
Ve druhém květnovém týdnu se do Vítkovské ulice opět vrátí konce října. V souvislosti se stavbou se obyvatelé musí připravit na 
stavbaři. Loni tady skočily práce na výstavbě splaškové kanalizace, dopravní omezení. Ulice se bude opravovat ve dvou etapách, úseky, 
letos přijde na řadu oprava povrchu a vybudování chodníku. na kterých se bude aktuálně pracovat, budou zcela neprůjezdné. 
V rámci stavby se opraví zhruba kilometr silnice včetně opěrných Příjezd pro rezidenty se radnice bude snažit zajistit v maximální 
zdí a propustků, vybuduje se 900 metrů chodníku a dvě autobusové míře v závislosti na aktuálně probíhajících pracích. Objízdné trasy 
zastávky. Nové bude i veřejné osvětlení. Práce přijdou celkem na budou vyznačeny dopravními značkami. O přesných termínech 
zhruba 33 milionů korun. Rekonstrukce je společnou akcí města a zahájení jednotlivých etap a s tím souvisejících omezeních bude 
Libereckého kraje. Kraj uhradí téměř 23 milionů za opravu silnice. město průběžně informovat na svém webu. Objízdné trasy budou 
Město zaplatí chodníky, zastávky a osvětlení. Podíl města je více vyznačeny dopravními značkami. Na straně 2 přinášíme podrobný 
než 10 milionů korun, přičemž 4,8 milionu pokryje dotace z In- přehled.
tegrovaného regionálního operačního programu. Hotovo má být do                                                                                          Věra Baumgartnerová
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Objízdné trasy během rekonstrukce Vítkovské ulice

Co se děje pod Hasičským muzeem?

I. etapa  –  předpokládaný termín 05/22 – 08/22 II. etapa  –  předpokládaný termín 08/22 – 10/22
V I. etapě dojde k uzavírce části Vítkovské ulice, od odbočky na Ve II. etapě dojde k uzavírce ulice Vítkovské od odbočky do ulice 
Dolní/Horní Vítkov po odbočku do ulice Sportovní. Sportovní po odbočku do ulice Školní.

Objízdná trasa pro osobní vozidla do 3,5 t a linkové autobusy: Objízdná trasa pro linkové autobusy:
- ulicí Vítkovskou do ulice Sportovní, ulicí Sportovní na rozcestí - souběžnou komunikací v parku do ulice Sportovní, dále pak ulicí 
(silnice 27252) a dále pak směrem Horní/Dolní Vítkov nebo Vítkovskou
Václavice

Objízdná trasa pro osobní vozy do 3,5 t a nákladní vozy:
Objízdná trasa pro nákladní vozidla: - směr Dolní/Horní Vítkov - Frýdlantskou ulicí směr Nová Ves, 
- směr Dolní/Horní Vítkov – Frýdlantskou ulicí směr Nová Ves, Mníšek,Albrechtice u Frýdlantu a Horní/DolníVítkov
Mníšek, Albrechtice u Frýdlantu a Horní/Dolní Vítkov

- směr Václavice - nájezd na E442 směr Hrádek nad Nisou, dále pak 
- směr Václavice – nájezd na E442, směr Hrádek nad Nisou, sjezd sjezd Bílý Kostel nad Nisou, v Bílém Kostele nad Nisou směr 
Bílý Kostel nad Nisou, v Bílém Kostele nad Nisou směr Pekařka Pekařka, Václavice

Protože město v blízké budoucnosti přijde z důvodu výstavby tráva. První akce se tak na ní uspořádají pravděpodobně až v 
prodejny Lidl o prostor na louce za hasičárnou, kterou využívají příštím  roce.
hasiči pro svá cvičení, a pořádají se tu kulturní akce, bylo potřeba Věra Baumgartnerová
zajistit místo jiné. Volba padla právě na prostor pod hasičským 
muzeem, který po léta sloužil zahrádkářům. S nájemci zahrádek 
radnice ukončila smlouvy a nabídla jim možnost pronájmu v jiné 
lokalitě. 
V zimních měsících se pod muzeem kácely stromy, teď na jaře tam 
probíhají terénní práce. Celý povrch se srovná a naveze se další 
zemina, díky které se plocha zvýší na úroveň cesty vedoucí z Po-
břežní ulice zadem kolem muzea směrem k DPS. Podobným 
způsobem se upraví i prostor za cestou. Na závěr se celá plocha 
zatravní. Výsledkem bude nový multifunkční prostor, kam se 
přesune dění z louky za hasičárnou. Terénními úpravami ale práce 
neskončí. Radnice plánuje výhledově také přístavbu hasičského 
muzea. Díky ní se rozšíří prostory pro expozici hasičské techniky. 
Zároveň vznikne sociální zázemí, jako jsou toalety, šatny pro 
účinkující apod.,  které  bude  možné  využívat při kulturních akcích. 
V současnosti běží přípravné práce před zpracováním projektové 
dokumentace. Po jejím dokončení se budou hledat možnosti 
získání dotace na tento projekt, což bude podmínkou jeho 
realizace. Kdy se začne s přístavbou muzea, tedy zatím není jasné. 
Vše bude záležet na financích.
Terénní úpravy prostoru mají skončit do léta. Než se nová louka 
začne využívat, bude potřeba nějaký čas, aby se dobře uchytila 
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Nový bytový dům OSBD na sídlišti nebude

Přestavba koupaliště finišuje

Záložní zdroj pro centrální vytápění

Velmi nerad bych se mýlil, ale v tuto chvíli považuji za jisté, že nový 
bytový dům OSBD na Střeleckém Vrchu nebude.  Město Chrastava 
vyjádřilo dne 22. listopadu 2021 zásadní nesouhlas s výstavbou 
tohoto domu a vydalo své stanovisko. 
Zástupce investora, navzdory zápornému stanovisku města, 
požádal příslušný silniční správní úřad o souhlas s napojením na 
komunikace města, což úřad právě z důvodu záporného stano-
viska, i s odkazem na nález Ústavního soudu, zamítl. Proti tomuto 
rozhodnutí se investor neodvolal a rozhodnutí tak nabylo právní 
moci. Dle mého názoru to znamená, že výstavba předmětného 
domu na daném místě již nebude moci být nijak realizována, 
protože bez možnosti napojení se na komunikace města (což jsou 
nejen přilehlé silnice, ale i chodníky) stavba ztrácí smysl. Uspět by 
nemohla ani případná žaloba u soudu, neboť navrhovatel nevyčer-
pal všechny řádné prostředky (neodvolal se). 

     Michael Canov, starosta  města 
                                                                    

Na koupališti v Chrastavě se blíží k závěru práce na jeho přestavbě. nová nádrž napouštěná z Vítkovského potoka je zmenšená na po-
Projekt, který mimo jiné řeší problém s kolísavou kvalitou vody, má lovinu, což umožní lepší výměnu vody. Na uvolněném místě už děl-
menší zpoždění, na sezónu ale bude vše připravené. Původní beto- níci vybudovali novou nádrž s nerezovou vanou, která bude napá-

jená pitnou vodou, případně vodou z vrtu. Její rozměry jsou 20 x 8 
metrů. Součástí je i 30 cm hluboké brouzdaliště a vodní prvky pro 
děti. 
V těchto dnech už bagry a buldozery pracují na úpravě terénu. Díky 
tomu by mělo být v areálu víc místa na trávníku. Ten bude možné 
využít prakticky hned po otevření koupaliště. Část plochy totiž po-
kryjí travní koberce a nebude nutné čekat, až vzejde vysetá tráva. 
K odpočinku bude sloužit i betonové molo vedle přírodní nádrže. 
Drobnou úpravou projde také zázemí koupaliště. Počítá se s výmě-
nou dveří u toalet, oken, sprch a podobně. Návštěvníky uvítá i nové 
dláždění. 
Rekonstrukce přijde na bezmála 30 milionů korun. Město ji hradí 
plně ze svého rozpočtu. Práce mají skončit na přelomu května a 
června. Od 10. června bude koupaliště otevřené pro veřejnost. 
Slavnostní otevření s kulturním program se plánuje na 17. červen. 
                          Věra Baumgartnerová, informační a mediální referent

Vzhledem k válečnému napadení Ukrajiny Ruskou federací, který Město chce současně připravit energetickou koncepci, která by 
má dopad na ceny plynu, plánuje Město zřízení záložního způsobu měla z dlouhodobého hlediska vyřešit otázky spojené především s 
centrálního vytápění lehkými topnými oleji (LTO). Pokud se podaří centrálním vytápěním (jak a čím a zda vůbec). To vše po 
vyřešit potřebnou administrativu, a já věřím tomu, že ano, bude zapracování výsledků energetické koncepce do územního plánu a 
vytápění LTO připraveno již v nejbližší topné sezóně. A v případě následně do praxe. 
dramaticky vysokých cen plynu, resp. kdyby došlo k úplnému Na toto téma bude i večer se starostou v pondělí 23. května ve velké 
ukončení jeho odběru z Ruské federace ze strany České republiky, zasedací místnosti.                  
bude využito.                                                                                                       Michael Canov 

O tom, jaká je situace města po energetické stránce se zaměřením na sídliště Střelecký 
vrch a veřejný sektor, budou s návštěvníky večera diskutovat spolu se mnou tajemník 
MěÚ Ing. Miroslav Chvála, vedoucí OVÚS MěÚ pan Martin Janoušek a jako hosté 
představitelé  firmy VE s.r.o. panové Petr Vedral a Václav Renčín.  
Setkání se koná v pondělí dne 23. května 2022 od 17:00 hodin ve velké zasedací 
místnosti  budovy radnice. 

Vážení spoluobčané,

dovoluji si Vás pozvat na sto osmdesátý první ,

      na téma „ENERGETICKÁ SITUACE MĚSTA se zaměřením na sídliště 
                   Střelecký Vrch a veřejný sektor.”

VEČER SE STAROSTOU

Těším se na Vaši účast.                Ing. Michael   C a n o v, starosta
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Usnesení z Rady města Chrastava č. 2022/7 dne 4. dubna 2022

Usnesení ze Zastupitelstva města Chrastava dne 11. dubna 2022

Rada města na svém zasedání projednala a usnesla se takto: - s c h v á l i l a
-   s c h v á l i l a na základě žádosti poskytnutí účelové dotace z FONDU VODA panu 
zřízení věcného břemene na pozemku par. č. 1500, v k. ú. Chrastava Antonínu Majerovi, bytem Vítkovská 144, 463 31  Chrastava, v sou-
I, ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., jímž dojde k zajištění ladu se schválenými pravidly
strpění umístění, zřízení a provozování stavby „REKO MS Chrastava - s c h v á l i l a
– Revoluční 399, číslo stavby: 7700103719“, vč. návrhu smlouvy o na základě žádosti poskytnutí účelové dotace z FONDU VODA 
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj. SBS/4/2022 manželům Jaroslav Petráček a Terezie Petráčková, oba bytem 
- z r u š i l a                           Vítkovská 568, 463 31  Chrastava, v souladu se schválenými 
své usnesení č. 2022/05/III ze dne 14. března 2022 z důvodu pravidly 
doplnění podmínek před zveřejněním záměru pronájmu - s c h v á l i l a
- s c h v á l i l a       na základě žádosti poskytnutí účelové dotace z FONDU VODA 
záměr pronajmout část objektu č. ev. 32 ve Sportovní ulici, obec manželům Adéle Čandové a Lukáši Čandovi, oba bytem Vítkovská 
Chrastava, který je součástí pozemku par. č. st. 531 – objekt 568, 463 31  Chrastava, v souladu se schválenými pravidly
občanské vybavenosti, v k. ú. Chrastava I za účelem prodeje - s c h v á l i l a
rychlého občerstvení v souladu s obecně závaznými předpisy, a to na základě indikativní nabídky založení rezervních bankovních 
po dobu letní plavecké sezóny (od 10. 6. 2022 do 15. 9. 2022) účtů u společnosti Komerční banka, a.s., se sídlem Na Příkopě 33 
-  z r u š i l a                           čp. 969, Praha 1, PSČ 114 07, IČO 45317054
své usnesení č. 2021/06/VIII odst. 1 ze dne 7. dubna 2021, záměr Smlouva o zřízení a vedení běžného účtu a Smlouva o přímém 

2 bankovnictví, pronajmout část pozemku par. č. 379/5 o výměře cca 100 m – 
Smlouva o spořicím účtu s výpovědí s aktuální úrokovou sazbou ostatní plocha, v k. ú. Dolní Chrastava z důvodu žadatelkou v ter-
3,39 % p.a.mínu nedoloženého souhlasného stanoviska správce vodního toku 
Smlouva o termínovaném vkladu s individuální pevnou úrokovou - s c h v á l i l a
sazbou – na 6 měsíců s úrokem 3,74 % p.a.návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci akce „Úpravy 
- v z a l a   n a   v ě d o m íkoupaliště Chrastava“ se zhotovitelem:  BERNDORF BÄDERBAU 
zápis č. 2022/3 z jednání bytové a sociální komise ze dne 22. 3. s.r.o., Bystřice 1312, 739 95  Bystřice, IČO: 25855247 
2022 - p r o j e d n a l a   a   d o p o r u č i l a   s c h v á l i t
- r o z h o d l a 1.  změnu rozpočtu a investičního plánu – rozpočtové opatření na 
uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší panu Juraji Demeterovi rok 2022 dle ust. § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
- r o z h o d l a pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší panu Jiřímu Augustovi - s c h v á l i l a

na základě žádosti poskytnutí účelové dotace z FONDU VODA paní - s c h v á l i l a 
Ing. Daně Svobodové a panu Jaroslavu Špetlovi, oba bytem Ceník č. 1/2022 –  Chrastavských listů a inzerce 
Vítkovská 283, 463 31  Chrastava, v souladu se schválenými 
pravidly 

                       
 

 

 

 

ZM na své schůzi projednalo a usneslo se takto: Chrastava, spolek, Turpišova 292, 463 31 Chrastava, IČ 467 44 657, 
jako příspěvek na zajištění části vlastního podílu dotační akce -  schválilo
„volejbalové a tenisové hřiště“ v prostoru Sportovního areálu v návaznosti na své usnesení 2021/06/IV ze dne 13. prosince 2021 
Turpišova 292, Chrastava, ve výši až 657.000,-- Kč  koupi části pozemků par. č. 58/2, 583/ a st. 44 o celkové výměře 

205 m2 – ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 275- -  schválilo
1304/2021 (příloha č. 1a k originálu usnesení), nově označeno par. na základě žádosti darovací smlouvu DR/3/2022 – poskytnutí 
č. 299, v k. ú. Chrastava II, od společnosti Vzduchotechnik s r. o., za finančního daru pro Domov pokojného stáří – Domov sv. Vavřince v 
cenu 20.500,- Kč a náklady spojené s koupí, vč. návrhu kupní Chrastavě spadající pod Charitu Liberec, Uhlířská 424/7, 460 01 
smlouvy čj. K/4/2022 Liberec – Liberec XI-Růžodol I, IČ 265 20 699 ve výši 150.000,-- Kč 

- schválilo - schválilo
v návaznosti na usnesení č. 2021/05/V ze dne 18. října 2021 na základě žádosti darovací smlouvu DR/4/2022 – poskytnutí 
Dodatek č. 1 čj. RU/7/2022 ke Směnné smlouvě č. 25/2021/Kz- finančního daru panu Prof. Ing. arch. Martinu Rajnišovi, roč. 1944, 
36210 ze dne 1. listopadu 2021 uzavřené mezi městem Chrastava bytem Úvoz 228/5, Malá Strana, 118 00 Praha 1 ve výši 50.000,-- 
a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, Kč za podporu a propagaci Města Chrastava ve své dvojjazyčné 
jímž dojde k narovnání finančního vyrovnání rozdílu ve výši 4.150,- knižní publikaci „Huť architektury Martin Rajniš“ 
Kč mezi znaleckými posudky - schválilo
- schválilo návrh 1. změny rozpočtu a investičního plánu – rozpočtové 
na základě žádosti a v souladu se schváleným rozpočtem na rok opatření na rok 2022 dle ust. § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o 
2022 poskytnutí neinvestiční účelové dotace TJ Spartak Chrastava, rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
spolek, Turpišova 292, 463 31 Chrastava, IČ 467 44 657, na opravy předpisů
a udržování sportovišť, které jsou ve vlastnictví TJ Spartak  -  schválilo
Chrastava, ve výši 200.000,-- Kč a ) rozdělení grantu města Chrastavy pro rok 2022 na podporu 
-  schválilo rozvoje sportovní, kulturní, spolkové činnosti a cestovního ruchu 
na základě žádosti poskytnutí investiční účelové dotace TJ Spartak b) na základě žádosti o dotaci z Grantu města Chrastava pro rok 
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Projekt „Přiblížení a propagace kulturně-přírodního dědictví kulturního a přírodního dědictví. Žádost o dotaci z Programu 
Świerzaw y a Chrastav y“,  registrační  č íslo projektu:  Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014–2020 byla úspěšná a 
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0003038, je novým společným podařilo se nám tak získat podporu ve výši 85 %  z celkových 
přeshraničním projektem, ve kterém se s polským městem uznatelných výdajů projektu, které činí téměř 71.000 EUR. 
Świerzawa zaměříme na rozvoj, přiblížení a propagaci objektů Město Chrastava v rámci aktivit projektu rozvine potenciál 

městského parku u městské tržnice, který je přirozenou spojnicí s 
historickým centrem města. V prvé řadě se projekt zabývá 
obnovou parkové zeleně. Čtyři vzrostlé stromy jírovce maďalu 
prošly odborným posouzením, které zjistilo nutnost provést 
redukční řez dvou jedinců a zdravotní řez dalšího jedince. Poslední 
strom jírovce maďalu byl pro svůj špatný zdravotní stav 
vyhodnocen jako nebezpečný a v následujících dnech proběhne 
jeho pokácení. Projekt počítá také s výsadbou nové zeleně - keřů, 
okrasných travin a vysazením 1 stromu polským partnerem (dub 
letní) a jeho opatření kovářskou ochranou. Tento strom bude 
vysazen na znamení výborné přeshraniční spolupráce a úspěšného 
partnerství obou měst.
Projekt se dále zabývá nutnou opravou zpevněných ploch, 
nahrazení stávající betonové dlažby žulovými kostkami a 
zhotovení perkové pěšiny se zasakovacími průlehy pro podporu 
zadržování vody v krajině. V rámci zvýšení bezpečnosti a s ohledem 
na úsporu elektrické energie dojde k výměně stožáru a lampy 
veřejného osvětlení. Na závěr projektu bude zpracována a insta-
lována výuková tabule přibližující přírodní přednosti parku v česko-
polské jazykové mutaci. 
Celkové náklady české části projektu činí téměř 38.000 EUR.

Město Świerzawa, náš partner v daném projektu,v rámci aktivit 
rozvine potenciál kulturní památky - románského kostela sv. Jana a 
Kateřiny ve Świerzawě, plnícího roli muzea středověkých 
nástěnných maleb a to cestou digitální vizualizace v podobě 
"virtuální reality" (čili trojrozměrného obrazu imitujícího realitu) 15 
nejcennějších prvků kostela - zejména barokního oltáře, jež se 
dnes nachází v poznaňském kostele a špatně viditelných 
středověkých fresek a polychromií prostřednictvím vytvoření 
aplikace s polsko-českým obsahem / tj. virtuální prohlídky s 15 
vytvořenými vizualizacemi "VR" a zároveň nakoupí brýle pro 
virtuální realitu pro přehrávání/čtení aplikace. Dále bude kostel 
vybaven dřevěnými expozičními stojany na turistické propagační 
materiály obou partnerských měst a jejich okolí. Celkové náklady 
polské části projektu činí 33.000 EUR.

Věříme, že projekt „Přiblížení a propagace kulturně-přírodního 
dědictví Świerzawy a Chrastavy“ přispěje ke zvýšení atraktivity 
městských oblastí a bude v mnoha směrech inspirativní.
                                                Ing. Lenka Čermáková, ORM MěÚ Chrastava

Zahájení přeshraničního projektu „Přiblížení a propagace
kulturně-přírodního dědictví Świerzawy a Chrastavy”

2022 na podporu rozvoje kulturní, sportovní, spolkové činnosti a - schválilo
cestovního ruchu a na základě schváleného rozdělení Grantu na základě žádosti poskytnutí účelové dotace z FONDU FASÁDA 
zastupitelstvem města Chrastava poskytnutí neinvestičních manželům Johnny Krňanský a Ing. Gabriela Krňanská, oba bytem 
účelových dotací a k tomu příslušné smlouvy takto: Ještědská 594, 463 31 Chrastava, v souladu s pravidly fondu 
a) s TJ Spartak Chrastava, spolek (oddíl volejbalu/nohejbalu), HFO/VP/1/2022/FF/Sl
Turpišova 292, 463 31 Chrastava, IČ 467 44 657, ve výši 100.000,-- - schválilo
Kč, smlouvu o spolupráci při nadstandardním zajištění dopravní 

obslužnosti Libereckého kraje na období roku 2022 – 2023, č. b) s Tělocvičnou Jednotou SOKOL CHRASTAVA, náměstí 1. máje 1, 
OLP/578/2022463 31 Chrastava, IČ 442 23 927, ve výši 60.000,-- Kč,
 c) se Sborem Jednoty bratrské v Chrastavě, Bezručova 503, 463 31 

Chrastava, IČ 467 45 815, ve výši 90.000,-- Kč,

Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu Nisa.
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Město Chrastava vlastní zhruba 220 ha lesů. Rozkládají se na Město nemá žádné pracovníky vyčleněné na údržbu lesa. Přesto, že 
celkem šesti katastrech. Nejrozsáhlejší lesní majetek má město na by podle ing. Chládka dva lesní dělníky „uživilo“, není o tuto práci 
Ovčí Hoře (cca 120 ha) a na Mlýnici (cca 60ha), další menší celky se mezi lidmi zájem.
nacházejí v Horní Chrastavě u traktorky, ve Vítkově u Pětistovky, na 
kopci na Kohoutím vrchu a dalších místech. Lesní majetek 
Chrastavy je historické vlastnictví. Jsou to například i příděly po 
odsunutých Němcích, které na město přešly v roce 1945. V sou-
časnosti město žádné lesy nekupuje ani neprodává. Pouze směňuje 
menší pozemky s Lesy ČR pro takzvané zcelování držby. O správu 
městských lesů v Chrastavě se stará odborný lesní hospodář ing. 
Jiří Chládek. V současnosti je jeho největším úkolem obnova lesa po 
kůrovcové kalamitě.

Peníze na hospodaření v lese získává město primárně z prodeje 
dřeva. Nemalou část zdrojů tvoří ale i příspěvky od státu, který 
tímto způsobem podporuje vlastníky lesů a  kompenzuje jim to, že 
s lesem nemohou nakládat, jak se jim zlíbí. Les totiž plní nejen 
hospodářskou funkci, ale i funkci celospolečenskou. V některých 
lesích se proto hospodaří s ohledem na potenciální možnost 
rekreace. Méně se těží a více se pracuje na úpravě lesa tak, aby 
sloužil lidem. V Chrastavě jsou tyto lesy tzv. zvláštního určení 
například na Ovčí hoře. Od podzimu loňského roku tady nejen 
turistům slouží nové odpočinkové místo s altánem a informačními 
cedulemi, odkud je překrásný výhled na Chrastavu. Porost mezi 
sídlištěm na Střeleckém vrchu a rychlostní komunikací je zase 
lesem účelovým, který kromě rekreační funkce plní i funkci hlukové 
bariéry. I tady se plánují úpravy, jako například více druhová 
výsadba, úprava cest nebo vybudování povalových chodníků. 
Nakládání s lesem se řídí zákonem o lesích, který je jedním z 
nejpřísnějších v ČR. Ani vlastník lesa v něm nemůže dělat všechno, 
co by chtěl. Nemůže si ho dokonce ani oplotit a zakázat nám vstup 
do něj. V lese máme také právo sbírat pro vlastní potřebu lesní 
plody nebo klestí. Proto pokaždé, když vstoupíme do lesa, měli 
bychom mít na paměti, že se nacházíme na cizím území, a podle 
toho se chovat. Les v podobě, v jaké ho známe, neroste sám od 
sebe. Stojí za tím obrovské úsilí a péče lidí, kteří les a práci v něm 
milují. Stejně, jako náš lesní hospodář ing. Chládek, který říká, že 
obnova poničeného lesa je práce pro tři generace. Je proto na nás Stále převažující dřevinou v chrastavských lesích je smrk. 
všech, v jakém stavu toto historické dědictví předáme dál. Stejnověké smrkové monokultury ovšem postupně nahrazuje 

                                                                      Věra Baumgartnerovápestřejší druhová skladba. Jen za posledních 10 let klesla výměra 
smrku o 10 ha ve prospěch ostatních dřevin, zejména buku, dubu a 
jedle. V případě, že se vyskytne škůdce na jedné dřevině, pomůže 
větší druhová pestrost tomu, aby les zůstal zachován a nevznikly 
masivní holiny, jako v případě kůrovcové kalamity a následné 
nucené těžby v předchozích dvou letech. 
Nejvíce rozvrácen kůrovcovou a větrnou kalamitou je les na Mlýnici, 
který býval nejhezčím lesem v majetku Chrastavy. V současnosti 
tady můžeme vidět rozsáhlé holiny po vytěžení poškozených a 
napadených stromů. 
Práce na obnově lesa zahrnují těžbu, následnou kultivaci vytěžené 
plochy, její zalesnění a dlouholetou péči o kultury. Ta spočívá mimo 
jiné i v odstraňování buřeně, tedy masivního růstu trávy, ostružiní, 
maliní a keřů, které pokud malé stromky přerostou, stíní jim a 
odčerpávají potřebnou vláhu. Sazenice se musí chránit také před 
zvěří. Natírají se chemickou látkou, která zvěř odpuzuje. Dražší, ale 
velmi efektivní variantou, jsou takzvané oplocenky, kam se vysoká 
zvěř nedostane, a stromky jsou chráněné. Veškeré potřebné 
činnosti v chrastavských lesích jsou zajišťovány dodavatelsky. 

Městské lesy
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Chrastavští hasiči v loňském roce získali převodem od Hasičského 
záchranného sboru Libereckého kraje starší cisternu Tatra 815. S 
ohledem na stáří vozu a prodělanou lehčí nehodu bylo potřeba 
zajistit její repasi. Toho se ujala společnost ANZA s.r.o. z Chlumce 
nad Cidlinou. Repase zahrnovala mimo jiné například výměnu 
palivových rozvodů, novou elektroinstalaci podvozkové části, 
výměnu všech olejových náplní motoru, výměnu poškozených 
krycích plechů nástavby, opravu koroze kabiny, nové blatníky a 
mnoho dalšího. Výměny se dočkala i otočná proudnice nebo rolety 
úložných prostor. Podvozková část byla opatřena novým 
protikorozním nátěrem, kabina i nástavba dostaly nový lak. 
Repase cisterny přišla na zhruba 1,2 milionu korun. Z Dotačního 
fondu Libereckého kraje město získalo 600 000 korun. Druhou 
polovinu uhradí ze svého rozpočtu. 

Cisterna do Chrastavy dorazila v prvním dubnovém týdnu. Hasiči se 
teď budou zaškolovat na práci s novým zařízením a odjezdí několik 
kondičních jízd. Do ostré akce by mohla nová cisterna vyrazit 
zhruba za měsíc.                     Věra Baumgartnerová

Chrastavští hasiči mají novou cisternu

Andělohorská ulice je poslední v centru města, která nemá chod-

ník. Protože jde o poměrně frekventovanou silnici, je jeho 

vybudování více než žádoucí. Po povodních v roce 2010 sice určitá 

možnost spolu s opravou silnice vybudovat i chodníky byla, 

nicméně pro přísné časové lhůty a nevyřešené souhlasy s vlastníky 

pozemků, se to nepodařilo. V současnosti jsou už pozemkové 

poměry z velké části vyřešené, a zbylé jsou v řešení. Obyvatelé 

Chrastavy se tak pomalu mohou začít těšit na nový chodník. 

Budovat se bude v úseku zhruba od panelového domu v Andě-

lohorské,  kde  naváže  na  stávající chodník,  až  k mostu přes Nisu 

u Andělské Hory. 

Radnice v nejbližších dnech zahájí práce na přípravě projektové 

dokumentace. Hotová má být v létě. Na projekt se město bude 

snažit zajistit dotace. Vhodný dotační titul se bude hledat z evrop-

ských i národních zdrojů. Pokud se podaří zajistit financování 

projektu, mohla by stavba začít už v příštím roce. 

                                                                                       Věra Baumgartnerová

V Andělohorské ulici se připravuje stavba chodníku

Beseda ve vítkovské knihovně
V pátek 8. dubna zaplnily knihovnu ve Vítkově děti z MŠ a ZŠ. Po 
téměř dvouleté pauze způsobené epidemií koronaviru přijela 
dětská spisovatelka Petra Martišková, která dětem představila 
svou novou knížku O velkém dobrodružství malého dráčka.
Děti měly možnost poznávat přírodu s dráčkem Smrčkem, 
prostřednictvím vyprávění o lese plném dráčků, kteří mají jména 
podle stromů v lese (Dubáček, Smrček, Borovičák…). Malý dráček 
chodí do školy, kde se učí poznávat rostliny a zvířátka lesa. Děti se 
tak seznámily se stromy, s jedovatými a jedlými houbami a lesními 
plody.
Závěrem se děti zapojily do soutěží o nejrychlejší a nejpomalejší 
zvířata. Beseda trvala necelou hodinu a všechny děti dostaly 
omalovánkový list o přírodě a záložku do knížky o dráčkovi. Pro 
školní děti byla připravena výstavka knih autorky a knihovna 
zakoupila do svého fondu dvě knihy, které si děti vybraly. Beseda se 
líbila a budeme se společně těšit na další setkání.
                                                                        Hana Matoušová - knihovnice
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V pondělí 28. března u příležitosti Dne učitelů proběhlo v Chrastavě třicet! Všichni jsme více nebo méně trpěli pod přepečlivým okem 
zástupce ředitele pana Khamla. Na konci každého týdne zkontro-předávání plaket Jana Amose Komenského. Práci chrastavských 
loval třídnice a naše zápisy v nich. Pečlivě vypsané nedostatky pedagogů tímto způsobem oceňuje město od roku 2009. Letos se 
tvořily na nástěnce jednu až dvě stránky strojopisu a příslušnou slavnostní akt po dvou letech, kdy se kvůli covidovým opatřením 
odstřiženou „nudli“ založenu v třídnici nebo výkazu. V paměti mi plakety předávaly v atriu Městského úřadu, vrátil do obřadní síně. 
zůstal jeden vzkaz: „Na straně 11 u jména otce žáka Kizljaka chybí Ocenění za dlouholetou práci ve školství získali tito pedagogové:
tečka nad j.“ Panu Khamlovi více stálo za to napsat celou větu, než 

In memoriam Jana Konrádová, za dlouholetou práci v základním 
za mne udělat jediný bod perem. Ale takovouto důsledností mne, a 

školství, Vladimír Cvrček, za dlouholetou práci v základním 
nejen mne, učil a naučil pečlivému a čitelnému zápisu dokumentu. 

školství, Kamila Škáchová, za dlouholetou práci v mateřském A pokud vím, tak jsme mu to nikdo a nikdy za zlé neměli.
školství. Když na školu přišel kolega Vodička, začal jsem psát, s ostatními 

nacvičovat a hrát divadelní představení pro odborářské oslavy. 
Životopisy oceněných tak, jak je sami, nebo jejich blízcí, poskytli Hrdě jsme tomu říkali opera, ale byly to vaudevillové zpívánky typu 
organizátorům slavnostního udílení plaket: „Babiččina krabička“.  Nacvičovali jsme to vždy před vyučováním a 

o velkých přestávkách, protože odpoledne jsme spěchali na ten 
autobus. Předváděli jsme to učitelům a zaměstnancům širého okolí Vladimír Cvrček
zpravidla v Zátiší v Luhu, později v tehdy novém a moderním Jak jsem učil, vychovával a zlobil v Chrastavě
Kováku. Již jen nadpisy stojí za zmínku: Červená Karkulka, Profesní životopis je vždy suché čtení, a to i když obsahuje košatící 
Perníková chaloupka jako detektivka (kdopak asi hrál Holmese a se dění v jediném oboru, v mém případě učitelském. Pokusím se k 
kdo dr. Watsona?), Prodaná nevěsta po deseti letech, UFO-opera němu připsat několik perliček dotýkajících se mého vztahu k 
Kolik je na nebi hvězdiček, tolik ti posílám hubiček. Hra V objetí Chrastavě.
Amazonky uváděla na pravou míru legendu o Vinnetouovi a Old Po vojně a ročním působení v Liberci jsem dostal umístěnku na ZŠ 
Shaterhandovi: Ve skutečnosti to byl Olda Šetrný ze Sempry Praha Chrastava, nám. 1. máje. Správně zvědav jsem se tam koncem 
milující vinné thé neboli svařák. Regionu se bezprostředně týkal prázdnin vydal představit se a obhlédnout situaci. Po vystoupení z 
závěr ságy Přemysloveis, kde bratři ve při Chrudoš a Šťáhlav byvši busu jsem se přítomného pána ptal, kudy ke škole. Ukázalo se, že 
Libuší vykázáni od vyšehradského dvora proklamují: „… my pán je kantor, který sem až do nynějška dojížděl, ale nyní jej 
půjdem, půjdem na sever a založíme, ber kde ber, pro potomky a konečně přeložili zase do Liberce.
pro slávu na Jeřici Chrud-Šťavu…“„Jak dlouho jsi dojížděl?“ ptal jsem se. „Sedm let,“ zněla odpověď.
Těch divadelních kusů bylo víc, ale kromě toho jsem v Chrastavě „Sedm let!“ zoufal jsem si, „to na mně poroste mech a lišejníky!“
také učil matematiku, fyziku a chemii. Pomáhal jsem si, jak se dalo. Dojížděl jsem pak těch let osmnáct. Když se mne někdo s útrpností 
Jednou jsem při fyzice trpěl přítomností soudružky inspektorky ptal, proč stále zůstávám v Chrastavě, odbýval jsem jej protitahem: 
doprovázené panem ředitelem. Když jsem ze sebe sklepal „Nejprve mi řekni výhody Liberce, já ti pak povím, proč jsem stále v 
nervozitu, zeptal jsem se žáků: „Baví vás to ještě? Mne ne. Budeme Chrastavě.“ Obvykle následovalo rozpačité mručení. Měsíční 
si povídat pohádku, chcete?“ Ředitelský kukuč začal být jízdenka autobusu ČSAD přišla levněji, než MHD, navíc jsem k 
nebezpečný, inspektorský zvědavý. „Zasadil dědek řepu, vyrostla tehdejší zastávce ČSAD na Sokolovském náměstí měl blíže než na 
řepa veliká, převeliká.“ A jak se k dědkovi přidávali pomocníci, většinu zastávek Dopravního podniku Liberec. Pravda, člověk se 
uvědomil jsem si, že inspektorka je ruštinářka a přešel jsem: „… musel vmáčknout do jednoho ze tří spojů už před sedmou ráno, ale 
kóška za vnučku, vnučka za bábku,…“ Když jsme řepu vytáhli, odpoledne jsme zato museli zpět nejpozději v 16:30, pan ředitel 
oznámil jsem logický závěr: „no, a tohle je skládání sil, teď si to Bradáč na to brával ohled a odpolední porady nedělal dlouhé a 
namalujeme.“ Později mi při rozboru hodiny inspektorka řekla: končil je přesně. Věděl, že by mu polovina sboru utekla na autobus.
„Soudruhu Cvrčku, ten akcent byl příšerný, ale já poprvé v životě Do Chrastavy nás téměř současně přišlo několik a drželi jsme 
pochopila skládání sil.“„mladou partu“ - Mrklasová, Novotná, Adolfová, Žalská, Lánská, 
Skoro pořád jsem byl třídním a bavilo mne to. V útlém věku jsem Pelikánová…, jen rozumný, rozvážný, rozšafný a pracovitý 
stihl skautování, některé jeho metodické prvky jsem uplatňoval v František Vydra se k nám snažil přidat marně. Vždyť mu už bylo 
třídnictví a kolem roku 68 jsme chvíli „skautovali nahlas“. Kolega 
Vodička jakožto geograf jezdil s žáky do Českého středohoří a na 
Slovensko, já zase chodil pěšky po okolí a hrál celoroční hry. Jednou 
jsme udělali experiment a na Velký pátek „o pašijí hlase“ se vydali 
na Hamrštejn, ale skála nic, poklad taky nic. Na školní výlety bylo 
možno čerpat dva dny, čerpával jsem proto pátek a pondělí, jídlo 
jsme nosili s sebou a táhli pěšky třeba z Chrastavy přes Kryštofák, 
Ještěd a Pláně na Sychrov, kde měl kdosi z rodičů chalupu. Pobyli, 
pohráli a zpátky jeli vlakem. Jindy jsme třeba šli trasu Železný Brod 
– Malá Skála – Kopanina – Rychnov s přenocováním v turistické 
ubytovně. Jako doprovod se mnou chodívali rodiče nebo spíše 
rodičky, učitelkám se se mnou moc nechtělo. A když jsem jednou v 
únoru udělal s trabantem plným kolegyň na namrzlé silnici nad 
Chrastavou hodiny, nechtěly se mnou už ani jezdit.
Jednou, v době, kdy už jsem byl výchovným poradcem školy, sedím 
nic zlého netuše ve své věčně otevřené kanceláři, když tu dovnitř 
vběhne jedna kolegyně, přivře dveře a velmi vysoce pod sukní si 
cosi upravuje. Třeštím oči, jako že proč jí moje přítomnost nevadí. 
Zacítí můj pohled, otočí ke mně hlavu a pronese:„Ech, jsi stejně 

Město ocenilo další pedagogy za jejich práci

Vladimír Cvrček v legendě o Vinnetouovi a Old Shaterhandovi
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 jedna z nás…” Učil jsem stále více hodin chemie, a když z horní školy Jana Konrádová byla výborná třídní učitelka, její žáci ji měli velmi 
odešel kolega Vrba, učil jsem ji na dvou školách, což znamenalo rádi. Trávila s nimi mnoho času i mimo školu, organizovala pro ně 
zrychlené přesuny o přestávkách a konzumaci svačiny za pochodu. různé akce, jezdili na výlety. Byla výborná učitelka, s maximálním 
To už jsem na sobě cítil ten shora uvedený mech a lišejníky, nasazením se snažila dětem přiblížit svět matematiky i fyziky, její 
zejména když už byl mým kolegou můj bývalý žák Milan Páchym. hodiny byly vždy perfektně připravené. Svým žákům se věnovala, 
Po oněch dlouhých a krásných osmnácti letech mi bylo nabídnuto doučovala je, připravovala na přijímací zkoušky.
místo zástupce ve Stráži nad Nisou. Učebnu chemie v přízemí, Jana Konrádová byla výborná kolegyně. Někteří současní učitelé 
odkud se dalo vyskakovat oknem a pronásledovat nezbedného 

chrastavské základní školy u ní absolvovali studijní praxi a po 
žáka, jsem předal střídajícímu mne Ing. Canovovi, a do Chrastavy, 

nástupu do školy jim pomáhala i jako uvádějící učitelka. Hodně se pokud nepočítám skautskou louku v Andělské Hoře a setkání u 
od ní naučili. Bez jakéhokoliv patosu pro ně byla velkým cimbálu nebo U komína, se vracím jen na setkání té či oné bývalé 
pedagogickým vzorem. Jedna kolegyně dodnes opatruje její rukou třídy.
psaný sešit s přípravami na hodiny matematiky.
Jana Konrádová byla výborný člověk. Charismatická, usměvavá, 
přátelská, skromná, ochotná vždy pomoci. Svou vysněnou práci 
vykonávala 16 let, osud jí delší dobu nedopřál. A za těch 16 let toho 
opravdu mnoho dokázala.

Kamila Škáchová
Narodila se 2. 6. 1961 a celý život žije v Chrastavě. Po skončení 
základní školy nastoupila na Střední pedagogickou školu v Liberci, 
kde absolvovala v roce 1980. Od té doby je učitelkou mateřské 
školy, vždy v Chrastavě. Začínala v MŠ v Revoluční ulici, poté 
pracovala v MŠ v Nádražní ulici a od roku 2013 je vedoucí pracoviště 
MŠ Sluníčko v Revoluční ulici. Dohromady odučila téměř 42 let, což 
je za tu dobu pěkná řádka dětí, které prošly jejíma rukama. Kamila 
je pracovitá, spolehlivá, dětmi i kolegyněmi oblíbená. Nezkazí 
žádnou legraci, zajímá se o vše, co se v Chrastavě „šustne“. Je to 
srdcem opravdová Chrastavačka.

Jana Konrádová
Paní Jana Konrádová se narodila 21. 3. 1966. Dětství prožila ve 
Václavicích a v roce 1972 začala chodit do zdejší malotřídní 
základní školy. Do školy chodila velmi ráda a velmi ráda také měla 
svou první paní učitelku. A už tehdy, jako malá dívka, se rozhodla, 
že se jednou také stane paní učitelkou. Druhý stupeň absolvovala 
na Základní škole v Hrádku nad Nisou, kam se později s rodiči z 
Václavic odstěhovala, a poté studovala na Gymnáziu v Liberci. Po 
maturitě zamířila na Pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem, kde 
studovala aprobaci matematika – fyzika. V červnu roku 1989 
úspěšně odpromovala a od září nastoupila jako učitelka na 
Základní školu Komenského v Hrádku nad Nisou. 
Po svatbě se z Hrádku nad Nisou přestěhovala do Chrastavy a po 
mateřské dovolené v září 1994 již zahájila svou další pedagogickou 
kariéru na Základní škole v Chrastavě, náměstí 1. máje, kde učila 
matematiku, fyziku a později i chemii. V letech 2004 až 2006 
vykonávala funkci zástupkyně ředitele školy.

Ocenění pedagogové

Vladimír Cvrček      Jana Konrádová      Kamila Škáchová

V pondělí 28. března v Den učitelů obdržela naše kolegyně Kamila 
Škáchová cenu Jana Amose Komenského za svou celoživotní práci 
s předškolními dětmi. Proběhly gratulace od všech kolegyň a 
konečně jsme mohly oslavit Den učitelů po dvou letech všichni 
společně. 
V úterý 29. března se zaměstnanci všech tří pracovišť sešli v re-
stauraci Gloria, kde jsme se pobavili u společné večeře. Personálem 
restaurace byla vytvořena velmi příjemná a milá atmosféra. 
Pohoštění a následná večeře bylo bezchybné. Všichni jsme si měli 
co říct a při dobrém jídle a pití se nám dobře vzpomínalo, i na 
některé dnes již těžko uvěřitelné zážitky s dětmi. 
Všem zaměstnancům mateřské školy děkuji za práci v tomto 
nelehkém období, a Vojtěchu Markovi (vedoucímu restaurace 
Gloria) za nádherný kulinářský zážitek. 
                                                          Bc. Helena Hochmanová, ředitelka MŠ

Den učitelů v Mateřské škole
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Protože je duben mezinárodním dnem knihy, navštívila knihovnu v Od nového roku se ve škole a školce ve Vítkově děly věci! 
naší škole paní spisovatelka Petra Martišková. Ta dětem představila Jako každý rok se první den po vánočních prázdninách setkávají děti 
své knihy a připravila si pro ně zábavný program, při kterém si ve škole v pyžamech. Tento pyžamový návrat tentokrát připadl na 
všichni vyzkoušeli, zda by zvládli úspěšně složit dračí zkoušky.pondělí 3. ledna. Den byl plný her v pyžamech, nechyběla ani módní 
Předvelikonoční čas jsme si ve škole i ve školce zpříjemnili přehlídka a vyhlášení nejhezčího pyžamáka a pyžamačky.
barevnými dny – modrým pondělím, žlutým úterým a následující Následující měsíc, jak už je ve Vítkovské škole a školce zvykem, přišli 

v pátek 11. února, místo dětí, samé pohádkové bytosti, zvířátka a 
další postavy. Na ty čekala speciálně vyzdobená tělocvična a 
spousta sportovních disciplín. Všichni získali malou odměnu a 
nejpovedenější masky byly hlasováním postaveny na pomyslné 
stupně vítězů. Na konci února si přišli na své naši sportovci. Protože 
jsme v letošním školním roce začali spolupracovat s Česko-
moravským svazem hokejbalu a zapojili se do projektu „Školní set 
ČMSHb“, obdrželi jsme od svazu vybavení v podobě hokejek, míčků, 
branek a mantinelů. Teď už nám nic nebrání v trénování. V zimě a při 
nepříznivém počasí využíváme tělocvičnu, při pěkném počasí 
venkovní zahradu.

den, středa, by správně měla být škaredá, ale protože je škaredého 
kolem nás víc než dost, změnili jsme tento den na pestrobarevnou 
středu. Pondělí nebylo jen modré, ale také kreativní. Pro děti byl na 
celé dopoledne připraven tvořivý workshop, při kterém si mohly 
vyrobit nejrůznější velikonoční dekorace. 
Dalším neobyčejným dnem byla středa 20. dubna. Byl den zápisu 
dětí do 1. třídy. S pomocí paní ředitelky a paní učitelky, které bedlivě 
přihlížely a sledovaly rozpačité, někdy ještě stydlivé i sebejisté 
úkoly ze školní zralosti budoucích prvňáčků, bylo 7 dětí přijato do 
budoucí 1. třídy. Chtěly bychom těmto dětem popřát ještě spoustu 
her ve školce, pak krásné prázdniny a 1. září 2022 se na ně těšíme u 

Březen byl plný akcí nás ve škole. Mezinárodní Den země letos připadl na pátek 22. 4. A 
abychom naši zemi oslavili, rozhodli jsme se zapojit do První byl Evropský den mozku, který připadá na 11. března. I v naší 
celorepublikové akce „Ukliďme Česko“. V tento den si děti prověřily škole jsme tento den oslavili. Společně si vyzkoušely ukázkový 
své znalosti v ekologickém AZ kvízu, a jak umějí třídit odpad při online IQ test, luštily různé šifry a kvízy, lámaly si hlavu nad 
pohybové hře na zahradě. Po těchto aktivitách, všichni popadli hlavolamy a získaly povědomí o nadprůměrně inteligentních 
rukavice, pytle a šlo se uklízet okolí. Nasbírala se spousta významných osobnostech.
nepořádku a naše okolí je zase o něco čistší.V průběhu března byli naši vybraní školáci opět poctěni důležitým 

úkolem – přivítat nové občánky města Chrastavy, přivítali tři 
skupiny malých človíčků v obřadní síni města Chrastava písničkami i 
básničkami a popřáli jim hodně štěstí, zdraví a lásky.
Další velkou akcí byl Světový den divadla pro děti a mládež. Ve 
čtvrtečním předprodeji si děti zakoupily vstupenky, díky kterým 
byly v pátek 18. března vpuštěny do divadelního sálu. Podmínkou 
byl také společenský oděv. Na festivalu divadelních představení 
byly k vidění dvě inscenace pohádky „O veliké řepě“, pohádka 
„Boudo, budko“ a autorská pohádka „Láska rohatá“. Tím kulturní 
akce ve škole nekončily, Světovému dni poezie je věnován 21. bře-
zen. A proto se ve vítkovské škole uskutečnila recitační soutěž 
právě v tento den. Žáky hodnotila čtyřčlenná porota a oceněn byl 
každý zúčastněný!

Ani v dubnu jsme se ve škole nenudili 
Jedno dubnové čtvrteční odpoledne se prostory vítkovské školy 
proměnily v kuchařské bojiště. V rámci turistického kroužku se žáci 
utkali v souboji o nejlepší zeleninový salát. Děti předvedly nejenom 
svou kuchařskou fantazii, ale také zručnost a techniku při základní 
přípravě salátu. 

                                                                          Mgr. Romana Sobotková, MBA
ředitelka

Základní a mateřská škola Vítkov
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Zápis do první třídy Den Země  &  Ukliďme Česko 
Středa 20. dubna 2022 nebyla v naší škole jen obyčejným dnem. Byl 
den zápisu dětí do 1. třídy. S pomocí paní ředitelky a paní učitelky, 
které bedlivě přihlížely a sledovaly rozpačité, někdy ještě stydlivé i 
sebejisté úkoly ze školní zralosti budoucích prvňáčků, bylo 7 dětí 
přijato do budoucí 1. třídy. 
Chtěly bychom těmto dětem popřát ještě spoustu her ve školce, 
pak krásné prázdniny a 1. září 2022 se na ně těšíme u nás ve škole.

Základní a mateřská škola Vítkov

Zápis do MŠ Vítkov
pro školní rok 2022 – 2023

se koná
v úterý 10. května 2022
od 13:30 do 15:30 hodin

ve vítkovské MŠ.
S sebou vezměte rodný list dítěte.

ZÁPIS DO MŠ VÍTKOV

Mezinárodní Den Země letos připadl na pátek 22. dubna. A abychom 
naši zemi oslavili, rozhodli jsme se zapojit do celorepublikové akce 
„Ukliďme Česko“. V tento den si děti prověřily své znalosti v 
ekologickém AZ kvízu, a jak umějí třídit odpad při pohybové hře na 
zahradě. Po těchto aktivitách, všichni popadli rukavice, pytle a šlo 
se uklízet okolí. Nasbírala se spousta nepořádku a naše okolí je zase 
o něco čistší.
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Město Chrastava každoročně podporuje sportovní, kulturní a TJ Spartak apod.) působící na území města.

spolkové aktivity a cestovní ruch. Prostředky rozděluje devítičlenná komise složená z místních 

Pro letošní rok v grantovém programu vyčlenilo 700 tisíc korun. zastupitelů. V letošním roce se sešlo celkem 17 žádostí v cel-

Žadatelem může být právnická nebo fyzická osoba, jakož i složky kovém objemu 1 157 550 korun.

organizační  struktury  právnických  osob (např. sportovní oddíly Přehled žadatelů a přidělených dotací: 

Město rozdělilo Grant pro rok 2022

* Minimální částka 25.000 Kč bude využita pro zařízení dětského od-
   dílu nohejbalu.

V sobotu 12. března byla obřadní síň městského úřadu plná vedením paní učitelky Daniely Reslové, a to básničkami a pís-
dětského ševelení. V dopoledních hodinách se zde ve třech ničkami. S přivítáním nezůstala pozadu ani paní místostarostka 
skupinách sešlo 21 miminek u příležitosti vítání občánků. Letos to Zita Václavíková, která svým přednesem připomněla úlohu rodičů 
byla první slavnost, do konce roku náš čekají ještě tři. Nové občánky ve výchově a popřála jim v tomto, jistě nelehkém úkolu, hodně 
přivítaly jen o pár let starší děti z naší ZŠ+MŠ Horní Vítkov pod štěstí a trpělivosti.          Ivana Loučková, vedoucí Kanceláře starosty

Vítání občánků

Anežka BorovanováJulie Hochmanová
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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

Když je potřeba přiložit ruku k dílu
  Během měsíce března se nám ozvali přátelé z Nové Paky, že 
shánějí pomoc s rekonstrukcí jejich starého hotelu, který před lety 
koupili. Zbývaly jim na rekonstrukci pouhé 2 týdny, aby se jim do 
hotelu nastěhovalo kolem 100 lidí. Nejednalo se však o nové 
zákazníky v podobě turistů, ale o Ukrajinskou základní školu se 
kterou už dříve spolupracovali. Ta teď utíkala z válkou zasažené 
země. Desítky dětí s učitelkami potřebovaly přístřeší, a pokud 
možno, také prostor pro vzdělávání. 
Bohužel, měli jsme na víkend připravenou dlouho plánovanou akci s 
mládeží, na kterou se všichni už několik měsíců těšili, protože se již 
dříve kvůli epidemii musela odložit. Přišli jsme za nimi tedy znovu s 
tím, že bychom rádi akci znovu odložili a vyrazili pomoci těm, kteří 
to potřebují. Všichni jednomyslně souhlasili. Rozhodli se obětovat 

městům a organizacím i sborům Jednoty bratrské. Například v zábavu pro pomoc druhým. Místo vyhlíženého sobotního zážitku 
Chrastavě byla jedna skupina pomáhat v městském lese, druhá vyrazili do Nové Paky a celý den zadarmo pracovali na úpravách 
parta natírala nové stoly na koupaliště a obnovovala hrázky na bydlení pro školáky z Ukrajiny.
potoce u Střeleckého Vrchu. Jiná skupina zase pomáhala s údržbou Válka nakonec zasahuje nás všechny. A my jsme vděční za mladé 
dětského hřiště a zahrady u KC Bétel. Během večerů a v neděli ráno lidi, kteří jsou ochotní zvednout hlavu od zářících monitorů, oběto-
probíhaly duchovní programy v hale Spartaku. V souvislosti s dobou vat pohodlí, vnímat svět kolem sebe a pomoci. Takoví lidé budou 
Velikonoc se mluvilo hlavně o tom, jak zásadní je pro křesťany život totiž v budoucnosti potřeba více, než si sami uvědomují.  Pavel Rada
plně poddaný Božím záměrům. Velice dojemné bylo vidět i 
propojení generací, kdy se starší vedoucí programů a mladí dobro-
volníci mohli navzájem za sebe modlit a vyjadřovat si vděčnost. 
Kromě dobrovolnické práce a duchovních programů zůstal čas i na 
to popovídat si a navazovat či prohlubovat přátelské vztahy.  Jsme 
rádi, že se po tříleté přestávce, způsobené pandemií covidu, mohlo 
setkání opět uskutečnit a že se moc povedlo.                    Ctibor Veselý
 
Přednáška v Rodinném centru
Ve středu 20. 4. proběhla v Komunitním centru Bétel pod vedením 
sociálního pracovníka Petra Hampachera přednáška na téma „Co 
potřebují naši stárnoucí rodiče“.
Vnímání pojetí stáří v historii lidstva se měnilo, v současné době se 
posouvá na stále pozdější věk. Nicméně i aktivní, starší člověk se 
může začít potýkat s mnoha situacemi, které mu dříve nečinily 
obtíže. Limitujícím v mnoha ohledech může být např. zdravotní stav 
nebo také rychlý pokrok v informačních technologiích. Samotný 

Oddílovka V šachu přestup z pracovního procesu do důchodu je stresem, se kterým je 
potřeba se vypořádat: pomůže dodržování denního režimu, Na konci března jsme opět uspořádali Oddílovku – tedy společnou 
sociální kontakty s rodinou, sousedy či přáteli, aktivity… To vše a hru pro děti z Klubáče a klubu PodVodou. Tentokrát jsme zvolili 
mnohem víc jsme mohli během přednášky probrat z různých stran. téma „V šachu“. Děti v týmech představovaly konkrétní šachové 
Věřím, že nám všem přednáška posloužila, abychom mohli být pro figurky, které spolu ve městě horlivě zápolily. Na několika 
naše starší rodiče pomocí a povzbuzením.                   Slávka Kasalovástanovištích mohly získat body pro svůj tým. Jednalo se např. o 

záchranu královny, kterou děti převážely na invalidním vozíku po 
městě. Vzácná pak byla postava šachového krále, kterému se děti 
snažily dát „šach mat“ – několikrát se jim to podařilo! Celkem se 
Oddílovky zúčastnilo přes 30 dětí. Další Oddílovka proběhne v 
červnu, už teď se na ni těšíme!                                                Petra Radová

Setkání mladých křesťanských dobrovolníků v Chrastavě
Ve dnech 14. - 17. dubna se v Chrastavě uskutečnilo již 8. setkání 
mladých křesťanských dobrovolníků z celé Jednoty bratrské. 
Účastníci ve věku 13 až 25 roků se sjeli celkem z 22 míst celé 
republiky (od Jirkova u Chomutova až po Holešov na Moravě). 
Celkem se setkání zúčastnilo 125 mládežníků a vedoucích. Zázemí 
pro ubytování na karimatkách poskytla základní škola, programy 
probíhaly v hale TJ Spartak. Děkujeme oběma organizacím za 
skvělou spolupráci, bez které by se setkání těžko uskutečnilo!
Využití času setkání bylo pestré, pátek a sobota od rána do 
odpoledních hodin byly pracovní. Nabídli jsme pomoc okolním 

Charita Liberec – Domov pokojného stáří 
– Domov sv. Vavřince hledá na HPP 

PEČOVATELKU, nástup možný ihned. 
Náplň práce: komplexní péče o seniora (pomoc s příjmem potravy,

s oblékáním, tělesnou hygienou, výkonem fyziologické potřeby, 
pomoc při chůzi, s orientací….).

Výhodou je absolvování kurzu "Pracovník v sociálních službách se 
zaměřením na přímou obslužnou péči".

Pracovní doba: 12 hod. směny, denní / noční. 
Nabízíme: příplatky za práci v noci a o víkendech, 

osobní ohodnocení. 

V případě zájmu kontaktujte asistentku ředitele paní H. Musilovou, 
tel. 485 172 564 nebo zašlete životopis na adresu: 

asistent@charitaliberec.cz
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V úterý 5. dubna jsme v Chrastavě mohli vidět další divadelní Valerie Zawadská, Veronika Gajerová, Zuzana Slavíková, Michaela 
představení. Tentokrát k nám zavítala hned pětice skvělých Dolinová a Kateřina Macháčková chrastavské publikum pobavily 
hereček, které nám představily Nejstarší řemeslo. Stejnojmenná dokonale. Salvy smíchu v průběhu večera v závěru vystřídalo 
tragikomedie americké dramatičky Pauly Vogel vypráví příběh dojetí, a závěrečný potlesk jako by ani neměl konce. Z téměř 
stárnoucích newyorských prostitutek, které se snaží vypořádat vyprodaného sálu chrastavského kina diváci odcházeli nadmíru 
nejen s postupujícím věkem, ale i s konkurencí a nároky, které na spokojeni. 
jejich řemeslo klade moderní doba.                                                                                        Věra Baumgartnerová

V pátek 22. dubna v Chrastavě proběhlo setkání pracovníků 
informačních center a recepcí. Tato pracovní setkání před 
zahájením sezóny pořádá Turistická oblast Lužické hory 
pravidelně. Slouží k předání zkušeností a informací, co si kde pro 
turisty připravili. Místo konání se každý rok mění. Hostitelské 
město tak má možnost lépe představit své turistické cíle a nabídku 
pro návštěvníky. Zhruba dvacítka hostů se zúčastnila 
komentované prohlídky městem – z náměstí přes Fuhrichův dům, 
secesní most, kostel sv. Vavřince, náhon a Pobřežní ulicí do muzea 
Hasičské techniky. Hosté měli také možnost podívat se do 
infocentra, Městské galerie a Chrastavského sklepení, které 
vyvolalo velké nadšení. Kromě toho se všichni seznámili s nabídkou 
turistické oblasti Lužické Hory, novinkami, které pro turisty má 
Liberecký kraj a také například výhodami jízdenky ENT+, kterou 
připravil krajský koordinátor dopravy KORID. Věříme, že tato akce 
přispěje k dalšímu zviditelnění Chrastavy a přivede k nám turisty, 
kteří objeví krásu našeho města.                        Věra Baumgartnerová

Divadelní představení Nejstarší řemeslo

Setkání pracovníků informačních center

Od 1. května opět otevírá Muzeum hasičské techniky
Jedinečná sbírka z období 18. – 20. století nabízí hasičské náčiní všeho 

druhu, od malých přenosných vodních čerpadel po velké ruční či parní 

stříkačky, které tvoří základ expozice a zaujímají největší část rozlehlého 

objektu bývalého hospodářského stavení. Muzeum bylo otevřeno roku 

1997, od té doby se neustále rozšiřuje a zvyšuje počet exponátů. 

V současnosti tu můžete vidět jednu z největších expozic tohoto druhu v 

České republice.

Otevírací doba:      Květen – září o víkendech 10 – 16 hod

Ve všední dny je možné domluvit si prohlídku v infocentru –

tel. číslo 485 143 161

Informace o muzeu naleznete na:

https://hasicske-muzeum-chrastava2.webnode.cz/
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Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí

1. květen – střelnice u hřbitova 28. květen – hřiště TJ Spartak Chrastava                            10 /17 hod

STŘELECKÉ ZÁVODY FOTBAL
1. ročník Memoriálu J. Oszlika pro kategorie LM, SM 60, 3x20 10 hod: U13 – mladší žáci Chrastava vs. Vratislavice

17 hod: Muži Chrastava vs. Bělá

2. květen – Městská galerie v Infocentru                                     16 hod
MYSLÍM, TEDY TVOŘÍM 21. květen – sportovní hala TJ Spartak Chrastava                   10 hod
Vernisáž výstavy prací žáků chrastavské pobočky ZUŠ Liberec KOLOVÁ
pod vedením učitelky Ivy Vykypělové. Výstava potrvá do 28. 6. 

Mistrovství ČR žáci - kvalifikace

7. květen– hřiště TJ Spartak Chrastava                                 10/15 hod

FOTBAL
10 hod: U 13 – mladší žáci Chrastava vs. Nové Město pod Smrkem

15 hod: U17 – mladší dorost Chrastava vs. Hodkovice

7. květen – rybník Luční                                                              8 – 17 hod

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Rybářské závody pro dospělé i děti (i začínající). Na místě bude 
možné půjčení prutu, včetně návnady, k dispozici zkušený porad- 
ce.

11. květen – sál kina                                                                            19 hod

TRAVESTI SHOW
Techtle mechtle a Kočky přijíždí s novou revue Šulin růž.

14. květen – hřiště TJ Spartak Chrastava                             10/17 hod

FOTBAL
10 hod: U 13 – mladší žáci Chrastava vs. Vesec

17 hod: Muži Chrastava vs. Ruprechtice

15. květen – hřiště TJ Spartak Chrastava                                    10 hod

FOTBAL
U 11 – starší přípravky – turnaj v Chrastavě

16. květen – areál u sportovní haly                                  8,30 – 12 hod

SVĚTOVÝ DEN ORIENTAČNÍHO BĚHU
Seznámení s orientačním během pro žáky 3. a 4. tříd ZŠ. 

Přístupné široké veřejnosti. 

18. květen – střelnice u hřbitova

STŘELECKÉ ZÁVODY
Kvalifikační závod talentované mládeže na Olympiádu DM

19. květen – tržnice u autobusového nádraží              8 – 16,30 hod

PRODEJNÍ TRHY

21. květen – hřiště TJ Spartak Chrastava                                    10 hod

FOTBAL
U17 – mladší dorost Chrastava vs. Krásná Studánka

Společenský klub Chrastava – květen

SETKÁNÍ bývalých členů SKAUTSKÉHO ODDÍLU
a členů tehdejšího oddílu mladých turistů

se uskuteční v sobotu 21. května od 14 hodin
v Rokli úmluvy na Ovčí hoře nad Chrastavou.

Buřty na opékání možno vzít s sebou.
Zve a těší se Jarda Setnička
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PROGRAM KINA
Digitální městské kino Chrastava

Změna programu vyhrazena!

Květen 2022

někdy prostě jen stačí přestat řešit vztahové problémy s osobou,  která Pátek 6. května v 16:30 hodin – HRAJEME PRO DĚTI
s vámi vztah vlastně nemá.                                                         Vstupné: 130 KčJEŽEK SONIC 2 

– USA – komedie – české znění – 122 minuty – přístupný
Modrý  superrychlý  ježek  Sonic  patří  k  největším  videoherním legen- Pondělí 23. května v 17:00 hodin
dám.  A  protože  před  dvěma  lety  zazářil  i  na   filmovém plátně,  vrací  AŽ ZAŘVE LEV 
se  do kin s dalším dobrodružstvím. V patách má znovu svého neúnav- – ČR – historický dokument – 100 minut – přístupný
ného pronásledovatele, Doktora Robotnika, ale také věčně naštvaného Celovečerní  umělecký  dokumentární  film  režiséra  Jana  E.Svatoše. Na 
ježuru Knucklese.                           základě  četných  historických  rešerší  tvůrci  znovuotevřeli  téma staré 

více než 700 let.  Divákům se otvírá příběh za hranicemi jednoho lidské-
Pátek 6. května v 19:00 hodin ho života, příběh o setkání poutníka Odorika se svědomím českého krá-

le Přemysla II. Otakara.  Hlas historickým osobnostem geniálně propůj-LÁSKA HORY PŘENÁŠÍ 
čili František Němec a Igor Bareš. Jako svatá Anežka Česká ve filmu pro-– ČR, Slovensko – komedie – 90 minut – nevhodné do 12 let
mluví Daniela Kolářová.                                                                Vstupné: 120 KčNevěstě  Alex  se  před  očima  hroutí  její  vysněný  den, protože po pán-

ské   jízdě  předešlé  noci  je  nezvěstný  ženich.  V  patách  má  neurotic-
kou  matku,  přespříliš  aktivního otčíma a bohémského otce. Svůj vlast- Pondělí 23. května v 19:00 hodin
ní  příběh   pak  prožívá   místní  neodolatelný  svůdník,  jenž   připravuje PRAŽSKÝ VÝBĚR: SYMPHONY BIZARRE
opravdové  rande.  Celý  bláznivý  den vypráví komedie „Láska hory pře- 

– ČR – hudební dokument – 95 minut – přístupnýnáší“ třikrát a vždy jinýma očima.                                   Vstupné: 120 Kč
Velkolepý  koncert  Pražského  výběru  na  stříbrném  plátně  s  názvem  
Symphony Bizarre ukáže  vystoupení kapely v O2 aréně v prosinci 2016. 

Pondělí 16. května v 18:00 hodin Pražský výběr tehdy převedl divákům více než jen rockový koncert. 
DOCTOR STRANGE V MNOHOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ                                                                                              Vstupné: 120 Kč
– USA – dobrodružný – české znění – 127 min. – nevhodné do 12 let
V tomto snímku  filmový  svět  studia Marvel otvírá brány do paralelních Pátek 27. května v 17:00 hodin, VHODNÉ PRO SENIORY
světů  a  dává do nich nahlédnout jako nikdy předtím.  Vydejte se do ne- SRDCE NA DLANI – ČR – komedie – 95 minut – přístupný
známa s  Doctorem Strangem, který  za pomoci starých známých  a  no- 

Komedie  od  tvůrců  hitu  ŽENY  V  BĚHU. Láska se na věk nebo na místo 
vých spojenců vstupuje do šílených a nebezpečných  paralelních  světů  

neohlíží. Nikdy nevíme, kdy a kde nás potká. Můžeme se zamilovat ve 
mnohovesmíru, aby se utkal se záhadným soupeřem.    Vstupné: 120 Kč

školce, v důchodu, na ulici, v parku. 

Pátek 20. května v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI Pátek 27. května v 19:00 hodin
UŠÁK CHICKY A ZLOKŘEČEK TŘI TYGŘI VE FILMU: JACKPOT 
– Belgie, Francie – rodinný – české znění –95 minut – přístupný – ČR – komedie – 110 minut – nevhodné do 12 let
Mladý Chicky je jiný než ostatní. Je tak trochu neobyčejný. Narodil se ja- Populární komediální skupina Tři  tygři  se  se svým nevázaným humo-
ko  napůl  kuře  a  napůl zajíc. Měl štěstí, protože ho jako  malého adop- 

rem vydává  dobýt  velká  plátna kin.  Konečně! V celovečerním příběhu 
toval  král Petr, slavný  zaječí  dobrodruh.  Chicky  i  přes  své  odlišnosti 

Tří tygrů získají dva troubové z Ostravy výherní tiket na osm milionů ko-
chce  to, co  každý: zapadnout  mezi  ostatní  a  mít kamarády.  To,  že je 

run.  Vyrážejí  s  ním  do  Prahy,  ale  v  patách  mají  hordu ziskuchtivých 
pořádný nešika, pro něj není žádná překážka.  Odvaha  a nadšení mu to- 

hrdlořezů. A taky jsou nebezpeční sami sobě.                     Vstupné: 120 Kč
tiž nechybí. Z vězení uprchne největší  padouch v Království,  Chickyho  
zlotřilý strýc,  který  chce  krále  Petra  připravit o trůn. To je pravá příle- 
žitost  pro  Chickyho!  Se  svými  dvěma  společníky,  jízlivým  želvákem  Pondělí 30. května v 17:00 hodin
Abem  a  odvážnou  odbornicí  na  bojová umění, skunkem Meg,  se  neo- CHINASKI: KAŽDEJ VÍ KULOVÝ 
hroženě vydávají vstříc nebezpečí.  Režie se ujali  Ben Stassen  (Psí veli- – ČR – hudební dokument – 97 minut – přístupný
čenstvo,Robinson Crusoe: Na ostrově zvířátek) a Benjamin Mousquet.  Tento nebývale  ot
                            

Pátek 20. května v 19:00 hodin
ŽENY A ŽIVOT – ČR – komedie – 87 minut – přístupný
Eliška Králová  je  hodná  holka.  Možná  až  moc.  V práci  jí  chybí ostré 
lokty,  ve  vztahu  jí přebývá slepá víra. O to akčnější je ovšem její volno- 
myšlenkářská, všehoschopná  sestra  Ilona. Obě mladé dámy se společ-
ně vrhnou  do  budování rodinného podniku, fungujícího tak trochu „ode  

Pondělí 30. května v 19:00 hodinzdi ke zdi”,  stejně  jako Eliščin vztah se samolibým populárním  tenistou  
Petrem. Je  tedy potřeba  si  ujasnit, zda chodí  jen  Eliška  s  Petrem  ne- TOP GUN: MAVERICK 
bo  i Petr s Eliškou… Případně toho ženicha splašit jinde. To vše za účas- – USA – akční – české znění – 131 minuta – nevhodné do 12 let
ti rodiny a přátel, protože problém jednoho je problémem všech. Jeden z nejlepších pilotů na světě, Pete „Maverick“ Mitchell, se vrací do 
A  tak  bojuje  Eliška o Petra, Richard o Elišku, Klára o Richarda a mamin- akce. Kdo by nechtěl dělat kopilota Tomu Cruiseovi a akčním dramatu 

Top Gun: Maverick?                                                                         Vstupné: 140 Kčka  s  tatínkem  o  blaho  všech. Někdy pomůže náhoda nebo pár facek a 

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

           Vstupné: 100 Kč, senioři: 60 Kč

evřený dokument  Chinaski ukazuje, že na pozadí hu-
Vstupné: 120 Kč, děti do 15 let a v předprodeji v IC – 90 Kč debních úspěchů, vyprodaných  koncertů, vydání úspěšných  alb  a desí-

tek rádiových hitů,  byly  také  deprese, hádky,  rozpady  přátelství nebo 
nutnost  vyrovnat  se  se  smrtí  kapelníka  Pavla Grohmana. Režie časo-
sběrného dokumentu, který  vznikal  pět let, se ujal režisér Pavel Boho-
něk.  Hlavní  aktéři  Michal  Malátný a  František Táborský před divákem 
nic netají  a  bez obalu  popisují  své  tehdejší pocity a rozhodnutí.  

                                         Vstupné: 120 Kč, v předprodeji IC Chrastava: 110 Kč
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Jo Nesbö:  ZACHRÁNÍ DOKTOR PROKTOR VÁNOCE?
Pátý díl oblíbené série, ve které to Eva Abramsová chtěla nechat minu-
srší humorem i originálními nápady. lost navždy za sebou. Fotografie v no-
Víte, co potřebujete ke zničení 

vinách v ní však oživí vzpomínky na Vánoc? Stačí k tomu jeden chamtivý 
události staré přes šedesát let. Jen ona obchodník, který k nim skoupí 

veškerá práva. ví, že v objevené knize je zašifrován 
A teď je nikdo nesmí slavit. Tedy nejen osud desítek židovských dětí, 
pokud nejdřív neutratí slušnou su- jimž se díky padělaným dokladům 
mičku v jeho obchodech. Líza, Bulík a podařilo z okupované Francie uprch-

 Proktor to tak nenechají. nout do Švýcarska, ale také příběh 
Před tím, než ale Vánoce , lásky, který přerušila válka. Eva se tak 
se musí vypořádat i s vánočním z USA vydává  do  Berlína  s  nadějí,  že 
skřítkem, který nadělování dárků v knize najde poslední vzkaz od odbo-
dávno pověsil  na hřebík. Do jáře Rémyho.

Štědrého dne přitom zbývá jen pár dní a čas letí jako splašený.

Alena Jakoubková:  LÍNÝ MANŽEL, HOLÉ NEŠTĚSTÍ
Nina  zdědí  po  rodičích  rozlehlý dům 
s velkou zahradou v překrásné šu-
mavské přírodě. Rozhodne se po 
rozvodu opustit život i práci ve městě 
a jde do rizika zřídit z domu penzion. 
Stavební úpravy jsou náročné a Nina 
se musí pořádně otáčet a na žádné 
randění nemá čas, přestože jí ka-
marádky dohazují jednoho nápad-
níka za druhým. Pak v bance potká 
sympatického úředníka, který jí 
ochotně pomůže, a ona podlehne 
jeho ďábelskému šarmu. Marek si 
okamžitě uvědomí, že mladá, krásná 
podnikatelka, a především její 
zámecký penzion je doslova terno a tak brzy začne Ninu tlačit do 
svatby.

doktor

zachrání
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Novinky z městské knihovny

VÝROČÍ  MĚSÍCE

V odborných historických kruzích 

vyvolal nedávno rozruch nález 

latinských rukopisů z počátku 15. 

století na zámku v Českém Krum-

lově. Původně byly považovány za 

náboženské traktáty sepsané jako 

polemika s názory Jana Husa a 

jeho následovníků. Pečlivější pře-

klad však ukázal, že se ve sku-

tečnosti jedná o vzpomínky rožm-

berského levobočka františkán-

ského mnicha Blasia na kriminální 

případy, které kdysi pomáhal řešit 

svému  příteli  Jakubu  Protivovi z 

Protivce, rychtáři na Novém Městě 

pražském. První z nich byl případ 

poutníků ze  země, kteří se při svém návratu z míst spojených 

s životem Ježíše Krista a jeho apoštolů na čas zastavili v Praze. 

Shodou okolností se tito zbožní muži a ženy dostali do podezření z 

velkých loupeží a krvavých mordů. 

Jaká však byla pravda?

Svaté

Jan Bauer:  POUTNÍCI ZE SVATÉ ZEMĚ

Kristin Harmel:  KNIHA ZTRACENÝCH JMEN

Ludmila Vaňková  (9. 5. 1927 –  3. 2. 2022)
Ludmila Vaňková, která se narodila v Praze roku 1927, studovala 
sociologii a psychologii na Univerzitě Karlově. Roku 1948 však byla 
z politických důvodů vyloučena. Doktorát si dodělala až po dvaceti 
letech.
Jejím prvním vydaným dílem byla hra Princezna a šašek z roku 
1962. Vyšla jako cyklostylovaný scénář pro potřebu divadel. 
Vaňková pracovala v nakladatelstvích Evropský literární klub a 
Československý spisovatel, později také v redakci časopisů Nový 
život a Divadlo a v Albatrosu.
Napsala desítky historických románů, které se řadí do tematických 
souborů. Přemyslovce zpracovala v sérii Zrození království, Z mi-
losti Boží, Trůn patří rytířům nebo Kdo zvedne můj štít.
Janu  Lucemburskému  věnovala  díla  Království na prodej a Roky 
před úsvitem. 
Hodně  se  zabývala  také Karlem IV. – např. Cval  rytířských  koní,  
Orel a lev, Pán světa.

Victoria Jenkins:  SLIB MRTVÝM
Jak souvisí zmizení dvou mužů a hr-

delní zločin, který se odehrál před 

třiceti lety? Detektivové Kingová a La-

neová mají plné ruce práce. Vrásky jim 

však nepřidělávají jen nové případy, ale 

i někteří členové vyšetřovacího týmu, 

kteří mají svá vlastní tajemství. 

Závod s časem začíná.
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Slavný spolek Sokol v letošním roce oslavil 160 let od svého hlásit. Až v červenci 1946 byl Sokol v Chrastavě znovu obnoven, 
založení. Řadí se mezi nejstarší spolky v naší republice. Byl založen aby byl opět po únoru 1948 zrušen. 

Nová etapa chrastavského Sokola začala opět po roce 1989. 16. února 1862 Miroslavem Tyršem a Jindřichem Fügnerem. V sou-
Tělocvičná jednota Sokol Chrastava byla obnovena na ustavující časné době má Sokol více jak 160 000 členů a působí ve více jak 
schůzi 1. 4. 1990 a to přestoupením celého odboru Základní a 1000 obcích a městech České republiky. 
rekreační tělesné výchovy TJ Spartak. Velkou zásluhu na tom měl 
bratr Josef Mácha. V roce 1994 navázal Sokol na sletovou tradici, 
Chrastava vyslala na Strahov 17 žen a 8 starších žákyň. Nejvíce 
cvičenců v novodobé historii chrastavské jednoty cvičilo na XVI. sle-
tu v roce 2018, který proběhl v pražském Edenu. Bylo jich 56 
azúčastnili se ho mladší i starší žáci a žákyně a také ženy ve třech 
sletových skladbách.
V roce 2022 má TJ Sokol Chrastava celkem 215 členů (113 dospě-
lých a 102 dětí do 18 let) rozdělených do 11 oddílů. Cvičební činnost 
je zaměřena zejména na pohybovou a sportovní všestrannost. Při 
cvičení používáme různé náčiní pro podporu fyzické výkonnosti, 
procvičení motoriky a rovnováhy či udržení dobré kondice, v dět-
ských oddílech cvičíme na nářadí a seznamujeme děti se základy 
gymnastických a atletických disciplín. Cvičení je přizpůsobeno 
věku cvičenců, protože v našich oddílech cvičí děti od 2 let až po 
seniory. Více informací naleznete na našem webu:

A jaká je historie Sokola v Chrastavě? I my máme malé výročí od  www.sokolchrastava.webnode.cz
založení, a to 95 let. Vzniku Sokola v Chrastavě pomohl VIII. vše- Rádi uvítáme nové členy. Pojďte se s námi hýbat. 
sokolský slet v roce 1926, který upoutal pozornost i chrastavských                                           Věra Růžičková, jednatelka TJ Sokol Chrastava 
občanů. Rok po tomto sletu se dne 13. listopadu 1927 shromáždili 
Sokolové z celého okolí na Střelnici v Liberci a zde byla založena 
pobočka pro Chrastavu. Na IX. všesokolském sletu v roce 1932 už 
bylo 30 cvičenců z Chrastavy a na X. sletu v roce 1938 se jich 
účastnilo 100. Nejpůsobivějším okamžikem X. všesokolského sletu 
– a možná celé historie sokolského hnutí – se stala sletová skladba 
Přísaha republice, které se účastnilo na 30 tisíc Sokolů.
2. světová válka „zlatý věk“ Sokola ukončila. Sokol byl zakázán, 
mnoho členů se zapojilo do odbojových organizací. V tomto období 
někteří Sokolové museli z Chrastavy odejít nebo se k němu nemohli 

 

Sokol slaví

RYBÁ ŘSKÉ ZÁ VODY
Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Chrastava pořádá

 
                                        

                                 7. 5. 2022  na rybníku Luční
Děti:
Registrace a losování místa od 8 do 9 hodin. Závody budou probíhat od 9 do 11 hodin. 
Následuje vyhodnocení dětských závodníků a vyhlášení vítězů (poháry, diplomy, ceny). Děti budou ve 
dvou kategoriích, starší a mladší. Preferovaný způsob lovu – plavaná.

Dospělí:
Registrace a losování místa od 12 do 13 hodin. Závody budou probíhat od 13 do 17 hodin. Startovné 
200,- Kč. Počet míst omezen na 35. Registrace na Facebooku nebo na telefonu +420 607 739 688. 

Obecná pravidla: omezení pouze na jeden prut, jeden návazec, libovolná technika, maximálně 3l vnadící 
směsi. Zákaz vnadění patentek. Ryby se stanovenou mírou 1cm = 1 bod, ostatní 3 body za rybu (děti), 
1 bod za rybu (dospělí).

Pravidla děti: věk do 16 let včetně. Dítě musí samo nahodit, starší sami zakrmit. Počítá se jen dítětem 
zdolaná ryba. Závody jsou určeny i pro začínající děti. Na místě bude možné půjčení prutu, včetně 
návnady, k dispozici zkušený poradce. 

Občerstvení zajištěno.
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Po dvou letech covidové pauzy se v sobotu 23. dubna opět mohlo 
konat setkání turistů na Výhledech. Letos organizátoři zapsali už 
41. ročník. Po deštivém týdnu jsme se probudili do prosluněného 
rána, a kdo se nechal sluníčkem zlákat a na Výhledy vyrazil, určitě 
nelitoval. Během dopoledne do cíle pochodu vystoupalo 265 lidí. 
Nejmladším  byl  pětiěsíční chlapeček, nejvzdálenější byla turistka 
z Lomnice nad Popelkou. Mezi těmi, kdo si nenechali ujít letošní 
Výhledy, nechyběli tradiční účastníci, jak od nás, tak například z 
Polska nebo Německa, přišlo ale i spousta těch, kteří se účastnili 
poprvé. 
Pochod organizuje chrastavská pobočka Klubu českých turistů ve 
spolupráci s osadním výborem Vítkov. Na každého účastníka na 
vrcholu čekal účastnický list, a kdo chtěl, mohl si opéct buřtíka na 
připraveném ohni. Osadní výbor Vítkov měl připravených mimo jiné 
10 bochníků chleba a na 400 buřtů.K dispozici byla i káva, čaj nebo 
pivo. Výbornou náladu přítomným nezkazila ani absence altánu, 
který v loňském roce zatím neznámí pachatelé odcizili. Jak jsme se 
ale dozvěděli od starosty města M. Canova, při příštím ročníku 
Výhledů už by na místě měl stát altán nový.    Věra Baumgartnerová

Ve středu 23. března jsme naše pravidelné cvičení ve školní 

tělocvičně nahradily návštěvou kuželny TJ Spartak Chrastava. 

Místo obvyklého kondičního a zdravotního cvičení s činkami, 

overbaly nebo gumou nás čekalo zápolení s koulí. Sestavily jsme 

dva týmy, které soutěžily o co nejlepší skóre. Na obou dráhách se 

střídaly ostřílené hráčky, které se snažily shodit co nejvíce z devíti 

kuželek, s úplnými začátečnicemi, které se radovaly, když koule 

neskončila ve žlábku. Už po prvních hodech bylo jasné, že kromě 

sportování si užijeme i spoustu zábavy. Vzájemně jsme se 

povzbuzovaly, došlo i na rozptylování soupeřek.Vyhrazený čas 

nám příjemně, ale rychle utekl. Určitě si budeme chtít tento 

nevšední sportovní zážitek brzy zopakovat.
Děkujeme panu F. Vokounovi za odborný dohled, cenné tréninkové 

rady a trpělivost s naším amatérským týmem.
                                                                                                      Ivana Bláhová

Po zvažování situace se náš klub rozhodl také v rámci možností předloží přehled čerpání obědů. Přejeme všem, aby válka na 
pomoci, a to adresně. Chtěli jsme pomoci dětem, které navštěvují Ukrajině brzy skončila a rodiny s dětmi se mohly vrátit do svých 
základní školu v Chrastavě. Rozhodli jsme se věnovat částku 4 000 domovů. 
korun, ze které bude dětem hrazeno stravování. Školní jídelna nám                                            Zdeňka Novotná, předsedkyně KČT Chrastava

Setkání turistů na Výhledech

Kuželkové klání – Sokol mladší ženy

Turisti pomáhají Ukrajině
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Duben v Orientačním klubu Chrastava
3.CELOSTÁTNÍ ŽEBŘÍČEK A1. MEZINÁRODNÍ ZÁVODY
10.4.(pořadatel USK Praha, prostor Struhařov)Středoevropský pohár dorostu (CEYOC) měl letos jinou podobu. 
D18A 7. Kr.Matyášová, D16A 41. B.Lipenská, D21A 3.K.Kašková, V dosavadní historii jezdil na tyto závody jen dorostenecký výběr. 
H21B 20. I.VydraV tomto roce došlo ke změně – Českou republiku reprezentovali 

závodníci z jednotlivých TSM (Tréninkové středisko mládeže), 
takže šanci měli i tři naši mladí členové OK CHA, patřící do TSM 4. ZÁVODY JEŠTĚDSKÉ OBLASTI
Ještědské oblasti. Jsou to Barbora Lipenská D16, Kristýna (pouze prvních pět)
Matyášová D18 aKarel Březina H 16, kteří měli možnost nasbírat 2. 4. sprint (pořadatel Ústí nad Labem, prostor Varnsdorf)
své mezinárodní zkušenosti a porovnat se s nejlepším dorostem D14 4. A. Březinová, D18 5. S.Tomanicová, D21K 1. Z.Brozová, 
střední Evropy (Polsko, Německo, Slovensko, Maďarsko a ČR). D40 3. J.Matyášová, D65 2. Z.Šaffková, H40 3. J.Březina, 
CEYOC proběhl 1. - 3.dubna v Polsku, centrem se stala Oklusz H70 1. J.Barták
nedaleko Krakova. Program byl následující: pátek-sprint ve městě 3.4. krátká trať (pořadatel Rumburk, prostor Rumburk Zátiší)
Olkusz (na snímcích ze závodu B.Lipenská, K.Březina). Zde první D21L 2. Š.Knížková, D40 3. D.Pachnerová, H21K 1. J.Němec, 
vavříny získala 6.místem v D18 Kr.Matyášová (foto z vyhlašování). H40 2. J.Březina, H50 2. I.Vydra, H65 2. R.Kaška, H70 2. J.Barták
V sobotu se běžela krátká trať, v neděli pak štafety (Týnina štafeta 
hned za 3.místem, Bářina štáfle na velké bedně 6.).Po celou dobu 5. VÍCEDENNÍ ZÁVODY
soutěží vládlo nepříznivé počasí-zima, vítr a čerstvě napadlý sníh. (umístění pouze v první desítce)
Byly to opravdu náročné podmínky. Máme z našich mladých radost 26.3. CZECH O - TOUR 2022 (první dvě etapy z celoročních šesti) 
a děkujeme jim za vzornou reprezentaci. Také bychom chtěli sprinty
vyjádřit dík trenérkám z TSM JO (zároveň učitelkám chrastavské (pořadatel Roudnice, Terezín pevnost), celkem 1000 závodníků
ZŠ) P.Duškové a K.Kaškové za jejich starost a péči o náš dorost na dopoledne: 
této akci. D14A 3. A.Březinová, D16A 3. B.Lipenská, D18A 7. Kr.Matyášová, 

D21A 1. K.Kašková, D45B 1. J.Matyášová, D65B 1. A.Ševčíková, 
2. MISTROVSKÉ SOUTĚŽE H45B 7. L.Matyáš, H55A 6. I.Vydra
(umístění do prvních pěti míst) odpoledne:
9.4.MISTROVSTVÍ JEŠTĚDSKÉ OBLASTI(JO) VE SPRINTU D14A 3. A.Březinová, D35B 4. M.Březinová, 9. E.Lipenská, 
(pořadatel Stadion Nový Bor, Kamenický Šenov, prostor Nový Bor) D45A 9. D.Pachnerová, D45B 4. J.Matyášová, D65A 3. Z.Šaffková,
D18 1. Kr. Matyášová, D21L 5. K.Kašková, D40 4. D.Pachnerová, 65B 1. A.Ševčíková, H16A 9. K.Březina, H55A 5. I.Vydra
D65 2. Z.Šaffková, 4. E.Kadavá, H16 5. K.Březina, H35 1. P.Kadavý, 15.–17. 4. VELIKONOCE VE SKALÁCH 
3. P.Pachner, H50 1. I.Vydra, H70 2. J.Barták tři etapy-2x klasika, 1x krátká trať

(pořadatel Kotlářka Praha, náročný skalnatý prostor v Jestřebí u 
9.4.MISTROVSTVÍ A VETERANIÁDA ČR V NOČNÍM OB Doks) – celkem 1300 běžců
(pořadatel USK Praha, prostor Struhařov) D21B 3. B.Ježková, D70 2. Z.Šaffková, H21B 2. L.Ježek, 
D18  6. Kr. Matyášová (ze 43 závodnic) H50A 4. I.Vydra, H65 9. R.Kaška
D35  máme ZLATO 1. K. Kašková                                                                                               E. Kašková, OK CHA
H55 4.  I. Vydra (početná kategorie). Všem gratulujeme.

Bára LipenskáKristýna MatyášováKarel Březina
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Historie – Vzpomínky na minulost 3.
Květen – lásky čas, ale hlavně čas pro oslavy 1. máje. podniků. I toto je naše minulost, a s odstupem času jsou dnešní 
Mnoho z nás je má ještě v živé paměti. Až dnešní „polistopadová“ snímky možná i úsměvné. 
generace již nezažila tradiční průvody, vlaječky na všech oknech a Pokud máte nějakou zajímavou vzpomínku na tuto dobu, podělte 
nárožích, mávátka a transparenty s budovatelskými hesly. se o ní s námi. 
Pravděpodobně nejoblíbenější ze vší té slávy byly alegorické vozy – Můžete nám napsat na e-mail sphmch@volny.cz, nebo osobně 
vizitka nápaditosti a pracovních úspěchů zaměstnanců tehdejších povyprávět v infocentru na náměstí 1. máje. 

Kdo svou zemi miluje – 
ten ji prací buduje!

1. máj 1971

1. máj 1971 1. máj 1975

1. máj 1975
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Historie – Vzpomínky na minulost 4.

Připravili členové Společnosti přátel historie města Chrastavy
ve spolupráci s informačním centrem Chrastava.

1. máj 1975 1. máj 1981
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Oddíl nohejbalu získal v anketě Sportovec Chrastavy první místo v 

kategorii kolektivů. 

Chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří pro nás v anketě hlasovali. 

Moc si tohoto ocenění vážíme a slibujeme, že uděláme vše proto, 

aby se sport v našem městě rozvíjel tak, jak si dle mého názoru 

všichni přejeme.

Od 2. května začínáme trénovat s naší mládeží. Moc se na to těšíme 

a rádi uvítáme každého dalšího mladého sportovce.

Za nohejbalový oddíl Spartaku Chrastava               Slávek Sehnoutka

Hnutí vzniklo na základě dlouhodobě nevyváženého složení 

zastupitelstva města, které má zastupovat všechny občany. · obyvatel města a jeho politika
Považujeme za velmi důležité, aby zastupitelstvo města · obyvatel města a lidsko-právní vztah
prosazovalo zájmy všech obyvatel. · obyvatel města a sociální rozměr
Proto je naším hlavním cílem odpovědné a vyrovnané zastu- · obyvatel města a jeho bezpečnost
pitelstvo, které zde musí být pro všechny občany. · obyvatel města a ekonomika města
Po dlouholetých zkušenostech jsme zvolili nabídku, která bude · obyvatel města a vzdělávání
uplatňovat  zastoupení  v  komunální  politice  lidmi, které znáte, · obyvatel města a ekologie
a kteří budou prosazovat vaše zájmy a potřeby. Zároveň tímto · obyvatel města, rodina a společnost.
nabízíme spolupráci všem dalším, kteří mají zájem se zapojit do 

procesu postupné změny v Chrastavě.

Občanské uskupení se bude především řídit základní myšlenkou – 

město má sloužit pro potřeby občanů v plném rozsahu. Ale i oby- ommo.chrastava@seznam.cz
vatel města má své povinnosti, a proto musí vzniknout spojení, Těšíme se na podporovatele a zájemce o spolupráci
které máme v názvu našeho uskupení. a na brzké setkání, které zorganizujeme.                      

               Základní  představa  hnutí  je  provázanost:

Kontaktní údaje na nás pro Vás:

Vážení spoluobčané města Chrastavy a přilehlých městských částí,

rádi bychom vás informovali o vzniku nového občansko-politického hnutí v Chrastavě

Oddíl nohejbalu – poděkování

POLITICKÉ STRANY A HNUTÍ

Občané městu, město občanům (OMMO)

PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek 

prodává slepičky typu Tetra hnědá, 

Dominant všechny barvy, Green Shell - typu Araukana 

a Dark Shell - typu Maranska.

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

Prodej: 29. 5. a 26. 6. 2022
Chrastava  –  parkoviště u tržnice  –  13.05  hod.

Výkup králičích kožek – cena dle poptávky.

Info: Po-Pá 9.00-16.00 hod.,

tel. 601 576 270, 728 605 840

www.drubezcervenyhradek.cz

INZERCE
DARUJI kvalitní slamnatý KOŇSKÝ HNŮJ.

Informace na telefonu: 603 260 778
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SLK Chrastava - Volební program
2022 – 2026

8. Chceme podporovat rozvoj kultury v našem městě. Budova 
Společenského klubu (CVA) slouží k provozování řady 
hudebních, pohybových,výtvarných a jazykových kurzů nejen 
pro mládež, ale i pro seniory, je sídlem pobočky Základní 
umělecké školy Liberec. Společenský sál bude využíván pro 
pořádání přednášek, menších koncertů a klubových pořadů.   

9. Budeme podporovat rozvoj a aktivity dalších složek 
Společenského klubu – městského a Führichova muzea, 
knihoven, internetového klubu, informačního centra a nově 
provozovaného atria v prostorách radnice. 

10. Věříme, že po dvou letech koronavirových opatření bude možné 
pořádat jak tradiční  oblíbenou kulturní akci roku Chrastavské 
slavnosti, tak i akce další. Například Mikulášskou nadílku, Vážení spoluobčané, předkládáme Vám náš volební program pro 
spojenou s rozsvěcením vánočního stromu, vánoční trhy, období 2022 – 2026. V případě volebního úspěchu se jej budeme 
koncerty v Kostele svatého Vavřince, letní festival, Vavřineckou snažit úspěšně plnit.  
pouť a městské plesy.   

11. Vážíme si činnosti a práce místních sportovních a spolkových 1.  Podpora a spolupráce se školami a školskými zařízeními všech 
organizací. Budeme nejen finančně podporovat tuto činnost, typů (základní, mateřské a malotřídní, školní jídelna, ZUŠ) je pro 
chceme pomoci a podpořit propagaci těchto zájmových nás prioritou. Chceme zlepšovat technický stav školních budov, 
organizací směrem k veřejnosti a k obyvatelům přilehlých obcí. renovovat interiér školních prostor. V mateřských školách 
Plánujeme nové projekty, které by těmto organizacím pomohly. podpoříme vybavení školních zahrad herními prvky. 
Budeme podporovat rovněž i neorganizovanou sportovní 

2.  Již dlouho usilujeme o rekonstrukci budovy školy v Revoluční činnost ve městě a spravovat veřejná sportoviště. Chceme 
ulici, věříme, že se nám ji podaří realizovat stejně úspěšně jako finančně pomoci TJ Spartak s vybudováním nového tenisového  
budovy ve Školní ulici a na náměstí. kurtu.  

3.  Chceme zkvalitnit i areál malotřídní ZŠ a MŠ Vítkov (vybudování 12. Provoz městského kina chceme podpořit další dílčí rekonstrukcí 
nového školního hřiště včetně naučné stezky).     s cílem zvýšit komfort pro jeho návštěvníky.  

13. Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám v posledních 
4.  Kvalitní a dostupná zdravotní péče je naší další prioritou. letech se začneme zabývat projekty, které by zajistily možnost 

Chceme zachovat, v lepším případě i rozšířit, zdravotní služby pravidelného veřejného bruslení na městském kluzišti v zim-
ve městě. Proto město před nedávnem odkoupilo zdravotní ních měsících (chlazení ledové plochy, údržba ledu).
středisko, kde se začalo s postupnou rekonstrukcí celé budovy 

14. Areál nově zrekonstruovaného koupaliště budeme v maximální tak, aby byl v maximální možné míře zajištěn plynulý chod 
míře využívat jako volnočasový areál především pro rodiny s lékařských ordinací. Byl vybudován  vnější výtah a tím se 
dětmi. Jsme otevřeni diskuzi, jaké další možnosti by vedly k zajistila bezbariérovost budovy, vzniklo nové parkoviště v 
efektivnímu využívání tohoto prostoru a tím k prodloužení zadní části střediska přímo u výtahu. Bylo zrekonstruováno 
koupací sezóny. sociální zařízení a vyměněn kotel, podařilo se zrekonstruovat 

ordinaci jednoho z lékařů. Je nezbytné v těchto krocích na 15. Chceme zdokonalit novou technickou a kulturní památku Vodní 
středisku pokračovat, plánujeme postupnou rekonstrukci náhon o další turisticky zajímavé prvky.   
všech ordinací s výměnou veškerých rozvodů a odpadů v 

16.  Zahájíme přípravu projektu na rozšíření hasičského muzea.   budově. V loňském roce se podařilo na středisku zahájit provoz 
rehabilitační ambulance. 

5.  Budeme i nadále vyvíjet maximální úsilí o získávání lékařů, 17. Zajištění bezpečnosti ve městě je jedním z prioritních úkolů. 
stomatologů a dalších zdravotnických pracovníků pro naše Přestože Policie České republiky bude působit ve městě v rámci 
město. společného obvodu Hrádek nad Nisou – Chrastava (se 

samostatnou služebnou v Chrastavě), chceme se pravidelně 
6.  I nadále se budeme věnovat potřebám našich seniorů a zabývat bezpečnostní situací ve městě a společně hledat řešení

zdravotně postiženým spoluobčanům. Budeme podporovat        vzniklých problémů.
ambulantní i terénní pečovatelskou službu, hodláme udržet na 18. I nadále považujeme za důležité, aby v našem městě působila 
vysoké úrovni veškeré služby u  domů s pečovatelskou službou. městská policie a významně tak přispívala k zajištění 
Jako doposud budeme podporovat charitní domov pro seniory 

bezpečného života ve městě. Městská policie bude (Domov sv. Vavřince) jako důležitou návaznou sociální službu i 
komunikovat s občany na jejich podněty a připomínky i pro-další mimochrastavská zařízení (jako např. hospic) pečující o 
střednictvím sociálních sítí. Městská policie bude pořádat naše seniory.  Protože věříme, že nikdo by neměl být sám, mají v 
besedy pro seniory a pro děti v mateřských a základních ško-našem městě místo i sociálně aktivizační služby, které nabízejí 

podporu a pomoc seniorům, realizují volnočasové aktivity a tak lách o prevenci kriminality ve všech jejích podobách. 
přispívají  k snižování rizika osamocení a sociální izolace našich 

19.  Bezpečnost ve městě je mimo jiné zabezpečována kamerovým 
seniorů.

systémem a na odlehlých místech soustavou fotopastí, 
bezpečnost na ulicích mobilním radarem a orientačními měřiči 
rychlosti. Naší snahou je tato bezpečnostní opatření nadále 7.  Budeme se snažit i nadále v našem městě rozvíjet prostředí, ve 
rozvíjet a hodnotit jejich efektivnost.   kterém se budou cítit dobře všechny generace občanů. Budeme 

podporovat aktivity zaměřené na rodiny s dětmi a na seniory. 20. Je potřeba nadále podporovat chrastavský Sbor dobrovolných 
Budeme udržovat všechna dětská hřiště a parky ve městě v hasičů, a to jak provoz zásahové jednotky, tak i další činnosti 
dobrém stavu a usilovat o jejich rozšíření či rekonstrukci. K hasičského sboru a činnosti muzea, jakožto výchovu mladé 
těmto aktivitám, k pořádání kulturních akcí a koncertů bude generace dobrovolných hasičů.  
určen nově utvářený prostor pod hasičským muzeem.

Školství

Zdravotnictví 

Bezpečnost (policie a hasiči)

Podpora sociálních služeb

Kultura, sport a spolková činnost

POLITICKÉ STRANY A HNUTÍ
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Veřejná doprava, služby

Rozvoj spolupráce uvnitř i vně města  

Otevřenost města a informovanost občanů

Životní prostředí

Obnova a údržba komunikací

Deklarativní stanoviska

Péče o městské objekty, podpora bydlení

Chrastavě „60 rodinných domů” v oblasti Polní ulice.
21. Význam veřejné dopravy, především pak do krajského města 37. V souvislosti se situací na trhu s plynem, především od 

Liberce, je nezpochybnitelný. Proto několikrát ročně jednáme napadení Ukrajiny Ruskou federací, zpracujeme energetickou 
s Libereckým krajem a jeho společností Korid a. s. o jízdních koncepci města, která ve svých důsledcích může vést ke změně 
řádech, aby spojení do Chrastavy bylo co nejvíce kvalitní. územního plánu zahrnující změnu zásobování energiemi 
Jsme odhodláni i nadále Libereckému kraji finančně přispívat objektů napojených na CZT (panelové domy na Střeleckém 
za účelem zachování dostatečné četnosti spojů, zejména s Vrchu a v Andělohorské ulici a městských budov v centru 
okrajovými částmi města, zejména pak s udržením unikátního města).   
spojení (vyžadujícího speciální malé autobusy) na náves v 
Andělské Hoře.   

38. V zájmu rozvoje okrajových částí města chceme zachovat 
22. Spolupracujeme a budeme pokračovat ve spolupráci na existenci osadních výborů v Andělské Hoře a ve Vítkově s 

plánované rekonstrukci vlakového nádraží. Budeme usilovat a finanční podporou města, chceme rozvíjet další spolupráci i s 
dohlížet, aby se při této rekonstrukci financované státem občany částí Víska a Vysoká.
dodržely již vyjednané parametry (zachování restaurace v 
budově, nový podchod vedoucí až do průmyslové zóny, 39. Po uvolnění covidových opatřeních chceme opět plně navázat a 
rozšíření a prohloubení viaduktu do průmyslové zóny a na rozvíjet spolupráci v oblasti kultury, školství a sportu s 
Barandov).  partnerskými městy Eichstätt v Bavorsku a Lwówek Śląski v 

Polsku. 
23. Budeme se snažit zajistit pro občany dostatečný provoz 

 obchodů a služeb ve městě. Podpoříme drobné podnikatele s 
cílem zajistit kvalitní, případně zcela chybějící služby pro 
obyvatele města. 

24. Budeme usilovat o realizaci kanalizace v dalších částech města 
(Richtrův Vrch a prodloužení ve Frýdlantské ulici). Nadále 
chceme pomáhat vlastníkům rodinných domů na území celého 
města s napojením na kanalizaci, případně s vybudováním 
DČOV prostřednictvím „fondu voda“.    

25. Zavedli jsme a chceme nadále propagovat využití „fondu fa-
sáda" který motivuje vlastníky domů na celém teritoriu města k 
opravám vnějšího vzhledu budov (fasády, okna, střechy).   

26. Budeme pečovat o zeleň na městských pozemcích a pokračovat 
v zakládání nových alejí podél komunikací v extravilánu města.  

27. Dalším ekologickým úkolem je zkvalitňování služeb města v 
odpadovém hospodářství.  Chtěli bychom ještě dále zvýšit 
množství separovaných odpadů, apelovat na třídění odpadů v 
domácnostech a možnosti plně využívat bezplatných služeb 
sběrného dvoru. Plánujeme rozšíření objektu „bazárku“ na 
sběrném dvoře za účelem možnosti lepšího využití 
nepotřebných věcí a předcházení tak zbytečné nákladné 42. Při komunikaci s občany budeme využívat nejen nově 
separaci a likvidaci. vytvořené komunikační kanály, ale obnovíme po korona-

28. Skládka odpadů Vítkov byla změněna na plochu komunitní virových letech i osobní setkávání, např. pravidelné diskusní 
kompostárny a deponii stavebních materiálů města. V večery s občany aneb "Večery se starostou", zaměřené vždy na 
takovémto režimu bude provozována i v následujícím období. konkrétní potřeby a problémy obyvatel města. Občané budou 

moci býti přítomni na zasedání zastupitelstva města nejen 29. Věříme, že se podaří na základě uzavřené smlouvy mezi Českou 
osobně, ale sledovat jej mohou on-line či ze záznamu. a Polskou republikou ve věci dolu Turów a za pomoci finančních 
Zveřejňování všech zápisů zastupitelstva včetně  příloh a prostředků získaných Českou republikou a Libereckým krajem 
jmenovité hlasování je samozřejmostí.realizovat vodovod v Horním Vítkově.  

43. Poskytneme podporu v této oblasti všem institucím a 
zájmovým spolkům v Chrastavě pro zvýšení efektivity jejich 

30. Po dokončení kanalizace ve Vítkovské ulici bude následovat komunikace směrem k občanům.
rekonstrukce této poslední z nerekonstruovaných krajských 
komunikací ve městě. Zároveň bude město zřejmě do své 

44. Město se podílí a v případě potřeby i nadále bude podílet na správy přebírat další krajské komunikace (Liberecká, Žitavská a 
pomoci jiným městům, obcím a zemím, zasaženým živelnou část Frýdlantské po přeložku), naší podmínkou však je jejich 
pohromou, katastrofou či válkou, jako nyní napadené Ukrajině a výborný stav v době převzetí.
jejím občanům.  31. Chceme i nadále usilovat o obnovu a průběžné opravy místních 

45. Chceme se za naše město obrazně řečeno „bít za všech komunikací včetně těch v okrajových částech Chrastavy.
okolností“, to znamená formou nejen jednání a vyjednávání se 32. Budeme dbát na řádnou běžnou údržbu chodníků stávajících i 
všemi subjekty, ale v případě nezbytnosti i třeba soudně nových (ve Vítkovské ulici a posléze v Andělohorské ulici).  
vedenými spory. Zájmy města budeme vždy hájit. 

46. Je to již 12 let, co v Chrastavě zaniklo ghetto sociálně 
33. Budeme usilovat o průběžnou opravu městských objektů, vyloučených osob v Kováku. Po dlouholetém vyčerpávajícím 

včetně nájemních domů a domů s pečovatelskou službou. úsilí o definitivní odstranění této budovy hrůzy, které 
34. Městské byty budeme přidělovat žadatelům v souladu s pra- opakovaně naráželo na byrokratickou zeď, se z iniciativy města 

vidly města pro přidělování bytů, která jsou zveřejněna na podařilo vyjednat a dohodnout nahrazení Kováku novým 
webových stránkách města. obchodním centrem. V době psaní tohoto stanoviska Kovák sice 

ještě stojí, ale přes časovou náročnost administrativního řešení 35. Jsou dokončovány přípravy na novou lokalitu na výstavbu cca 
je již realizace prakticky jistá. 30 rodinných domků v Liberecké ulici (nad kotelnou).     

36. Budeme podporovat dokončení projektů nové obytné zóny v        V Chrastavě dne 12. dubna 

40. Informovat a naslouchat v maximální možné míře občanům a 
být otevřeni jejich potřebám a názorům je pro nás jedním z 
klíčových cílů. Prostřednictvím moderních i klasických 
komunikačních prostředků chceme poskytovat občanům 
maximum relevantních a zásadních informací o dění v naší obci. 
Samozřejmostí je transparentní zveřejňování hospodaření 
města a všech jeho subjektů.

41. Usilujeme proto o rozvoj všech komunikačních kanálů města 
(rozhlas, Chrastavské listy, informační tabule, webové stránky, 
diskusní fórum, sociální sítě Facebook, Instagram, You Tube) a 
klademe důraz na jejich správu, přehlednost a aktuálnost. 
Webové stránky budou sloužit občanům jako uživatelsky 
příjemné prostředí pro rychlé a snadné získávání všech 
potřebných informací a důležitých sdělení. Budeme nadále 
provozovat TV Chrastava jako médium propagující populární 
formou dění ve městě, budeme se snažit vytvořit nové 
komunikační kanály - např. podcasty, live přenosy. Zachovat 
chceme ale i tradiční Chrastavské listy, které získaly za svoji 
třicetiletou existenci velkou popularitu mezi chrastavskými 
občany. 

Starostové pro Liberecký kraj  
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Eichstätt Lwówek Ślaşki
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tel.: 603 272 837

Ing. Lambert Medřický
1990 – 2022

TERMOVIZE
energetika

zřizování přípojek
revize elektrika a hromo
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