
V pondělí 21. března 2022  proběhlo vyhlášení Sportovce Chras- bylo vyhlášení Osobnosti města Chrastavy, kterou v neveřejném 
tavy 2022, udělení Ceny za rozvoj občanské společnosti a spolkové hlasování navrhují a vybírají zastupitelé města. V letošním roce toto 
činnosti a ocenění Osobnosti města Chrastavy. Před zaplněným mimořádné ocenění získal bývalý tajemník, místostarosta a dlou-
sálem chrastavského kina na stupně vítězů postupně přicházeli holetý zastupitel města pan Miloslav Pilař. 
ocenění sportovci v několika kategoriích. Z nominací, které posílají Celý večer se nesl ve slavnostním duchu, nechyběla dobrá nálada, 
jednotlivé sportovní kluby, určuje pořadí komise navržená a ani slzy dojetí. O kulturní zážitek se postarala písničkářka Anežka 
schválená zastupitelstvem města. Hlavním kritériem jsou výsledky Binková. Slavnostní udílení cen má být poděkováním nejen spor-
dosažené v probíhající sezóně a reprezentace klubu i města tovcům a dalším osobnostem za jejich úspěchy a reprezentaci 
Chrastavy. Komise rozhoduje také o udělení Ceny za rozvoj města, ale zároveň i vedoucím oddílů, spolků a organizací za jejich 
spolkové činnosti a občanské společnosti. Také na tuto cenu své činnost. Kompletní seznam oceněných najdete uvnitř tohoto 
zástupce nominují chrastavské spolky a kluby. Vrcholem večera vydání.                                                                          Věra Baumgartnerová
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Ocenění Sportovec roku a Osobnost města Chrastavy

Miloslav Pilař – tajemník, místostarosta, dlouholetý zastupitel
                            
Cena za rozvoj spolkové činnosti a občanské společnosti   
Miroslav Hrdlička – Klub českých turistů 

Sportovec roku 2022
Viktorie Švejdová – národní hokejový tým žen 

Kategorie Dívky a chlapci do 14 let
1. místo – Barbora Lipenská - orientační běh
2. místo – Tereza Nováková - oddíl stolního tenisu
3. místo – Jakub Ambrož - oddíl zápasu

Kategorie Dívky a chlapci do 18 let
1. místo – Kristýna Matyášová  - orientační běh
2. místo – Matouš Musil - oddíl zápasu
3. místo – Lukáš Pospíšil + Petr Málek - oddíl kolové

Kategorie Ženy a muži
1. místo – Zuzana Šaffková - orientační běh
2. místo – Vladimír Židlický - hasiči Chrastava
3. místo – Jana Vokounová - oddíl kuželek

Kategorie Cvičitel/ka – Trenér/ka
1. místo – Helena Šťastná - florbal ZŠ Chrastava
2. místo – Josef Adámek - fotbal
3. místo – Šárka Sehnoutková - oddíl zápasu

Kategorie Kolektivy a družstva
1. místo – Tým nohejbalistů při oddílu volejbalistů
2. místo – Družstvo TJ Spartak Chrastava – oddíl stolního tenisu
3. místo – Florbal při ZŠ Chrastava

Osobnost města Chrastavy 
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Návštěva hejtmana Martina Půty v Chrastavě
V pátek 11. března zavítal do Chrastavy hejtman Libereckého kraje nější témata, jak krajská, tak místní, následovala prohlídka 
Martin Půta, kde v doprovodu starosty města Michaela Canova a náhonu. Touto novou turistickou atrakcí Chrastavy hejtmana 
místostarostky Zity Václavíkové absolvoval svůj 75. Den s hejtma-
nem. 
Po přivítání na radnici se všichni společně vydali do areálu 
společnosti Wassa, kterým je provedli generální ředitel společnosti 
Petr Zedek, zakladatel společnosti Petr Mynář a ředitel provozu 
Lukáš Polák. Pánové seznámili hejtmana i vedení města se sou-
časným provozem a nastínili vize a plány do budoucna. Další kroky 
vedly do Andělohorské ulice do areálu bývalé textilní továrny Feigl 
a Widrich, kterou v roce 2018 koupili Petr Šťastný a Jiří Svoboda z 
firmy Vzduchotechnik s.r.o. Hejtmanovi a jeho doprovodu ukázali 
citlivě zrekonstruovanou část, ve které v současnosti funguje 
kotelna na biomasu. S provozem blíže seznámil správce areálu 
Martin Pokorný, který zároveň prozradil, že rekonstrukce v roce 
2021 získala zvláštní ocenění poroty za záchranu architekto-
nického dědictví v soutěži Stavba roku Libereckého kraje. Porota 
ocenila citlivý přístup k obnově historického areálu včetně využití 
kotelny pro nový ekologický provoz. Ve stejném duchu plánují 

provedla Jitka Marxová z infocentra. Před návštěvou kostela sv. Va-majitelé areálu pokračovat i v dalších etapách proměny celého 
vřince se hejtman Půta zastavil u pomníku prusko-rakouské války, 
poté už následovala samotná prohlídka kostela, o jehož historii 
povyprávěli farář Radek Vašinek a Věra Smolová z chrastavské 
Charity. Následovala prohlídka Domova pokojného stáří, kde se ke 
skupině připojil ředitel Charity Liberec František Sehoř, aby 
hejtmana seznámil s projektem na proměnu a rozšíření Domova. 
75. Den s hejtmanem byl zakončen tradiční besedou s občany. 
Konala se v prostorách Komunitního centra Bétel, kde se u kávy a 
zákusku diskutovalo nad mnoha zajímavými tématy. Věříme, že se 
Martinu Půtovi v Chrastavě líbilo a těšíme se na příští návštěvu. 

                                                                      Věra Baumgartnerová

komplexu. 
Dalším bodem programu byla návštěva hřbitova. Bývalá správkyně 
Dana Hrubešová spolu s Jakubem Dvořákem z Odboru rozvoje, 
dotací a správy majetku MěÚ Chrastava představili nedávné 
investice do rozvoje hřbitova. Hejtman ocenil nejen tyto akce, ale i 
péči, která je hřbitovu věnována. Poslední zastávkou dopoledního 
programu byla střelnice Sportovního střeleckého klubu, kde si 
všichni mohli vyzkoušet střelbu z několika druhů zbraní a seznámili 
se s plány na vylepšení střelnice a směřování klubu. Průvodcem byl 
tentokrát Josef Rajnoha.
Po obědě se starosty okolních obcí, při kterém se probírala nejrůz-
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O tom, jak si vede naše chrastavská 
škola v současném složitém období

a zda je připravena na začleňování dětí 
ukrajinských uprchlíků, jaké má škola 

plány a na vše, co se školou souvisí, 
bude připraven odpovědět

ředitel základní školy
Mgr. Bc. Aleš Trpišovský.  

Setkání se koná 
v pondělí dne 4. dubna 2022 

od 17:00 hodin v malé zasedací 
místnosti budovy radnice. 

Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vás pozvat na sto osmdesátý

,

na téma „ZÁKLADNÍ ŠKOLA”.
VEČER SE STAROSTOU

Těším se na Vaši účast.                      
Ing. Michael   C a n o v, starosta

Upozorňujeme na blížící se splatnost místního poplatku za 
komunální odpad, tj. 30. dubna 2022. Výše poplatku zůstala 
stejná jako v loňském roce: 500 Kč/poplatník.

Od roku 2020 se složenky nezasílají. Pro platbu převodem z 
účtu byl každému poplatníkovi přidělen stálý variabilní 
symbol. Při zadání hromadné platby za více osob je třeba do 
poznámky pro příjemce uvést všechny variabilní symboly. Jen 
tak bude možné platby správně identifikovat a přiřadit.

Případné dotazy zodpovíme
na tel.: 482 363 854 nebo 482 363 851.

Podrobné informace k místním poplatkům naleznete na webo-
vých stránkách města www.chrastava.cz v sekci Vyhlášky.

                                    Hospodářsko-finanční odbor MěÚ Chrastava

Poplatek za odpady

Usnesení z Rady města Chrastava č. 2022/5 dne 14. března 2022
Rada města Chrastava - s c h v á l i l a
- s c h v á l i l a                                      v souladu se zákonem č. 239/2012 Sb., kterým se mění zákon 
v návaznosti na své usnesení 2021/14/IV odst. 2 ze dne 22. září 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další 

2 související zákony a v souladu s usnesením RM ze dne 14.03.2022 2021 pronájem pozemků par. č. 1257 o výměře 360 m  – trvalý 
2 č. j. 2022/05/V účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací travní porost a par. č. 1258 o výměře 1759 m  – vodní plocha, vše v 

za rok 2021 sestavené k rozvahovému dni 31.12.2021,k. ú. Chrastava I, včetně stavby vodní nádrže a zařízení k 
a)  Základní škola Chrastava, náměstí 1. máje 228, okres Liberec, napouštění a vypouštění nádrže k užívání za účelem údržby, 

příspěvková organizace, IČ 72741643rekreačního chovu sladkovodních ryb, korýšů, pěstování vodních 
b) Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69, rostlin a souvisejících činností a současně uděluje souhlas jako 

příspěvková organizace, IČ 72741724 vlastník lesa s užíváním části lesního pozemku par. č. 1259/1 v míře 
c) Mateřská škola, Chrastava, Revoluční 488, příspěvková nezbytné pro obsluhu vodní nádrže, panu Jaroslavu Elznicovi za 

organizace, IČ 72741881 cenu 10.000,- Kč/rok, vč. návrhu nájemní smlouvy čj. N/16/2022 
d) Školní jídelna Chrastava, Turpišova 343, okres Liberec, - s c h v á l i l a     

příspěvková organizace, IČ 69411123v návaznosti na své usnesení č. 2020/08/X ze dne 8. června 2020
- s c h v á l i l azřízení věcného břemene čj. VB/7/2022 na pozemcích par. č.
na základě žádosti poskytnutí účelové dotace manželům Ing. Pavel 427/15, 479/2, 479/16, 770/1 a 829/1, vše v k. ú. Dolní Chrastava I, 
Hradec a Ing. Zuzana Hradcová, oba bytem Víska 26, 463 31 ve prospěch společnosti GasNet, s. r. o., jímž dojde k zajištění 
Chrastava, na pořízení akumulační nádoby na vodu pro účel strpění umístění, zřízení a provozování stavby „REKO MS Chrastava 
zachytávání a akumulaci srážkové vody – Bílokostelecká III, číslo stavby: 7700101709“, za cenu 90.024,- 
- s c h v á l i l aKč vč. DPH a náklady spojené se zřízením věcného břemene
na základě žádosti poskytnutí účelové dotace paní Janě Havlové, - s c h v á l i l a       
bytem Vítkovská 176, 463 31  Chrastava, na připojení objektu na záměr pronajmout část objektu č. ev. 32 ve Sportovní ulici, obec 
veřejnou kanalizaci ukončenou ČOV v obci ve výši maximálně 50 % Chrastava, který je součástí pozemku par. č. st. 531 – objekt 
prokazatelných, účelně vynaložených nákladů, nejvýše však občanské vybavenosti, v k. ú. Chrastava I za účelem prodeje 
30.000,- Kč celkem na jednu nemovitost (dům určený k trvalému rychlého občerstvení v souladu s obecně závaznými předpisy, a to 
vlastnímu bydlení) po dobu letní plavecké sezóny (předpoklad od 15. 6. 2022 do 15. 9. 
- s c h v á l i l a2022)
na základě žádosti poskytnutí účelové dotace manželům Zdeněk -  s c h v á l i l a 
Kašínský a Jana Kašínská, oba bytem Vítkovská 571, 463 31  1. hodnocení a zadání akce „Chrastava –  údržba  městské zeleně“ 
Chrastava, na připojení objektu na veřejnou kanalizaci ukončenou na základě  Protokolu o posouzení a hodnocení nabídek v souladu 
ČOV v obci ve výši maximálně 50 % prokazatelných, účelně s § 6 a § 27 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek 
vynaložených nákladů, nejvýše však 30.000,- Kč celkem na jednu a se Směrnicí Rady města Chrastava č. 1/2020  o  zadávání  veřej- 
nemovitost (dům určený k trvalému vlastnímu bydlení) ných zakázek a přidělila zakázku zhotoviteli: TV Facility Group, a.s.. 
-  s c h v á l i l aTeplárenská 602/9, 108 00 Praha 10 - Malešice, IČ 24724815
na základě žádosti poskytnutí účelové dotace panu Jiřímu Válkovi, 2. návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem: TV Facility Group, a.s. 
bytem Vítkovská 179, 463 31  Chrastava, na připojení objektu na Teplárenská 602/9,  108  00  Praha 10 - Malešice, IČ 24724815 na 
veřejnou kanalizaci ukončenou ČOV v obci ve výši maximálně 50 % realizaci akce „Chrastava – údržba městské zeleně“ 
prokazatelných, účelně vynaložených nákladů, nejvýše však - r o z h o d l a
30.000,- Kč celkem na jednu nemovitost (dům určený k trvalému o vypořádání zlepšeného výsledku hospodaření zřízených PO za 
vlastnímu bydlení) rok 2021 dle přílohy 
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- s c h v á l i l a Praha 4, IČO: 45 24 47 82
na základě žádosti poskytnutí účelové dotace paní Šárce Lacinové, Smlouva o účtu č. 50032-984852379/0800,
bytem Vítkovská 183, 463 31  Chrastava, na připojení objektu na Smlouva o účtu č. 40037-984852379/0800,
veřejnou kanalizaci ukončenou ČOV v obci ve výši maximálně 50 % Smlouva o spořicím účtu č. 6145137339/0800 s aktuální úrokovou 
prokazatelných, účelně vynaložených nákladů, nejvýše však sazbou 2,20 % p.a.
30.000,- Kč celkem na jednu nemovitost (dům určený k trvalému Smlouva o vkladovém účtu s obnovováním č. 6145016369/0800 – 
vlastnímu bydlení) 6 měsíců úrok 3,40 % p.a.
- s c h v á l i l a -  p o t v r d i l a 
na základě žádosti poskytnutí účelové dotace panu Ivanu Vydrovi, dosavadní postup starosty města ve věci správního řízení 
bytem Vítkovská 199, 463 31  Chrastava, na připojení objektu na zahájeného oznámením o zahájení správního řízení Krajským 
veřejnou kanalizaci ukončenou ČOV v obci ve výši maximálně 50 % ú ř a d e m  L i b e r e c k é h o  k r a j e  O S H  1 4 2 / 2 0 2 2 ,  K Ú L K  
prokazatelných, účelně vynaložených nákladů, nejvýše však 13989/2022/280.8/Pc ve věci převodu komunikací z Libereckého 
30.000,- Kč celkem na jednu nemovitost (dům určený k trvalému kraje na základě Smlouvy u budoucí smlouvě darovací č. j.: 
vlastnímu bydlení) OLP/2891/2013 
- s c h v á l i l a -  z m o c n i l a  
na základě žádosti poskytnutí účelové dotace panu Ivanu Vydrovi, starostu města i pro další postup města Chrastava v předmětné 
bytem Vítkovská 199, 463 31 Chrastava, na připojení objektu č. p. záležitosti 
468, ul. Vítkovská na veřejnou kanalizaci ukončenou ČOV v obci ve - s c h v á l i l a 
výši maximálně 50 % prokazatelných, účelně vynaložených návrh smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku od Nadace ČEZ, 
nákladů, nejvýše však 30.000,- Kč celkem na jednu nemovitost Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 na výdaje spojené s ubytováním 
(dům určený k trvalému vlastnímu bydlení) uprchlíků z Ukrajiny 
- s c h v á l i l a - v z a l a   n a   v ě d o m í 
na základě žádosti poskytnutí účelové dotace panu Františku zápis č. 2022/2 z jednání bytové a sociální komise ze dne 8. 3. 2022 
Zuskovi, bytem Vítkovská 181, 463 31  Chrastava, na připojení - r o z h o d l a 
objektu na veřejnou kanalizaci ukončenou ČOV v obci ve výši o uzavření smlouvy o nájmu bytu paní Janě Kasinské 
maximálně 50 % prokazatelných, účelně vynaložených nákladů, - r o z h o d l a 
nejvýše však 30.000,- Kč celkem na jednu nemovitost (dům určený o uzavření smlouvy o výpůjčce bytu paní Dianě Breshehaiko na 
k trvalému vlastnímu bydlení dobu 29 dní 
- s c h v á l i l a - r o z h o d l a 
příspěvek  žadateli Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, okrsku o uzavření smlouvy o výpůjčce bytu paní Ivanně Sukhan a panu 
Chrastava, který tvoří (SDH Mníšek, SDH Oldřichov v Hájích, SDH No- Volodymyrovi Sukhan, Ivanně Bezpiata a Ivanu Almashii na dobu 
vá  Ves, SDH  Chrastava,  SDH  Kryštofovo  Údolí  a  SDH  Bílý  Kostel 29 dní 
nad Nisou) na hasičskou  činnost - pořádání  soutěží,  cvičení  a  kul- - s c h v á l i l a 
turních akcí záměr výpůjčky bytu 1+0 v přízemí v Turpišově ulici č. p. 242 a bytu 
- v z a l a   n a   v ě d o m í 1+2 v 1. patře v Turpišově uliči č. p. 244 na dobu delší než 29 dní 
nahrazení bankovních účtů ve Sberbank CZ, a.s., účty u společnosti rodinám běženců z Ukrajiny napadené armádou Ruské federace 
Česká spořitelna, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 

Rada města na svém zasedání projednala a usnesla se takto: 
R M v souvislosti s aktuální situací na Ukrajině 
- postup starosty města v souladu s ustanovením čl. 25 odst. 9 

Organizačního řádu Města Chrastava schváleného v RM dne 20. 12. 

2022 ohledně možnosti ubytování uprchlíků z Ukrajiny na území 

města Chrastava 
- pravomoc starosty města učinit další potřebné kroky (zajištění 

ubytování, stravování a věci související s pobytem) po celou dobu 

trvání humanitární krize související s napadením Ukrajiny vojsky 

Ruské federace,
- informaci vedoucí odboru pro záležitosti občanů o stavu zajištění 

potřebných ubytovacích kapacit a informaci vedoucího 

hospodářsko finančního odboru o provedených opatřeních při 

převodech prostředků města ze SBERBANK a.s. do České spořitelny 

a ČNB.

Usnesení mimořádné Rady města Chrastava č. 2022/4 dne 25. února 2022

Rada města na svém zasedání projednala a usnesla se takto: mateřskou školu Chrastava Vítkov 89 od o.p.s. WOMEN FOR 
-  s c h v á l i l a WOMEN ve výši 1.802,- Kč na úhradu stravovacích služeb pro žáky 
přijetí účelově určeného finančního daru pro Základní školu a Vladislav Moroz r. nar. 2013 a Maxim Tumanenko, r. nar. 2011 

Usnesení mimořádné Rady města Chrastava č. 2022/6 dne 18. března 2022
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V sobotu 16. dubna a v neděli 17. dubna se v našem městě 
uskuteční tradiční jarní svoz velkoobjemového a nebezpečného 
odpadu. Systém svozu zůstává stejný jako v loňském roce – 
městem bude projíždět souprava kontejnerů s obsluhou, která 
bude odpad vybírat a ukládat přímo na vůz. 

Odpad neskladujte v předstihu na stanovištích, ale předejte 
pracovníkům firmy.

Nebezpečné odpady - AKU baterie, vyřazené léky, plechovky od 
barev a oleje, vyjeté oleje, olověné akumulátory, olejové a vzdu-
chové filtry, brzdové kapaliny

Výrobky pro zpětný odběr - lednice, televizory, mrazáky, zářivky, 
počítače, monitory, elektronické nářadí, hračky, sporáky, svítidla 
apod.

Velkoobjemové odpady - matrace, nábytek, koberce, pneumatiky, 
podlahové krytiny, umyvadla, bedny, lyže, kovové odpady.

šičky, mikrovlnné trouby, sporáky, výpočetní technika, televizory, 
přehrávače, videa, elektrické modely, hračky, svítidla apod. před-
nostně odkládejte na sběrném dvoře v Liberecké ulici. Tyto výrobky 

Další možností, jak zlikvidovat objemný a nebezpečný odpad, který se nezapočítávají do limitu 200 kg/osobu/rok a vybírají se také 
nelze uložit do sběrné nádoby určené pro směsný odpad, je využití ZDARMA.
služeb sběrného dvora.Do 200 kg/osobu/rok je tato služba pro 

Děkujeme Vám, že využíváte nabízených služeb a odpad nekončí fyzické osoby, které jsou přihlášeny k trvalému pobytu v Chrastavě 
na černých skládkách v okolí města.a jsou poplatníky místního poplatku za odpady, ZDARMA.
                                Výrobky pro zpětný odběr – lednice, mrazáky, pračky, myčky, su-

Tradiční jarní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu

Střelecký Vrch             

Bílokostelecká             

Nádražní             

Andělská Hora             

Andělohorská             

Na Hůrce             

Lipová             

8:00 – 9:00 hod.             

9:10 – 9:40 hod.             

9:50 – 10:10 hod.             

10:20 – 10:50 hod.             

10:55 – 11:10 hod.             

11:15 – 11:30 hod.             

11:35 – 12:00 hod.             

prostor před vjezdem
do sídliště             

u DPS             

parkoviště pod dál-
ničním mostem             

náves             

hostinec u Marušků             

Vzduchotechnik            

u kontejnerů
na tříděný odpad             

Sobota 16. dubna

Dolní Vítkov             

Horní Vítkov             

Richtrův Vrch             

Frýdlantská             

Liberecká             

Turpišova             

8:00 – 9:30 hod.             

9:35 – 9:45 hod.             

9:50 – 10:05 hod.             

10:10 – 10:30 hod.             

10:35 – 10:50 hod.             

10:55 – 11:10 hod.             

u bytovek             

křižovatka pod ZŠ
u čp. 109             

křižovatka            

u mostu k Družstevní            

u sběrného dvora             

parkoviště TJ Spartak            

Neděle 17. dubna

Město Chrastava se 10. března připojilo ke kampani Vlajka pro Tibetská vlajka je jedním z nejvýraznějších symbolů, který 
Tibet. Akce probíhá každý rok v den výročí povstání Tibeťanů proti Tibeťané v Tibetu používají při nenásilných protestech. Za její 
čínské okupaci, od něhož letos uplynulo už 63 let. Povstání v roce vyvěšení jim hrozí až několikaleté tresty vězení. Chrastava kampaň 
1959 bylo násilně potlačeno, zemřelo při něm 80 000 Tibeťanů, podporuje pravidelně od roku 2012. Vyvěšení vlajky jako vyjádření 
více než milion lidí zahynulo ve vězení a v pracovních táborech. solidarity s tibetským lidem schvaluje Zastupitelstvo města. 
Došlo k ničení kulturních památek, byly ostřelovány a                                                                                        Věra Baumgartnerová
bombardovány chrámy i pevnosti. Politická a vojenská okupace 
Tibetu ze strany Číny trvá dodnes. 
Od poloviny 90. let minulého století si svět tuto tragédii připomíná 
symbolickým vyvěšením tibetské vlajky vždy v den povstání. Akce 
postupně přerostla v jednu z nejvýznamnějších celosvětových 
kampaní na podporu ochrany lidských práv. Tisíce vlajek vlaje 
každoročně např. v Německu, Francii, Belgii, Itálii a v dalších 
zemích. Česká republika se ke kampani připojuje pravidelně od 
roku 1996, kdy vlajku vyvěsila první čtyři města. Loni už se připojilo 
přes 800 obcí, měst, městských částí nebo krajů. Vlajky v tento den 
vyvěšuje i celá řada škol, včetně Univerzity Karlovy a kromě 
různých organizací také stovky občanů ČR. 

V Chrastavě opět zavlála vlajka pro Tibet

Ing. Jiří Vodička, referent odpadového hospodářství
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Z deníku Městské policie Chrastava / únor 2022

MĚSTO CHRASTAVA
v souladu s usnesením RM 2021/14/XVII odst. 2 ze dne 22. září 2021 

zveřejňuje záměr uzavřít nájemní smlouvu

prostory sloužící k podnikání v budově čp. 251, náměstí 1. máje, Chrastava, 
která je součástí pozemku par. č. st. 300, v k. ú. Chrastava I, o výměře cca 80,5 m2, na místnosti v přízemí domu, 

s vlastním vchodem z náměstí, za účelem zřízení prodejny či provozovny ambulantních služeb 
(tj. provozovna bude otevřena pro poskytování služeb do provozovny docházejícím zákazníkům). 

Navrhovaná minimální cena: 96.600,- Kč/rok (tj. 100,-Kč/m2/měsíc) 
Podmínky pronájmu: 

- nájemné a úhrada za služby se hradí s měsíční splatností 
- zálohy za služby: vytápění, el. energie, vodné a stočné ve výši 1.400,- Kč za kalendářní měsíc

(zálohy podléhají ročnímu vyúčtování) 
- žadatel se prokáže oprávněním k provozování v souladu s právním řádem 

(kopie bude přiložena k žádosti) 
- žadatel k žádosti přiloží podnikatelský záměr 

Termín pro vyjádření: do 13. 6. 2022 do 12:00 hodin na sekretariát MěÚ Chrastava. 
Bližší informace podá Odbor rozvoje, dotací a správy majetku MěÚ Chrastava – paní Houdová, tel. 482 363 822, mobil 702 142 389, 

e-mail: houdova@chrastava.cz, kancelář č. 302. 
    

Řešení přestupku na úseku občanského soužití. Jednalo se o vzá- Činnost MP Chrastava
jemné fyzické napadání mezi dvěma muži. Na místo byla následně Kontrola okrajových částí města – Vítkov, Vysoká, Víska, Kolonka 
přivolána RZS Liberec a PČR, která celou událost převzala k dalšímu Andělská Hora, Barandov, přehrada Luční.
šetření. Opakované kontroly zahrádkářských kolonií.
Nahlášené neúmyslné předávkování léky osobou vyššího věku. Na Kontroly dopravní situace v centru města a okolí a přilehlém okolí.
místě poskytnuta první pomoc a přivolána  RZS Liberec. Dohled nad dodržováním nočního klidu a veřejného pořádku v ce-
Přijato oznámení ohledně krádeže zlatého přívěsku. Jelikož byla lém katastru obce Chrastava a Stráž nad Nisou.
hodnota odcizené věci  oznamovatelem vyčíslena na desítky tisíc  
korun, byla celá událost předána PČR. V nočních hodinách spolupráce s OO PČR Chrastava při kontrole 
. chatových oblastí, kontrole motorových vozidel a jejich řidičů Spolupráce se zdravotnickou záchrannou službou Liberec.

(kontroly na alkohol, drogy, odcizené RZ, odcizená motorová Nahlášení rušení nočního klidu . Přestupek vyřešen dle zákona.
vozidla, osoby v pátrání).Odchyt toulavých zvířat v katastru obce:  1x a předání majiteli.
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Čtvrtek 24. února 2022 se do dějin navždy zapíše jako den, kdy to, co bylo na seznamu v tu chvíli nejpotřebnějších věcí. Část této 
vojska Ruské federace zaútočila na území Ukrajiny. Reakce na tento pomoci zůstala v Chrastavě pro rodiny, které se ubytovaly přímo ve 
bezprecedentní vojenský útok na sebe nenechaly dlouho čekat. městě, zbytek putoval do Liberce, odkud ho hasiči převáželi na 
Bylo jasné, že Ukrajina bude potřebovat pomoc. Téměř okamžitě se hranice s Ukrajinou. V okamžiku, kdy v Chrastavě začalo přibývat 
daly do pohybu tisíce lidí, kteří se snažili před válkou utéct do rodin, které opustily válkou zmítanou zemi často jen s jednou 
bezpečí. Během několika dnů se utečenci dostali do nejbližších taškou a bez prostředků, začalo být jasné, že budou potřeba i další 
zemí, kterými jsou Slovensko, Polsko, Německo a také Česká věci, jako oblečení, vybavení do kuchyně nebo hračky pro děti. Také 
republika. Prakticky v okamžiku, kdy se svět dozvěděl o invazi, v tomto případě prokázali Chrastaváci nevídanou solidaritu. 
začala se organizovat humanitární pomoc. A stranou nezůstala ani Podařilo se nashromáždit velké množství věcí, které mohou 
Chrastava. ukrajinští občané, kteří v Chrastavě našli azyl, využít.

Ubytování
Během prvních dnů konfliktu se na Městský úřad v Chrastavě 
obrátil liberecký podnikatel Ivan Kyša, který má za manželku 
Ukrajinku, a podařilo se jim dostat do České republiky dvě mladé 
rodiny s dětmi. Právě ty našly jako první zázemí v Chrastavě. 
Mimořádně se kvůli tomu sešla Rada města, která odsouhlasila 
poskytnutí obecního bytu. Během jednoho sobotního dopoledne 
se díky velkému úsilí pracovníků města podařilo byt vybavit 
základním nábytkem, lůžkovinami a nádobím. Nakoupily se i 
základní potraviny a hygienické pomůcky pro první dny pobytu 
těchto lidí ve městě. Brzy na to dorazila další maminka s dětmi. 
Také pro ni se našlo ubytování v prostorách města. Celkem město 
ubytovalo 11 osob. Další utečenci, v drtivé většině jde o ženy a děti, 
našly azyl u svých příbuzných nebo známých, kteří v Chrastavě žijí a 
pracují už delší dobu. 
V současnosti je v Chrastavě kolem stovky lidí z Ukrajiny, kteří u nás 
hledají bezpečí. Jejich první kroky obvykle vedou na Městský úřad, 
na odbor pro záležitosti občanů. Zde dostanou prvotní informace o Jak můžete pomoci
tom, co si musí vyřídit, a co pro ně město, potažmo stát, mohou Nikdo z nás neumí předpovědět, jak dlouho bude konflikt na 
udělat. Na Krajském asistenčním centru pro pomoc Ukrajině v Ukrajině trvat a jak dlouho budou ukrajinští lidé potřebovat naši 
Liberci si obstarají takzvané vízum na strpění, které zahrnuje pomoc. Pokud i vy chcete pomoci, můžete to udělat mnoha 
zdravotní pojištění a pracovní povolení. V Chrastavě, na de- způsoby dle svých možností. 
tašovaném pracovišti Úřadu práce si mohou vyřídit žádost o mimo- l Nabídky ubytování směřujte na Krajské asistenční centrum pro 
řádnou okamžitou pomoc ve výši 5 tisíc korun. Zároveň se mohou pomoc Ukrajině.
informovat o volných místech a požádat o práci. Někteří z těch, l Finanční pomoc můžete posílat na některý ze sbírkových účtů 
kteří do Chrastavy dorazili v prvních dnech, už pracují v místních Člověka v tísni, Českého červeného kříže nebo společnosti Adra. 
firmách. Děti ukrajinských uprchlíků mohou také chodit do školy. l Materiální pomoc dál shromažďujeme v infocentru na náměstí. 
Chrastavská ZŠ pro ně připravuje adaptační kurzy, kde se děti V současnosti jsou nejvíce potřeba dětské a dámské boty, trvanlivé 
mohou navzájem seznámit, začnou se učit češtinu a postupně se potraviny, hygienické potřeby pro ženy, plenky, dámská a dětská 
začlení do kolektivu chrastavských dětí. drogerie, úklidové prostředky, žehličky, sušáky na prádlo, hrnce, 

pánvičky, kuchyňské náčiní, příbory a podobně. V tuto chvíli není 
Materiální pomoc potřeba dětské oblečení a kočárky, kterých máme dostatek. 
V prvním kroku jsme se připojili ke sbírce organizované Libereckým Na stránce www.chrastava.cz najdete aktualizovaný seznam. 
krajem prostřednictvím hasičského záchranného sboru. V info- Doptat se můžete také na tel. čísle 485 143 161 nebo v Infocentru. 
centru na náměstí vzniklo sběrné místo, kam lidé vozili spacáky, Děkujeme.                                                                  
karimatky, stany, deky a hygienické potřeby pro ženy a děti. Tedy                                                                                        Věra Baumgartnerová

Chrastava pomáhá Ukrajině
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Vážený pane starosto, vážení členové městského zastupitelstva naléhavosti situace, za vstřícnost a solidaritu s těmito lidmi v jejich 
jakož i pracovníci, vážení občané města Chrastavy, bezvýchodné životní situaci a zejména za Vaši morální podporu 
chceme touto formou srdečně poděkovat Městskému úřadu městskému úřadu Chrastava v takovém sociálním postoji. 
Chrastava pod vedením starosty Ing. Michaela Canova, jakož i všem Velmi si vážíme takového bezprecedentního jednání městského 
členům zastupitelstva za velmi humánní a sociální postoj při úřadu Chrastava i podporujících občanů a věřím, že i Vy občané si 
humanitárním řešení přijmutí uprchlíků z válečné Ukrajiny. takového vedení města a takové činnosti svého Městského úřadu 
Na naši žádost o pomoc okamžitě a bez váhání vytvořili podmínky vážíte. Máte být na co hrdi!
pro přijetí tří rodin, které mají malé děti a nacházely se v Ještě jednou tedy jménem ubytovaných rodin a našim jménem 
bezvýchodné situaci a zcela bez jakéhokoli majetku a financí pro děkujeme zejména pak paní Urbanové a pracovníkům kolektivu za 
další život. V takové situaci má nesmírný význam okamžitá a akční skvělou a rychlou koordinaci postupu a jejich práce bez ohledu na 
pomoc, protože tito uprchlíci jsou ve velmi tíživé a psychicky svůj osobní čas a paní místostarostce Zitě Václavíkové za 
náročné situaci, jsou nepředstavitelně stresováni nejistotou vyjádřenou podporu jménem města Chrastavy při osobním setkání 
budoucnosti a strachem o své děti a blízké. s uprchlíky. 
Vaše pomoc byla velmi příkladně organizována a koordinována, Děkujeme starostovi Ing. Michaelu Canovovi, že si našel v jeho 
byla maximálně účelná a přispěla k rychlému uklidnění těchto rodin náročném pracovním programu malou chvilku na to, aby přišel 
uprchlíků a jejich základní životní stabilizaci. osobně pozdravit tyto uprchlíky a vyjádřil jim tímto svou podporu. 
Taktéž touto formou srdečně děkujeme všem občanům města Byla to pro ně povzbuzující čest!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Chrastavy, kteří tímto ukázali svůj humánní postoj a podpořili                                 
přijetí těchto uprchlíků. Děkujeme Vám všem za pochopení Ivan Kyša a kolektiv organizující pomoc uprchlíkům

Poděkování za pomoc

V Městské galerii v prostorách infocentra byla ve středu 2. března Svůj sen malovat barvami na plátno si splnil až v 60 letech, kdy od 
zahájena výstava obrazů Jiřího Svobody s názvem Obrázky pro svých dětí dostal darem odborný kurz malby. Tehdy pan Svoboda 
radost. Slavnostní vernisáže se účastnila i delegace z partnerského poznal, že malování na plátno ho skutečně naplňuje a začal se mu 
polského města LwówekŚląski. naplno věnovat. Nejraději maluje krajiny, a to z okolí Liberce, kde v 
Pan Jiří Svoboda je původem z Chrastavy, kde se narodil a strávil současnosti žije. Rodina ho v jeho zálibě velmi podporuje a výstava, 
dětství. Už od školních let kreslil neustále tužkou, propiskou nebo kterou máme nyní možnost vidět v Chrastavě, je důkazem toho, že 
fixami. Přáním jeho učitelky, která v něm rozpoznala talent, bylo, svých snů bychom se nikdy neměli vzdávat. 
aby chodil do liberecké Lidušky, kde by se mohl dále rozvíjet. Rodiče Výstava Obrázky pro radost je prodejní a k vidění bude v Městské 
ale v té době neměli možnost pravidelně dojíždět do města a tak galerii do 25. dubna 2022.   
pan Svoboda dál kreslil pouze amatérsky.                                                                                        Věra Baumgartnerová

Výstava v Městské galerii
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Prvním chrastavským miminkem roku 2022 je chlapeček Ondřej 
Tlach. Rodičům Michaele Kresilové a tatínkovi Petrovi Tlachovi se 
narodil ve čtvrtek 6. ledna v 12:31 hodin. Vážil 3 860 g a měřil 51 
cm. Doma na něj čekala sedmiletá sestřička Anička.  

3. března navštívila rodinu místostarostka města Zita Václavíková. 
Mamince předala dárek a popřála chlapečkovi hodně zdraví. V této 
nově započaté tradici chce město pokračovat i v dalších letech. 
Kromě toho jsou všechna chrastavská miminka v průběhu roku 
zvána na radnici na slavnostní obřad Vítání občánků. Loni se tato 
událost konala hned čtyřikrát. 

Malému Ondrovi i jeho rodině přejeme hodně zdraví a šťastný život. 

                                                                                       Věra Baumgartnerová

17. března 2022 jsme v Chrastavě přivítali novináře, reportéra, něco ze své tvorby. Na závěr příjemného večera představil své 
spisovatele a scénáristu Josefa Klímu. V sále CVA vyprávěl o své knihy, které zájemcům ochotně podepisoval. O tom, jak zajímavá 
práci, o „divokých devadesátkách“, o kauzách, kterými se zabývá v práce reportéra je, svědčí i to, že se ještě dlouho po skončení 
současnosti, o tom, jestli se při své práci cítí v ohrožení nebo také o debatovalo v předsálí. Věříme, že se pan Klíma do Chrastavy ještě 
svých zkušenostech s režiséry, kteří točí filmy podle jeho scénářů. někdy vrátí a na poutavé vyprávění naváže dalšími historkami. 
Josef Klíma se kromě novinářské profese věnuje také hudbě. 
Během svého vyprávění tak občas zasedl ke klavíru a předvedl 

S blížící se novou turistickou sezónou bychom vás rádi pozvali do 
Führichova domu. Ten v loňském roce prošel rekonstrukcí, kdy se 
instalovala nová podlaha v přízemí,a opravovaly se trámy na 
několika místech.
Führichův dům je nejcennější památkou Chrastavy. A to nejen z 
hlediska architektonického (jde o hrázděnou stavbu z roku 1802), 
ale i z hlediska jeho historie. V domě vyrůstal evropsky významný 
akademický malíř Josef Führich. Expozice nás seznamuje se 
životem a dílem tohoto umělce. Přízemí je zařízeno původním 
nábytkem. V patře uvidíte lidové betlémy, stálou výstavu lepených 
papírových modelů hradů a zámků a galerii dalších chrastavských 
malířů. Raritou je pak malovaný pokojík. 
Führichův dům je památka chráněná státem a je pobočkou Měst-
ského muzea. Prohlídku je nutné si objednat v infocentru na 
telefonním čísle 485 143 161. Těšíme se na Vaši návštěvu.
                                                                                        Pracovnice Infocentra

Nová otevírací doba – Führichův dům
Leden - březen, listopad, prosinec       Po – Ne ZAVŘENO
Duben – květen, září–říjen    Po – So          9.00 – 15.00 hod
Červen - srpen                                        Po – Ne         9.00 – 15.00 hod

Prvním chrastavským miminkem letošního roku je Ondřej Tlach

Beseda s reportérem Josefem Klímou

Nová turistická sezóna

Věra Baumgartnerová



11

V  pondělí  28.  března u příležitosti  Dne  učitelů  proběhlo v Chras-

tavě předávání plaket Jana Amose Komenského. Práci chras-

tavských pedagogů tímto způsobem oceňuje město od roku 2009. 

Letos se slavnostní akt po dvou letech, kdy se kvůli covidovým 

opatřením plakety předávaly v atriu Městského úřadu, vrátil do 

obřadní síně. Z rukou starosty Michaela Canova převzali ocenění za 

dlouholetou práci v základním školství tito pedagogové:

Oceněným srdečně blahopřejeme.                     Věra Baumgartnerová

Investor Lidl Česká republika v.o.s. ve finále změnil z důvodu 

existence podzemního potoku umístění prodejny, která dle 

konečného rozhodnutí bude souběžně s komunikací (nikoli kolmo, 

jak bylo původně plánováno) a bude umístěna  hlouběji v prostoru 

(poblíž kluziště). Ostatní plocha bude sloužit jako parkoviště s 83 

parkovacími místy. Příjezd k marketu bude umožňovat nově 

vybudovaná okružní křižovatka. V současné době probíhají různé 

přípravné činnosti a do půlroku by měl být předložen projekt k 

územnímu rozhodnutí. Po jeho vydání pak bude následovat 

samotná realizace, jejíž vstupní částí bude demolice Kováku. To vše 

by mělo proběhnout v průběhu příštího roku.

                                                     Michael Canov, starosta města Chrastava

Plakety J. A. Komenského 2022 Stavba prodejny Lidl

In memoriam Jana Konrádová,
za dlouholetou práci v základním školství

(cenu převzala maminka Jana Vacková)

Vladimír Cvrček, 
za dlouholetou práci v základním školství

Kamila Škáchová, za dlouholetou práci v mateřském školství 
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Táňa Keleová-Vasilková – SLZY A SMÍCH
Slzy a smích. Štěstí a neštěstí. Stejně jako v 
životě nás všech se prolínají i v osudech dvou 

Markéta Harasimová – JAK CHUTNÁ STRACH žen: Evy a Kamily. Eva je učitelka na základní 
Cílevědomá, ale poněkud lehkovážná 
novinářka Eva má pořádně ostré lokty, a 
když o něco usiluje, jde doslova přes 
mrtvoly. Přílišným tlačením na pilu však 
nejenže přijde o perspektivního přítele, 
ale zadělá si také na vážné problémy v 
zaměstnání. Hrdinka si chce udržet 
aspoň skomírající kariéru, když už se jí 
zhroutilo soukromí, a tak naléhá na 
svého bratra - policejního vyšetřovatele - 
aby jí poskytl exkluzivní informace k sérii 
brutálních vražd a nevysvětlitelných 
únosů, které kriminálka aktuálně řeší. 
Kvůli své umanutosti ale Eva doslova 
strčí hlavu do oprátky. Nebezpečná skupina zabijáků, které policie 
už mnoho měsíců nemůže přijít na kobylku, je totiž všetečné 
reportérce v patách… Dřív, než Evě dojde, že jí hrozí smrtelné 
nebezpečí, stává se obětí únosu a je uvězněna. Tvrdohlavá potřeba 
dosáhnout za každou cenu svého se jí tak stává osudnou a mladá 
žena se ocitá na velmi tenké hranici mezi životem a smrtí. Ztratí 
svobodu i možnost rozhodovat sama za sebe, a přijde taky o 
důstojnost. Jediné, co jí zůstává, je ochromující strach.

Iny Lorenz – VANDROVNÍ APATYKÁŘKA
Durynsko na prahu 18. století. Klára je 
dcerou vandrovního apatykáře Martina, 
který se na cestě beze stopy ztratí. Rok 
nato zmizí i Klářin bratr Gerold a rodina se 
octne v obrovské nouzi. Mladá Klára se 
srdnatě vypraví ke knížeti, aby ho 

Thomas C. Brezina –PŘÍPAD PRO TEBE A KLUB TYGRŮ: požádala o pomoc. Chce se stejně jako její 
                         Tajný úkol pro upíraotec vydat na cesty a prodávat léky. Ale 
Nový případ pro tebe a Klub Tygrů! cesta je drsná a plná nebezpečí. A to 
Vezmi lupu a zapoj se do pátrání.největší hrozí z vlastní rodiny: strýc Alois 
Tajný vzkaz vyláká kamarády z Klubů se chce zmocnit pokladu, který jeho bratr, 
Tygrů v noci na hřbitov. Když se mezi Klářin otec, údajně schoval. Vrchnost a 
náhrobky zjeví postava upíra, po-církev mladou ženu dokonce nařknou z 
řádně je to vyděsí. Tygři se stáhnou čarodějnictví. Klára však není sama, 
do bezpečí, ale příhoda jim nedá spát. neboť jí po boku stojí vynalézavá kamarádka Marta, a kromě toho je 
Vrátí se na hřbitov ještě jednou, ale zde i Tobias, kterého Klára tajně obdivuje a miluje… Nová úspěšná 
tentokrát se jim do cesty připletou historická série bestsellerového dua Iny Lorentzové!
další záhadné postavy celé v černém 
a začnou je pronásledovat a ohro-

Mirka Skočílková –OPUŠTĚNÝ DŮM
žovat. Přijdou Biggi, Luk a Patrik celé 

Anna chce začít znovu. O mnohé ze své 
věci na kloub, nebo na hřbitově 

minulosti by se s ostatními dělila jen 
opravdu straší?

nerada a s vlastní rodinou nemá 
zrovna dvakrát dobré vztahy. Díky 
svému koníčku, jímž je focení, narazí 
jednoho dne na starou, opuštěnou 
vilu, která jí učaruje. Když se o dům 

Miloš Nesvadbazačne zajímat, zjišťuje, že ten je 
Český herec, spisovatel, ilustrátor, výtvarník, dlouholetý člen čino-opředený záhadnými historkami – a že 
hry Národního divadla se narodil 17. dubna 1925 (zemřel 22. má neméně záhadného, ale také velmi 
července 2020). Byl známý kresbičkami a malůvkami pro děti, charismatického majitele, kterému 
působil také jako komiksový kreslíř, karikaturista, divadelní a te-Anna učaruje. Aniž by to tušila, svou 
levizní scénograf.přítomností mu velmi pomáhá v boji s 
Napsal a ilustroval např. Evička a Monoklíček, Robot Karel, Ma-jeho těžkými psychickými problémy…
lované písničky, Malované pohádky, První psaní to je hraní a mnoho 
dalších. 

Novinky z městské knihovny
NOVÉ KNIHY

VÝROČÍ

škole, žije ve spokojeném manželství a zdá 
se, že jí ke štěstí nic nechybí. Kamila je na 
mateřské dovolené, má dvě nádherné dcerky 
a skromné sny, které jako by se jí čím dál víc 
vzdalovaly… Dvě ženy, dva osudy. V jednom 
místě se jejich životy protnou a posléze se z 
nich stanou kamarádky. Na první pohled 
úplně odlišné a přitom v mnohém tolik 
podobné…

Zabalte si kufry a vypravte se k zasně-
ženým vrcholkům švýcarských Alp. Je 
načase si užít výhled do krásné krajiny a 
vychutnat si přitom sametovou horkou 
čokoládu, výborné sýry a úžasnou 
romantiku. Mina věří, že šálek horké 
čokolády dokáže vyřešit všechny trable. A 
právě to teď potřebuje. Má za sebou totiž 
pořádný trapas – její poslední milostná 
eskapáda se stala okamžitým hitem 
internetu. Se sbalenými kufry a jasným 
cílem dát si do pořádku život se Mina 
rozhodne utopit svůj žal v té nejlepší horké 

čokoládě na světě. A Mina moc dobře ví, kde ji najít – v útulné chatě 
své kmotry, která se nachází ve Švýcarsku. Plán je jednoduchý: 
litry čokolády, žádní muži. Tedy jen do chvíle, než ho zkomplikuje 
neznámý krasavec, který Mině zkříží cestu ve vlaku do Alp…

Julie Caplin – CHATA VE ŠVÝCARSKU
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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

Dětské hřiště „Irene“ v Bezručově ulici
Po zimních měsících zveme opět k návštěvě dětského hřiště. Děti 
zde najdou různé herní prvky, dospělí mohou posedět na lavičkách 
a zakoupit drobné občerstvení v multifunkčním sále KC Bétel -  
zatím je otevřeno dvakrát v týdnu (pondělí a středa odpoledne). 

Loňský rok jsme nelenili a kromě pravidelné údržby proběhlo i 
několik oprav - laviček, výměna nosných prvků u domečku se 
skluzavkou a oprava střech dvou domečků. Na jaře loňského roku 
jsme vysadili tři nové stromy - platany. Z toho důvodu jsme letos v 
únoru porazili vzrostlý jasan, který novou výsadbu stromů stínil. A 
tak vyhlížíme, že rychle rostoucí platany brzy nahradí tento strom. I 
letos budeme pokračovat v opravách lodi a laviček, a plánujeme 
vysadit keře, které by oddělily roh hřiště od silnice. Těšíme se, že 
hřiště využijete, otevírací doba je každý den od 9 do 19 hodin.

                   Ctibor Veselý

Rodinné centrum Domeček
  Přednášející také mile upozornila, že dítě je individualita a jeho Dne 2. března se v RC Domeček uskutečnila přednáška Mgr. Dagmar 
vyzrávání je jedinečné. Současně apelovala na správnou řeč a Morávkové pod názvem Školní zralost, které se zúčastnilo 11 
výslovnost dítěte, kdy případná návštěva logopeda je v před-maminek. Přednášející je učitelkou na ZŠ, setkávající se při své práci 
školním věku tou nejvhodnější dobou.jak s dětmi nastupujícími do 1. třídy, které jsou již vyzrálé, tak i s 
  Těšíme se i s vámi ostatními na další zajímavé přednášky. těmi, pro které by byl příchod o rok déle tím ideálním školním 
Informujeme o nich na našich webových stránkáchčasem. Její informace a zkušenosti byly velmi poučné, inspirující a 

motivující. Maminky si v nich mohly utřídit, v čem je dobré, aby jejich  www.jbchrastava.cz.
děti ještě posílily, v čem se mají oni jako rodiče zapojit a být                                                                                                   Martina Kellerová
nápomocni, aby byl v září vstup do školy pro jejich ratolesti tím 
klidným a připraveným okamžikem pro obě strany. Dozvěděly jsme 
se, jak citová, společenská i pracovní vyzrálost dítěte a vztah k 
autoritám velmi ovlivní školní průběh a úspěch dítěte. V mnohém 
tak mohou rodiče své budoucí prvňáčky na školu připravit a být jim 
skvělými mentory a rádci.

V dubnu RC Domeček zve na dvě přednášky s besedou:

20. 4. od 18:00 hod.     PÉČE O STÁRNOUCÍ RODIČE
27. 4. od 18:00 hod.     DĚTSKÝ VZDOR
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Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí

2. duben – hřiště TJ Spartak Chrastava                                      10 hod 27. duben – sál CVA Turpišova ulice                                            16 hod

JARNÍ KONCERT
U17 – mladší dorost Chrastava vs. Sedmihorky Tradiční jarní koncert chrastavské hudební školy

2. duben – sportovní hala TJ Spartak Chrastava                    10 hod 28. duben – hřiště TJ Spartak Chrastava                             16:30 hod

KOLOVÁ FOTBAL
Turnaj U 23 Mistrovství ČR – 2. předkolo U13 – mladší žáci Chrastava vs. Stráž nad Nisou

5. duben – sál KINA                                                                            19 hod 30. duben – louka u hasičů                                                             18 hod

NEJSTARŠÍ ŘEMESLO ČARODĚJNICE A LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Vtipné  a  přitom  moudré  podobenství  o  lidském životě, společ- Odchod v 18 hodin z náměstí, na louce občerstvení, skákací hrad 
nosti a o tom, co je víc, zda moderní strategie  nebo  obyčejná lid- pro děti, malování na obličej. 

Hraje: Bohemia Universal bandskost. I nejstarší zástupkyně  “nejstaršího řemesla” potřebují vě- 
dět, co je to marketing, chtějí−li obstát v ekonomické konkurenci. 
Hrají: Valérie Zawadská, Zuzana Slavíková, Veronika Gajerová, 

30. duben – hřiště TJ Spartak Chrastava                             10/17 hodKateřina Macháčková, Michaela Dolinová
FOTBAL
10 hod: U 11 - starší přípravky – turnaj v Chrastavě9. duben – hřiště TJ Spartak Chrastava                        10 /16:30 hod
17 hod: Muži - Chrastava vs. DoubíFOTBAL

10 hod  U13 – mladší žáci Chrastava vs. Český Dub
Do 25. dubna – Městská galerie16:30 hod Muži – Chrastava vs. Rychnov
OBRÁZKY PRO RADOST
Výstava obrazů Jiřího Svobody.11. duben– velká zasedací místnost na radnici                      17 hod                                                       

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
řádné zasedání zastupitelstva města Chrastava

12. duben – sál kina                                                                          17 hod

POHÁDKA O ČAROVNÉ VRBĚ
Divadelní představení pro děti na velikonoční téma. Uvádí divadlo 
Koloběžka. 

14. duben – hřiště TJ Spartak Chrastava                                   16 hod

FOTBAL
U17 – mladší dorost Chrastava vs. Nový Bor

21. duben – tržnice u autobusového nádraží             8 – 16:30 hod

PRODEJNÍ TRHY

23. duben – Výhledy                                                     sraz 8 – 8:30 hod

VÝHLEDY 2022 
Tradiční turistické setkání na Výhledech pořádá KČT Chrastava ve 
spolupráci s osadním výborem Vítkov. Odchod z náměstí individu- 
álně mezi 8 – 8:30 hod. Občerstvení na Výhledech zajištěno. 

23. duben – hřiště TJ Spartak Chrastava                            10 /17 hod

FOTBAL
10 hod: U13 – mladší žáci Chrastava vs. Rynoltice

17 hod: Muži – Chrastava vs. FC Pěnčín

23. duben – sportovní hala TJ Spartak Chrastava                  10 hod

KOLOVÁ    Junioři 2. liga – 3. kolo

FOTBAL

Společenský klub Chrastava – duben
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PROGRAM KINA
Digitální městské kino Chrastava

Změna programu vyhrazena!

Duben 2022

Pondělí 4.dubna v 16:30 hodin – HRAJEME PRO DĚTI
JEŽEK SONIC 2 
– USA – komedie – české znění – 122 minuty – přístupný
Modrý superrychlý ježek Sonic patří k největším videoherním 
legendám. A protože před dvěma lety zazářil i na filmovém plátně, 
vrací se do kin s dalším dobrodružstvím. V patách má znovu svého 
neúnavného pronásledovatele, Doktora Robotnika, ale tak

Pátek 29.dubna v 17:00 hodin – NEJEN PRO SENIORY
MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST 
– ČR – komedie – 102 minuty – nevhodné do 12 let
Jak byste se chovali, kdybyste jeli ve vlaku, který nikdo neřídí? 
Odpověď na tuto otázku hledá Jiří Havelka, režisér a scenárista 
diváckého hitu Vlastníci, ve svém dalším filmu, komedii 
Mimořádná událost. „Názvem si nadbíháme, ale samozřejmě 
doufám, že ano, že to bude pro diváky mimořádný zážitek v mno-
ha ohledech,“ říká o svém filmu Jiří Havelka.

                  

Pátek 29.duban v 19:00 hodin
PROMLČENO 
– ČR – kriminální – 95 minut – nevhodné do 12 let
Filmový thriller, ve kterém Karel Roden v hlavní roli odkrývá dávný 
a téměř zapomenutý zločin. Hlavní hrdina se vydává za pomstou a 
každého, koho se jeho příběh dotkne, čeká šokující odhalení. Film 
otevírá téma promlčených zločinů, a ještě před českou premiérou 
získal několik ocenění na zahraničních festivalech. 
                                                                                                   Vstupné: 120 Kč

nebezpečném tvorovi se může skrývat dobré srdce.
    Vstupné: 140 Kč, děti do 15 let: 120 Kč

Pátek 15.dubna v 19:00 hodin
VYŠEHRAD: FYLM 
–ČR – komedie – 103 minuty – přístupný od 15 leté věčně 
Od chvíle, kdy jsme Julia Lavického (Jakub Štáfek) viděli naposledy naštvaného ježuru Knucklese.   Vstupné: 140 Kč, děti (15) – 120 Kč
(ano, bylo to tehdy, když „prodal“ zápas, ale zapomněl na to, a dal 
krásný gól), uběhl více než rok. Lavi je, jak by řekl jeho agent Jarda 

Pondělí 4.dubna v 19:00 hodin (Jakub Prachař), pořád stejný dement, ale začalo se mu konečně 
ZNÁMÍ NEZNÁMÍ dařit. A to jak ve fotbalovém, tak v osobním životě. S Vyšehradem 

postoupil do druhé ligy, kde vede tabulku střelců, opět po něm – Česko, Slovensko – komedie – 92 minuty – nevhodné do 12 let
pokukují zámožnější kluby, dokonce požádal o ruku svou Komedie o tom, že i ti, které dobře známe, pro nás můžou být přítelkyni Lucii (Šárka Vaculíková), sestru Jardy…naprostými cizinci. Stačí, když se během jednoho večera jen tak 

                Vstupné: 130 Kč, v předprodeji IC Chrastava 90 Kčpro zábavu rozhodnou sdílet všechny zprávy a hovory ze svých 
mobilů.            Vstupné: 140 Kč

Pátek 22.dubna v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI
Pátek 8.dubna v 17:00 hodin MIMI & LÍZA
MORBIUS – Zahrada – Slovensko, Česko – animovaný – české znění – 68 

minut – přístupný– USA – akční – české znění – 104 minut – nevhodné do 12 let
Nevidomá Mimi a Líza jsou nejlepší kamarádky. Vzájemně se učí Na stříbrné plátno přichází jeden z nejpodmanivějších a 
velkorysosti, toleranci a otevřenosti k celému světu a jeho nerozporuplnějších hrdinů filmového světa značky Marvel, jehož 
pestrosti. V novém příběhu nazvaném Zahrada přijíždí na dvůr představitelem je Oscarem oceněný Jared Leto, který se ve 
jejich domu žlutý kontejner, který sousedé začnou brzy zaplňovat snímku mění v charismatického antihrdinu Michaela Morbiuse. 
starými a rozbitými věcmi. Líza je zvědavá, co vyhodí Mimi, a je Doktor Morbius trpí vzácnou a smrtelnou krevní chorobou. S 
překvapená, když nic nevyhazuje...            Vstupné: 110 Kčúmyslem zachránit druhé, kterým hrozí stejný osud, se Michael 

rozhodne k zoufale riskantnímu činu. Zdánlivý úspěch přinese lék, 
který je však dost možná nebezpečnější než sama smrtelná Pátek 22.dubna v 19:00 hodin
choroba, neboť promění léčitele v lovce.            Vstupné: 130 Kč PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2

– ČR – komedie – 98 minut – přístupný
Pátek 8.dubna v 19:00 hodin Po čem muži touží 2 je volným pokračováním úspěšné komedie Po 
STÍNOHRA čem muži touží, která se stala divácky nejúspěšnějším českým 
– ČR – thriller –103 minuty – nevhodné do 12 let snímkem roku 2018. Tento film je opět humorným pohledem na 

střet mužského a ženského světa a hledání jejich vzájemného Hlavním hrdinou příběhu je Jan Kavka (Milan Ondrík). Čtyřicetiletý 
porozumění, které může jednoho i druhého dovádět k šílen-záchranář z malého města právě opustil manželku Evu (Dominika 
ství.                                                                                  Vstupné: 140 KčMorávková). V okamžiku rozchodu se Eva stane tragickou obětí 

zločinu. Z Jana je vdovec, který žije s vědomím, že smrt ženy 
nepřímo zavinil a nepřišel jí v kritické chvíli na pomoc.
                                                                                                   Vstupné: 130 Kč

Pondělí 11.dubna v 17:30 hodin
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: BRUMBÁLOVA TAJEMSTVÍ
– USA – rodinný – české znění – 144 minuty – přístupný
Profesor Brumbál ví, že mocný temný kouzelník Gellert 
Grindelwald je na cestě převzít moc nad kouzelnickým světem. 
Protože není schopen ho zastavit sám, pověří Mloka Scamandera, 

Vstupné: 100 Kč, senioři: 60 Kčaby vedl neohrožený tým kouzelníků, čarodějek a jednoho 
chrabrého mudlovského pekaře na nebezpečné misi, kde potkají 
stará i nová fantastická zvířata a střetnou se s rostoucí armádou 
Grindelwaldových následovníků.            Vstupné: 130 Kč

Pátek 15.dubna v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI
ZLOUNI 
–USA – animovaný – české znění – 100 minut – přístupný
Dělat dobré skutky může být děsná dřina. Zvlášť když vás má celý 
svět za padouchy. Animovaná komedie Zlouni z legendárního 
studia DreamWorks Animation dokazuje, že i v na první pohled 



17



18 Chrastavské listy

Historie – Vzpomínky na minulost 1.
Padesát let – to už je jedna celá generace. Zhruba tak staré jsou a kdo je na snímku vyfocen.
fotografie, které vám dnes přinášíme jako vzpomínky na léta Poznáváte někoho na fotografiích? Nebo místo, kde jsou vyfoceni a 
minulá. Byly nalezeny při vyklízení areálu bývalého „Drobného při jaké příležitosti? Podělte se s námi o své vzpomínky. A pomozte 
zboží” a šťastnou náhodou neskončily na smetišti, ale byly vě- nám odhalit tajemství starých časů.
novány do archívu městského muzea. Můžete nám napsat na e-mail: sphmch@volny.cz, nebo osobně 
Mnozí  tuto  dobu  pamatují,  a  přeci dnes často již nevíme kdy, kde povyprávět v infocentru na náměstí 1. máje.

Copak je to za kolektivy? Co projednávají a slaví? Kdy a kde?
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Historie – Vzpomínky na minulost 2.
Krabice s nalezenými fotografiemi obsahuje mnoho dalších „pokladů”. Tyto  další snímky pocházejí z doby 70. let minulého století.

Schůzky, schůze, dětská vystoupení –  kdy, kde a pro koho?

Také v dalším vydání Chrastavských listů se můžete těšit na fotovzpomínání na dobu (ne)dávno minulou.

Nástěnky na těchto dvou fotografiích, kde autorství některých z nich můžeme celkem s jistotou přisoudit panu Františku Vydrovi, nám 
dokáží určit dobu, kdy snímky vznikly. XIV. sjezd KSČ (Komunistické strany Československa) se konal 25. – 29. května 1971. Generálním 
tajemníkem této strany byl tehdy zvolen Gustáv Husák a prezidentem byl Ludvík Svoboda (1968–1975). To ovšem neznamená, že právě 
jim připíjeli přítomní na zdraví...
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1. Týden orienťáku pro Ukrajinu

2. Závodní činnost

3.Různé

letošního jarního úklidu klestí v lese na Ovčáku jsme zaslali na svaz 
9 400 korun. Kromě toho jsme i jako jednotlivci přispěli zvlášť.Český svaz orientačních sportů v prvních dnech válečného 

konfliktu na Ukrajině zareagoval organizováním akce Týden ori-
enťáku pro Ukrajinu, do kterého se zapojily kluby i jednotlivci. 
V týdnu od 28. února do 6. března 2022 bylo uspořádáno třicet První závodní vlaštovkou v jarní sezóně se stal veřejný závod Jarní 
nejrůznějších aktivit (fotoorienťáky, veřejné tréninky, víkendové skály 13. března 2022 (pořadatel TUV Turnov, prostor u Skokovy v 
vycházky pro veřejnost, tréninky, příjmy ze školení…). Akce měla za Českém ráji). Umístění v první desítce: D35 8. B.Lankašová, D65 
úkol vyjádřit solidaritu s ukrajinským lidem a současně finančně 1.E.Kadavá, 3.Z.Šaffková, H21B 9. P.Kadavý, H21C 3. J.Němec, H45 
podpořit tuto zemi. Kromě finanční sbírky byla na několika místech 9. I.Vydra
pořádána i sbírka materiálu. Peněžní prostředky se skládaly na 
speciální účet ČSOS. Nasbíraná částka k 9. březnu činila přes 420 
tisíc korun. Výkonný výbor ČSOS navýšil tuto sumu na 
symbolických 555 555 korun. Z poloviny budou tyto peníze poslány Naše členka Kristýna Matyášová hostuje v dorostenecké štafetě a 
na speciální účet Velvyslanectví Ukrajiny v Praze pro okamžitou družstvu TUR Turnov a při letošním vyhlašování Nejlepší sportovci 
pomoc na obranu Ukrajiny a půlka poputuje na sbírku Člověk v tísni. Turnova získala ocenění za medailová umístění na Mistrovství ČR 
I my chrastavští orienťácijsme se zapojili. Před členskou schůzí štafet a družstev v OB v loňském roce. Gratulujeme.
3.března jsme uspořádali trénink po městě na mapě vytvořené 
přímo pro tuto situaci a dobrovolné startovné doplněné o výtěžek z 

                                                                                         

Po téměř dvou letech půstu, se snad rozbíhá i pro orienťáky Pak následoval trénink pozornosti a paměti, což je pro orienťáky 
normální sezona. Termín jarního soustředění se proto hledal velmi také hodně důležité. Neděle je již tradičně na našem soustředění 
špatně. Když jsme se rozhodli pro vcelku brzký termín (18.- věnovaná štafetám. Ráno nevypadalo úplně nadějně, ale než byly 
20.března), měli jsme trochu strach z nepřízně počasí, ale orienťák rozneseny kontroly v krásném terénu okolo Králova stolce, už mezi 
se běhá za každého počasí, tak jaké obavy! A vyplatilo se. V pátek stromy sluníčko vykouklo. Závody štafet jsou vždy velice akční a 
navečer jsme zvláštním autobusem dojeli do Doks, do rekreačního dramatické. Nebylo tomu jinak ani tentokrát. Byly 4 úseky, od 
střediska Termit 25, kde bylo ubytováno i cca dvacet ukrajinských nejlehčích po fáborcích pro malé děti, až po náročné pro ostřílené 
uprchlíků. Hned po večeři jsme vyrazili do lesa, na noční trénink. závodníky. Po doběhu posledního závodníka jsme uháněli na oběd. 
Měsíc krásně svítil, přesto byly nutné čelovky nebo jiná světla, aby Po úklidu a balení jsme se sešli na terase Termitu 25. Vyhlásili jsme 
bylo vidět na cestu a hlavně na mapu. Všichni se vrátili v pořádku, i vítěze štafet a zhodnotili průběh celého soustředění. A protože už 
když třeba trošku bloudili. Na sobotu byly připraveny tréninky dva. byly téměř tři hodiny, vyrazili jsme směr Chrastava.
Malinko jsme popojeli autobusem a pod kopcem Šroubený kousek Ještě závěrem. I tentokrát jsme byli spokojeni s ubytováním a stra-
od Máchova jezera, běhali chrastavští mladí i starší orienťáci vováním. A ještě něco: děkujeme maminkám za upečení buchet na 
okruhy. Po obědě a zaslouženém odpočinku pak kousek odtud, pod svačiny, všem co připravili tréninky, všem kteří roznášeli a sta-
vrchem Borný, těsně nad Mácháčem, byl připravený trénink na hovali kontroly, všem co nám pomohli usměrňovat děti, a řidiči 
rychlé dohledávky kontrol. Všem se oba tréninky moc líbily i přesto, Liborovi za bezpečnou jízdu. Škoda jen, že několika přihlášeným 
že nohy bolely. Ale relaxace dětí je obdivuhodná. Po návratu do zabránila v účasti na soustředění viróza, covidová karanténa nebo 
střediska se vrhly na fotbal, ten hrály i po večeři, dokud bylo vidět. samotný covid.                                           Pavla Vokálová, OK Chrastava

Orientační klub Chrastava

Tentokrát Doksy – soustředění chrastavských orienťáků

Eva Kašková - OK CHA
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V sobotu 19. března 2022 jsme v Chomutově na mistrovství AVZO v Plzni mezinárodní soutěž SCOPI COP. V sobotní soutěži si Josef 
TSČ ČR zakončili vzduchovkovou sezonu. Z dvanácti kategorii jsme Rajnoha vystřílel bronzovou medaili a v neděli získal zlato v 
obsadili osm s největší účastí (22) střelců. V nejmladší kategorii - kategorii senioři. V únoru proběhl krajský přebor, kde na 7. místě 
chlapci - ve střelbě 30 ran s oporou získal titul mistr republiky skončil Josef RAJNOHA. V Chomutovské Extralize skončil Josef 
Ondřej KACOVSKÝ. V kategorii chlapci do 12 let 30 ran vleže získal Rajnoha na 5. místě.
titul Tobiáš KAFKA a druhé místo Jakub HOIS. V kategorii chlapci do V rámci modernizace střelnice počítáme s výstavbou přístřešku 
14 let 30 ran vleže titul získal Matyáš HRADECKÝa na třetí stupínek dostřeliště na 50 metrové střelnici pro elektronické terče. Toto 
vystoupil Daniel JUREČKA. V dorostenecké kategorii chlapci ve zařízení (na 50 metrů) o 20 stavech budeme mít v Čechách po 
střelbě ve stoje 40 ran jsme vyhráli prvních 5 míst, a to jmenovitě Plzeňské střelnici jako druzí. Zveme všechny zájemce, kteří si chtějí 
Jakub MLÁDEK, Petr MLÁDEK, Niccolo MEZZINA, Michal zastřílet v rámci pravidelného tréninku,který se koná každé úterý a 
MALINOVSKÝ a Lukáš CHOMA. V dorostenkách titul přivezla Nikola čtvrtek od 15-18 hodin. Jsme ochotni v rámci možností zbraň 
REGNEROVÁ. Radek MIKULČIK získal titul v kategorii muži 60 ran ve zapůjčit a prodat střelivo a terče na trénink.
stoje, a v kategorii senioři-veteráni jsme do Chrastavy přivezli                                                                       Josef RAJNOHA, předseda AVZO
všechny tři medaile, když Zdeněk ŠŤASTNÝ získal titul, Josef 
RAJNOHA získal stříbro a Zdeněk KUČERA skončil na třetím místě. 
V poslední kategorii Rychlopalná vzduchová pistole pro Chrastavu 
získal  titul  Jiří  KOPRIVNIKAR.  Poslední  víkend  v  lednu  se  střílela 

Oddíl zápasu při TJ Spartak Chrastava se 12. března 2022 zúčastnil Mladší  žáci:
39 kg – Jaroš Jakub  –  11. místoMistrovství České republiky mladších žáků a kadetů v zápase 
43 kg – Kasal Aleš  –  9. místo       řecko-římském v Ostravě. V konkurenci 140 mladých zápasníků z 
52 kg – Hajna Antonín  –  3. místocelkem 21 oddílů si chrastavští reprezentanti vedli velmi dobře. 
63 kg – Musil Štěpán  –  8. místoOddíl zastupovalo 5 mladších žáků a 1 kadet. Do Chrastavy přivezli 
80 kg – Hazi Karel  –  2. místodvě medaile a pár dalších pěkných umístění. Gratulujeme a věříme, 

že tyto úspěchy budou povzbuzením do dalšího sportovního růstu 
Kadeti:pro naše zápasnické naděje. 
92 kg – Musil  Matouš  –  6. místo

Ukončení vzduchovkové sezóny

Chrastavští zápasníci na Mistrovství ČR

Alois Stahoň
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Muži Junioři
Letošní rok jsme zahájili turnajem 22. ledna 2022, kdy proběhlo  – Soutěž  Juniorů  byla  zahájena  19. února 2022,  kdy začalo 1. kolo 
1. kolo II. ligy ELITE, a to v Liberci, kde naše dvojice Fadrhonc Daniel I. ligy ve Zlíně. Dvojice Pospíšil Lukáš – Málek Petr získala z deseti 
– Brodský Tomáš za účasti 7 dvojic získala 1. místo. zúčastněných dvojic pěkné 3.místo.Druhé kolo proběhlo 19. břez-
V sobotu 5. března 2022 jsme se zúčastnili 2. kola II. ligy v Olomouci na 2022 v Přerově a tady se dvojice Pospíšil Lukáš – Rožec Matěj 
a zde dvojice Fadrhonc Daniel – Brodský Tomáš obsadila 2. místo a umístila na dobrém 4. místě.  Třetí  kolo této soutěže se bude hrát 
tím si připravila dobrou pozici pro 3.kolo, které se bude hrát v Plzni. 9. dubna 2022 v Chodsku. 
Pokud by se tady naši závodníci umístili na druhém místě, vrátili by 
se zpět do 1. ligy. Žáci

Noví žáci, kteří nedávno posílili naše řady, odehráli 19. března 2022 
U23 – MČR 1. předkolo ligy svůj první turnaj v Lokomotivě Liberec, kde se zúčastnili Mistrovství 
V této soutěži nás reprezentuje dvojice Málek Petr – Rožec Matěj. V Libereckého kraje. Všechny tři dvojice, které jsme do bojů nasadili, 
Brně, kde se 12. února 2022 odehrálo toto kolo, jsme se z deseti bojovaly statečně a ve složení Matuškovič Daniel – Hrouda Pavel 
přítomných dvojic umístilina pěkném 4. místě. Další kolo se bude získali  5. místo,  dvojice  Hovad  Josef –  Stejskal  Daniel  obsadila 
hrát 2. dubna 2022 u nás v Chrastavě. 6. místo  a  třetí  dvojice  Hovad Ondřej – Zubr Tomáš  se  umístila  

na 7. místě, což je pro všechny tři dvojice na prvním turnaji pěkné 
umístění.
                                                                        Celler Ladislav, vedoucí oddílu

Během tohoto školního roku jsme se zúčastnili celkem 6 halových odváželi cenné rady a zkušenosti. Ty se následně snažíme 
závodu v rybolovné technice. Jedny halové závody poprvé zužitkovat v trénincích, abychom se závod od závodu postupně 
pořádala naše organizace. Atmosféra bývá na všech závodech zlepšovali. Myslím, že jsme si letošní sezónu halových závodu užili 
velice příjemná a přátelská. Pro závodníky je připraveno na jedničku a už se těšíme na příští.
občerstvení s milou obsluhou. Účastníme se všech závodů, Nyní se začínáme připravovat na soutěž Zlatá udice, která se bude 
většinou s 6 až 10 dětmi s různým věkovým rozdílem, od za- konat v květnu. Dále bychom chtěli rozšířit rybolovnou techniku o 
čátečníků po pokročilé. Na každém závodu jsme se umístili na disciplínu muška terč a muška dálka. V květnu se stejně jako každý 
stupních vítězů, ať už v mladších nebo starších věkových rok budou konat závody v lovu ryb udicí a také bychom se chtěli 
kategoriích. Nelze vyzdvihnout jenom jedno jméno, děti fungují zúčastnit krajského přeboru v plavané.                    Tereza Richterová
jako tým a navzájem se podporují. Celkem jsme nasbírali 5 zlatých, 
11 stříbrných a 5 bronzových medailí za jednotlivce, a k tomu 1 
zlaté a tři bronzová umístění za družstva. Vždy jsme si domů 

Zprávy z kolové

Rybářský kroužek – shrnutí sezóny halových závodů
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Sobota 23. dubna 2022 – 41. turistické setkání na Výhledech

Sobota 14. května 2022 – celodenní autobusový výlet - 

Skanzen Zubrnice a výšlap na Bukovou horu

Středa 8. června 2022 – celodenní autobusový výlet – 

Zámek Ploskovice, bývalý zámek Třebušín s galerií a vrch Kalich 

se zříceninou hradu 

Sobota 11. června 2022 – celostátní akce „Stezka Českem“

Sobota 10. září 2022 – účast na oslavách Mikroregionu 

Hrádecko-Chrastavsko

Pondělí 12. září – 19. září 2022 – podzimní týdenní dovolená

Hotel Slezan v Bruntále, Nízký Jeseník

Všech akcí, včetně dovolené, se mohou zúčastnit i nečlenové KČT

Přihlášky přijímá Jitka Marxová v infocentru – 604 118 296.

Klub českých turistů v Chrastavě připravuje

Zimní den, sníh, protažené běžecké tratě. Všechno přímo vybízí k záchranu pacienta vždy rozhodující.„Vyškolení firstrespondeři se 
výletu na hřebeny. To je začátek jednoho z našich příběhů s dobrým na místo události, kam je poslali naši operátoři, dostali dříve než 
koncem. Na běžky vyrazil i Josef Kavan, pro kterého se ale sanita v 65 procentech případů,“ zhodnotil vedoucí operačního 
plánovaný sportovní zážitek značně zdramatizoval. střediska ZZS LK Petr Matějíčka a doplnil, že průměrně se jedná o 

dřívější příjezd o čtyři minuty. Právě doba dojezdu sanity je jedním z Krátce před třetí odpoledne na dispečinku Zdravotnické záchranné 
kritérií, podle kterého jsou AED přístroje po Libereckém kraji služby Libereckého kraje zazvonil telefon. Volající informovala 
rozmístěny. K dispozici je mají policisté, hasiči, Horská služba a jsou operátorku, že v Rejdicích u Kořenova leží v příkopu vedle cesty 
i v některých turisticky frekventovaných lokalitách, například na běžkař v bezvědomí. A začal boj o jeho život. Na místo okamžitě 
běžkařských tratích nebo na hradech.vyjely záchranářské posádky, vyslán byl i vrtulník a Horská služba. 

Volající spolu s dalšími na místě poskytovali zkolabovanému muži Projekt „AED pro Liberecký kraj“ funguje od roku 2016 díky finanční 
první pomoc podle pokynů operátorky. Horská služba k nim pomoci Libereckého kraje. Ten do zatím tří etap investoval téměř 
dorazila jako první, vrtulník se pro špatné povětrnostní podmínky k šest milionů korun, jak na nákup přístrojů, tak i do baterií, které je 
pacientovi nedostal. Horská služba naštěstí přesně věděla, co v třeba pravidelně měnit a v neposlední řadě do proškolení těch, kdo 
podobných situacích dělat. Od volajících přebrala resuscitaci a s přístrojem AED pracují v terénu.
členové Horské služby muži nalepili na hruď elektrody AED. Přístroj „Systém AED má pro nás obrovský smysl. V dnešní době už v naší 
vyhodnotil situaci a doporučil elektrický výboj. V okamžiku, kdy na práci a při záchraně lidského života nerozhodují minuty, ale vteřiny. 
místo události na skútru Horské služby dorazil náš lékař, srdeční Pokud se pomoc k pacientovi dostane včas, jeho šance na život se 
činnost pacienta již byla obnovena. Zdravotničtí záchranáři velmi výrazně zvyšuje. A zvyšuje se i naše šance, že budeme moci 
pacienta převzali, vyšetřili, za pomoci Horské služby dopravili k poskytovat odbornou zdravotnickou pomoc. Pokud by na místě 
sanitě, a převezli ho do nemocnice, kde mu byla poskytnuta další nebyl včas správně reagující volající, pokud by včas nebyla 
pomoc. Po několika dnech Josef Kavan z nemocnice odešel domů a poskytnuta první pomoc firstrespondery, my bychom v některých 
vrátil se ke svému běžnému životu.Ten mu zachránila včasná a případech už možná neměli komu pomáhat,“ uzavřel Kramář.
správná reakce volajících a skvělá součinnost záchranářských                                                      Michael Georgiev, ZZS Libereckého kraje
týmů. A také automatizovaný externí defibrilátor.
Podobných příběhů s dobrým koncem, kde pomohlo AED dříve, než 
na místo dorazily naše posádky, bohužel nemáme stovky. Desítky 
jich už ale jsou. A jsou jasným důkazem, že projekt „AED pro 
Liberecký kraj“ zachraňuje životy a jejich kvalitu.V současné době 
finalizujeme již III. etapu projektu „AED pro Liberecký kraj“, v jejímž 
rámci předáme hlídkám Policie ČR a jednotkám Sboru 
dobrovolných hasičů dalších 19 automatizovaných externích 
defibrilátorů. Celkově se jejich počet v terénu zvýší na 99. Všechny 
hlídky firstresponderů z řad IZS, kterým AED předáváme, 
samozřejmě projdou naším školením první pomoci, která 
pravidelně opakujeme. Právě školení první pomoci mají pro nás ten 
největší smysl - život totiž zachraňují ti, kdo vědí, jak se přesně v 
krizové situaci zachovat, přístroj AED jim „jen“ poradí, výboj 
doporučí podat jen v některých případech.
„Od roku 2019 do konce roku 2021 jsme systém AED aktivovali 
celkem 900krát. Počet aktivací meziročně stoupá. V roce 2019 jich 
bylo 181, v roce 2021 již 407. Díky systému AED se 53 lidí vrátilo z 
nemocnice zpět k běžnému životu,“ řekl ředitel Zdravotnické 
záchranné služby Libereckého kraje Luděk Kramář. Vysvětlil, že 
systém AED je operátory ZZS LK aktivován vždy, když je možné, že 
vyškolené hlídky firstresponderů budou na místě dříve než sanita 
nebo vrtulník. Co nejrychlejší zahájení resuscitace je totiž pro 

Hlavní význam AED je v lidech, kteří ho používají
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Starostové pro Liberecký kraj – jak jsme dodržovali volební program 2018–2022
 Před komunálními volbami 2018 jsme sestavili volební program Vítkovské ulici byla kompletně připravena (projekt, získání dotace, 
na období 2014 až 2018 a následně s ním v Chrastavě volby vyhráli. výběrové řízení) a realizace bude ještě v letošním roce zahájena. Na 
Třináct z nás se stalo zastupiteli: Michael Canov, Aleš Trpišovský, Střeleckém Vrchu proběhla oprava chodníků. V parku před budovou 
Zita Václavíková, Zdeňka Močárková, Šimon Dvořák, Renata školy ve Školní ulici byla na cestičce udělána nová dlažba. Na cestě 
Šimíková, Robert Šipula, Miroslav Balcar, Roman Valeš, Helena od Koruny k budově MŠ v Luční ulici byly opraveny schody včetně 
Kačenová, Věra Smolová, Dušan Ramírez a Daniela Reslová se stali instalace nového zábradlí. Za zdravotním střediskem, na Novém 
zastupiteli. Další naši kandidáti Miloslava Šírová a Pavel Hudec Domově a v Bílokostelecké byla vybudována nová parkoviště. 
pracovali ve finančním výboru a Petr Tlach v kontrolním výboru. Na Řádná údržba chodníků byla po celé období dodržována. 
přípravě programu pro období 2018 až 2022 se samozřejmě 
podíleli i další naši kandidáti Markéta Sochorová, Danuše Husáková 
a Petr Čálek i náhradníci Alena Štěchová a Eva Přibylová.     4. Budeme spolupracovat se školami a školskými zařízeními 
To, jak se nám z našeho pohledu podařilo či nepodařilo dodržet všech typů (školy základní, mateřské a malotřídní, školní 
tento volební program, je možné se dočíst v následujícím jídelna, ZUŠ) a budeme podporovat jejich další rozvoj.  
porovnání. Samozřejmě na jeho realizaci či nerealizaci měli svoji Skutečnost 2022: Spolupráce se všemi výše uvedenými školskými 
zásluhu i kolegyně a kolegové v zastupitelstvu z dalších volebních zařízeními probíhala a  probíhá  na výtečnou. Spolupráce byla o to 
stran (ANO, ODS, ČSSD a KSČM), kterým tímto děkujeme za spo- důležitější, že celou společnost, školy nevyjímaje, zahltila v historii 
lupráci.    zcela bezprecedentní covidová krize.  

5. Budeme maximálně usilovat o zdárný průběh a dokončení 
rekonstrukce budovy školy ve Školní ulici a usilovat o získání 
potřebné dotace i na rekonstrukci budovy v Revoluční ulici. 
Skutečnost 2022: Rekonstrukce budovy školy ve Školní ulici byla 
úspěšně dokončena. Navíc byla realizována jako samostatná akce 
rekonstrukce a výstavba nového víceúčelového sportovního areálu, 
který představuje hřiště s umělou trávou čtvrté generace 
obklopené atletickou dráhou (které slavnostně otvíral mistr světa 
Pavel Maslák), hřiště na další míčové sporty a sektory pro další 
atletické disciplíny. 
Dotace na rekonstrukci budovy školy v Revoluční ulici se získat 
nepodařilo. Její získání tak zůstává úkolem pro další volební 
období.

1. Dosáhli jsme kompletní opravu všech krajských komunikací 6. Podporujeme vznik střední školy v Chrastavě, konkrétně 
( jsou dle oficiálních statistik nejlepší v celém kraji). Budeme projekt Jednoty bratrské na vznik  Střední sociální a 
však o to pečlivěji dohlížet na jejich údržbu a spolupracovat v pedagogické školy.
tomto s Libereckým krajem. Skutečnost 2022: Projekt Jednoty bratrské na vznik Střední sociální 
Skutečnost 2022: Přeci jen  jsme měli jednu krajskou komunikaci, na a pedagogické školy se realizovat podařilo, nikoli však v Chrastavě 
kterou bylo zapomenuto, ale již tomu tak není. Jedná se o ale v Hejnicích (na místě někdejšího lesnického učiliště). Jakkoli je 
Vítkovskou ulici. Ta se dočkala v roce 2021 zbrusu nové kanalizace, škoda, že nakonec nevyšel velmi nadějně se rýsující projekt vzniku 
o kterou její obyvatelé desetiletí usilovali, a na kterou se podařilo na školy v Chrastavě po někdejším učilišti Elitexu, jsme rádi, že je škola 
průlomovou výjimku získat po velmi složitých jednáních dotaci. Na jako taková realitou, byť ne u nás. 
rok 2022 až 2023 je již vyjednáno vybudování nového chodníku a s 
Libereckým krajem i finální rekonstrukce povrchů. Na údržbu všech 7. Chceme zkvalitnit i areál malotřídní ZŠ a MŠ Vítkov (dokončení 
ostatních krajských komunikací jest dohlíženo dle volebního slibu. výměny oken a dveří) a obnovit hřiště nad školou.      
Menší opravy proběhly v ulici Liberecké, příští rok je Libereckým Skutečnost 2022: Výměna oken a dveří byla dokončena. Příprava 
krajem přislíbena oprava Žitavské ulice.    obnovení hřiště je tzv. v běhu, je vyčištěn potřebný prostor včetně 
  vykácení dřevin a hotový projekt. Realizace samotného hřiště bude 
2. Chceme pokračovat v nastoleném intenzivním úsilí a v rámci následovat. 
finančních možností nadále usilovat a dosahovat obnovy a 
průběžných oprav místních komunikací včetně těch v 
okrajových částech.  Mezi největší akce bude patřit ulice 8. Chceme v našem městě vytvářet prostředí, ve kterém se 
Bílokostelecká včetně navazujících komunikací Větrná a Polní. budou cítit dobře všechny generace včetně rodin s dětmi. 
Skutečnost 2022: Tříetapová rekonstrukce ulice Bílokostelecká (do Budeme podporovat aktivity zaměřené na rodiny s dětmi. 
které byly zahrnuty i veškeré sítě), včetně navazujících komunikací Budeme podporovat budování a údržbu dětských hřišť v různých 
Větrná a Polní, byla v plném rozsahu realizována. Rekonstrukce částech města. Budeme usilovat i o jejich rozšíření či 
(včetně výměny či zavedení nových sítí) dále proběhly v ulicích rekonstrukci. Budeme usilovat o vybudování hřiště u budovy 
Sedmidomská, Na Hůrce, Hřbitovní, Školní (od školy v DVÚ), pod školy ve Školní ulici a víceúčelové sportoviště  (hokejbal, 
sídlištěm a na sídlišti Střelecký Vrch. nohejbal, volejbal, florbal, v zimním období kluziště) na 

hasičské louce (místo po demolici „kulturáku“). 
3. Budeme usilovat nejen o řádnou běžnou údržbu komunikací, Skutečnost 2022: Ve Školní ulici bylo vybudováno jak fotbalové 
chodníků, ale též o rozšíření chodníků (Vítkovská a Bílo- hřiště s atletickou dráhou tak multifunkční a u hasičské louky 
kostelecká ul. a další). vzniklo.první chrastavské kluziště. Byla zrekonstruována respek-
Skutečnost 2022: Nový chodník v Bílokostelecké ulici byl tivě doplněna herními prvky hřiště v Andělohorské ulici, v parku 
realizován, taktéž v ulici Na Hůrce. Výstavba nového chodníku ve Vítkovská, ve vnitrobloku Turpišova, na Střeleckém Vrchu a ve 
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Vítkově.  Vzniklo  též nové  workoutové hřiště v Nádražní ulici a v An- 13. Budeme ve spolupráci s památkovým úřadem usilovat o 
dělské Hoře. zpřístupnění technické a kulturní památky, kterou je lednice 

náhonu bývalého mlýnu (v prostoru po demolici „Seppu“).    
9. Budeme usilovat o další rozvoj kultury v našem městě. Skutečnost 2022: Akce byla realizována, kulturní památka 
Využijeme k tomu především budovu Společenského klubu zrekonstruována a zpřístupněna. 
(CVA), kde budeme podporovat nejen činnost řady kroužků a 
jazykových kurzů, vlastní hudební školy a činnost výtvarné a 
hudební pobočky Základní umělecké školy Liberec, ale také v 14. Budeme se pravidelně zabývat bezpečnostní situací ve 
něm chceme dále rozvinout možnosti zábavy pro juniory i městě. Budeme nadále za účasti Policie ČR a městské policie 
seniory. Budeme podporovat i rozvoj dalších složek vyhodnocovat bezpečnostní situaci ve městě a hledat řešení 
Společenského klubu – městského a Führichova muzea, vzniklých problémů. Především pak budeme prostřednictvím 
knihovny, internetového klubu, informačního centra a kina. výše uvedených policejních složek usilovat o bezpečnost našich 
Nadále budeme pořádat jak nejvýznamnější  kulturní akci roku občanů a snažit se chránit jejich soukromý majetek a majetek 
Chrastavské slavnosti, tak městské plesy a Vavřineckou pouť.  města před projevy vandalismu. A to i prostřednictvím kame-
Skutečnost 2022: Kultura v našem městě byla těžce zasažena rového systému, který zavedeme na vhodných místech. 
naprosto bezprecedentní celosvětovou koronavirovou krizí.  Městská policie, jako složka spadající přímo pod město, bude 
Z tohoto důvodu jsme museli zrušit v době řádění covidu 19 pro nás komunikovat s náměty a podněty občanů i prostřednictvím 
již tak tradiční a nezbytné akce jako jsou Chrastavské slavnosti, městského fóra a pořádat besedy jak v mateřských a základních 
městské plesy i některé další. Vždy se nám podařilo realizovat  přes školách, tak pro seniory o prevenci kriminality ve všech jejích 
všechny problémy Svatovavřineckou pouť a v covidovém roce 2021 podobách.   
i letní festival, podzimní a zimní program včetně adventního. Skutečnost 2022: Byl vybudován kamerový systém, byly 
Realizovala se řada koncertů (Batiková, Lounová, Lenny, Pekař, instalovány měřiče rychlosti a zakoupen přenosný radar na měření 
Kotvald, Jahelka, Urbánková, Zmožek) a dalších kulturních akcí rychlosti. Městská policie  rozšířila svoji působnost na základě 
včetně úplné novinky letního divadla na venkovní scéně.  Nově se smlouvy o spolupráci i na obec Bílý Kostel. Spolupráce Městské 
zřídila nová venkovní malá scéna v atriu radnice, kde se kromě policie a Policie České republiky probíhala bezproblémově a ku 
některých  kulturních akcí konaly i svatby či předávání vysvědčení. V prospěchu občanů. Městská policie pořádala celkem 13 besed se 
covidovém roce 2021 se podařilo uspořádat i velkou kulturní seniory a v mateřských a základních školách.  
vzpomínkovou akci na povodně 2010 za účasti mnohých tehdejších 

15. Cítíme nutnost nadále podporovat rozvoj chrastavského přímých aktérů v čele s panem prezidentem i představiteli médií v 
sboru dobrovolných hasičů, a to jak ve směru provozu zásahové čele s Milanem Brunclíkem z České televize, s následným 
jednotky, tak i ve směru další činnosti a rozšíření hasičského vystoupením Dalibora Jandy.   

Přes koronavirovou krizi se podařilo  udržet i činnost všech kroužků muzea. Budeme i nadále podporovat výchovu mladé generace 
a jazykových kurzů i pobočky  ZUŠ.  I všechny složky Společenského dobrovolných hasičů. Podpořili jsme realizaci a nadále budeme 
klubu se řádně rozvíjely, ve Führichově domě vyrostla nová podporovat provoz hasičské dráhy  (u Jeřice).  

Skutečnost 2022: Starostkou sboru dobrovolných hasičů se stala expozice a byla provedena dílčí rekonstrukce. 
naše členka a zastupitelka Renata Šimíková, čímž se dosavadní 

10. Budeme podporovat sportovní a spolkovou činnost. Udržíme tradiční dobrá spolupráce s dobrovolnými hasiči jen stvrdila.  
a v případě dobrých ekonomických výsledků navýšíme dotace Hasičská překážková dráha je v provozu, současně však začaly 
pro sportovní a spolkovou činnost. Nadále chceme podporovat i přípravné práce pro realizaci další hasičské dráhy (na hasičský 
neorganizovanou sportovní činnost ve městě a podporovat sport) u hasičského muzea, kde se upravuje pozemek i na  konání 
veřejná sportoviště. Budeme i nadále oceňovat nejlepší některých hasičských akcí. 
sportovce v anketě Sportovec roku. 
Skutečnost 2022: Přes vynucené omezení sportovní činnosti, její  

16. Nadále budeme věnovat svou pozornost  péči o seniory v podpora od města trvala nadále  včetně sportovního grantu.  S 
Chrastavě. Budeme podporovat terénní služby pro seniory, výjimkou roku 2021 se uskutečnilo i slavnostní vyhlášení ankety 
kvalitní fungování domů s pečovatelskou službou a podpoříme Sportovec roku a osobnost města. 
domov pro seniory. 

11. Zajistíme opravu vnějšího pláště včetně výměny oken u Skutečnost 2022: V covidovém období nabyla péče o seniory ještě 
městského kina. V případě úspěšné žádosti o dotaci bude mnohonásobného významu. Všichni sociální pracovníci vykonávali 
realizována kompletní rekonstrukce včetně vnitřního vybavení svoje úkoly vysoko nad rámec běžných povinností a péče byla v 
vzduchotechniky. koronavirovém období zvládnuta na výbornou. 
Skutečnost 2022: Realizovala se výměna oken, dveří i koberce na 
jevišti. Byl zrekonstruován vstup do kina, vnitřní chodby, 

17. Víme o důležitosti a významu veřejné dopravy, především zabudovala se i nová příjezdová brána do areálu kina. Též se 
pak do krajského města Liberce. Hodláme vyvíjet maximální zrekonstruovalo  sociální zařízení,  zázemí pro účinkující a horní 
úsilí k zachování kvalitního autobusového i vlakového spojení patro se zázemím pro Společenský klub včetně Tv Chrastava. 
ve spolupráci s Libereckým krajem a společností Korid a. s. 
Skutečnost 2022: Autobusové i vlakové spojení bylo zachováno v 12. Postupně budeme realizovat přestavbu stávajícího 
plném rozsahu. A to včetně  zastávky Andělská Hora náves, která koupaliště  na volnočasový areál především  pro rodiny s dětmi.  

Skutečnost 2022: Na přelomu loňského a letošního roku byla byla poprvé v historii otevřená v roce 2015 a které hrozilo zrušení 
zahájena rekonstrukce koupaliště, kde by měl v létě přivítat své kvůli nešťastnému a z hlediska podmínek železnice (sklon v 
nové návštěvníky nový nerezový bazén o rozměrech 20 x 8 x 1,3 zatáčce) prakticky neopravitelnému hupu na železničním přejezdu.  
metru. Spolu s dalšími úpravami by tak především rodiny s dětmi Podařilo se však uzavřít s Libereckým krajem a ČSAD dohodu, kdy 
měly na místě najít vhodný volnočasový areál.   byly nakoupeny 2 speciální malé busy, které s přejezdem nemají 

problém a zastávka byla zachována. 

Bezpečnost (police a hasiči)

Podpora sociálních služeb

Veřejná doprava
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18. Budeme spolupracovat na plánované kompletní včetně nájemních domů a domů s pečovatelskou službou.
rekonstrukci vlakového nádraží včetně budovy (se zachováním Skutečnost 2022: Město, vedeno cílem zachovat ve městě zdravotní 
restaurace) a vybudováním nového podchodu až do průmyslové služby, odkoupilo budovu zdravotního střediska, kde vybudovalo 
zóny. výtah, vyměnilo kotel na uhlí za kotel na plyn, budují se nová 
Skutečnost 2022: Přípravy akce rekonstrukce železnice od sociální zařízení. V nejvyšším patře se vyměnily rozvody, kompletně 
Chrastavy až na státní hranici s Polskem pokračují (hotový projekt rekonstruovaly podlahy i vnitřní omítky. Též se vybudovaly 
atd.). V Chrastavě vyjednán jak nový podchod do průmyslové zóny prostory pro rehabilitaci. Vyměnilo se též  oplocení objetu a zřídilo 
tak rozšíření viaduktu při vjezdu tamtéž. se nové parkoviště. 
Realizace by měla proběhnout v roce 2023 s celkovými náklady cca Průběžná oprava dalších městských objektů pokračuje, například 
1,3 miliardy korun. se vyměnila okna v bytovém domě v Turpišově ulici, u DPS 

Bílokostelecká se vybudovaly zimní zahrady, připravuje se  oprava 
střechy. Průběžně rekonstruujeme městské byty. 

19. Budeme usilovat prostřednictvím investora SVS a. s. o Snažili jsme se pomoci i památkově chráněným objektům, byť 
realizaci kanalizace v dalších částech města a o přepojení  nejsou ve vlastnictví města, a tak se přispělo na opravu fasády  čp. 
objektů do kanalizační sítě ukončené čistírnou odpadních vod. 125 ve Školní  a roubení čp. 202 v Nádražní ulici.  
Skutečnost 2022: Podařilo se dosáhnout realizace zcela nové  
kanalizace v ulici Vítkovská. Samotné získání dotace byl 26. Městské byty budeme přidělovat v souladu s pravidly pro 
mimořádný úspěch neboť její přiznámí od MŽP bez uznání výjimky přidělování bytů.
bylo pro obce (akcionáře SVS) nedosažitelné. Skutečnost 2022: K dodržování tohoto závazku je zřízena bytová a 

sociální komise. Dle jejích návrhů byty do nájmu přiděluje rada 
20. Budeme pokračovat v uplatňování dotačního programu města. 
„fondu voda“ pro rodinné domky na území celého města dle 
stávajících podmínek.   27. Připravujeme novou lokalitu na výstavbu cca 30 rodinných 
Skutečnost 2022: Program úspěšně pokračuje. Každoročně se tento domků v Liberecké ulici (nad kotelnou).  
dotační program  uplatňuje v průměru u 10 rodinných domů. Taktéž Skutečnost 2022: Zastavovací studie je těsně dokončením.   
pokračuje „Fond oprav bytů a nebytových prostor“ a obnovilo se 
fungování fondu „kotelen“  28. Budeme nadále podporovat vznik nové obytné zóny v 

Chrastavě „60 rodinných domů”  v oblasti Polní ulice případně 
21. Budeme iniciovat vznik fondu „Za Chrastavu krásnější“, její oddělené části 11 rodinných domů. 
který by umožnil přispět na opravy fasád  domů v historické Skutečnost 2022: Došlo k prodeji oddělené části 11 rodinných 
části Chrastavy. domů, které investor připravuje k realizaci výstavby (je vydáno 
Skutečnost 2022: Fond skutečně vznikl pod názvem „Fond fasáda“ rozhodnutí na inženýrské sítě).  Zbylá část se nadále připravuje k 
a je zaměřen nejen na historickou část města, ale na město celé. prodeji.   
Navíc program úspěšně pokračuje. Každoročně se tento dotační 
program  uplatňuje u řady  rodinných domů. 

29. V zájmu rozvoje okrajových částí města chceme zachovat 
22. Budeme nadále pečovat o zeleň na městských pozemcích a existenci osadních výborů v Andělské Hoře a Vítkově s finanční 
pokračovat v zakládání nových alejí  podél komunikací v podporou města, chceme rozvíjet další spolupráci i s občany 
extravilánu města  včetně opravy drobných památek.  částí Víska a Vysoká.  
Skutečnost 2022: O zeleň se snažíme pečovat opravdu důsledně. Skutečnost 2022: Existence osadních výborů je samozřejmě 
Byla vysázena alej na Vysokou a podél spojovací cesty mezi zachována (a finančně městem podporována), předsedové obou 
Vítkovem a Václavicemi. Byla zhotovena a slavnostně odhalena osadních výborů jsou členy zastupitelstva města. Snažíme se 
busta 1. československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, spolupracovat i s občany Vísky a Vysoké. 
opraveny a udržovány sakrální památky jako křížek na návsi v 

30. Budeme nadále rozvíjet spolupráci s partnerskými městy Andělské Hoře.  
Lwówek Śląski v Polsku a Eichstätt v Bavorsku. Chceme, aby 

23. Další zkvalitňování služeb města v odpadovém nadále trvala spolupráce škol, konaly se fotbalové turnaje 
hospodářství, rozšíření služeb sběrného dvora a míst na našich měst a probíhala spolupráce v kulturní oblasti. 
separovaný odpad. Skutečnost 2022: Do doby koronavirové celosvětové krize 
Skutečnost 2022: Dokončili jsme modernizaci areálu sběrného partnerská spolupráce probíhala standardně. Covid 19 a s ním 
dvora včetně rekonstrukce provozní budovy. V areálu bylo otevřeno spojená vládní nařízení a omezení ve všech třech zemích jí 
Re-Use centrum (bazárek). Navýšili jsme počet nádob na ochromila. Podařilo se však alespoň zachovat kontakty vedení 
separovaný odpad. všech měst a to především dálkovým spojením. Přes výše uvedená 

zásadní omezení město Chrastava mohlo uvítat nového primátora 
24. Provedeme změnu využití části plochy uzavřené skládky partnerského města Eichstätt přímo v Chrastavě při vzpomínkové 
odpadů Vítkov pro další potřeby města. Zpevnění plochy akci na povodně 2010.    
komunitní kompostárny a vytvoření kvalitního skladovacího 
prostoru  stavebního materiálu a stavebních hmot pro potřeby 
města a jeho občanů.  31. Budeme usilovat o maximální otevřenost a o propojení s ob-
Skutečnost 2022: Rekultivace skládky byla ukončena a plocha je čany našeho města. Proto budeme i nadále pořádat pravidelné 
připravena pro další využití. V další části je kompostárna, ke které se diskusní večery s občany aneb "Večery se starostou", zaměřené 
zpevnila příjezdová cesta, vytvořila se plocha pro deponování vždy na konkrétní oblasti života v našem městě. S občany 
stavebních materiálů a hmot.  budeme nadále komunikovat on-line prostřednictvím 

diskusního fóra a facebooku, budeme nadále zveřejňovat zápisy 
25. Budeme usilovat o průběžnou opravu městských objektů, zastupitelstva včetně všech příloh na internetu, budeme nadále 

Životní prostředí

Rozvoj spolupráce uvnitř i vně města  

Otevřenost města a informovanost občanů 

Péče o městské objekty, podpora bydlení
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zveřejňovat chrastavské události na internetu a v Chrastav- orgány). 
ských listech. Umožníme všem občanům našeho města i Skutečnost 2022: Naše město bylo obdobně jako stovky či možná 
bezproblémové zveřejnění názorů kritických až velmi kritic- tisíce jiných obcí a města napadeno energetickými společnostmi 
kých. V důležitých otázkách jsme připraveni pořádat veřejné Amper Market a Energie Pro. Soudní spory město s oběma 
ankety a respektovat jejich výsledky i v případech, kdy výsledek společnostmi pravomocně vyhrálo a ukázalo tak cestu i dalším 
bude rozdílný od našeho mínění. napadeným obcím a městům. 
Skutečnost 2022: Všechny body otevřenosti se během celého 
volebního období plně uplatňovaly s výjimkou „večerů se sta- 34. Uděláme zákonnou cestou vše proto, aby v Chrastavě již 
rostou“, které byly po dobu koronavirové krize omezeny. nikdy nevznikala žádná ghetta sociálně vyloučených osob. 

Naším dlouhodobým cílem, který se nám bohužel dosud 
32. Budeme nadále provozovat TV Chrastava jako médium nepodařilo splnit,  je dosáhnout i definitivního odstranění 
propagující populární formou město Chrastavu a jeho občany, (demolice) někdejší ubytovny hrůzy (Kováku). 
jejich radosti a strasti. Na druhou stranu zachováme i Chra- Skutečnost 2022: Nekonečná pře se snad chýlí ke konci. Kovák sice 
stavské listy, které si vybudovaly za svoji téměř ¼stoletou ještě stojí, nicméně o pozemek projevila vážný zájem společnost 
existenci velkou popularitu mezi chrastavskými občany. Lidl. Pokud se jí podaří dosáhnout tzv. územního rozhodnutí (v 
Skutečnost 2022: Tv Chrastava nadále zůstává ojedinělým jevem současnosti řeší problémy s podzemním potokem), Kovák odkoupí a 
mezi městy obdobné velikosti a my jsme na ní pyšní. Nadále zdemoluje. Ale i kdyby se jí to nepodařilo (což nepředpokládáme), 
nepřetržitě  vydáváme  i  Chrastavské  listy. ghetto sociálně vyloučených osob by na daném místě vzniknout 

nemohlo, protože se podařilo dosáhnout pravomocné změny 
územního plánu a na daném místě může být jen obchod (prodejní 

33. Chceme nadále úspěšně bránit zájmy a pozici města i v pří- zóna nikoli místo k bydlení).  
padných sporech se státními orgány (viz čtyři výhry u Ústavního 
soudu, úspěšné využití všech právních prostředků při bránění                   V březnu 2022  –  Starostové pro Liberecký kraj - Chrastava        
zájmů a postupů města ve věci případných sporů s dotačními 

Deklarativní stanoviska

internetovou verzi Chrastavských listů najdete na www.chrastava.cz
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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

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

   


	Stránka 1
	Stránka 2
	Stránka 3
	Stránka 4
	Stránka 5
	Stránka 6
	Stránka 7
	Stránka 8
	Stránka 9
	Stránka 10
	Stránka 11
	Stránka 12
	Stránka 13
	Stránka 14
	Stránka 15
	Stránka 16
	Stránka 17
	Stránka 18
	Stránka 19
	Stránka 20
	Stránka 21
	Stránka 22
	Stránka 23
	Stránka 24
	Stránka 25
	Stránka 26
	Stránka 27
	Stránka 28

