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Nová sezóna na koupališti Chrastava
Rekonstrukce koupaliště je těsně před dokončením. Do nové sezóny vstoupí nejen s novinkami v podobě nerezové vany, brouzdaliště pro děti nebo vodních prvků, ale také s novým ceníkem.
Základní vstupné je nově stanoveno na 100 Kč za osobu a den.
V případě, že si návštěvník koupí vstupenku neprodleně po vstupu
do areálu u správce koupaliště v kiosku, zaplatí zlevněné vstupné
50 Kč za osobu a den, děti od 3 do 18 let, senioři 60+ a osoby ZTP
pak zaplatí 20 Kč za osobu a den. Letošní novinkou je možnost
pořízení permanentky. Jejich platnost je pro celou sezónu, jsou
nepřenosné a zakoupit je bude možné v Infocentru nebo na hospo-

dářsko- finančním odboru Městského úřadu (1. patro radnice).
Koupaliště zahájí provoz pro veřejnost v pátek 10. června.
O týden později, v pátek 17. června pak proběhne slavnostní
otevření za účasti hejtmana Libereckého kraje Martina Půty a
dalších hostů. V tento den bude areál otevřený až od 14 hodin, kdy
začne slavnostní program. Zahraje cimbálová muzika Dušana
Kotlára, k dispozici bude občerstvení, pro děti je připravený zábavní
program a vše vyvrcholí koncertem kapely Krávy bez medu od 18
hodin. Vstupné bude v tento den zdarma. Všichni jste srdečně zváni.
Věra Baumgartnerová
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Informace pro zájemce o permanentky na koupaliště
Permanentky jsou v ceně 500 Kč pro dospělé osoby a 200 Kč pro děti a mládež od 3 do 18 let, seniory 60+ a osoby ZTP. Permanentky
platí pro celou sezonu a jsou nepřenosné. Zakoupit si je můžete na pokladně hospodářsko-finančního odboru v budově radnice nebo
v Městském informačním centru na náměstí 1. máje.
Kdo bude mít zájem, může permanentku zaplatit i převodem na účet města 39028-0984852379/0800, variabilní symbol 334. Do textu pro příjemce platby uveďte jméno a příjmení osoby, pro kterou je permanentka placena.
Současně je potřeba na email pokladna@chrastava.cz poslat informaci o celém jménu, roku narození a adrese, aby mohla být
permanentka vystavena. Následující pracovní den po přijetí platby bude permanentka pro zájemce připravena k vyzvednutí u správce
koupaliště v kiosku areálu koupaliště.

Váženíspoluobčané,
dovoluji si Vás pozvat na sto osmdesátý druhý

VEČER SE STAROSTOU
na téma „Budoucnost

stavebních úřadů v republice
a budoucnost stavebního úřadu v Chrastavě.”
Na výše uvedené téma budu s návštěvníky diskutovat spolu s tajemníkem
MěÚ Ing. Miloslavem Chválou a vedoucím OVÚS MěÚ panem Martinem
Janouškem.
Setkání se koná v pondělí dne 6. června 2022 od 17:00 hodin v malé zasedací
místnosti budovy radnice.
Těším se na Vaši účast.

Ing. Michael Canov, starosta
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Ředitel ZŠ Aleš Trpišovský získal ocenění Libereckého kraje
V podvečer 18. května se ve Velkém sále Základní umělecké školy
Liberec konalo slavnostní setkání u příležitosti předávání ocenění
pedagogickým pracovníkům Libereckého kraje. Tato akce se koná
pravidelně u příležitosti Dne učitelů. Oceňovalo se ve třech
kategoriích.
V kategorii Za dlouhodobou pedagogickou činnost získal ocenění
také ředitel ZŠ Chrastava Bc. Mgr. Aleš Trpišovský. Ocenění převzal
z rukou radních Libereckého kraje Petra Tulpy pověřeného řízením
rezortu sociálních věcí a Dana Ramzera pověřeného řízením resortu
školství. Nominován byl p. Trpišovský zřizovatelem školy, tedy
vedením města, které ho v zastoupení starosty Michaela Canova a
místostarostky Zity Václavíkové na slavnostní večer doprovodilo.
Panu Trpišovskému srdečně gratulujeme a přejeme mnoho dalších
úspěchů v jeho práci.
Věra Baumgartnerová

Historický domek v Turpišově ulici se dočká rekonstrukce
V posledním dubnovém týdnu pracovníci odborné firmy rozebrali
dřevěné obložení domečku v sousedství školy v Turpišově ulici. Po
léta sloužil jako klubovna turistického oddílu Perseus. Do jeho
údržby se však v minulosti příliš neinvestovalo. Probíhaly zde
pouze běžné práce, žádná větší oprava nebyla potřeba. V posledních letech se ovšem stav domečku začal zhoršovat. Ve zvláště
špatném stavu je střecha, kterou do domku zatéká, a obvodové
roubení. Radnice proto plánuje jeho rekonstrukci.
Oddíl Perseus už nějakou dobu působí v náhradních prostorách.
Domeček teď mají v rukou odborníci, kteří posoudí jeho stav a
navrhnou způsob jeho opravy. Odstranění dřevěného obložení
odkrylo původní podobu domku a také odhalilo několik kritických
míst. Celkový stav ovšem není tak špatný, jak se na první pohled
může zdát.
Přestože dům nemá památkovou ochranu, jedná se o cenný objekt
z hlediska historie Chrastavy. Je totiž posledním zástupcem staré
zástavby v centru města, kterou postupně nahradily novější
stavby. Domek pochází pravděpodobně z druhé poloviny 19.
století. O posouzení stavu se postarají odborníci z firmy, která v
Chrastavě opravovala i cenný Führichův dům. Současně navrhnou
rozsah nezbytných oprav. Se stavbami tohoto typu mají bohaté
zkušenosti, domeček v Turpišově je tak v dobrých rukou. Na jeho
opravu se město pokusí získat dotace z přeshraničního programu.
Ve spolupráci s polskou stranou už se připravuje zajímavý projekt,

který řeší nejen financování, ale i budoucí využití domku. S největší
pravděpodobností bude opět sloužit dětem.
Věra Baumgartnerová, Informační a mediální referent
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Práce na úpravě hřbitova pokračují Mini dopravní hřiště u sportovní haly
Koncem dubna se rozeběhly práce na další etapě úprav městského
hřbitova. Postupná revitalizace místa posledního odpočinku
v Chrastavě probíhá už několik let. V rámci současných prací se
pokračuje v úpravách cest ve střední části hřbitova, kolem
kolumbária a v prostoru před obřadní síní. Stejně jako v předchozích etapách nahradí betonovou dlažbu odolnější dlažba
žulová. Obnovy se dočká také severní část hřbitovní zdi, resp. její
poškozené části. Součástí je i osazení dvou nových vjezdových
bran. Výraznou proměnou projde také parkovací plocha před
hřbitovem. Prostor pro stání aut bude ohraničen žulovými krajníky
a namísto současného štěrku bude nový asfalt.
Práce přijdou celkem na zhruba 3,2 miliony korun. Dotace z Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 činí téměř 2,4
milionu korun. Hotovo má být během letních měsíců.

Česko se může pyšnit nejhustší sítí dopravních hřišť na světě. V současnosti jich je kolem 160. Pro Chrastavu je nejbližší oficiální hřiště
se značkami a semafory v Liberci. I u nás však můžeme s dětmi
trénovat základní pravidla pohybu na silnici. Slouží k tomu prostor
v areálu TJ Spartak.
V loňském roce tady město nechalo udělat nový asfaltový povrch.
Začátkem května se tu objevilo i značení. Nechybí přechody,
křižovatky ani směrové šipky. Plácek u sportovní haly slouží nejen
dětem ze škol a školek, ale i široké veřejnosti.
Věra Baumgartnerová

Věra Baumgartnerová, informační a mediální referent

Stavba vodovodu v Horním Vítkově
se přiblížila
Zatímco v Dolním Vítkově jsou obyvatelé napojení na městský vodovod, obyvatelé Horního Vítkova jsou odkázání na vodu z vlastních
studní. Té je však stále méně, protože studny především v důsledku
klimatických změn postupně vysychají. Obyvatelé Horního Vítkova
proto léta volají po prodloužení vodovodu i do jejich lokality.
Město už má připravenou projektovou dokumentaci a stavební
povolení. Vodovod samotný je ovšem až koncový prvek celého
systému zásobování vodou. Do oblasti, kde voda chybí, je nejprve
potřeba odněkud ji přivést. To má zajistit mimo jiné přivaděč v Machníně, který plánuje vybudovat Severočeská vodárenská společnost. Stavba přivaděče je součástí celé řady dalších projektů na
posílení vodárenské soustavy v oblasti. Kromě přivaděče se plánuje
také zvýšení kapacity vodojemu na sv. Jánu nad Chrastavou,
propojení velkých vodovodních řadů v Machníně a stavba dalšího
přivaděče z Pekařky do Hrádku nad Nisou. S realizací těchto velkých
staveb počítá SVS v letech 2025 až 2026. Teprve potom mohou být
uvedeny do provozu nově vybudované vodovody.
Chrastavě se podařilo vyjednat, že se stavbou vodovodu v Horním
Vítkově může začít v předstihu tak, aby byl v okamžiku dokončení
celé soustavy připravený. Pokud všechno půjde dobře, mohl by být
hotový v roce 2024. Náklady na stavbu částečně pokryjí dotace,
zbytek musí město hradit z vlastních zdrojů. Podstatnou část
vlastního podílu získá město z balíku peněz, který poslalo Polsko v
rámci dohody mezi Českou republikou a Polskem o řešení vlivů
těžební činnosti v hnědouhelném dole Turów. Otázkou zůstává, kdo
uhradí náklady na připojení jednotlivých odběratelů. To ještě bude
předmětem diskuze. Město se bude snažit hledat prostředky tak,
aby jednotlivé domácnosti měly s připojením co nejmenší, případně
vůbec žádné náklady.

Věra Baumgartnerová
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Chrastava se zapojila
do projektu REMOBIL
Projekt REMOBIL se zaměřuje na sběr starých telefonů a drobné
elektroniky. Na světě se ročně prodá přes 1,5 miliardy smartphonů,
jejichž výroba je energeticky velmi náročná. Díky recyklaci starých
telefonů lze ale využít až 90 % získaných materiálů.
Bohužel v České republice se k recyklaci dostane jen 5 % těchto
zařízení. Také proto vznikl projekt REMOBIL. Recyklaci telefonů a
dalšího drobného elektrozařízení zajišťují autorizované firmy,
které zaměstnávají osoby handicapované nebo osoby se sníženou
možností uplatnění na trhu práce. Navíc REMOBIL věnuje za každý
odevzdaný telefon 10 Kč Nadaci Jedličkova ústavu.
V infocentru v Chrastavě byl od 22. února 2022 do 22. dubna 2022
(Den Země) umístěn sběrný box, kam lidé nosili nepotřebné
mobilní telefony. Všem, kteří se do sbírky v Chrastavě zapojili,
touto cestou velmi děkujeme. Nebyla to zbytečná akce. Podařilo se
sebrat přes 70 starých mobilů a na dvě kila ostatního
elektroodpadu. Nejenom, že jsme podpořili dobrou věc, zároveň
jsme přispěli k ochraně životního prostředí. Na certifikátu vidíte,
jaké úspory jsme tím dosáhli.
Protože akce se u veřejnosti setkala s příznivým ohlasem,
sledujeme další možné projekty, do kterých bychom se mohli
zapojit. Uvítáme i vaše tipy. V minulosti jsme s vaší pomocí
například sbírali brýle pro Afriku. Jakmile se do nějakého projektu
zapojíme, dáme vám vědět a budeme se opět těšit na spolupráci.
Ještě jednou díky.
Jitka Marxová – referentka infocentra

Jak jsme se v roce 2021 podíleli
na ochraně životního prostředí?
Díky svým obyvatelům se Město Chrastava může za rok 2021
pochlubit sběrem starého elektra určeného ke zpětnému odběru a
recyklaci o hmotnosti 33,21 t. Na každého obyvatele tak připadá
5,29 kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba
elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena
těžba ropy a železné rudy, a recyklací se pokryla i část dodávek
mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.
Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení
životního prostředí, které na základě dosažených výsledků vystavil
kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů
Elektrowin.
Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2021 k úspoře
produkce CO2 o 390,72 tun. Víte kolik smrků pohltí stejné množství
CO2? 151 ks.
Nebylo nutné vytěžit 19 468,71 litrů ropy. Představte si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta např. na
cestu z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 729 krát.
Došlo také k úspoře 200 414,79 kWh energie. Asi stejné množství,
jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 200.415 krát.
Podařilo se recyklovat 19.118,12 kg železa. Toto množství recyklovaného železa by bylo možné použít pro výrobu 784 ks nových
praček, bez nutnosti těžby železné rudy.
Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 673,64 kg
mědi, což by postačilo pro ražbu 119759 1€ mincí, nebo 817,58 kg
hliníku, který by stačil na výrobu 54506 plechovek o objemu 0,33 l.
Elektrowin v roce 2021 úspěšnou spolupráci s městem Chrastava
ocenil příspěvkem 50 000,00 Kč ze svého motivačního programu,
který byl použit na výrobu kovových schůdků do objektu na sběrném místě.
Ing. Jiří Vodička,
referent odboru rozvoje, dotací a správy majetku
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Usnesení Rady města Chrastava č. 2022/08 dne 25. dubna 2022
Rada města na svém zasedání projednala a usnesla se takto:
-schválila
v návaznosti na své usnesení č. 2021/08/I odst. 1 ze dne 17. května
2021 zřízení věcného břemene čj. VB/8/2022 na pozemku par. č.
783/3, v k. ú. Dolní Chrastava, ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce, a. s., jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a
provozování stavby „IV-12-4020473/VB/2 LB-Chrastava–ppč.150/7, kNN+SS300“, za cenu 1.210,- Kč vč. DPH a náklady
spojené se zřízením věcného břemene
-schválila
Dohodu o podmínkách zřízení služebnosti na pozemku par. č.
106/1, v k. ú. Chrastava II, ve prospěch společnosti Vantage Towers
s. r. o., k zajištění strpění umístění, provozování, oprav a údržby
základnové stanice veřejné sítě elektronických komunikací včetně
elektro přípojky a zřízení přístupu ke stanici na Ovčím vrchu, vč.
návrhu dohody o podmínkách zřízení služebnosti čj. D/2/2022
-schválila
návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí České republiky na projekt „Chrastava –
splašková kanalizace ve Vítkovské ulici“
-schválila
návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na realizaci akce „Úpravy
koupaliště Chrastava” se zhotovitelem: BERNDORF BÄDERBAU
s.r.o., Bystřice 1312, 739 95 Bystřice, IČO: 25855247
- rozhodla
o výběru dodavatele na základě Protokolu z jednání hodnotící
komise veřejné zakázky „Silnice III/27251 Chrastava, ul. Vítkovská
(Komunikace a chodník Chrastava, Vítkovská ulice)“, v souladu s
ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, a to účastníka COLAS CZ, a.s., se sídlem
Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČO: 26177005, za
nabídkovou cenu 26.649.000,26 bez DPH, tj. 32.245.290,31 Kč
včetně DPH za akci A a B. Nabídková cena za dílčí celek (akce A:
Komunikace Chrastava, Vítkovská ulice), jejímž investorem je
smluvní strana Liberecký kraj, činí 18.384.776,54 Kč bez DPH, tj.
22.245.579,61 Kč včetně DPH, nabídková cena za dílčí celek (akce
B: Chodník Chrastava, Vítkovská ulice), jejímž investorem je
smluvní strana obec Chrastava, činí 8.264.223,72 bez DPH, tj.
9.999.710,70 Kč včetně DPH
- schválila
návrh smlouvy o provedení stavby „Silnice III/27251 Chrastava, ul.
Vítkovská (Komunikace a chodník Chrastava, Vítkovská ulice)“,
akce B s: COLAS CZ, a.s., se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190
00 Praha 9, IČO: 26177005 a pověřila starostu jejím podpisem v
souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění a po kontrole dokumentace k veřejné
zakázce CRR
- rozhodla
o výběru dodavatele na základě Protokolu z jednání hodnotící
komise veřejné zakázky „BOZP – Silnice III/27251 Chrastava, ul.
Vítkovská (Komunikace a chodník Chrastava, Vítkovská ulice)“ v
rámci dynamického nákupního systému „Zajištění činnosti
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro dopravní
stavby - DNS“, dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění, a to účastníka QM-4C, s.r.o., se
sídlem Jeronýmova 62/24, Liberec VII-Horní Růžodol, IČO:
09686380, za nabídkovou cenu 75.000 Kč bez DPH, tj. 90.750 Kč
včetně DPH. Nabídková cena za dílčí celek (akce A: Komunikace
Chrastava, Vítkovská ulice), jejímž investorem je smluvní strana
Liberecký kraj, činí 51.000 Kč bez DPH, tj. 61.710 Kč včetně DPH,
nabídková cena za dílčí celek (akce B: Chodník Chrastava, Vítkovská
ulice), jejímž investorem je smluvní strana obec Chrastava, činí
24.000 Kč bez DPH, tj. 29.040 Kč včetně DPH

- s c h v á l i l a návrh smlouvy o poskytnutí činnosti koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci „BOZP – Silnice III/27251
Chrastava, ul. Vítkovská (Komunikace a chodník Chrastava,
Vítkovská ulice)“, akce B s: QM-4C, s.r.o., se sídlem Jeronýmova
62/24, Liberec VII-Horní Růžodol, IČO: 09686380 a pověřila
starostu jejím podpisem v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, v platném znění
- rozhodla
o výběru dodavatele na základě Protokolu z jednání hodnotící
komise veřejné „TDS – Silnice III/27251 Chrastava, ul. Vítkovská
(Komunikace a chodník Chrastava, Vítkovská ulice)“ v rámci
dynamického nákupního systému „Zajištění služeb technického
dozoru stavebníka pro dopravní stavby – DNS“, dle § 141 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to
účastníka REALSTAV MB spol. s r.o., se sídlem Klaudiánova 124/7,
Mladá Boleslav II, IČO: 25685210, za nabídkovou cenu 117.000 Kč
bez DPH, tj. 141.570 Kč včetně DPH. Nabídková cena za dílčí celek
(akce A: Komunikace Chrastava, Vítkovská ulice), jejímž
investorem je smluvní strana Liberecký kraj, činí 79.560 Kč bez
DPH, tj. 96.267,60 Kč včetně DPH, nabídková cena za dílčí celek
(akce B: Chodník Chrastava, Vítkovská ulice), jejímž investorem je
smluvní strana obec Chrastava, činí 37.440 Kč bez DPH, tj.
45.302,40 Kč včetně DPH
- schválila
návrh smlouvy o poskytnutí činnosti technického dozoru
stavebníka na „TDS – Silnice III/27251 Chrastava, ul. Vítkovská
(Komunikace a chodník Chrastava, Vítkovská ulice)“, akce s:
REALSTAV MB spol. s r.o., se sídlem Klaudiánova 124/7, Mladá
Boleslav II, IČO: 25685210 a pověřila starostu jejím podpisem v
souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění
-schválila
návrh smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace akce
„Chodník podél ulice Andělohorské v Chrastavě“ se zhotovitelem:
Nýdrle – projektová kancelář, spol. s r.o., Nad Okrouhlíkem
2365/17, 182 00 Praha 8
-schválila
poskytnutí finančního daru ve výši 15.000,-- Kč z. s. Linka bezpečí,
se sídlem Ústavní 95, 181 00 Praha 8 - Bohnice, IČO 61383198 a
ukládá starostovi města podepsat darovací smlouvu DR/6/2022
-schválila
na základě žádosti poskytnutí účelové dotace z FONDU VODA
manželům Zdeněk Šimůnek a Ludmila Šimůnková, oba bytem
Vítkovská 439, Chrastava, v souladu se schválenými pravidly
- schválila
na základě žádosti poskytnutí účelové dotace z FONDU VODA panu
Radimu Hejcmanovi, bytem Vítkovská 446, Chrastava, v souladu se
schválenými pravidly)
- schválila
na základě žádosti poskytnutí účelové dotace z FONDU VODA
manželům Jiří Lejsek a RNDr. Irena Lejsková, oba bytem Vítkovská
423, Chrastava, v souladu se schválenými pravidly
-schválila
na základě žádosti poskytnutí účelové dotace z FONDU VODA
manželům Jan Knobloch a Iveta Knoblochová, oba bytem
Vítkovská 404, Chrastava, v souladu se schválenými pravidly
- schválila
na základě žádosti poskytnutí účelové dotace z FONDU VODA paní
Kristině Knoblochové, bytem Vítkovská 146, Chrastava, v souladu
se schválenými pravidly
- schválila
na základě žádosti poskytnutí účelové dotace z FONDU VODA
manželům Jindřiška Žakechová a Jaroslav Žakech, oba bytem
Vítkovská 295, Chrastava, v souladu se schválenými pravidly
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- schválila
na základě žádosti poskytnutí účelové dotace z FONDU VODA paní
Heleně Andreasové, bytem Vítkovská 447, Chrastava, v souladu se
schválenými pravidly
- schválila
na základě žádosti poskytnutí účelové dotace z FONDU VODA paní
Markétě Neumaierové a paní Jarmile Hledíkové, obě bytem
Vítkovská 308, Chrastava, v souladu se schválenými pravidly
- schválila
na základě žádosti poskytnutí účelové dotace z FONDU VODA panu
Vratislavu Šalovskému, bytem Vítkovská 195, Chrastava, v souladu se schválenými pravidly
- schválila
na základě žádosti o dotaci z Grantu města Chrastava pro rok 2022
na podporu rozvoje kulturní, sportovní, spolkové činností a
cestovního ruchu a na základě schváleného rozdělení Grantu
zastupitelstvem města Chrastava usnesením ze dne 11. dubna
2022 č. 2022/02/ X poskytnutí neinvestičních účelových dotací a
příslušné smlouvy takto:
1) s Českým svazem chovatelů, z.s., Základní organizací
Chrastava, pobočný spolek, Pobřežní č. ev. 4, Dolní
Chrastava, 463 31 Chrastava, IČ 467 47 087, ve výši
19.000,-- Kč,
2) s Českým kynologickým svazem ZKO Chrastava - 429,
pobočný spolek, Vítkovská č. ev. 53, Dolní Chrastava, 463
31 Chrastava, IČ 467 48 351, ve výši 24.000,-- Kč,
3) se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska Sboru
dobrovolných hasičů Chrastava, Nádražní 203, 463 31
Chrastava, IČ 640 39 188, ve výši 50.000,-- Kč,
4) s Klubem českých turistů, odbor 107008, Chrastava,
Turpišova 407, 463 31 Chrastava, IČ 656 35 540, ve výši
30.000,-- Kč,
5) se Společností přátel historie města Chrastavy z. s.,
spolek, Liberecká 40, 463 31 Chrastava, IČ 467 47 214, ve
výši 10.000,-- Kč,
6) s Českým rybářským svazem, z.s., místní organizace
Chrastava, pobočný spolek, Barandov 157, 463 31
Chrastava, IČ 004 82 579, ve výši 22.000,-- Kč,
7) s TJ Spartak Chrastava, spolek (oddíl kuželek), Turpišova
292, 463 31 Chrastava, IČ 467 44 657, ve výši 30.000,-Kč,
8) s TJ Spartak Chrastava, spolek (oddíl kopané), Turpišova
292, 463 31 Chrastava, IČ 467 44 657, ve výši 47.000,-Kč,
9) s TJ Spartak Chrastava, spolek (oddíl sálové cyklistiky),
Turpišova 292, 463 31 Chrastava, IČ 467 44 657, ve výši
47.000,-- Kč,
10) s TJ Spartak Chrastava, spolek (oddíl stolního tenisu),
Turpišova 292, 463 31 Chrastava, IČ 467 44 657, ve výši
47.000,-- Kč,
11) s TJ Spartak Chrastava, spolek (oddíl zápasu), Turpišova
292, 463 31 Chrastava, IČ 467 44 657, ve výši 47.000,-Kč,
12) s AVZO TSČ ČR p.s. Chrastava, Hřbitovní 239, 463 31
Chrastava, IČ 467 48 563, ve výši 32.000,-- Kč,
13) s Orientačním klubem Chrastava, z.s., spolek, Polní 217,
Dolní Chrastava, 463 31 Chrastava, IČ 467 48 318, ve výši
45.000,-- Kč
- schválila
1. na základě žádosti darovací smlouvu DR/8/2022 – finanční dar
na akci 11. ročník „COUNTRY FESTIVAL VYSOKÁ“ pořádaný paní Bc.
Václavou Jarošovou (FARMA VYSOKÁ), IČ 64041069
2. v souladu s § 85, písm. f) a § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vzdání se práva na
poplatek ze vstupného do výše max. 20.000,- Kč za akci 11. ročník
„COUNTRY FESTIVAL VYSOKÁ“ pořádaný paní Bc. Václavou

Jarošovou (FARMA VYSOKÁ), IČ 64041069
- v z a l a n a v ě d o m í zápis č. 2022/4 z jednání bytové a sociální
komise ze dne 11. 4. 2022
1. RM r o z h o d l a
- uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS panu Janu Klimešovovi
- uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS panu Václavu Živnůstkovi
- uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS panu Danielu Martiny
- uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS paní Heleně Hlavaté
- uzavření smlouvy o výpůjčce bytu paní Breshchaiko Dianě
2) RM r o z h o d l a
uzavření smlouvy o výpůjčce bytu paní a panu Sukhan Ivanně a
Sukhan Volodymyr, Bezpiata Ivanně a Almashii Ivanu
- rozhodla
o uzavření licenční smlouvy pro aplikaci - Karty sociálních služeb
s firmou Petr Zajíc
- rozhodla
o uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů v programu
Pečovatelská služba s firmou Petr Zajíc software
-schválila
dodatek č. 1 smlouvy o poskytování služeb v oblasti bezpečnosti,
ochrany zdraví při práci a požární ochrany s firmou VF FIRE s.r.o. se
sídlem: Rybná 716/24, Staré Město, Praha 1, PSČ 110 00 schválené
usnesením RM č. 2021/9/XVII dne 7. 6. 2021
- schválila
přestěhování archivu SPHMCH (Společnost přátel historie města
Chrastavy) do budovy Technických služeb Liberecká 35 - místnost v
1. patře. Vedení SPHMCH souhlasí.
-schválila
Pojistnou smlouvu autopojištění číslo 0065264075 na hasičské
vozidlo TATRA RZ AX2267 s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s.,
Římská 45, Praha 2 120 00, IČ: 46973451
-schválila
zastupování města Chrastava, jako účastníka soudního sporu
vedeného Okresním soudem v Liberci pod sp. zn. 13 C 143/2020"
Ing. Danielem Fadrhoncem, zaměstnancem města
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Usnesení Rady města Chrastava č. 2022/09 dne 16. května 2022
Rada města na svém zasedání projednala a usnesla se takto:
-schválila
v návaznosti na své usnesení 2022/07/II odst. 2 ze dne 4. dubna
2022 pronájem části objektu č. ev. 32 ve Sportovní ulici, obec
Chrastava, který je součástí pozemku par. č. st. 531 – objekt
občanské vybavenosti, v k. ú. Chrastava I, kiosku v areálu
koupaliště po dobu letní plavecké sezóny (od 10. 6. 2022 s
předpokladem do 15. 9. 2022), panu Miloši Laksarovi, IČ
11417846, za cenu 300,- Kč za celou dobu nájmu, za účelem
prodeje rychlého občerstvení v souladu s obecně závaznými
předpisy, vč. návrhu nájemní smlouvy čj. N/21/2022
-schválila
1. zřízení věcného břemene na pozemku par. č. 38, v k. ú. Horní
Chrastava, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., jímž dojde
k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby „IP-124014038 LB–Chrastava–ppč.40, vNN, vým.SP+kNN“, vč. návrhu
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj.
SBS/5/2022
2. zřízení věcného břemene na pozemku par. č. 1552, v k. ú.
Chrastava I, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., jímž
dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby „IV12-4022229 LB–Chrastava–ppč.12/5,kNN,SS101“, vč. návrhu
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj.
SBS/6/2022
-schválila
1. v návaznosti na své usnesení č. 2018/13/II ze dne 23. července
2018 zřízení věcného břemene čj. VB/10/2022 na pozemku par. č.
783/3 v k. ú. Dolní Chrastava, ve prospěch manželů Marka a
Zdeňky Bébarových, jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení
a provozování stavby „Zemní kabelová přípojka NN pro zahradu na
pozemku par. č. 150/2 a par. č. 201/2 v k. ú. Dolní Chrastava“, za
cenu 605,- Kč vč. DPH a náklady spojené se zřízením věcného
břemene
2. zřízení věcného břemene čj. VB/11/2022 na pozemku par. č.
330/1 v k. ú. Chrastava I, ve prospěch paní Jitky Žďárské, jímž dojde
k zajištění strpění průchodu a průjezdu na pozemky par. č. 282 a st.
209, oba v k. ú. Chrastava I, za cenu 10.000,- Kč a náklady spojené
se zřízením věcného břemene
-zrušila
své usnesení č. 2020/08/XIV ze dne 8. června 2020, záměr
propachtovat pozemky par. č. 631/3 o výměře 1492 m2 – trvalý
travní porost, par. č. 741/1 o výměře 3440 m2 – trvalý travní porost
a par. č. 800/1 o výměře 6709 m2 – trvalý travní porost, vše v k. ú.
Chrastava I z důvodu zahrnutí pozemků do studie rozšíření
lesoparku a ploch sídelní zeleně podél silnice I. třídy
-schválila
na základě žádosti pana Lukáše Poláka záměr přechodu práv a
závazků vyplývajících ze stávající Smlouvy o nájmu pozemku čj.
N/19/2016 uzavřené dne 13. 7. 2016 na manželku paní Zdenu
Polákovou, na pronájem částí pozemků par. č. 1550/1 o výměře cca
165 m2 – ostatní plocha, a par. č. 113/1 o výměře cca 115 m2 – zahrada, vše v k. ú. Chrastava I za účelem zřízení zahrady pro rekreaci
-schválila
návrh dohody o poskytování údajů pořízených kamerovým
systémem s Policií České republiky, Strojnická 27, 170 89 Praha 9
-schválila
návrh příkazní smlouvy na přípravu a podání žádosti o dotaci
z Operačního programu životní prostředí na projekt „Město
Chrastava – dostavba vodovodu v Horním Vítkově“ s příkazníkem:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s., Nábřežní 4, 150 56 Praha
5 – Smíchov, IČ: 47116901
- schválila
návrh smlouvy o financování z Fondu mikroprojektů v Euroregionu

Nisa realizovaného v rámci programu Interreg V-A Česká republikaPolsko 2014-2020 na projekt „Restart cestovního ruchu“ a pověřila starostu jejím podpisem
- s c h v á l i l a provozní a návštěvní řád městského koupaliště a
ceník č. 2/2022
-schválila
směrnici Rady města Chrastavy č. 1/2022 o zadávání veřejných
zakázek Městem Chrastava, příspěvkovými organizacemi a dalšími
subjekty nakládajícími finančními prostředky z rozpočtu města a
jejich předkládání orgánům města
- p r o j e d n a l a a d o p o r u č i l a ZM s c h v á l i t
návrh 2. změny rozpočtu a investičního plánu – rozpočtové
opatření na rok 2022 dle ust. § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů za účelem posílení energetické bezpečnosti podstatné
části soustavy CZT Chrastava v lokalitě Střelecký Vrch a lokalitě
Střed, pořízením a instalací záložního zdroje vytápění v kotelně
Střelecký Vrch na LTO
-schválila
na základě žádosti poskytnutí neinvestiční účelové dotace Sboru
Jednoty bratrské v Chrastavě, Bezručova 503, Chrastava, na opravy a údržbu dětského hřiště v Bezručově ulici, ve výši 20.000,-Kč
- s c h v á l i l a na základě žádosti poskytnutí účelové dotace z
FONDU VODA:
- manželům Jiří Kučera a Naděžda Kučerová, oba bytem Vítkovská
437, Chrastava, v souladu se schválenými
- panu Antonínu Skramuskému, bytem U Trati 635/2, 460 01
Liberec XI (pro rodinný dům Vítkovská 16, Chrastava), v souladu se
schválenými pravidly
- paní Pavlíně Dymešové a panu Danielu Dymešovi, oba bytem
Vítkovská 440, Chrastava, v souladu se schválenými pravidly
- paní Mgr. Doris Žákové, bytem Vítkovská 436, Chrastava, v souladu se schválenými pravidly
- manželům Irena Bémová a Jiří Bém, oba bytem Vítkovská 425,
Chrastava, v souladu se schválenými pravidly
- panu Martinu Hruškovi, bytem Vítkovská 289, Chrastava, v souladu se schválenými pravidly
-schválila
na základě žádosti poskytnutí neinvestiční účelové dotace TJ
Spartak Chrastava, spolek, Turpišova č. ev. 292, 463 31 Chrastava,
IČ 467 44 657, na pořádání volejbalového turnaje ANTUKA SUPER
DĚDEK 55+, ve výši 3.000,- Kč
-schválila
na základě ustanovení § 11p zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o
změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen
energetický zákon) a v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 a § 102
odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů nařízení města č. 1/2022: „O stanovení
některých forem prodeje zboží nebo poskytování služeb prováděných mimo obchodní prostory, které jsou při výkonu licencované činnosti držitelem licence nebo při výkonu zprostředkovatelské činnosti v energetických odvětvích ve městě zakázány.“
- s c h v á l i l a zápis do kroniky 2021
-schválila
na základě žádosti poskytnutí neinvestiční účelové dotace TJ
Spartak Chrastava, spolek, Turpišova č. ev. 292, 463 31 Chrastava,
IČ 467 44 657, na pořádání nohejbalového turnaje v rámci
Chrastavských slavností 2022, ve výši 3.000,- Kč
- rozhodla
o uzavření Rámcové smlouvy s Libereckým krajem o zajištění
nouzového ubytování v rámci pomoci uprchlíkům z Ukrajiny
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Kotlíkové dotace na výměnu kotlů
Kotlíkové dotace jsou určené na finanční podporu výměny nevyhovujících zdrojů tepla. Od 1. září 2022 bude dle zákona o ochraně
ovzduší z roku 2021 povoleno využívat kotle pouze 3. a vyšší
emisní třídy. Z toho vyplývá, že provoz zastaralých kotlů bude
zakázán, a pokud takový vlastníte, musíte ho vyměnit za nový,
ekologický zdroj vytápění.
Majitelé nemovitostí mohou už teď pro pořízení nového, ekologičtějšího kotle využít dotaci z programu Nová zelená úsporám.
Pro nízkopříjmové domácnosti je pak přímo určený program
Kotlíkové dotace, ze kterého můžete získat až 95 % nákladů na
výměnu starého kotle. Dotace pro domácnosti s nižšími příjmy
budou poskytovat krajské úřady, dotace pro ostatní domácnosti
bude poskytovat Státní fond životního prostředí z programu Nová
zelená úsporám.
Podmínky pro žadatele o kotlíkovou dotaci
- žadatel musí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti
(rodinného nebo bytového domu, bytové jednotky nebo trvale
obývaného rekreačního objektu), kde prokazatelně bydlí
- průměrný čistý příjem na člena domácnosti v roce 2020 nebyl
vyšší než 170 900 Kč, tj. 14 242 Kč na osobu a měsíc. Příjmy členů
domácnosti – osob bydlících společně se žadatelem – jsou průměrovány (u nezletilých dětí a studentů denního studia do 26 let se
uvažují příjmy ve výši 0 Kč)
- domácnosti složené výhradně z důchodců pobírajících starobní
důchod nebo invalidní důchod 3. stupně nebudou muset dokládat
příjmy, jsou automaticky způsobilí pro dotaci.
O kotlíkové dotace v Libereckém kraji bude možné žádat v období od 1. července 2022 do 31. srpna 2022.
Krajský úřad pořádá pro zájemce o kotlíkové dotace, seminář.
Cílem je představit potenciálním žadatelům vyhlášený program,
ukázat vyplnění a odeslání samotné žádosti, a současně informovat o celém procesu administrace až po závěrečné vyúčtování.
Seminář pro žadatele o kotlíkové dotace se bude konat 6. června
2022 od 15 hodin na Krajském úřadu v Liberci.
Věra Baumgartnerová

Sezóna svateb začíná
Červen je měsíc, kdy má matrika na chrastavské radnici napilno.
Začíná totiž období svateb. Ty se sice konají dle zájmu snoubenců
celoročně, období od června do září je ale nejžádanější. Matriční
území Chrastavy zahrnuje také Bílý Kostel nad Nisou, Oldřichov v
Hájích, Mníšek, Kryštofovo Údolí a Novou Ves. V loňském roce se
uskutečnilo celkem 48 svateb (42 v Chrastavě, 3 v Mníšku, 2 v
Kryštofově Údolí a 1 v Oldřichově).
Oficiálním místem pro uzavření manželství v Chrastavě je obřadní
síň nebo atrium Městského úřadu. V současnosti se ale stále častěji
svatební obřady konají mimo radnici. S popularitou svateb v takzvaném venkovském stylu přibývá netradičních míst, kde si snoubenci chtějí říci své „ano“. V Chrastavě se tak mnoho svateb koná
například na farmě Vysoká, oblíbeným místem jsou také kostely
v Bílém Kostele a Kryštofově Údolí. Fantazii se ovšem meze nekladou. Obřad si můžete domluvit prakticky kdekoliv, třeba i na vlastní
zahradě.
Pokud plánujete svatbu, vaše první kroky by měly vést na matriku
pro zamluvení termínu. Je totiž možné, že vámi vybrané datum
nebude z různých důvodů k dispozici. A není nic horšího, než si
objednat penzion, fotografa, kadeřníka apod. a poté zjistit, že ve
zvoleném termínu není možné svatební obřad provést.
Rada města stanovila na základě zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, ve znění pozdějších předpisů oddacím dnem pro uzavření
manželství každé pracovní pondělí.
Uzavření sňatku v tuto dobu v obřadní síni Městského úřadu ne-

podléhá správnímu poplatku. Pokud se sňatek uzavírá mimo dobu
a místo stanovené Radou města, hradí se správní poplatek ve výši
1 000 Kč.
Termín sňatku lze objednat na odboru kanceláře starosty u matrikářky Kateřiny Brejlové – tel. 482 363 850,
e-mail: brejlova@chrastava.cz.
Věra Baumgartnerová
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MĚSTO CHRASTAVA, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava
Tajemník Městského úřadu Chrastava vyhlašuje veřejnou
výzvu na obsazení pracovního místa:

INTERNÍ AMBULANCE
V HRÁDKU NAD NISOU
Interní ambulance v Hrádku nad Nisou od dubna rozšířila
ordinační hodiny na 2 dny v týdnu, má tedy v současné době
dostatečnou kapacitu na to, aby zajistila, tak jako v minulosti,
interní péči pro pacienty z celého Mikroregionu Hrádecko a
Chrastavsko.
Umístění ambulance je stejné jako dosud, Nádražní 359,
Hrádek nad Nisou (růžová budova naproti poště). Parkování
pro pacienty je možné na nedalekém parkovišti v ulici
Komenského (cca 50 m od budovy ordinace).
Ambulance zajišťuje:
* EKG vyšetření včetně popisu
* interní předoperační vyšetření
* dispenzarizaci běžných interních a kardiologických pacientů
nevyžadujících centrovou péči
* echokardiografická vyšetření a UZ vyšetření cévního
systému
Ordinační doba ambulance je
pondělí a úterý 8:00 –12:00 a 13:00 –15:00.
Ambulance bude vyšetřovat pacienty pouze po předchozím
objednání.
Kontakty na objednávání:
pondělí, úterý - dopoledne na tel. čísle: 482 723 126
ostatní pracovní dny – dopoledne na sekretariátu interního
oddělení KNL – tel. čísla: 485 312 663 nebo 485 312 415
EKG vyšetření budou prováděna bez objednání v pondělí a úterý dopoledne.
Statimová interní vyšetření budou provedena pouze po
předchozí telefonické dohodě v pracovní době ambulance.
MUDr. Tomáš Klimovič

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

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

PEČOVATELKA / PEČOVATEL
pečovatelské služby odboru pro záležitosti
občanů Městského úřadu Chrastava
Místo výkonu práce: Město Chrastava a obec Stráž nad Nisou
Platové zařazení: 6. platová třída – rozpětí tarifních platů podle
délky započitatelné praxe od 15 770,- do 22.990,- Kč měsíčně,
+ rizikový příplatek, možnost osobního hodnocení a odměn
(odměňování podle zák. č. 262/2006 Sb., a nař. vl. č. 341/2017
Sb.)
Charakteristika vykonávané činnosti: pomoc při zvládání
běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně
nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí
stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění
chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím
Požadavky:
·
řidičský průkaz sk. „B“ – aktivní řidič
·
obor zdravotní sestra, ošetřovatel, sanitář – výhodou
·
dobré komunikační schopnosti, asertivní jednání, samostatnost v rozhodování, zodpovědnost, psychická stabilita
i v krizových situacích, schopnost flexibilně a rozvážně jednat v nečekaných situacích
·
dobré vyjadřovací schopnosti
·
znalost práce na PC (Office: zejména Word a Excel základní
uživatelská úroveň)
Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat
tyto náležitosti:
·
přesné označení výběrového řízení
·
jméno, příjmení a titul uchazeče
·
datum a místo narození uchazeče
·
státní příslušnost uchazeče
·
místo trvalého pobytu uchazeče
·
číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k
pobytu, jde-li o cizího státního občana
·
datum a podpis uchazeče
Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:
·
strukturovaný profesní životopis, ve kterém jsou uvedeny
údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se shora uvedených činností
·
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
·
ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Předpokládaný termín nástupu: srpen – září 2022
Lhůta pro podání přihlášky: 30. června 2022
Způsob podání přihlášky: písemně nebo osobně na adresu:
podatelna MěÚ, Město Chrastava, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava, telefon: 482 363 811
Další informace podá Hana Urbanová, vedoucí odboru
pro záležitosti občanů Městského úřadu Chrastava,
tel. 482 363 825, 607738350, mail: urbanova@chrastava.cz
e-mail: podatelna@chrastava.cz
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech nevybrat žádného z uchazečů.
Obálku označte textem: Veřejná výzva – pečovatelka/pečovatel
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Z Chrastavy do Santiaga de Compostela
Svatojakubská cesta nebo také Cesta svatého Jakuba je název
historické sítě dvanácti poutních cest, které vedou ke hrobu svatého
Jakuba Staršího v katedrále v Santiagu de Compostela ve španělské
Galicii. Trasy jsou značené moderním turistickým značením a
většinou procházejí historickými poutními směry. Každoročně se na
některou z nich vydávají tisíce poutníků. Zájem o svatojakubskou
pouť začal prudce vzrůstat od konce 80. let 20. století, k čemuž
přispěla pouť papeže Jana Pavla II. v r. 1982 a následně i fakt, že
roku 1993 byla svatojakubská cesta zapsána na seznam světového
dědictví UNESCO. Mnoho poutníků se na cestu vydává i z Česka.
Jedním z nich byl i Pavol Kubas, rodák ze Slovenska, v současnosti
obyvatel Chrastavy. Jeho pouť od katedrály svatého Víta v Praze ke
katedrále svatého Jakuba v Santiagu byla 3026 kilometrů dlouhá a
trvala mu 96 dní. Ušel při ní 4 384 909 kroků.
O cestě, kterou absolvoval v roce 2019, vyprávěl v pondělí 25.
dubna v městské knihovně. Návštěvníci měli možnost poslechnout
si řadu historek z jeho putování a vyprávění o lidech, které na cestě
potkal. K prohlédnutí byly nejrůznější artefakty a suvenýry,
součástí byla i projekce fotografií. V průběhu besedy pan Kubas
odpovídal na spoustu dotazů. Diskutovalo se ještě dlouho po
skončení promítání. Svou cestu zaznamenal do celkem 8 deníků,
které mají být podkladem pro napsání knihy. Držíme palce, ať se dílo
podaří.
Věra Baumgartnerová

Po dvou letech
se opět pálily čarodějnice

Techtle Mechtle
už po dvacáté v Chrastavě

Po dvou letech covidové pauzy jsme si o posledním dubnovém dnu
opět mohli užít pálení čarodějnic. Před šestou večerní se začali na
náměstí před radnicí shromažďovat rodiče s nedočkavými dětmi.
Oblíbený lampionový průvod, který vedly místní čarodějnice ve
společnosti starosty města, zamířil na louku za hasičárnou, kde už
stála několikametrová vatra. Nejen vatru, ale i občerstvení připravili chrastavští hasiči. Spolu s nimi se na organizaci podílel i
Společenský klub. K tanci a poslechu hrál Bohemia Universal Band,
pro děti byl k dispozici skákací hrad, tvořivé dílny a malování na
obličej. Počasí vyšlo na jedničku, účast byla tradičně velká a
atmosféra jako obvykle parádní. Tak zase za rok!
Věra Baumgartnerová

Do Chrastavy 11. května 2022 zavítala už po dvacáté oblíbená
Travesti revue Techtle Mechtle. Jubilejní představení s názvem
„Šulin růž” bylo opět plné tance, hudby a zábavy.
Zcela zaplněný sál kina se jako obvykle nechal strhnout kabaretní
atmosférou, nechyběly salvy smíchu ani bouřlivý potlesk.
Návštěvníci, kteří dorazili nejen z Chrastavy, ale i ze vzdálenějších
míst, odcházeli nadmíru spokojeni.
Další představení se plánuje na podzim a už teď můžeme prozradit,
že půjde o speciální vánoční program. Předprodej vstupenek
spustíme v září.
Věra Baumgartnerová
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Jarní koncert žáků chrastavské hudební školy
Po dvouleté odmlce se sál centra volnočasových aktivit zaplnil
opět rodiči, prarodiči, ale i spolužáky a kamarády žáků chrastavské
hudební školy. Žáci, kteří na koncertě vystupovali, měli svá
vystoupení o poznání těžší než jejich předchůdci v minulých letech.
Většina z nich zažila on-line výuku hry na hudební nástroj a už za to
jim patří velký obdiv a respekt, protože to nebylo nic jednoduchého. Místo vystupování na klasickém koncertě natáčeli videa,
a tak i pro zkušené hudebníky byl tento jarní koncert takovou
druhou premiérou.
Celým odpolednem nás provázela Adéla Ryvolová, která každou
skladbu uvedla zajímavým doplněním o autorovi, či o skladbě
samotné. Mohli jsme slyšet skladby známé i neznámé v podání
kláves, kytar, klavírů anebo dechových nástrojů a jedno pěvecké

vystoupení. Z těch známějších jsme mohli slyšet například skladby
„Asi do Věží“, „I can´thelpfalling in love“, „Country roads“, a mnohé
další. Všichni žáci se svého úkolu zhostili se ctí a velkou snahou.
Občas nějaký ten tón ujel, anebo se někdo trochu ztratil, ale to
hlavní je, že to všichni zvládli, na koncertě si zahráli a sklidili krásný
potlesk. Slyšeli jsme žáky zkušené, ale i ty, kteří hrají teprve krátce,
a právě díky koncertům získávají zkušenosti a ztrácí nervozitu.
Již nyní připravuje skladby na závěrečnou akademii žáků, která se
bude konat 22. června. Budeme rádi, pokud si naše žáky přijdete
poslechnout. Myslím, že se máme opět na co těšit.
Za lektory chrastavské hudební školy
Helena Kačenová – oddělení kytar

Výstava „Myslím, tedy tvořím”
V pondělí 2. května proběhla slavnostní vernisáž výstavy s názvem
„Myslím, tedy tvořím”. Prostory Městské galerie zaplnila díla žáků
chrastavské pobočky ZUŠ Liberec, kteří tvoří pod vedením paní
učitelky Ivy Vykypělové. Výtvarný obor navštěvuje kolem padesáti
dětí všech věkových kategorií. Vystavené práce vytvářely děti po
několik měsíců. K vidění je řada děl tvořených nejrůznějšími technikami. Všechny spojuje láska k tvorbě a výtvarnému umění. Určitě
stojí za to si je prohlédnout. Jste srdečně zváni.
Výstava bude v Městské galerii k vidění do 28. června 2022.
Věra Baumgartnerová
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Víla Nisa opět navštíví Chrastavu s poselstvím
Více jak 20 let se víla Nisa spolu se svým doprovodem každoročně
vydává na plavbu po řece, aby upozornila na význam řeky pro náš
život, její využití pro rekreaci, rybářství a krajinotvorbu. Upozorňuje ale hlavně na to, že o řeku je třeba se starat, dbát na čistotu její
vody i břehů.
Letos akce s názvem Poselství víly Nisy proběhne o víkendu 17. –
19. června. Víla v doprovodu skautů a vodáků popluje od pramene
Nisy až za hranice naší země do německého Marienthalu. Své
poselství předává Nisa zástupcům měst a obcí na jejím břehu. Na
každé ze zastávek je připravený malý program, dojde k předání
slavnostní stuhy, pozdravení a podpisu do pamětní knihy. Jednou
z tradičních zastávek je i Chrastava.
V sobotu 18. června zhruba mezi 13. a 14. hodinou se setkání koná
u mostu v Andělské Hoře, kde kromě zástupců města vílu Nisu
přivítá i cimbálová muzika. Přijďte si vyslechnout poselství a
pozdravit vílu Nisu i vy.
Věra Baumgartnerová

Aby byl život dobrý až do konce
Věděli jste, že 8 lidí z 10 si přeje prožít své poslední chvíle se svými
blízkými nebo přímo doma? A právě proto existuje Hospic sv.
Zdislavy. Stará se o nevyléčitelně nemocné, jejichž život se chýlí ke
konci. Hospic poskytuje paliativní péči, která zmírňuje bolest a další
tělesná i duševní strádání provázející nemoc. Sestřičky a lékaři
pravidelně jezdí do domácnosti, poskytnou radu i pomocnou ruku
při péči o nevyléčitelně nemocného. Jsou k dispozici 24 hodin
denně, 7 dní v týdnu, a když je potřeba, kdykoli přijedou za
nemocným a jeho rodinou.
V situaci, kdy se příbuzní nemohou postarat sami doma, mohou
využít služby lůžkového hospice. Ten je umístěn v nově
zrekonstruované budově bývalého dětského domova v samém
centru Liberce, doslova pár desítek metrů od terminálu městské
hromadné dopravy Fügnerova a obchodního centra Fórum. Ačkoli
je objekt hospice v centru, není zatížen hlukem, neboť je téměř ze
všech stran chráněn zelení či vysokými budovami. O nemocného
pečuje tým profesionálů tvořený lékaři, všeobecnými sestrami,
ošetřovateli a sociálními pracovníky. V budově hospice je 28
jednolůžkových pokojů s vlastní koupelnou, televizí a bezdrátovým
internetem. Pokoj je možné dovybavit dle přání pacienta. Cílem je
přiblížit mu domácí prostředí tak, aby se cítil co nejlépe. S nemocným může pobývat rodina či jiná blízká osoba 24 hodin denně
sedm dní v týdnu. I návštěva čtyřnohého mazlíčka je vítána. V hospici naleznete i kapli, klidný a důstojný prostor k rozhovoru s rodinou či duchovními, kteří sem pravidelně dochází.
Důležitou součástí hospice jsou dobrovolníci. Nezištně pomáhají a
podílejí se na nejrůznějších činnostech, např. na provozu čajovny a
recepce, docházejí k lůžku pacienta a jsou nápomocní při
společenských akcích. Hospic nabízí také odlehčovací (respitní)
službu, která je určena rodinám pečujícím o svého nemocného v
domácím prostředí. Na určitou dobu má jejich blízký v hospici
veškerou péči a oni si mohou na chvíli odpočinout. Hospic
nemocnému garantuje, že nebude trpět nesnesitelnou bolestí, že
bude zachována jeho lidská důstojnost a nezůstane sám. Mnoho
pozitivních ohlasů na naši práci nám ukazuje, že tuto hospicovou
preambuli se nám daří naplňovat:„Chtěla bych touto cestou z
celého srdce poděkovat. Vaše pomoc nám umožnila nechat si
maminku doma a být s ní do poslední chvíle. Stihli jsme jí říct, jak
moc ji máme rádi, jak nám bude chybět a naposledy jsme si
společně zazpívali… Hospic nám pomohl utišit bolesti a my nebyli
nuceni dát maminku do nemocnice, kam tolik nechtěla. Pomohli
jste nám najít cestu v bolesti. Díky, Nikola.

Pokud máte zájem o služby hospice nebo o bližší informace
neváhejte kontaktovat poradnu hospice na telefonním čísle: 605
11 13 13. Můžete nás také navštívit v pátek 17. června 2022 v
17.00, kdy se na nádvoří hospice koná Benefice pro hospic.
Vystoupí mladý houslista Daniel Matejča, liberecký písničkář Kuba
Horák a Severáček, liberecký dětský sbor ZUŠ. Vstupné je
dobrovolné a celý výtěžek bude věnován ve prospěch hospice. Jste
srdečně zváni.
Mgr. Jana Matyášová, Hospic sv. Zdislavy
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Vendy Růžičková

KOMUNITNÍ CENTRUM
J E D N O T A B R A T R S K Á C H R A S T AVA
Bezručova 503 – CHRASTAVA
Krátké vycházky Chrastavou

Vzácná návštěva v Chrastavě

Už několik let pravidelně vyrážíme s našimi seniory na středeční
výlety – nyní je to součást sociální služby Přístav 3v, z.ú. Pro
některé účastníky začaly být výlety příliš dlouhé a náročné, proto
jsme se rozhodli začít i s krátkými vycházkami Chrastavou. Začali
jsme v květnu a chodíme každé úterý od 13:30 a zpátky jsme
většinou kolem 16:00. U procházky je dost času na odpočinek a
společné popovídání. Jednou za měsíc pak budeme vyjíždět i o kus
dál, abychom se podívali i na jiná místa. Náročnost trasy však bude
zachována.
Přidat se k nám může každý, kdo je starší 55 let a rád by se udržoval
v pravidelném a ne příliš náročném pohybu. Stačí přijít v určenou
dobu do KC Bétel a tam už budeme my, kteří Vám poskytneme
případné další informace. Těšíme se na Vás!
Pavel Rada

Ve dnech 10.-13. května se uskutečnilo v Liberci jednání Unity
boardu (Rady světové Jednoty bratrské). Delegáti zastupovali více
než 20 provincií Jednoty bratrské z několika kontinentů.
Ve středu účastníci navštívili slavnostní večer k 430. výročí narození
J. A. Komenského v sále Krajské vědecké knihovny v Liberci a mohli
si prohlédnout v knihovně výstavu připravenou k tomuto výročí. V
pátek část delegátů navštívila saský Herrnhut a po cestě zpět měli
připravenou večeři a zázemí v domě Jednoty bratrské v Bezručově
ulici. Měli jsme radost, že všem chutnalo. Mohli jsme pohostit
zástupce zemí nejen z Evropy či USA, ale i z Kuby, Jamajky,
Hondurasu a z Afriky. Také zbyl čas si dle jazykových schopností s
návštěvníky popovídat a představit jim projekt Komunitního centra
Bétel. Byli jsme za tuto návštěvu moc vděčni.
Ctibor Veselý

Přednáška Rodinného centra Domeček
Dne 27. 4. se v Komunitním centru Bétel konala přednáška na téma
Jak na dětský vzdor, kterou vedla p. Jolana Krásná. Paní Krásná
hned v úvodu uvedla, jak velký respekt má před maminkami, jaké
fáze mateřství a výzvy jsou před nimi a jak je dobrý základ, aby bylo
dítě ideálně do 4 let svého věku v blízkosti maminky. Budování
důvěry k životu probíhá již v 1. roce dítěte a je potřeba, aby bylo
milované a ujišťované: „Ano, sem patřím.“, neboť od chvíle, kdy se
dítě postaví na nožičky, uvědomí si samo sebe a rodí se u něj přístup
k sobě samému. Rodiče a okolí začínají od svých malých lásek něco
chtít a u nich se začíná projevovat vůle, jejich síla k odporu, boj o
moc. Procházejí vývojem, sklony k rituálům, řádu, jenž jsou pro ně
velmi důležité. Je to doba akcí a reakcí, vysvětlování dle věku dítěte
příčin a důsledků jeho chování. To vše se nám poté promítá v
pozdějších letech dítěte. Od mala dítě chráníme, pečujeme o něj,
vkládáme lásku, připravujeme ho na nedokonalosti světa,
schopnost se prosadit a zdolávat zátěže. Přednášející nám
nastínila, jak důležité je ale dávat dětem hranice, kdy je pak na
každém z nás, jak se k určitým situacím postavíme, jak jsme
důslední, kam až necháme dítěti povolit v jeho názoru, zda jsme v
tom jako rodiče oba jednotní a jak předcházíme konfliktům. Když je
dítě starší, je důležité učit omluvit se, pohladit, snažit se v dané
chvíli vždy dát zpětnou vazbu na dané jednání, nezastrašovat, být
reální a konkrétní. Slyšely jsme, jak je důležité být co nejvíce se
svými dětmi, vysvětlovat, pochovat, bezpodmínečně je milovat,
ruka maminky být v první řadě na pohlazení a snažit se být dětem
jako rodič tím nejlepším zrcadlem. Za přednášku moc děkujeme!
Martina Kellerová

Minitábor Rodinného centra Domeček
Pod poněkud záhadným názvem Minitábor se skrývá několikadenní
komponovaný program pro rodiny s malými dětmi. Je to již tradiční
květnová akce Rodinného centra Domeček, i když covidová
pandemie nám v loňských dvou letech program značně osekala.
Letos Minitábor začínal výletem na Bedřichovku. Tématem bylo
hledání uprchlých domácích zvířátek (plyšových ;-)), která vždy děti
musely přesvědčit k návratu zpět domů k panu farmáři. Večer jsme
se sešli ke společnému posezení celých rodin na zahradě
Komunitního centra Bétel, opekli jsme si buřty, děti si naplno užily
blbnutí na zahradě a dospělí zase přátelské popovídání.
Druhý den ráno děti s maminkami (také se zúčastnil jeden tatínek a
několik psů) vyrazily opět do přírody. Tentokrát na cestu vyrazily
rodiny jednotlivě a na trase od hřbitova k Lučnímu rybníku opět
potkávaly domácí zvířátka, která potřebovala různým způsobem
pomoci. Na závěr všechny čekal malý dáreček a společný piknik u
rybníka. Závěrečným setkáním Minitábora byl čtvrteční večer pro
maminky – čas pro hlubší poznávání se navzájem, ale také pro
nezávazné přátelské povídání, legraci i ochutnávání výborných
domácích specialit.
Zkrátka a dobře, Minitábor se rozhodně povedl, děti byly velmi
šikovné a krásně spolupracovaly při plnění různých úkolů a my
dospělí jsme si mohli s vděčností užívat dar společenství a
"obyčejné" lidské blízkosti.
Marie Justová
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Společenský klub Chrastava – květen

Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí
3. – 5. červen

18. červen – sportovní hala TJ Spartak

CHRASTAVSKÉ SLAVNOSTI

TURNAJ V ZÁPASE

Největší událost roku! Tradiční svátky setkávání, zábavy,
kultury a sportu. Po dvouleté covidové pauze se vrací v plné
parádě s bohatým programem, na který jsme byli zvyklí
v minulosti. Marie Rottrová, Ivan Hlas trio, Doga,
R+Members Club, Jakub Smolík a další…

10,30 hod

K 70. výročí založení oddílu zápasu v Chrastavě. Turnaje se
účastní zhruba 70 – 80 závodníků z 10 oddílů z okolí.
Následovat bude program s posezením pro současné i bývalé členy chrastavského oddílu.

U 11 – turnaj starších přípravek

22. červen – atrium Městského úřadu
17 hod
ZÁVĚREČNÁ AKADEMIE CHRASTAVSKÉ HUDEBNÍ ŠKOLY
Tradiční koncert žáků chrastavské hudební školy k ukončení
školního roku. V případě nepříznivého počasí se koncert bude konat v CVA v Turpišově ulici.

4. červen – sport. hala TJ Spartak Chrastava
10 – 13 hod
KOLOVÁ Turnaj v rámci Chrastavských slavností

LOUČENÍ S DEVÁŤÁKY

4. červen – hřiště TJ Spartak Chrastava

10 hod

FOTBAL

11. červen – hřiště TJ Spartak Chrastava

10/17 hod

FOTBAL
10 hod: U 13 – mladší žáci Chrastava vs. Dětřichov
15 hod: U17 – muži Chrastava vs. Košťálov
11. červen – start na vlakovém nádraží

7,30 – 9 hod

STEZKA ČESKEM
Stezka Českem je nekomerčním projektem party nadšenců
a Klubu českých turistů. V jeden den se koná po celé republice série dálkových pochodů, které propojí trasu podél
hranic celé republiky. Chrastavští turisté zajišťují 23 km
dlouhou etapu z Chrastavy do Horního Hanychova.
Informace: www.stezkaceskem.cz
16. červen – tržnice u autobusového nádraží 8 – 16,30 hod

PRODEJNÍ TRHY
Za účasti velkého počtu prodejců. Velký výběr textilu, obuvi, hraček, skla, cukrovinek, zeleniny…
17. červen – areál koupaliště Chrastava

14 hod

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ KOUPALIŠTĚ
Otevření zrekonstruovaného koupaliště s programem.
Zahraje cimbálová muzika, od 18 hodin koncert kapely
Krávy bez medu. V tento den vstupné na koupaliště
zdarma.
18. červen – most v Andělské Hoře

13 – 14 hod

POSELSTVÍ VÍLY NISY
Chrastava je tradiční zastávkou putování víly Nisy. Na místě
setkání (u mostu v Andělské Hoře) zahraje cimbálová muzika.

30. červen – atrium Městského úřadu

dopoledne

Slavnostní ukončení školní docházky pro žáky 9. tříd.
Do 28. června – Městská galerie v Infocentru
MYSLÍM, TEDY TVOŘÍM
Výstava prací žáků chrastavské pobočky ZUŠ Liberec pod
vedením učitelky Ivy Vykypělové.
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Digitální městské kino Chrastava

PROGRAM KINA
Červen 2022
Změna programu vyhrazena!

Pátek 10. června v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI
ZAKLETÁ JESKYNĚ
– ČR, SR, Maďarsko – pohádka – 98 minut – přístupný
Pohádka Zakletá jeskyně vypráví pověst o zázračné jeskyni, v níž jsou
uložené vzácné poklady. Je mezi nimi i obyčejná sůl, kterou lidé potřebují
nejvíce. Jsou zde však i drahokamy, ale toho, kdo by chtěl některý z nich
odnést, postihne dávná kletba.
Vstupné: 140 Kč, děti do 15 let: 120 Kč
Pátek 10. června v 19:00 hodin
PÁNSKÝ KLUB – ČR – komedie – 89 minut – nevhodné do 12 let
Terapie pro „eroticky závislé“ svede dohromady naprosto nesourodou
pětici. Sympatický a nesmělý učitel Cyril (Jiří Mádl) se obává svých
lechtivých představ o studentkách. Neomalený erotoman a notorický
záletník Eda (Milan Šteindler) si stále dokazuje svoji mužnost. Mladý ajťák
Martin (Martin Leták) se prezentuje jako velký milovník, ale jeho vystupování budí spíše rozpaky. Postarší scenárista Přemek (Bolek Polívka) by
se rád ubránil svodům své dlouholeté múzy, zatímco vyhořelý rocker Gigi
(Zdeněk Žák) už má to nejlepší očividně dávno za sebou… Nebo ne? Sezení
výstředních účastníků probíhají pod taktovkou atraktivní, ale nepříliš
zkušené psycholožky Lindy (Kristýna Hrušínská), které se terapie brzy
vymkne z rukou. Otěže přebírají samotní „klienti“, setkání nabírají nečekaný spád a rozjíždí se svižná mozaika neuvěřitelných příběhů. Komedie o lásce a jejích podobách a o tom, že nikdy není pozdě pokusit se něco
napravit. Stejnojmenná hra filmově debutujícího režiséra Matěje Balcara
uvedená v Divadle Na Jezerce se stala diváckým hitem. Vstupné: 130 Kč
Pondělí 13. června v 17:00 hodin
JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA
– USA – dobrodružný – české znění – 147 minut – nevhodné do 12 let
Dinosauři žijí mezi námi. Velkolepá tečka za Jurským parkem a Jurským
světem hledá odpověď na otázku, zda bychom mezi dinosaury přežili i
my. Colin Trevorrow, režisér prvního dílu, pod bedlivým dozorem produkujícího Stevena Spileberga, natočil sen každého fanouška napětí,
akce a pravěkých ještěrů.
Vstupné: 140 Kč
Pátek 17. června v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI
RAKEŤÁK – USA – animovaný – české znění – 105 minut – přístupný
Zkušený člen Vesmírného ochranného sboru Buzz Rakeťák, jeho velitelka Alisha Hlohová a posádka více než tisíce vědců a techniků se vracejí
domů ze své aktuální mise. Přibližně 4,2 milionu světelných let od Země je senzor upozorní na přítomnost blízké nezmapované, ale na zdroje
potenciálně bohaté planety. Buzz rozhodne, že si jejich průzkumná loď
udělá menší okliku a neznámou planetu T'Kani Prime – bažinatou planetu s agresivními liánami a obřími brouky – se vydá prozkoumat.
Snaha o rychlý odlet se však zvrtne a vyvrcholí havárií, při níž exploduje
palivový článek a Buzz s Alishou a zbytkem posádky na nepříliš přívětivé planetě uvíznou.
Vstupné: 130 Kč, děti do 15 let: 110 Kč
Pátek 17. června v 19:00 hodin
KDYBY RADŠI HOŘELO
– ČR – komedie – 84 minuty – nevhodné do 12 let
Filmová komedie o dobrovolných hasičích s Miroslavem Krobotem, Michalem Isteníkem nebo Annou Polívkovou v hlavních rolích. Sbor hasičů
jedné vesnice bude čelit úplně jiné výzvě, než přináší oheň. Klidný život
ve vsi totiž zničí podezření na akci teroristů.
Vstupné: 120 Kč
Pondělí 20. června v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI
NÁMĚSÍČNÍCI – Německo – animovaný – 85 minut – přístupný

Někdy je lepší svou malou sestřičku poslouchat! Když starší brácha Petr
jedné noci zjistí, že jeho sestra Anna zmizela, uvědomí si, že její bláznivý příběh o mluvícím broukovi nebyl vymyšlený. Anna byla unesena
zlým Měsíčním mužem, když se pokusila pomoci broukovi, panu Zoomzemanovi. Aby ji zachránil, Petrovi nezbyde nic jiného, než se vydat za
ní na Měsíc.
Vstupné: 130 Kč, děti do 15 let: 110 Kč
Pondělí 20. června v 19:00 hodin
MÁRA JDE DO NEBE – ČR – dokument – 80 minut – nevhodné do 12 let
Marek Holeček patří mezi nejvýznamnější české a světové horolezce
současnosti. Na ty nejvyšší hory těsně pod nebem leze bez kyslíku náročným alpským stylem. Jeho extrémní přístup k horám i životu mu přináší úspěchy a také problémy. Snímek „Mára jde do nebe“ ukazuje cestu
do oblak a podívá se i hluboko do duše. Dovede Mára Holeček nahlédnout i tam? Mára Holeček jako první Čech vůbec získal v roce 2018 spolu
se spolulezcem Zdeňkem Hákem mezinárodní ocenění horolezců Zlatý
cepín – Pioletd´Or a pak znovu v roce 2020. V těchto letech se, laicky
řečeno, stal mistrem světa v horolezectví. Při svých expedicích na vrcholy Země hledá vždy nové cesty. Film „Mára jde do nebe“ sleduje jeho
pět pokusů o prvovýstup na náročnou horu Gašerbrum I v pákistánském pohoří Karákóram. Dívá se na ně očima Máry Holečka a zároveň
očima lidí okolo něj, očima lidí, kteří čekají, zda se vrátí. Úspěšná totiž
byla až pátá expedice a film sleduje i ty nepovedené, a dokonce ty tragické.
Vstupné: 100 Kč
Pátek 24. června v 17:00 hodin
ANDÍLCI ZA ŠKOLOU – ČR – muzikál, rodinný – 98 minut – přístupný
Deváťačka Nikola se spolu se svojí mladší sestrou Anetou a jejich otcem
stěhují do nového města. S tím souvisí změna školy a hledání si nových
kamarádů. Nikola nastupuje do deváté třídy, do pro ni nepřátelského
prostředí, kde si musí vydobýt svoje místo. Nemá to však vůbec jednoduché, protože holkám šéfuje Majda, která nelibě nese to, že třídní idol
Šimon začne po nové žákyni nenápadně pokukovat.
Vstupné: 140 Kč
Pátek 24. června v 19:00 hodin
PREZIDENTKA – ČR – komedie – 97 minut – nevhodné do 12 let
Kateřina Čechová (Aňa Geislerová), historicky první česká prezidentka,
má za sebou rok v úřadu. Je zahlcená prací: její program je každý den
nabitý k prasknutí. Občas by si chtěla v klidu odpočinout bez pozornosti
celé republiky. Jednoho dne se odhodlá k riskantnímu kousku. Vezme si
paruku a v dokonalém převleku se v noci potají vytratí z hradu. Plán jí
vyjde dokonale. Kateřině se noční dobrodružství inkognito v podhradí
mezi lidmi zalíbí. Seznamuje se se sochařem Petrem (Ondřej Vetchý),
kvůli kterému se do města vydává každou noc. Petr nemá ani ponětí,
kdo okouzlující žena, do které se zamiloval, ve skutečnosti je. Kateřina
se musí snažit, aby si vybojovala právo na lásku, která jí náleží stejně,
jako kterémukoliv jinému člověku na světě. Romantickou kome-dii
Prezidentka režíroval Rudolf Havlík, který si přízeň diváků získal již filmem Pohádky pro Emu (2016). Do hlavních rolí obsadil zkušené a oblíbené herecké hvězdy Aňu Geislerovou a Ondřeje Vetchého.
Vstupné: 130 Kč, v předprodeji IC Chrastava 100 Kč
Pondělí 27. června v 18:00 hodin
ELVIS – USA – hudební, životopisný – české titulky – 159 minut –
nevhodné do 12 let
Film Baze Luhrmanna "Elvis" o životě a hudbě Elvise Presleyho (Austin
Butler) z pohledu jeho komplikovaného vztahu s tajemným manažerem, plukovníkem Tomem Parkerem (Tom Hanks).
Vstupné: 130 Kč
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Závody sokolské všestrannosti
V sobotu 30. dubna se konaly po třech covidových letech závody v
sokolské všestrannosti v Liberci v areálu ZŠ Sokolovská v Pavlovicích. Účast téměř 130 závodníků byla rekordní. Naše děvčata z
oddílů mladšího a staršího žactva bojovala o medaile v atletických
a gymnastických disciplínách, ve šplhu a v plavání. Nejenže splnila
všechny požadavky na jednotlivé disciplíny, ale dosáhla i velmi
pěkných umístění a vzorně tak reprezentovala činnost svých
oddílů. Přáním nás cvičitelek je, aby je nabyté zkušenosti
motivovaly k nácviku a účasti v příštím ročníku soutěže.
Za cvičitelky
Zdeňka Močárková, Míla Houdová, Katka Kosová a Radka

Portelová

Zálesácký závod zdatnosti – Proseč pod Ještědem 20. – 21. 5. 2022
Zálesácký závod zdatnosti je tradiční oblíbenou župní akcí, koná se
každý rok v prosečské Sokolovně. Jedná se o jarní sraz žactva, při
kterém děti zdokonalují své znalosti z oblasti historie, zdravovědy,
vlastivědy a učí se novým dovednostem jako je určování azimutu,
vázaní uzlů, štípání dříví, slaňování a znalost Morseovy abecedy.
Jelikož doba covidová znemožnila konání dvou předešlých ročníků,
ten letošní byl netrpělivě očekávaný a děti se na něj velmi těšily.
Z chrastavských oddílů žactva se závodu zúčastnilo celkem 15 dětí.
Pro ty nejmenší to byla první zkušenost s nocováním ve spacáku a ti

starší zase věnovali svůj volný čas ke studiu podkladů a materiálů k
závodu. A úsilí se vyplatilo, odvezli jsme si nejen hromadu zážitků,
ale získali jsme i medaile a hlavně spoustu nových zkušeností. A
legrace jsme užili také dost.
Děkujeme všem dětem za vzornou reprezentaci chrastavského
Sokola.
Za TJ Sokol Chrastava cvičitelky
Zdeňka Močárková, Kateřina Kosová,
Radka Portelová a Adéla Marková

Chrastavští turisté informují
Chrastavští turisté výletují, jak se dá. Tradiční akce, jako jsou
Chrastavské šlápoty a setkání na Výhledech, se letos velmi
vydařily. Od února do května jsme uspořádali osm kratších
půldenních výletů, které naplánoval Mirek Hrdlička. Na většině
vyšlo počasí, trasy se líbily a nikdo nelitoval, že se zúčastnil.
První celodenní autobusový zájezd jsme uskutečnili v sobotu
14. května do skanzenu Zubrnice. Jedná se o soubor lidové
architektury v přírodě. Muzeum je situováno do živé vesnice, kde
využívá většinu objektů na svém původním místě, včetně kostela
sv. Máří Magdaleny, obecné školy a obchůdku. Pan průvodce, který
mimo jiné navštívil v nedávné době chrastavské infocentrum,
vyprávěl poutavě a vtipně. Zavzpomínali jsme na mládí, ve škole
jsme si poseděli v malých dřevěných lavicích s kalamáři a pobavili
jsme se při vyučování. Za návštěvu stálo i Železniční muzeum
Zubrnice, které nás přeneslo do dob, kdy po kolejích jezdila pára a
místo telefonu se používal telegraf. Zajímavou technickou expozicí
je i sbírka historických drezín. Zvláštností skanzenu je samostatné

území za obcí, kde se dochovalo pět vodních mlýnů, ale tři jsou v
troskách. Zpřístupněný mlýn Týniště je příklad malého selského
mlýna.
Po prohlídce nás autobus odvezl pod Bukovou horu (686m n. m.) Po
krátkém výstupu jsme okolo vysílače Buková Hora, (výška stavby je
233 m a byla zprovozněna v roce 1963), došli ke zřícenině hradu
Vraty (Rattenstein), odkud je kouzelný výhled do krajiny. Po
společném vyfocení jsme po červené značce sestoupali zpátky do
Zubrnic. Odměnou nám bylo posezení v místní hospůdce, kde
zrovna hráli hudebníci country písničky, které jsme si s chutí
zazpívali i my. Byl to pohodový a příjemný výlet. Jsme rádi, že se
tentokrát našeho výletu zúčastnilo i dost nečlenů KČT.
Další výlet se bude konat 8. června, kdy pojedeme na zámek
Ploskovice, do obce Třebušín a odtud se podíváme na zříceninu
hradu Kalich, který založil Jan Žižka roku 1421. I na tento výlet
přijímáme přihlášky v infocentru.
Jitka Marxová – KČT Chrastava
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Nohejbalová mládež
Nohejbalový oddíl se rozrostl o oddíl mládeže.
Historicky první trénink proběhl 2. května 2022 na antukových
kurtech vedle sportovní haly. Na další nové sportovce se moc
těšíme a rádi je uvítáme vždy v pondělí od 16.30 hodin a v pátek od
15.30 hodin. Informace na telefonu: 604 846 840
Slávek Sehnoutka

Okrsková soutěž
a Memoriál Evy Novotné
Po několika letech hasiči z Chrastavy uspořádali v sobotu 7. května
2022 na louce za hasičskou zbrojnicí okrskovou soutěž okrsku
Chrastava a Hrádek nad Nisou. Od rána probíhaly požární útoky a
chrastavští muži skončili na krásném 2.místě.
V odpoledních hodinách probíhal Memoriál Evy Novotné. Soutěžní
družstva se skládala z 5 členů, kteří museli splnit 3 disciplíny a to
štafetu přes překážky, střelbu ze vzduchovky a hodu na koš.
Chrastavští hasiči si vybojovali 1. místo a získali putovní pohár.
Všem děkuji za přípravy a hladký průběh soutěže.
Šimíková Renata, starostka SDH Chrastava

Tradiční rybářské závody
V sobotu 7. května 2022 se na rybníku Luční v Chrastavě opět
konaly tradiční rybářské závody. Podle zažitého zvyku bylo
dopoledne věnováno závodníkům z řad dětí a odpoledne pak
patřilo zkušeným dospělým rybářům.
Děti se sešly v hojném počtu 33 závodníků, z čehož jsme jako
organizátoři měli velkou radost. Ukazuje to, že i v dnešní velmi
technické době je mezi dětmi zájem o kontakt s přírodou, a rybaření
je láká. První závodníci se začali objevovat již před osmou hodinou
ranní. Po úvodní registraci a přípravě rybářského náčiní a krmiv se
účastníci s chutí pustili do lovu ryb, který trval až do 11 hodin.
Následovalo zasloužené občerstvení u připraveného stánku a
vyhlášení dětských závodů. Protože počasí bylo pro lov ryb jako
dělané a ryby byly aktivní, ulovil se úctyhodný počet 136 ryb, z
nichž největší měřila 45 cm. Mezi dětskými rybáři se nacházely i
děti, které se s rybařením seznamují teprve krátce, a máme velkou

radost, že i většině z nich se alespoň nějaký úlovek podařil. Věříme,
že ti, kterým štěstí nepřálo, neztrácí naději a na příštích závodech
se na ně můžeme opět těšit, aby zkusili své štěstí znovu.
Po skončení dětských závodů se k vodě dostali dospělí rybáři, kteří
se již nemohli dočkat prvního nahození. Celkem se sešlo 32
dospělých závodníků, kteří i přes vyšší odpolední teploty nachytali
celkem 202 ryb. Největším úlovkem se pak stal amur o 72 cm. Po
rybářském výkonu jsme i dospělé rybáře rádi uvítali u našeho
stánku s občerstvením, kde na ně čekal chutný guláš.
Máme obrovskou radost, že o Chrastavské rybářské závody je stále
velký zájem a že opět proběhly v tradičně přátelské a uvolněné
atmosféře. Děkujeme všem závodníkům za účast a těšíme se na ně
opět za rok. Na závěr velmi děkujeme městu Chrastava za finanční
příspěvek, kterým tyto rybářské závody podpořilo.
Martin Kohlík
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Turnaj mládeže v zápase o velkou cenu města Borohrádek
Borohrádek 23. dubna 2022
Domácí oddíl slaví v tomto roce 60. výročí založení zápasnického
oddílu. Po dlouhých dvou letech trénování/netrénování kvůli
Covidu, jsme konečně mohli bez omezení zápasit. Na tento turnaj
dorazilo celkem 196 mladých nadějí z 20 oddílů České republiky.
Turnaj byl vypsán pro kategorie přípravek a ml. žáků. Z našeho
oddílu odjelo celkem 22 mladých bojovníků. A ti rozhodně
nezklamali. Domů jsme si přivezli celkem devět medailí (5 zlatých a
4 bronzové). K tomu ještě bohužel jeden vykloubený loket (Jaroš
Jakub). Přejeme brzké uzdravení. V soutěži družstev jsme vybojovali vynikající 2. místo.
Soutěž družstev:
1. místo Jiskra Havlíčkův Brod
2. místo Spartak Nelson Chrastava
3. místo TJ Sokol Moravská Ostrava II
Výsledky jednotlivců:
Přípravka B (ročník narození 2013 – 2014)
25 kg – Beran Vojtěch
1. místo
28 kg – Palát Adam
3. místo
31 kg – Hroudová Adéla 3. místo
31 kg – Kácovský Ondřej 8. místo
43 kg – Svoboda Hynek
1. místo
47 kg – Musil Radovan
1. místo
52 kg – Hajna Vojtěch
4. místo
Přípravka A (ročník narození 2011–2012)
28 kg – Kopecký Matěj
7. místo
31 kg –Jaroš Antonín
5. místo
31 kg – Sehnoutka Vojtěch 7. místo
39 kg – Vrba František
9. místo

47 kg – Hakl Tomáš
47 kg – Lísko Miroslav
57 kg – Čihák Vítězslav

3. místo
4. místo
1. místo

Mladší žáci (ročník narození 2009-2010)
39 kg – Gänsel Benjamin 4. místo
39 kg – Jaroš Jakub
zranění
43 kg – Kasal Aleš
4. místo
47 kg – Novák Daniel
11. místo
47 kg – Buga Adam
13. místo
52 kg – Hajna Antonín
9. místo
63 kg – Musil Štěpán
3. místo
80 kg – Hazi Karel
1. místo

Květnový turnaj v zápase ve Varnsdorfu
Naše přípravka absolvovala další velmi úspěšný turnaj. Do
Varnsdorfu se sjelo celkem 60 malých talentů z šesti oddílů
(Varnsdorf, Kladno, Krásná Lípa, Meziboří, Liberec a Chrastava.)
Celkem se zápasilo v 19 hmotnostních kategoriích a náš oddíl
vybojoval jedenáct zlatých, pět stříbrných a tři bronzové medaile.
Výsledky chrastavských bojovníků:
Přípravka C (5–7 let)
19 kg – Balatková Nicol
3. místo
22 kg – Málková Denisa
1. místo
22 kg – Klečka Václav
2. místo
24 kg – Sehnoutková Eliška
1. místo
24 kg – Balatková Lucie
1. místo
25 kg – Kopecký Mikuláš
1. místo
25 kg – Kuzma Mercedes
2. místo
Přípavka B (8–9 let)
23 kg– Soukup Kryštof
2. místo
23 kg– Hájek Matyáš
3. místo
28 kg– Palát Adam
1. místo
30 kg– Kácovský Ondřej
2. místo
32 kg– Hroudová Adéla
1. místo
47 kg– Musil Radovan
1. místo
Přípravka A (10–11 let)
28 kg – Kopecký Matěj
1. místo
30 kg – Sehnoutka Vojtěch
1. místo
32 kg – Ambrož Jakub
1. místo

39 kg – Vrba František
49 kg – Hajna Vojtěch
49 kg – Lísko Miroslav

2. místo
1. místo
3. místo

Turnaj v zápase v Chrastavě
K 70. výročí založení oddílu zápasu v Chrastavě pořádáme turnaj.
Konat se bude v sobotu 18. června od 10,30 hod v hale TJ Spartak.
Utká se zhruba 70 – 80 závodníků z 10 oddílů z okolí. Následovat
bude program s posezením pro současné i bývalé závodníky.
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Květen v Orientačním klubu Chrastava byl nabitý
1. MISTROVSKÉ ZÁVODY
8. 5. MISTROVSTVÍ JO NA KRÁTKÉ TRATI
(pořadatel Nový Bor, prostor Dubice u České Lípy – uvádíme jen
výborné výsledky)
D18 - 1. Kr.Matyášová, D40 - 2. M.Krtičková, 3. D.Pachnerová,
7. E.Lipenská, 8. J.Matyášová, D50- 7. P.Pavlíková,
D65- 2. Z.Šaffková, 4.A.Ševčíková, D70- 4.P.Vokálová,
H40- 1. J.Polák, 2. P.Pachner, 7. J.Březina, H50- 4. I.Vydra,
H65- 1. R.Kaška, H70- 2. M.Ševčík
14.5. MISTROVSTVÍ ČR VE SPRINTU
(pořadatel Kotlářka a Tretra Praha, prostor Praha-Stodůlky)
D16 - 18. B. Lipenská z 68 účastnic,
D18 - skvělé 8. místo Kr.Matyášové z 64 běžkyň
15.5. MISTROVSTVÍ ČR VE SPRINTOVÝCH ŠTAFETÁCH
(pořadatel Kotlářka a Tretra Praha, prostor Praha-Stodůlky,štafeta
složena z 2 dívek a 2 chlapců, přímý přenos v České televizi)
DH18 14. Slavia Liberec Orienteering s B. Lipenskou,
20. Turnov2 s Kr. Matyášovou.
Pro vysvětlení – na štafety tato děvčata hostují v těchto klubech.
Jako třetí v D14 je to ještě A. Březinová za Ještědskou oblast.
2. CELOSTÁTNÍ ŽEBÍČEK A
21.–22.5. (pořadatel Plzeň a Nejdek, prostor Nejdek-Oldřichov
v Krušných horách)
Sobota - krátká trať:
D18A 2. Kr.Matyášová (pouze o 1 vteřinu za první),
H65 1.R. Kaška
Neděle - klasika:
D18A 8. Kr.Matyášová,
D21A 2. K.Kašková,
H65 1. R.Kaška
3. ZEMSKÝ ŽEBŘÍČEK B - ČECHY
21.– 22.5. (pořadatel Kladno, prostor Chyňava)
Sobota - klasika:
D70 2. Z.Šaffková, H16 6. K.Březina, H55 3. I.Vydra, H70 7. M.Ševčík
Neděle - krátká trať:
D70 2. Z.Šaffková, H16 5. K.Březina, H55 1. I.Vydra, H70 7.M.Ševčík
4. ZÁVODY JEŠTĚDSKÉ OBLASTI(JO)
7.5. (pořadatel Liberec, prostor Liberec-Lidové sady a oblast kolejí)
SPRINT, dopoledne:
D16 - 1. B.Lipenská, D18- 2. Kr.Matyášová,
D40 -3. E.Lipenská, 4.D. Pachnerová, 5. B.Lankašová,
D65 - 1. A.Ševčíková, 4. Z.Šaffková, 5. E.Kadavá,
H40 - 1. P.Pachner, 2. P.Kadavý, 3. J.Březina,
H50 - 1. I.Vydra, H65 2. M.Pavlík, H70- 2. J.Barták, 3. M.Ševčík,
H75 - 2. R.Smetana

K. Matyášová

SPRINT, odpoledne:
D14- 7. A.Březinová, D16- 2. B.Lipenská, D18- 1. Kr.Matyášová,
D40- 3. E.Lipenská, 4. D.Pachnerová, 6. M.Březinová,
D50- 5. P.Pavlíková, D65- 1. Z.Šaffková, H16- 6. K.Březina,
H40- 1. P.Pachner, 2. J.Březina, 5. L.Matyáš, H50- 1. I.Vydra,
H65- 3. M.Pavlík, H70- 1. K.Lusk, H75- 1. R.Smetana
5. POŘADATELSKÁ ČINNOST
A. Březinová

30.4.–1.5. dvoudenní mezinárodní závody SAXBO (pořadatelé OK
Chrastava a německé žitavské kluby)
1. etapa - ředitel závodu M.Štveráková, stavitel tratí P. Pachner,
hlavní rozhodčí I. Vydra, prostor Ovčí hora u Chrastavy, 844 běžců
2. etapa - Jonsdorf v Žitavských horách, 960 účastníků,
- v neděli soutěžili i někteří Chrastaváci:
D16 5. B.Lipenská, D18 1. Kr.Matyášová, D21L 2. K.Kašková,
D40 1. M.Krtičková, D55 5. J.Čechlovská, H16 6. K.Březina,
H40 4. P.Kadavý, 6. P.Pachner, H50 2. I.Vydra, H65 3. R.Kaška
17. 5. Světový den OB
V rámci mezinárodních oslav OB jsme se také zapojili akcí –
seznámení s orientačním během pro 3. a 4. třídy místní ZŠ a veřejnost. Využili jsme zdejší multifunkční hřiště u sportovní haly.
Ačkoli nám celé dopoledne počasí nepřálo, lilo jako z konve, vydalo
se mezi červenobílé lampiony 119 účastníků. Každý obdržel
diplom a orienťáckou mapu prostoru Ovčí hora. Velký kus práce při
organizaci odvedla naše mládež z klubu. Děkujeme.
Eva Kašková, OK CHA
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Pochod Stezka Českem
Po vzoru série etapových krajských pochodů Kolem České republiky konané v 80. a 90. letech minulého století, kdy se vždy v jednom červencovém týdnu chodilo kolem hranic jednotlivých krajů
proti směru hodinových ručiček, vznikl nápad v jeden den společně
obejít celou republiku. Pochod Stezka Českem se uskuteční v památný den klubu 11. června 2022 (v tento den roku 1888 byl Klub
českých turistů v Praze založen).
Jednotlivé etapy mají na starosti místní organizace Klubu českých
turistů. Liberecká oblast KČT zajišťuje šest etap vedoucích v našem
kraji. Chrastavští turisté jsou pak garanty 3. etapy vedoucí od
vlakového nádraží v Chrastavě do Horního Hanychova. Start je od
7,30 do 9 hodin. Vydat se můžete na plnohodnotnou trasu 23
kilometrů nebo na zkrácenou, kdy vás čeká necelých 16 kilometrů.
Na startu obdržíte popis trati, mapku, případně si ji stáhnete přes
QR kód do telefonu. Rovněž už na startu obdržíte diplom a kovový
button s logem Pochodu Stezka Českem. Trasu můžete absolvovat
pěšky nebo na kole.
Startovné:
při přihlášení přes web — člen KČT 15 Kč, ostatní 20 Kč
na startu trasy — člen KČT 20 Kč, ostatní 25 Kč bez záruky odměny

Seznam tras zajišťovaných Libereckou oblastí KČT:
1.etapa: Svor, žst. (start od 07:00 do 08:30 hod.)
– po žluté Svor, kaple 0,2 km – po červené Rousínov 2,0 km –
Milštejn, odb. 4,5 km – po žluté Cvikov, Trávník 6,5 km – po modré Mařenice 9,0 km - po žluté Krompach 12,0 km – po červené
Pod Hvozdem 14,5 km – po žluté na styk s modrou nad Babiččin
odpočinek 16,0 km zde odbočit na modrou Na Šestce 18,5 km –
Heřmanice v Podještědí 22,0 km – po červené Lada 24,5 km Jablonné v Podještědí, nám. 26,5 km
Zkrácený úsek: Svor, žst. – po žluté Svor, kaple 0,2 km – po červené Rousínov 2,0 km – po žluté Cvikov, nám. 5,8 km – po zelené
Jablonné v Podještědí, nám. 20,3 km.
2. etapa: Jablonné v Podještědí, nám. (start od 07:00 do 08:30
hod.)
– po zelené Lemberk, zámek 2,5 km – Lvová 4,0 km – Polesí 6,0
km – po modré Horní Sedlo 9,5 km - po červené Bílé kameny 12,5
km – Vápenný lom 16,0 km – po žluté Trávník 18,2km – po zelené Buk republiky 20,5 km – po žluté Bílý Kostel n. Nisou 24,5 km
– Chrastava, žst. 27,5 km.
Zkrácený úsek: Jablonné v Podještědí, nám. – po zelené Lemberk,
zámek 2,5 km – po žluté Janovice v Podj. na konec obce 5,9 km –
zde rovně směr Žibřidice a po 300 m odbočit vlevo na cyklostezku
č. 3046 - po cyklostezce č. 3046 až do Zdislavy, žst. 10,8 km –
po zelené do Chrastavy, žst. 21,3 km.
3. etapa: Chrastava, žst. (start od 07:30 do 09:00 hod.)
– po zelené Panenská Hůrka 2,5 km - Buk republiky 5,0 km –
po žluté Kryštofovo údolí 9,0 km – po zelené Kaple sv. Kryštofa
12,0 km – po červené Výpřež, bus 17,5 km – Ještěd, odb. 19,0 km
- Ještěd tam a zpět 20,0 km – po modré Nad Výpřeží 20,5 km –
Horní Hanychov, MHD 23,0 km
Zkrácený úsek: Chrastava, žst. – po zelené Andělská Hora 2,0 km
– po modré Pod Hamrštejnem 4,0 km – po žluté do Machnína na
konec ul. Stará 6,0km - zde do prava do ul. Rynoltická přes most
k vlakovému nádraží Machnín 6,7km – po zelené Černá hora sedlo 11,5 km – po žluté Rokytka 12,0 km – po modré Výpřež 13,1
km – po žluté Dvořákův kříž 14,5 km – po modré do Horního Hanychova, MHD 15,8 km.

Zdolání jedné z etap Pochodu Stezka Českem může být pro
každého začátkem putování po hranicích Česka. Stezka Českem je
nekomerčním projektem party nadšenců a Klubu českých turistů.
Oficiální dálkový přechod Česka využívá existující síť turistických
značených cest. Stezka má severní a jižní část a je možné ji
absolvovat od západu na východ nebo opačně. Můžete ji jít vcelku
nebo po jednotlivých úsecích. Rozdělit si ji na víkendy, po chatách
nebo se stanem. Pomalu, rychle, nebo třeba běžet. Jít může
každý!Na www.stezkaceskem.cz naleznete veškeré potřebné
informace k tomu, abyste mohli vyrazit: podrobnou kilometráž
jednotlivých úseků, natrasované mapy, tipy, jak začít a vše další.
Věra Baumgartnerová
informační a mediální referent

stezka ČESKEM – může jít každý
a 2022
1. červn

VYBERTE SI SVŮJ ÚSEK (etapu) VE SVÉM OKOLÍ
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4. etapa: Horní Hanychov, MHD (start od 07:30 do 09:30 hod.)
- po modré Za Hanychovem 1,0 km – po zelené U Šámalů 4,5 km
– po modré rozhledna Rašovka 6,5 km – Javorník 9,5 km –
po zelené Milíře, kaple 14,5 km – po červené Rádlo, U lesa 17,0
km – po modré Vrkoslavice 20,5 km, Dol. Černá Studnice 23,0 km
Zkrácený úsek: Horní Hanychov, MHD - po modré Za Hanychovem
1,0 km – po zelené U Šámalů 4,5 km – po modré rozhledna Rašovka 6,5 km – dále po modré k silnici u Javorníku 8,6 km –
po silnici do leva dolů k autobusové zastávce Dlouhý Most, Javorník, kde přejdeme silnici rovně do ul. Sněhová a po zelené Milíře,
kaple 13,2 km - po červené Rádlo, U lesa 15,5 km – po modré
Vrkoslavice 19,4 km - Dolní Černá Studnice 21,9 km.
5. etapa: Dolní Černá Studnice, bus zastávka (start od 07:30 do
10:00 hod.)
- po zelené Černá Studnice rozhledna 2,0 km – po červené Muchov 6,5 km - Tanvald žst. 9,5 km – po zelené Příchovice, hřbitov
12,5 km - Hvězda, tur. chata 14,0 km (možnost dojít na rozhlednu
Štěpánka tam a zpět 0,5 km) – Dolní Kořenov 17,0 km - Harrachov, žst. 18,5 km – po červené k Dianě 20 km - po modré Harrachov, bus nádraží 22,5 km
Zkrácený úsek: Dolní Černá Studnice - po zelené Černá Studnice
rozhledna 2,0 km – po červené Muchov 6,5 km - Tanvald žst. 9,5
km – odtud je možné jet vlakem po ozubnicové trati do Harrachova, žst. – po vystoupení pokračovat po červené k Dianě 11,0 km po modré Harrachov, autobusové nádraží 13,0 km.
6.etapa: Harrachov, bus nádraží (start od 08:00 do 10:00 hod.)
– po modré Mumlavský vodopád 1,0 km - Krakonošova snídaně
6,0 km – po žluté Vosecká bouda 8,0 km – po zelené Pramen Labe 11,0 km – po červené kolem Labské boudy k Vrbatově boudě
14,0 km – po zelené kolem mohyly Hanče a Vrbaty Nad Kotelní
jámou 14,5 km – po žluté Horní Mísečky, bus 17,0 km – po červené (Bucharova cesta) Horní Mísečky, Stopa 17,5 km – po červené
(Vodovodní cesta) do Špindlerova Mlýna, Bílý most 20,3km –
po zelené Špindlerův Mlýn, autobusové nádraží 20,5 km
Zkrácený úsek: Harrachov, autobusové nádraží – po modré U Čtyř
pánů 8,5km – po žluté Horní Mísečky, Jilemnická bouda 12,9 km
– po červené Horní Mísečky, Stopa 13,3 km – po červené
Špindlerův Mlýn, most 16,0 km – po zelené Špindlerův Mlýn,
autobusové nádraží 16,3 km.
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Historie – Vzpomínky na minulost 5.
Červen – čas vysvědčení
Červen je měsícem, který dýchá teplem přicházejícího léta a také
prázdnin. Je to čas končícího školního roku s posledními prověrkami, zkouškami a závěrečným vysvědčením. Pojďte se s námi
vydat do historie a zavzpomínejte třeba i na své školní úspěchy.
Historie vysvědčení na našem území sahá do roku 1774, kdy byl
6. prosince císařovnou Marií Terezií zaveden Všeobecný školní řád.
Kvůli povinné školní docházce bylo také potřeba zavést systém
hodnocení prospěchu žáků. Vysvědčení však nedostávali žáci
každého půl roku, jako je tomu dnes. Dostali ho až na konci školní
docházky ve 14 letech.
Na přelomu 19. a 20. století se rozdávaly tři různé druhy vysvědčení. Pokud žák dosáhl potřebného věku i dostatečných znalostí
z náboženství, jazyka a počtů, získal vysvědčení propouštěcí.
Pokud mu nutné dovednosti chyběly a neměl výhled na zlepšení,
dostal vysvědčení na odchodnou. Frekventační vysvědčení pak
dostali ti žáci, kteří přecházeli z obecné školy na střední. Aby měli
rodiče dostatečný přehled o průběhu studií, byly děti hodnoceny
prostřednictvím školních zpráv, jejichž přečtení museli rodiče
stvrdit podpisem.
Od roku 1805 byli žáci hodnoceni podle docházky, a to na stupnici
velmi pilná, pilná a řídká, prospěchu na škále velmi dobrý, dobrý,
prostřední a slabý a chování v rozmezí velmi dobré, dobré, prostřední a školnímu řádu nepřiměřené. Vysvědčení a školní zprávy

měly různé podoby, často byly zdobné a doplněné o nejrůznější
motivy. Až v roce 1905 byly předepsány jednotné známky i forma.
Systém hodnocení se změnil v době protektorátu, kdy byli žáci
hodnoceni na šestistupňové škále a pouze jeden student ze třídy
mohl dosáhnout vyznamenání. O významnější změně klasifikace
se pak přemýšlelo až v 60. letech 20. století, kdy se uvažovalo buď
o zavedení desetistupňové škály nebo slovního hodnocení. Teprve
v roce 2004 došlo k úpravě zákona, odkdy je možné hodnotit žáky
slovně, známkou či jejich kombinací.
Obrázek vlevo:
Překlad vysvědčení žáka druhé třídy chlapecké měšťanské školy
v Chrastavě za první pololetí školního roku 1908 – 09.
Chování: chvályhodné, Píle: dostačující, Náboženství: chvályhodný,
Vyučovací jazyk: uspokojivý, Zeměpis: uspokojivý, Dějepis: chvályhodný, Dějiny přírody: uspokojivý, Přírodopis: uspokojivý, Počty:
dostatečný, Geometrie a rýsování: uspokojivý, Kreslení: uspokojivý,
Krasopis: chvályhodný, Zpěv: znamenitý, Tělocvik: znamenitý,
Ředitel: Franz Trübel
Třídní učitel (představený třídy): Karl Kosina
Chcete-li se s námi podělit o nějakou zajímavou vzpomínku na
svá školní léta, napište nám na e-mail sphmch@volny.cz .
Připravili členové Společnosti přátel historie města Chrastavy

Obrázek vpravo:
Vysvědčení vystavené v druhém pololetí roku 1960. Zajímavostí je,
že národnost žáka je německá.

23

Novinky z městské knihovny
Karin Lednická: ŠIKMÝ KOSTEL
Románová kronika ztraceného města. Podtitul knihy lapidárně shrnuje
příběh o někdejší pastevecké vesnici,
která vystavěla svůj rozkvět na těžbě
uhlí, aby o století později zašla na
úbytě – také kvůli těžbě uhlí. Dnes už
z výstavných budov a vznosné katedrály nezbylo nic. Jen šikmý kostel,
který strmě a varovně ční do pusté
krajiny.

Jan Jelínek: A KDE BYL BŮH,
KDYŽ ŽIDÉ UMÍRALI V OSVĚTIMI?
Sedmatřicet svědectví těch, kdo přežili holocaust. Většina jmen je
neznámá, ale najdou se zde i zmínky
o osobnostech, jako byli například
Miloš Kopecký nebo Arnošt Lustig.
Součástí bolestného odkazu je i otevřená výpověď dramatika Milana
Uhdeho, jehož rodiče se sice zachránili, ale okolnosti, za nichž se tak
stalo, poznamenaly na desítky let do
budoucna celou rodinu.

Charles Martin: HORA MEZI NÁMI
Strhující příběh o lásce a přežití, v jehož filmové adaptaci ztvárnili hlavní
role Idris Elba a Kate Winslet. Přichází
bouře a provoz na letišti je ochromen.
Ashley se bojí, že nestihne vlastní
svatbu, na chirurga Bena čekají
pacienti. Ačkoli se nikdy neviděli,
objednají si spolu charterový let, aby
se dostali domů dřív. Jejich letadlo se
ale zřítí a oni se ocitají uprostřed
zasněžených hor bez naděje na
záchranu. Hledají k sobě vztah,
přehodnocují minulost a v extrémních podmínkách bojují o život.
Arnaldur Indridason:
DÍVKA U MOSTU
Islandská krimi. V Reykjavíku beze
stopy zmizela mladá žena. Zoufalí
prarodiče, u nichž bydlela, se obrátí na
penzionovaného komisaře Konráda,
se kterým se znají z dřívějška. Vědí, že
vnučka propašovala do země drogy a
nyní je nezvěstná. Konrád sice se svou
profesní minulostí skoncoval, ale slíbí,
že se po ženě neoficiálně porozhlédne. Když však při pátrání narazí na
podivnou zmínku o dívce, která se
před desetiletími utopila v malém
jezeře, rozhodne se za každou cenu
zjistit pravdu.

VÝROČÍ MĚSÍCE
Antoine de Saint-Exupéry 29. 6. 1900 – 31. 7. 1944
Byl francouzský prozaik, publicista a letec.
Pocházel z aristokratické rodiny. Studoval ve Švýcarsku a v Paříži.
Od mládí se zajímal o letectví. Leteckou způsobilost získal během
vojenské služby. Letectví se věnoval celý život. Jako pilot podnikl
četné cesty po celém světě. Konal přednášková turné, psal reportáže. Literární a publicistické činnosti se věnoval již od dvacátých
let. Za 2.světové války, do které se Antoine de Saint-Exupéry sám
přihlásil, zahynul při průzkumném letu, pravděpodobně nad Středozemním mořem nedaleko Korsiky.
Z jeho díla: Malý princ, Letec, Kurýr na jih, Noční let, Válečný pilot

Jan Vodňanský 19. 6. 1941 – 10. 3. 2021
– textař, básník, spisovatel, zpěvák, herec
V roce 1965 vystudoval Fakultu strojní ČVUT a krátce pracoval jako
projektant. Již od roku 1963 však publikoval své texty (např. v časopise Mladý svět). Od roku 1963 vystupoval s hudebníkem Petrem
Skoumalem, se kterým vytvořil na téměř 20 let autorskou dvojici.
Vrcholem jejich tvorby byla společná autorská představení v Činoherním klubu na přelomu 60. a 70. let. Po podpisu Charty 77 byla
jeho činnost omezována. V 80. letech se věnoval prakticky jen
tvorbě pro děti – vystupoval např. s Přemyslem Rutem a Světlanou
Nálepkovou. Přesto se však veřejnost občas setkala s jeho tvorbou
– např. v polovině 80. let se jeho písničku Jak mi dupou králíci
podařilo „propašovat“ do silvestrovského vydání večerníčku Bob a
Bobek - králíci z klobouku.
Vodňanský se vždy vyjadřoval k aktuálním politickým tématům.
Často vystupoval pro krajany v zahraničí, znal se dobře s Jiřím
Voskovcem. V polovině 90. let přednášel filosofii na Filosofické
fakultě. Spolupracoval také s Ondřejem Neffem při propagaci
internetu.
Výběr z bibliografie:
proděti: Hádala se paraplata (1985), Když jde malý bobr spát
(1994), Dejte mi pastelku, nakreslím pejska (1998), Moje tužka
ušatá (2007), pro dospělé: S úsměvem idiota (1969), Jak mi
dupou králíci (1990), Přísně tajné (2001), Bum bum bumerang
aneb Politická manéž (2002), Čerstvá zvěrstva (2005).
Jan Vodňanský

Petr Skoumal
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Městská policie Chrastava
Beseda s Městskou policií Chrastava

Činnost MP Chrastava – duben 2022

V druhé polovině měsíce dubna 2022 navštívila Městská policie
Chrastava žáky prvního stupně základní školy na náměstí 1. máje.
Hlavním cílem besedování s dětmi, byla teoretická příprava a
znalosti z dopravní výchovy a následná návštěva dopravního
hřiště, která děti čeká v průběhu měsíce května. Zde za své znalosti
a dovednosti získávají průkaz cyklisty.
V průběhu debaty si děti zopakovaly povinnou výbavu na kolo a pro
cyklisty. Většina z nich na kole jezdí a je potřeba, aby znaly pravidla
silničního provozu a jak vůbec můžou jezdit na kole. Po jaké straně,
zda s doprovodem či ne, atd. Cílem bylo, aby si děti uvědomily, že i
jako cyklisté jsou účastníky silničního provozu a proto musí znát
značky i pravidla stejně dobře jako ostatní, pokud se chtějí zařadit
do silničního provozu.
Další téma byla znalost křižovatek, včetně „pravidla pravé ruky“,
určovaly, kdo má přednost a v jakém pořadí kdo na křižovatce
pojede, dále si procvičily dopravní značky, pokyny policistů a
znalosti o povinnostech cyklistů a chodců.
Na závěr všechny děti ve všech třídách dostaly dárky v podobě
pexesa s dopravní tématikou a reflexní prvky. Dětem všechny
dárky věnovala Městská policie Chrastava a BESIP.

Řešení přestupku na úseku občanského soužití (2x). Událost
vyřešena dle zákona.
Spolupráce se zdravotnickou záchrannou službou Liberec.
Řešení přestupku opakovaného rušení nočního klidu. Událost
vyřešena dle zákona.
Byla odchycena tři toulavá zvířata a předána majitelům.
Kontrola okrajových částí města – Vítkov, Vysoká, Víska, Kolonka
Andělská Hora, Barandov, přehrada Luční.
Opakované kontroly zahrádkářských kolonií.
Kontroly dopravní situace v centru města a okolí a přilehlém okolí.
Dohled nad dodržováním nočního klidu a veřejného pořádku v celém katastru obce Chrastava a Stráž nad Nisou.
V nočních hodinách spolupráce s OO PČR Chrastava při kontrole
chatových oblastí, kontrole motorových vozidel a jejich řidičů
(kontroly na alkohol, drogy, odcizené RZ, odcizená motorová
vozidla, osoby v pátrání).
Městská Policie Chrastava, Mojmír Boch

Městská policie

603 941 561 603 347 676

INZERCE

OZNÁMENÍ
VZPOMÍNKA
27. června 1996 odešel
po nezměrném utrpení
můj táta Alfred Mojžíš
z Andělohorské ulice.
Děkuji předem
za vzpomínku.
Dcera Dana
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Kandidáti SLK Chrastava pro komunální volby 2022
Vážení spoluobčané, vážení obyvatelé města Chrastava.
Dovolujeme si Vám představit kompletní kandidátku (včetně náhradníků) Starostů pro Liberecký kraj
pro komunální volby v Chrastavě, které proběhnou 23. a 24. září tohoto roku.
Snažili jsme se sestavit kandidátku tak, aby v ní nechybělo zastoupení různých profesí, různých zkušeností, aby nechybělo
zastoupení mladé generace a samozřejmě ani žen. Je samozřejmostí, že své zastoupení mají jako vždy i Vítkov a Andělská Hora.
01. Ing. Michael Canov – starosta, senátor, nar. 10. 12. 1960, člen SLK
02. Bc. Robert Šipula – státní zaměstnanec, nar. 23. 3.1984
03. Mgr. Bc. Aleš Trpišovský – ředitel základní školy, nar. 19. 12. 1962
04. PharmDr. Zdeňka Močárková – farmaceutka, majitelka lékárny, nar. 22. 12. 1975
05. Renata Šimíková – okresní starostka hasičů, starostka SDH, nar. 1. 12. 1974
06. Zita Václavíková – místostarostka, nar. 13. 8. 1954, člen SLK
07. Roman Valeš – digital strategist, trenér fotbalové mládeže, nar. 23. 10. 1987
08. Mgr. David Just – statutární zástupce Sboru Jednoty bratrské, nar. 30. 09. 1976
09. Helena Kačenová – učitelka, lektor hudební školy, nar. 22. 10. 1984
10. Ing. Miroslav Balcar – OSVČ, nar. 28. 02. 1959
11. Mgr. Věra Smolová – sociální pracovnice charity, nar. 14. 01.1977
12. Pavel Neuber – OSVČ, provozní restaurace, nar. 12. 05. 1993
13. Mgr. Dušan Ramírez – učitel, nar. 24. 01. 1990
14. Vojtěch Škarýd – OSVČ kadeřník, nar. 06. 02. 1985
15. Adéla Bednářová – učitelka mateřské školy, nar. 20. 06. 1997
16. Ing. Markéta Sochorová – vedoucí učitelka OŠ a PŠ při SOŠ, nar. 02. 11. 1969
17. Petr Čálek – profesionální hasič, velitel výjezdové jednotky, nar. 09. 11. 1972
18. ThMgr. Šimon Dvořák – člen rady Jednoty bratrské, nar. 23. 04. 1966
19. Martin Urban – údržbář, nar. 12. 03. 1991
N1. Danuše Husáková – předsedkyně TJ Spartak, nar. 06. 08. 1955
N2. Miloslava Šírová – ředitelka školní jídelny, nar. 19. 02. 1953

Kontakt email (obdrží všichni kandidáti) slkchrastava@seznam.cz
Web https://slkchrastava.cz/
FB https://www.facebook.com/SLKChrastava
Kandidáti SLK Chrastava
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SLK Chrastava Volební program 2022 – 2026
Vážení spoluobčané, předkládáme Vám náš volební program pro období 2022 – 2026. V případě volebního úspěchu se jej
budeme snažit úspěšně plnit.
Naše priority:
Podpora a spolupráce se školami a školskými zařízeními
Kvalitní a dostupná zdravotní péče
Podpora sociálních služeb, veřejné dopravy a služeb ostatních
Bezpečnost ve městě
Péče o životní prostředí
Náš cíl:
Informovat a naslouchat v maximální možné míře občanům a být otevřeni jejich potřebám a názorům
Naše motto:
"Město, kde se dobře žije."
Programová prohlášení:
1. Zlepšení technického stavu školních budov, renovace jejich interiéru, lepší vybavenost zahrad mateřských škol, nové
školní hřiště ve Vítkově
2. Snaha o rekonstrukci budovy základní školy v Revoluční ulici
3. Další postupná renovace budovy zdravotního střediska
4. Podpora ambulantní i terénní pečovatelské služby, podpora charitního domova pro seniory Domova sv. Vavřince
5. Rozvoj kultury a sportu ve městě, podpora aktivit pro seniory a rodiny s dětmi
6. Rozšíření, rekonstrukce a opravy dětských hřišť a parků, nově utvářený prostor pod hasičským muzeem
7. Finanční a mediální podpora místních spolků a zájmových organizací, finanční pomoc TJ Spartak s vybudováním
tenisového kurtu
8. Pořádání kulturních a společenských akcí: Chrastavské slavnosti, koncerty, vánoční trhy, rozsvěcení vánočního
stromu, Mikulášská nadílka, Vavřinecká pouť, městské plesy
9. Snaha o zajištění pravidelného veřejného bruslení na městském kluzišti v zimních měsících
10. Maximální využití nově zrekonstruovaného areálu koupaliště pro akce rodin s dětmi
11. Zajištění bezpečnosti ve městě ve spolupráci s městskou policií a Policií České republiky, důraz na prevenci
kriminality
12. Podpora chrastavského Sboru dobrovolných hasičů
13. Spolupráce na plánované rekonstrukci vlakového nádraží
14. Využívání "fondu voda" (budování čističek odpadních vod) a "fondu fasáda" (opravy fasád, oken, střech)
15. Efektivní třídění odpadů
16. Obnova a údržba komunikací
17. Řádná péče o městské objekty, památky a podpora bydlení (nové lokality)
18. Zpracování nové energetické koncepce
19. Spolupráce s občany a rozvoj okrajových částí města (Andělská Hora, Vítkov, Víska, Vysoká)
20. Rozvoj spolupráce v oblasti kultury, školství a sportu s partnerskými městy Eichstätt v Bavorsku a Lwówek Śląski v
Polsku
21. Rozvoj všech komunikačních kanálů města, tradičních (Chrastavské listy, rozhlas, informační tabule), moderních
(uživatelsky příjemné webové stránky, YouTube, Facebook, Instagram, TV Chrastava) i nově vytvořených
(podcasty, live přenosy). Jejich správa, údržba a aktuálnost
22. Transparentní zveřejňování hospodaření města a všech jeho subjektů
23. Podíl na pomoci jiným městům, obcím a zemím, zasaženým živelnou pohromou, katastrofou či válkou, jako nyní
napadené Ukrajině a jejím občanům
24. Chránit zájmy města za všech okolností
Pokud vás náš program zaujal a měli byste zájem znát ho i detailněji, tak připomínáme, že podrobný program jsme již
zveřejnili v minulém květnovém čísle Chrastavských listů a je zveřejněn též na našich webových stránkách
https://slkchrastava.cz/. Taktéž můžete upozornit na to, co vám v našem programu chybí, čím byste ho doplnili a
obohatili. Stačí napsat na e-mail slkchrastava@seznam.cz , který obdrží všichni kandidáti.
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Nováčci v dresu Starostů pro Liberecký kraj
Vážené Chrastavanky, vážení Chrastavané.
řadu kandidátů Starostů pro Liberecký kraj zajisté dobře znáte i z
minulosti, řada z nás kandidovala i v předcházejících volbách a
velká část z nás se stala i členy zastupitelstva. Nyní Vám však
chceme představit pětici nováčků (respektive se představí sami),
kteří se budou ucházet o přízeň voličů poprvé v životě, a my jsme
moc rádi, že to bude v dresu Starostů pro Liberecký kraj.
Mgr. David Just / nar. 30. 09. 1976, bez politické příslušnosti,
statutární zástupce sboru Jednoty bratrské v Chrastavě
Pocházím ze středních Čech. V 15 letech
jsem se stal křesťanem, což výrazně
ovlivnilo celý můj další život. Jsem
ženatý, mám tři děti. Vystudoval jsem
Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po civilní službě v
Dětském domově v Sázavě jsem si
doplnil vzdělání o speciální pedagogiku
a zůstal v domově pracovat 13 let jako
vychovatel.
V roce 2012 jsme se přestěhovali do
Chrastavy, abychom podpořili vznik
křesťanské střední školy. Z toho důvodu
jsem si doplnil vzdělání o pedagogické
minimum. Nejprve jsem pracoval tři roky
v automotive jako měřící technik, poté tři
roky jako ředitel obecně prospěšné společnosti Maják.
V lednu 2019 jsem po Šimonu Dvořákovi převzal vedení sboru
Jednoty bratrské. Mým povoláním je starat se o lidi ve sboru a
zajišťovat provoz jak projektů na podporu komunity (Komunitní
centrum Bétel, Sociální službu pro seniory Přístav 3V), tak
projektů, které mají za cíl podporovat ty neziskové (Secondhand u
Bételu, Bétel bistro, Apartmán v Bételu).
V zastupitelstvu bych chtěl přinášet podněty z prostředí, ve kterém
pracuji, ať už jde o práci s mládeží, s rodinami nebo se seniory.
Vnímám, že lidé v každém věku mohou přispívat k tomu, abychom v
Chrastavě mohli žít lépe. Chci aktivně podporovat rodinu,
přátelství, mezigenerační vztahy a pomáhat těm, kteří to potřebují.
Věřím, že lze osobním příkladem pozitivně ovlivňovat druhé.
Osobně se ztotožňuji s cílem: Informovat a naslouchat v maximální
možné míře občanům a být otevřeni jejich potřebám a názorům.
Pavel Neuber / nar. 12. 05. 1993
bez politické příslušnosti, provozní restaurace
Jmenuji se Pavel Neuber, je mi 28 let a
celý svůj život žiji v Chrastavě.
Vystudoval jsem obor číšník na SŠ
gastronomie a služeb v Liberci, následně
jsem na stejné škole absolvoval také
dvouleté nástavbové studium se
zaměřením na marketing a ekonomiku v
podnikání.
Téměř ihned po ukončení studia jsem, za
pomocí své rodiny, otevřel hospodu U
Pavla zde v Chrastavě na Střeleckém
Vrchu, kterou provozuji již od roku 2014.
Díky své profesi se denně setkávám s
mnoha našimi spoluobčany, kteří se
mnou mnohdy sdílí jejich starosti a
nápady spojené s naším městem a mohl bych tedy být i jejich
hlasem v zastupitelstvu.
Práce v zastupitelstvu by pro mě byla novou zkušeností. Když
přišla nabídka být součástí kandidátky do komunálních voleb, byl
jsem potěšen zájmem o mou osobu a rád bych získal možnost
rozšířit si svůj rozhled i o tuto oblast veřejného života. Celý svůj

život jsem zvyklý se učit a poznávat nové věci a tak věřím, že bych
byl platným členem zastupitelstva a snažil se prosazovat zájmy
všech našich občanů.
Vojtěch Škarýd / nar. 06. 02. 1985, bez politické příslušnosti,
kadeřník
V Chrastavě bydlím od svého narození,
tedy 37 let. Od roku 2006 zde provozuji
živnost, jako kadeřník. Ve svém volném
čase jsem dříve aktivně hrál fotbal, nyní
si již chodím kopnout pouze nohejbal s
místními Sokoly. Zajímá mě dění v
našem městě, a proto bych se rád podílel
na dalším rozvoji kvalitních služeb, a
také kulturním a sportovním rozkvětu v
Chrastavě. Začal jsem se aktivně zajímat
i o místní politiku, a jelikož jsem zde
šťastný, chtěl bych svou kandidaturou
podpořit a hlavně i pomoci obhájit
Starostům pro Liberecký kraj vítězství i v
letošních volbách.
Adéla Bednářová / nar. 20. 06. 1997, bez politické příslušnosti,
učitelka mateřské školy
Jmenuji se Adéla Bednářová, je mi 24 let
a celý život žiji v Chrastavě. V současné
době pracuji v mateřské škole na pozici
učitele, a proto komunikace s lidmi a
řešení různých situací je pro mě "denním
chlebem". A z tohoto důvodu, bych se
ráda podílela na budoucí stránce mého
rodného města. Mou nedílnou součástí
je rodina a také sport, kterému věnuji
většinu mého volného času, např. běh,
jízda na kole, fitness.

Martin Urban
(nar. 12. 03. 1991, bez politické příslušnosti, údržbář)
Jmenuji se Martin Urban, je mi 31 let a
celý svůj život jsem Chrastavanem. Jsem
ženatý a mám dvě děti - Martínka (3
roky) a Ellinku (1 rok).
Studoval jsem na Střední škole strojní,
stavební a dopravní v Liberci v oboru
provoz a ekonomika dopravy. Po škole
jsem nějaký čas pracoval v pohostinství,
kde jsem měl možnost seznámit se s
mnoha chrastavskými spoluobčany.
Nějaký čas jsem pracoval v Německu.
Nyní pracuji jako zaměstnanec Městského bytového družstva v Chrastavě na
pozici technik družstva, a tak přijdu do
styku s lidmi, kteří se mnou sdílí své
názory na změny týkající se našeho
města.
Již od dětství mě to táhlo ke sportu. Byl jsem hráčem fotbalu v
Chrastavě a pokračuji i se svou rodinou jako skalní fanoušek.
Pozici v zastupitelstvu beru jako novou příležitost a zkušenost. Po
tom, co mi byla nabídnuta naším panem starostou možnost být na
seznamu kandidátů do zastupitelstva, jsem odvětil, že půjdu do
toho.
Kandidáti SLK Chrastava
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POLITICKÉ STRANY A HNUTÍ
Vážení spoluobčané města Chrastavy a přilehlých městských částí,
rádi bychom Vás informovali o vzniku nového občansko-politického hnutí v Chrastavě

Občané městu, město občanům (OMMO)
Vážení spoluobčané, naše hnutí Vám s pokorou a očekáváními
předkládá několik zásadních bodů, které bychom chtěli prosazovat v případě, že se budeme moci spolupodílet na rozhodování zastupitelstva našeho města.
Naše vize je velice jednoduchá a srozumitelná. Vycházíme ze zásady rovnosti přístupů správy a samosprávy, a myslíme si, že
město může dosáhnout určitých změn jen za předpokladu spravedlivě, zodpovědně a politicky vyváženého rozhodování.
Naše nabídka pro Vás:

Občan a ekonomika města
Na rozvoji ekonomiky města musí spolupracovat veřejný,
odborný i soukromý sektor. Nebojme se plánovat společné
aktivity podporující rozvoj městské infrastruktury, z níž profitují
občané i podnikatelé. Prosazujme řízení ekonomiky města
odborně a spravedlivě. Spravedlivé rozložení daně z nemovitosti.
Využívejme dotačních programů a spravedlivě nakládejme s daněmi v rozpočtu města.
Občan by měl vědět, kam a jak jsou investovány jeho peníze.

Občan a vzdělávání

Občan a politika
Naše hnutí se řídí zásadním a čitelným občanským principem,
kterému se neprotiví zdravý rozum, občanská slušnost, politická
korektnost, komunikace a informovanost. Prioritou je pro nás
efektivní fungování městského úřadu.
V našem městě žijeme společně.

Jsme toho názoru, že i na úrovni města by měl mít každý člověk
možnost realizovat svoje schopnosti a dovednosti. Východiskem
je dobré fungování škol, zájmových organizací všech typů v našem městě, a ze strany místní samosprávy jejich podpora.
Podpoříme vzdělávací i volnočasové aktivity dětí a seniorů.
Člověk se učí celý život. Důležitá je podpora takového snažení.

Občan města a lidsko-právní vztahy

Občan a ekologie

Každý občan má svá práva a povinnosti. Lidskoprávní vztahy jsou
především o jistotě, že se mohu vždy jako občan s důvěrou obrátit
na městský úřad, na zvolené zastupitelstvo a mohu se domoci
svých práv.
Vyváženost práv a povinností.

Občan a jeho bezpečnost
Základním předpokladem dobrého žití a soužití je pocit jistoty a
bezpečí. Zajistěme bezpečí především vymahatelností práv a
dodržováním zákonů, předpisů a vyhlášek. Jak? Efektivní prací
jak policie státní, tak policie městské, ale také vlastním zájmem o
to, co se kolem nás děje. Jenom dobrá koordinace volených
orgánů města, občanů a bezpečnostních složek může přinést
žádoucí změny.
O bezpečnosti a ochraně práv rozhoduje zájem nás všech.

Propojenost občanských aktivit s přírodním a sociálním
prostředím. Chceme věnovat pozornost aktivitám vedoucím ke
zlepšení zdravého životního stylu. Např. městem koordinované
akce, organizováním aktivit na podporu kvality životního
prostředí a s využitím komunitních dovedností občanů
(zahradničení, lokální trhy s výrobky a výpěstky apod.), podpora
zdravotních a kulturních akcí. V tom vidíme také smysl spolupráce
s místními spolky a organizacemi.
Životní prostředí je naší vizitkou. Kvalita života potřebou.

Uvítáme vaši podporu nejen ve volbách,
ale především v průběhu volebního období
2022 – 2026.
Děkujeme

Za OMMO Chrastava David Röbisch a Mgr. Karel Řehák

Občané městu, město občanům – OMMO

Občansko politické hnutí Chrastava
Chceme pro občany zodpovědné
a politicky vyrovnané zastupitelstvo
e-mail: ommo.chrastava@seznam.cz
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Chrastavské slavnosti se blíží
Město Chrastava připravuje tradiční svátky setkávání, zábavy,
kultury a sportu. Konat se budou o prvním červnovém víkendu.
Chrastavské slavnosti jsou největší událostí roku, po dvouleté
covidové pauze se vrací v plné parádě s bohatým programem, na
který jsme byli zvyklí v minulosti.
Vše odstartuje v pátek 3. června na náměstí 1. máje zábavným
odpolednem pro děti. Hudební hosté pátečního večera jsou Voxel,
R+Members Club a DOGA. V 18 hodin proběhne také koncert v
kostele sv. Vavřince.
Hlavní program je naplánovaný na sobotu. Na pódiu se už od
dopoledne vystřídá řada účinkujících – kapela Nonstop, 20 deka
duše, Luisa Jírová, ARCHA Liberec, Ivan Hlas trio a Retro Live! - The
RockSet. Hlavní hvězdou Chrastavských slavností je česká Lady
soul Marie Rottrová. Její koncert je naplánovaný na 20. hodinu.
Svůj program mají připravený také chrastavské spolky a sportovní
oddíly. Lidé tak můžou zajít například na střelnici nebo do kuželny,
vyzkoušet si orientační běh na náměstí nebo ve sportovní hale
fandit při turnajích v kolové a nohejbale trojic. K vidění budou na
různých místech i ukázky mladých hasičů, výcviku psů nebo
prezentace oddílu stolního tenisu.
V areálu Českého svazu chovatelů bude probíhat propagační
výstava drobného zvířectva, posezení s hudbou připravují
dobrovolní hasiči nebo Jednota bratrská v prostorách Bételu.
Po oba víkendové dny bude možné navštívit Městské muzeum,
Chrastavské sklepení, radniční věž, Muzeum hasičské techniky a
Führichův dům. V rodném domě malíře Führicha lidé navíc od 19
hodin zažijí v rámci Festivalu muzejních nocí večerní prohlídky,
opékání vuřtů a zpívání u ohně.
Organizátoři nezapomněli ani na děti. Pro ně jsou nachystaná
divadelní pohádková představení v místním kině nebo tvořivé dílny
klubu Tvořílek. Den otevřených dveří připravuje také místní
knihovna. Sobotní program vyvrcholí půlnočním ohňostrojem na
náměstí.
Neděle bude patřit cimbálové muzice Dušana Kotlára, představí se
také romská skupina Bengale Manusha a program uzavře
odpolední koncert Jakuba Smolíka.
Náměstí i přilehlé ulice po celý víkend zaplní stánkaři s tradičním i
řemeslným zbožím a letošní novinkou je obří vyhlídkové kolo, ze
kterého budou moci odvážlivci zhlédnout náměstí pěkně z výšky.
Chybět nebude ani oblíbené losování soutěžních kuponů, které
zájemci získají jako součást tištěného programu slavností.
Losování cen, které do soutěže věnovali sponzoři, bude probíhat
průběžně po celou dobu slavností.
Věříme, že z připraveného programu si vybere opravdu každý.
Chrastava se na jeden víkend promění v město plné zábavy, na
kterou jste srdečně zváni.
Za organizační tým
Věra Baumgartnerová
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tel.: 603 830 318

Liberecká 13, 463 31 Chrastava
www.autodoprava-hradecky.kvalitne.cz

kuchyně
skříně
doplňky

zakázková výroba nábytku
tel.: 603 272 837

VÝROBCE REKLAM TISKÁRNA

Ing. Lambert Medřický
1990 – 2022

tradice od roku 1990
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Vítkovská 468 / CHRASTAVA
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měsíční zpravodaj městského úřadu v Chrastavě

PARTNERSKÁ MĚSTA
CHRASTAVY

32 let s Vámi...
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