Františka  Krestu. Co se vlastně stalo? dočíst, že do té doby nic netušící důchodce, protizákonně držel a co 
Pan Kresta uvedenou vitrínu dostal darem v roce 1958 od svého víc, protizákonně nabízel k prodeji rodinnou památku s 25 vycpa-
dědy, který si ji zakoupil jako ucelený exponát na tržnici v Ostravě u nými ptáky, mezi kterými bylo 8 druhů zvláště chráněných mezi-
„Sykorova“ mostu přibližně v roce 1915. Když se po vojně pan národním právem, které se vztahuje i na jedince držené před 1. 6. 
Kresta přestěhoval z Ostravska do Chrastavy, měli vitrínu dlouhá 1992. ČIŽP konstatovala, že vzhledem k charakteru vitríny a ke 
léta umístěnu jako krásný bytový doplněk v obývacím pokoji. Jako shodné výpovědi blízkých příbuzných, lze považovat původ ne-
dlouholetý chovatel holubů a obdivovatel přírody čas od času živých exemplářů za prokázaný dle ust. § 54 odst. 1 a dle § 24 
zapůjčoval vitrínu na různé výstavy do škol i pro město Chrastava.  zákona č. 100/2004 Sb., (CITES exemplář), ale k jejich držení je 
Následně, dle vyprávění cca v roce 2000 se manželé Krestovi stali nutné vlastnit výjimku dle ust. § 56 k jejich držení, kterou uděluje 
nechtěnými svědky ničení stovek vycpaných exponátů zvířat i Krajský úřad pro Liberecký kraj a tuto výjimku pan Kresta ne-
ptáků na skládce komunálních odpadů v Chotyni. Když se ptali předložil. V závěru protokolu se dále dočteme o tom, že inspekce na 
obsluhy nákladního automobilu, kterým byly exponáty k likvidaci místě ústně vyhlásila rozhodnutí o tom, že panu Krestovi odebírá 8 
dovezeny, proč ty vzácné věci ničí, bylo jim sděleno, že vycpaniny ks ptáků, které držel bez příslušné výjimky ze zákona a protože jsou 
obsahují nebezpečný arzen a byla nařízena jejich likvidace ze škol.  v jedné skříňce, kterou nelze rozdělat, tak mu současně „jedním 
Přes podivnost tohoto nařízení i počínání, následně, na opakované vrzem“(poznámka pisatele) odebírá i dalších 17 ks ptáků i se 
naléhání manželky, přemístil rodinnou vitrínu na půdu. skříňkou. V kolonce vyjádření kontrolované osoby (pana Kresty) k 
Přibližně v roce 2018 v rámci přípravy na závěrečnou fázi svého obsahu protokolu nenalezneme, krom roztřeseného podpisu, nic. 
života mu přišlo na mysl, že by byla škoda, aby tak krásná a Dovedeme si představit, jak byl zkoprnělý. 
užitečná věc, kterou má na půdě, již nemohla být k něčemu Není se tedy co divit, že v některém z následujících dnů byl pan 
užitečnému použita. Možná, že by ji někdo koupil a mohla by ještě Kresta odvezen „rychlou“ sanitkou s infarktem do nemocnice. 
někoho potěšit. Nabídl proto vitrínu k prodeji případným zájemcům I přes tuto velmi smutnou epizodu se pan Kresta proti rozhodnutí 
na internetovém portálu. O koupi však nikdo zájem neprojevil, ale inspekce odvolal k Ministerstvu životního prostředí a také požádal 
cca za měsíc mu opakovaně zvonilo na telefonu skryté číslo. Dne Krajský úřad Libereckého kraje o udělení výjimky, aby mohl 
22. 8. 2019 pak u dveří pana Kresty zazvonili příslušníci oddělení tentokrát již „legálně“ držet svou vlastní vitrínu, kterou kdysi 
hospodářské kriminality z městského ředitelství Policie České dostal od svého dědy a třeba ji i darovat městu nebo škole, o čemž 
republiky Brno. Po poučení z příslušných ustanovení trestního řádu také uvažoval.
byl vyzván, aby jim vitrínu, jako věc, která může sloužit k důkazním Ministerstvo životního prostředí (MŽP) rozhodovalo o odvolání 
účelům, vydal. No proč by nevydal, svědomí má čisté a Český stát je proti rozhodnutí inspekce. V odůvodnění shrnulo přesvědčivým 
jistě spravedlivý. Následně věc převzala Česká inspekce životního úředním jazykem celou dosavadní šlamastyku a iniciativně nechalo 

provést zkoušku chemického složení vitríny, za účelem zjištění 
obsahu arsenu. Jak se můžeme dočíst, byla vitrína podrobena 
měření prvkového složení, pomocí spektrometru (ED-XRF) na 
několika částech, včetně skla, na kterém jsou patrné usazené 
částice z vnitřní strany, a to v režimu „lehká matrice“. Následuje 
podrobné vyčíslení a popis, ve které části bylo kolik arsenu.
Celkově shrnuto, MŽP popsalo, jak ČIŽP vše posoudila důkladně a 
správně a proto se odvolání zamítá a rozhodnutí o odebrání vitríny 
jejímu vlastníkovi se potvrzuje.
Vzhledem k tomu, že výjimku k držení vitríny obdržel pan Kresta od 
Krajského úřadu dne 7. 4. 2020 a rozhodnutí ministerstva je 
datováno až 16. 4. 2020, stojí za zmínku významná věta v 
odůvodnění: „K žádosti odvolatele ohledně dodatečného vyřízení 
výjimky podle ust. § 54 odst. 1 zákona konstatuje odvolací orgán, že 
vydáním rozhodnutí o odebrání neživých exemplářů ZCHD ptáků dle 
ust. § 89 zákona se dle odst. 3 tohoto ustanovení stává vlastníkem 
zabavené věci stát. Vzhledem k tomu je řízení o udělení výjimky 
odvolateli, který již není vlastníkem zabavených exemplářů, 
bezpředmětné.“
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Proti této větě však v přímém rozporu stojí § 57 a §§ 2-8  zákona se pan Kresta obrátil, nedokázala podat připravený návrh správní 
500/2004 Sb., o správním řízení, které znalému napoví, že vydané žaloby k soudu v termínu, který vyžaduje zákon s tvrzením, že ho 
rozhodnutí o odvolání, které je stále platné, (protože ho doposud bude ochotně zastupovat v civilní žalobě proti státu a ten 
žádný příslušný orgán nezrušil), bylo vydáno v rozporu se záko- neoprávněně zabavenou vitrínu určitě vrátí. Smutná je ale 
nem. skutečnost, že toto zastupování je komerční a pan Kresta bude za 
Jednoduše řečeno skutečnost je taková, že v době, než odvolací zastupování platit, platit a platit.
orgán vydal své rozhodnutí, byl vlastníkem vitríny stále pan Kresta Na jednání civilního soudu, které probíhalo v Praze, vyzvala 
z toho důvodu, že rozhodnutí inspekce o jejím odebrání stále soudkyně sporné strany, aby se pokusily o celé věci smírně 
nebylo pravomocné. Místo toho, aby stát ochránil práva a domluvit. Jaká však může být domluva jiná, než aby ministerstvo 
oprávněné zájmy slušného občana, byl kýmsi zneužit k získání vitrínu vrátilo? MŽP navrhlo šalamounské řešení. Pokud si město 
majetku důchodce, který se nedokázal kvalifikovaně ubránit. nebo jím zřízená organizace podají žádost, ministerstvo této 
Nevadí, pan Kresta, i když důchodce, je bojovník od nátury a tak se organizaci vitrínu smlouvou daruje, ale za předpokladu, že získá 
rozhodl podat proti rozhodnutí MŽP správní žalobu k příslušnému výjimku k jejímu držení. Tak se nakonec i stalo a dneska vitrína patří 
soudu. základní škole a od středy je v Chrastavě. 
Soud by nepochybně pro nezákonnost rozhodnutí Ministerstva Pachuť křivdy z celého příběhu však zůstává.
zrušil. Jaká však zasáhla „náhoda“, když právní kancelář, na kterou                                                                                                      Miroslav Chvála   

Že Valentýn není jen svátek pro mladé, dokazují Valentýnská probraly nejrůznější novinky, televizní program, nabídky obchodů, 
odpoledne, která si užili senioři v chrastavských domech s pe- vyměnily se recepty a podobně. Proticovidová opatření tato dosta-
čovatelskou službou Pohoda a Trojlístek. Ve dnech 14. a 15. února veníčka přerušila a už se na ně nepodařilo navázat. Organizovaná 
je v rámci pravidelných setkání aktivních seniorů z těchto domů, setkání s programem proto senioři vítají. 
připravila lektorka volnočasových aktivit Jana Eichlerová. Zájemci se scházejí pravidelně dvakrát týdně v útulných 
Na příchozí čekal slavnostně prostřený stůl vyzdobený srdíčky, klubovnách přímo v domech s pečovatelskou službou, kde žijí. 
nechybělo Valentýnské menu (Krkonošské kyselo podávané v Začínají hodinou zdravotního cvičení, poté je pauza na oběd, po 
chlebu, losos na másle, zámecké brambory a zeleninová obloha), a které se všichni opět společně sejdou u kávy a něčeho dobrého k 
ke kávě se podával dezert v podobě medových koláčků. Příjemné zakousnutí. Odpolední program bývá různý, někdy se jen vypráví, 
odpoledne se neslo v duchu vyprávění a vzpomínání na své lásky. jindy se vyrábí nejrůznější dekorace, společně se peče nebo třeba 
V domech s pečovatelskou službou není zvykem, aby se obyvatelé zpívá a tančí. Při každém setkání účastníci vhodí do společné 
vzájemně navštěvovali ve svých bytech. Své soukromí respektují, kasičky symbolických 10 korun. Za takto našetřené peníze si jed-
setkání se sousedy jsou pro ně ale vítaným zpestřením. V době nou za čas dopřejí slavnostnější tematické setkání, jako bylo právě 
před pandemií se potkávali například na chodbách, kde jsou k to Valentýnské. 
dispozici pohodlná křesílka se stolečky. U odpolední kávičky se                                                                                        Věra Baumgartnerová

Valentýnské odpoledne u seniorů
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Kuželkáři z Chrastavy postoupili na Mistrovství ČR pro rok 2022
Kuželkáři oddílu Spartaku Chrastava se koncem ledna zúčastnili 
krajského přeboru jednotlivců. Dva naši hráči postoupili po dobrých 
výkonech ve velké konkurenci na Mistrovství ČR pro rok 2022 
jednotlivců v kategorii seniorek a seniorů.
V kategorii seniorek postoupila na MR ČR na čtyřdráhu v Ivančicích 
výkonem 514 kuželek Jana Vokounová. U Jany se nejedná o první 
účast na MR jednotlivců. Je vidět, že její forma je stále stabilní. Na 
Mistrovství republiky se probojovala už v roce 2020, vzhledem ke 
covidové situaci se ale nakonec mistrovství neuskutečnilo. 
Za seniory nás bude na letošním Mistrovství ČR v kategorii 
jednotlivců-seniorů na čtyřdráze ve Valašském Meziříčí 
reprezentovat Jaroslav Chlumský. Také Jarda podal na Krajském 
přeboru pěkný výkon a potvrdil, že kuželkáři z Chrastavy patří stále 
mezi výkonné sportovce, se kterými je nutné počítat. Oba tito naši 
reprezentanti podávají stabilně velice dobré výkony i během 
soutěže - Krajského přeboru I tř. družstev.
Účastí ve sportovních soutěžích s nápisem Chrastava na dresu, se 
jistě jedná o nejlepší propagaci a reprezentaci města. Skutečně ať 
se jedná o kuželkáře, zápasníky, orientační běžce, stolní tenisty, 
odbíjenkáře, kolovou, nohejbal a ostatní sporty, ti všichni svojí 
účastí reprezentují kromě sebe i Město Chrastavu.  Takže Chrastava 
je tím pádem známa nejen pokusem o atentát nebo úspěšným 
senátorem, ale i sportovci s dobrými sportovními výkony. 
Závěrem je nutné připomenout, že vše toto by nebylo možné bez 
velké podpory představitelů města a jejich pracovníků v oblasti 
kultury a sportu. Každoročně vyhlašovaný a realizovaný grant 
finanční podpory sportu nám skutečně závidí sportovci z ostatních 
částí republiky. Za to patří všem velký dík.
                                                                 Za oddíl kuželek  František Vokoun
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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

univerzální návod. Paní Hampacherová pozorně vyslechla každý Rodinné centrum Domeček
sdílený příběh a nastínila možnosti, jak pomoci dítěti, aby si během Pod hlavičkou Rodinného centra Domeček pořádáme přednášky 
spánku odpočinulo a bylo spokojené v bdělé části dne.pro rodiče, na kterých se mohou dozvědět mnoho informací o 
Druhá přednáška s besedou o psychomotorickém vývoji dětí do 1,5 výchově svých ratolestí, ale také z jiných oblastí.
roku se uskutečnila v čase běžného pátečního klubu. O své znalosti V letošním roce zatím proběhly dvě plánované přednášky. Na první 
se přišla podělit fyzioterapeutka Šárka Švíglerová. Kromě se hosté dozvěděli o vnějších i vnitřních faktorech, které mohou být 
teoretických poznatků bylo výhodou tohoto výjimečného času překážkou pravidelného a posilujícího spánku u novorozenců, ale 
možnost vidět malé děti rovnou „v akci“, proto rady odbornice byly také batolat. Lektorka Lucie Hampacherová také nastínila různá 
cílené na konkrétní problém.řešení při špatném usínání dětí, důležitost večerních rituálů a 
Těšíme se na další přednášku, která proběhne 2. 3.mnoho dalších zajímavostí. Nedílnou a důležitou součástí těchto 
                                                                                                    Slávka  Kasalovásetkání jsou diskuse. Každé dítě je totiž jiné a neexistuje žádný 

PRODEJ SLEPIČEK ČERVENÝ HRÁDEK
Prodáváme slepičky typu Tetra hnědá, Dominant všechny barvy,

Green Shell-typu Araukana a Dark Shell-typu Maranska. 

Stáří 16- 20 týdnů, cena 199 - 245,- Kč/ks

                                                                                             

Výkup králičích kožek – cena dle poptávky.

Info: Po-Pá 9.00-16.00 hod., tel. 601 576 270, 728 605 840,

www.drubezcervenyhradek.cz

placená inzerce

Prodej  19. 3. 2022
CHRASTAVA

parkoviště u tržnice  – 13.05  hod.

PRODEJ 
CHOVNÉ DRŮBEŽE

13 hodin / Chrastava / parkoviště před tržnicíVýdej objednané drůbeže 31.3.2022

Kuřice černé, červené, kropenaté, bílé, sussex   

stáří 15-18 týdnů  230 Kč/ks

Dominant Greenshell - NOVINKA!  15-18 týdnů  260 Kč/ks

- různé barvy opeření, nese světle modrá, tyrkysové až olivově zelená vejce

- 10-15% snáší vejce bílé, krémové nebo hnědé, užitkovost 240-260vajec/rok
Chovní kohoutci 15-18 týdnů   230 Kč/ks

Moularden (kříženec pižmové a pekingské kachny)  2-3 týdny  110 Kč/ks

Kusy bílé  2-3 týdny   190 Kč/ks

Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese: Gallus Extra s.r.o., Hubenov 20, 588 05 Dušejov

tel.: 567 212 754, 567 214 502, mobil: 731 701 331, 734 833 158 (NE SMS)

volejte: PO – PÁ  7 – 15 hodin, e-mail: info@prodej-drubeze.cz, www.prodej-drubeze.cz
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Společenský klub města Chrastavy

pořádá v městské galerii výstavu obrazů

Jiřího Svobody

Výstavu můžete navštívit

od 2. 3. – 25. 4. 2022

zahájena bude vernisáží

ve středu 2. března 2022 ve 14 hodin

OBRÁZKY PRO RADOST



14 Chrastavské listy

PROGRAM KINA
Digitální městské kino Chrastava

Změna programu vyhrazena!

Březen 2022

Pátek 4. března v 17:30 hodin Francouzská komedie Super-Blb s láskou paroduje fenomén  ko-
BATMAN – USA miksových  filmů,  a  především jejich hrdiny.  
– akční – české znění – 176 minut – nevhodné do 12 let                                              Vstupné: 120 Kč
Ve  svém  druhém  roce  boje  proti  zločinu  Batman odhaluje ko-
rupci  v Gotham City, která souvisí s jeho vlastní rodinou, a  záro- Pátek 18. března v 19:00 hodin
veň  čelí  sériovému  vrahovi známému jako Hádankář. HAUTE COUTURE– Francie

                                             Vstupné: 130 Kč – drama – české znění – 101 minuta – přístupný
Esther je na konci své kariéry hlavní švadleny módního domu DI-

Pondělí 7. března v 17:00 hodin OR.  Když  se jednoho dne vrací z práce, v metru jí asi dvacetiletá  
SRDCE NA DLANI – Česko dívka  ukradne  kabelku. Místo  aby  Esther zavolala  policii,  roz-
– komedie – 96 minut – přístupný hodne  se  s  Jade  pracovat.  Všimne si totiž jejího  neobyčejného  
Komedie  od  tvůrců  hitu  ŽENY  V BĚHU.  Láska  se  na  věk  nebo  talentu  a  vidí  v ní svou možnou nástupkyni u Diora. Než  se  tak 
na  místo neohlíží. Nikdy nevíme,  kdy a  kde nás potká.  Můžeme  ale stane, čeká  Jade  tvrdá životní zkouška. Stát se jednou z nej-
se  zamilovat  ve  školce, v  důchodu,  na ulici, v parku. Kdykoliv a lepších švadlen světa není to-tiž vůbec jednoduché a módní svět 
kdekoliv. je sice krásný, ale záro-veň  i velmi  krutý. Podaří  se Jade v  tom-
                                                                    Vstupné: 100 Kč, senioři: 60 Kč to drsném světě uspět?                                                  Vstupné: 120 Kč

Pondělí 7. března v 19:00 hodin Pátek 25. března v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI
JIZERSKÉ HORY – Česko PŘÍŠERÁKOVI 2 – Německo / Velká Británie
– dokument – 91 minut – přístupný – animovaný – české znění – 103 minuty – přístupný
Málokteré  pohoří  v  České  republice  poznamenala  činnost člo- Zachránili jste nedávno svět a myslíte si, že vám to zaručuje  ce-
věka  tak,  jako  Jizerské hory. Přestože dnes patří k často vyhle- loživotní  zásobu  štěstí?  Chyba!  Každodenní život  má  protivný 
dávaným  cílům  turistů,  skrývají  i mnohá tajemství, za kterými zvyk znovu vám házet klacky pod nohy...                                          
se  tvůrci  vydali.  Natáčeli  nejmodernějšími  technologiemi   jak                                                        Vstupné: 120 Kč, děti do 15 let: 90 Kč
české, tak polské straně hor.                                       Vstupné: 120 Kč

Pátek 25. března v 19:00 hodin
Pátek 11. března v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI POSLEDNÍ ZÁVOD – Česko
PROMĚNA – USA – drama – 95 minut – nevhodné do 12 let
– animovaný – české znění - 100 minut – přístupný Drama  vypráví  příběh  Bohumila Hanče,  který tragicky zahynul  
Příběh  filmu  pojednává o třináctileté dívce Mei Leeové, která se spolu  s  Václavem Vrbatou  během lyžařského závodu na hřebe-
samovolně  proměňuje  v obří červenou pandu, ale jen když příliš nech  Krkonoš  a  z jejich příběhu se stala legenda. V hlavních ro-
rozrušená, což  je  bohužel  prakticky  neustále.  Dívku  Mei  navíc  lích se představí  Kryštof Hádek, Marek Adamczyk, Judit Bardos, 
silně  znervózňuje  její  až  příliš starostlivá maminka Ming, která Oldřich Kaiser, Vladimír  Pokorný,  Vladimír  Javorský,  Jan  Hájek 
se od své dcery  téměř  nikdy  nevzdálí. Film  Proměna  od  studií  nebo Jaroslav Plesl.                                                         Vstupné: 120 Kč
Disney  a  Pixar,  který režírovala Domee Shi a produkovala Lind-
sey Collinsová.

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

Pátek 11. března v 19:00 hodin
BETLÉMSKÉ SVĚTLO – Česko
– komedie – 99 minut – přístupný
Stárnoucímu spisovateli Karlu Šejnohovi (Zdeněk Svěrák)už psa-
ní nejde jako dřív. Nedokončené povídky se mu hromadí v hlavě a 
jejich  postavy  vylézají  na denní světlo a do-žadují se, aby autor 
pokračoval v ději. Všichni něco chtějí.
                            Vstupné: 140Kč: v předprodeji IC Chrastava: 100 Kč

Pátek 18. března v 17:00 hodin 
SUPER-BLB – Francie 
– komedie – české znění – 82 minuty – nevhodné do 12 let
Konečně  na velkém plátně!  Filmový  vesmír neohrožených hrdi-
nů  v  kostýmech  rozšiřuje nová postava. Její charakter a schop-
nosti  se  pohybují  mezi  Spider-Manem,  Batmanem a inspekto-
rem  Clouseau,   jmenuje  se  Super-Blb   a  rozhodl  se  zachránit  
svět.  Náš  svět, který o to nijak zvlášť nestojí ani nepotřebuje. 
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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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