
28. září 2022 uplynulo přesně 20 let od podpisu partnerské 20letého partnerství a zmínil důležitost jeho pokračování i v dalších 
smlouvy mezi městy Chrastava a Eichstätt. U příležitosti tohoto letech. Působivým zakončením slavnostního ceremoniálu bylo vy-
kulatého výročí proběhly zajímavé akce na oslavu partnerství a přá- stoupení dechové sekce městské kapely, která přímo před univer-
telství mezi oběma městy. zitou zahrála obě státní hymny. 
Ve dnech 4. – 6. září navštívila delegace složená ze zastupitelů O dva týdny později přijeli němečtí zastupitelé v čele s primátorem 
Chrastavy, vedení města a dalších spolupracovníků bavorský do Chrastavy. Také pro ně byl nachystaný pestrý program. V pátek 
Eichstätt. Tady pro ně byl připravený zajímavý program, který za- proběhlo společenské setkání v sále CVA, kam byli pozváni nejen 
hrnoval prohlídku města, návštěvu místního beer festivalu, a současní zastupitelé, ale také ti, kteří stáli u podpisu partnerství 
slavnostní obřad k oslavě 20letého partnerství. Primátor města před 20 lety. Přítomné pozdravil starosta města Michael Canov a 
Eichstätt Josef Grienberger přivítal hosty ve slavnostním sále míst- bývalý starosta Petr Medřický, který přítomným připomněl, jak se 
ní univerzity, kde byli rovněž zastupitelé města Eichstätt a zástupci partnerství mezi oběma městy před lety zrodilo. 
místních spolků. Ve svém proslovu připomněl důležité milníky DOKONČENÍ najdete na straně 2
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DOKONČENÍ z titulní strany V sobotu si naši němečtí přátelé prohlédli město a jeho nejzají-
mavější místa, a poté byli hosty akce Košt vín na náměstí. I přes 

Chrastava měla pro primátora Josef Grienbergera připravený dar v chladné a deštivé počasí si odpoledne ve společnosti cimbálové 
podobě ručně malovaného obrazu chrastavské radnice s vepsa- muziky velmi užili. V 17 hodin pak při slavnostním aktu v obřadní 
nými letopočty, které letošní jubileum připomínají. Podle slov pri- síni Městského úřadu proběhlo podepisování pamětní knihy, kte-
mátora bude tento krásný obraz zdobit stěny eichstättské radnice. rého se rovněž účastnili současní i tehdejší představitelé města. 
Primátor Grienberger poté oznámil, že radní města Eichstätt roz- Zápis bude navždy připomínat 20 let tohoto partnerství. Závě-
hodli o udělení čestného občanství našemu starostovi Michaelu rečným bodem programu pro německé hosty byla neformální 
Canovovi za přínos a rozvoj partnerství mezi oběma městy. Připo- návštěva transbordéru, který členy delegace velmi zaujal a s chutí 
mínáme, že během 20 let partnerství se v Eichstättu vystřídali 3 si ho i vyzkoušeli.   
primátoři, zatímco Michael Canov se stal starostou města krátce po Dvacet let partnerství mezi Chrastavou a Eichstättem bylo důstojně 
podpisu smlouvy a je jím dodnes. Titulem čestného občana Eich- oslaveno a obě města si slíbila, že v nastavené spolupráci budou i 
stättu se pyšní pouze 50 žijících lidí. Jak připomněl Michael Canov, nadále pokračovat a partnerství dále rozvíjet. 
tato pocta není jen pro něj, ale pro všechny, kdo se o partnerství a 
jeho rozvoj v průběhu let zasloužili. Věra Baumgartnerová, mediální a informační referent

Oslavy 20 let partnerství mezi Chrastavou a Eichstättem

Další ulice v Chrastavě se dočkají kanalizace

Ve Sportovní ulici dojde k posílení vodovodu

Město Chrastava v loňském roce vybudovalo kanalizaci ve Vítkov- případě má být projektová dokumentace hotová do konce letoš-
ské ulici. V současnosti připravuje projekty, které zajistí odkanali- ního roku. Podobně jako u jiných investičních akcí tohoto typu, bude 
zování dalších částí města. Jednou z ulic, kde se obyvatelé dočkají se i tady město snažit o financování za pomocí dotací. Podle vedou-
kanalizace, je Richtrův Vrch, na který už má radnice zpracovanou cího ORM MěÚ Chrastava Jakuba Dvořáka čeká radnice na vhodný 
projektovou dokumentaci. Zároveň pracuje na projektu ve Frýd- dotační titul. Pokud vše půjde dobře, mohla by realizace samotných 
lantské ulici, resp. v části, kde kanalizace doposud chybí. V tomto staveb proběhnout v roce 2024.                          Věra Baumgartnerová

Ve Sportovní ulici v Chrastavě plánuje Severočeská vodárenská vodu do části ulice, kde doposud chybí. Podmínkou pro realizaci je 
společnost opravu a posílení stávajícího vodovodu. Jeho zkapa- získání dotace. Pokud se podaří dotaci získat, bude se město snažit 
citnění výrazně pomůže vyřešit situaci se sníženým průtokem vody svou akcí navázat na práce SVS tak, aby omezení spojená se stav-
při napouštění koupaliště. Akce má proběhnout v roce 2024. Město bou trvala co nejkratší dobu. 
má připravenou projektovou dokumentaci na prodloužení vodo-                           Věra Baumgartnerová, mediální a informační referent
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Volby do Zastupitelstva obce konané ve dnech 23. a 24. září 2022 Václavíková, Roman Valeš, Mgr. David Just, Helena Kačenová, Ing. 

skončily v Chrastavě takto: Miroslav Balcar.

Za OMMO: Mgr. Veronika Povýšilová, Mgr. Karel Řehák, David 

Röbisch, Martin Trögler, Pavel Pěch, Ing. František Böhm.

Za ODS: Ivan Vydra, Petr Zahradník, MUDr. Petr Hartl.

Ustavující zasedání zastupitelstva (pokud nebude podán protest 

proti výsledkům voleb) se bude konat v pondělí 17. října od 17 

hodin v zasedacím sále MěÚ Chrastava. Zvolení členové zastupitelstva:

Chrastava 26. září 2022Za SLK: Ing. Michael Canov, Mgr. Bc. Aleš Trpišovský, PharmDr. 

Věra Baumgartnerová, informační a mediální referentZdeňka Močárková, Bc. Robert Šipula, Renata Šimíková, Zita 

Výsledky voleb do Zastupitelstva obce

Usnesení Rady města Chrastava č. 2022/14 ze dne 29. 8. 2022
Rada města na svém zasedání projednala a usnesla se takto: Liberec-příspěvková organizace, IČ 69411123 s platností od 

01.09.2022 pro DPS, pro zaměstnance a důchodce MÚ a pro - s c h v á l i l a     
pečovatelky DPSv souladu s § 2338 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a v 
- s c h v á l i l anávaznosti na své usnesení č. 2022/11/III ze dne 27. června 2022 

propachtování pozemků par. č. 864/14, 887, 944, 987/3 a části 994 plán inventur k provedení řádné inventarizace majetku a závazků 
v k. ú. Chrastava I, par. č. 100/1, části 106/1, 166/2, 167/2, 175/1, města Chrastavy za rok 2022 
175/4, části 187/1, 187/2, 268/1, 268/2, 268/5 a 268/6 v k. ú. - 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
Chrastava II a par. č. 663/1, 691, 692, 693, 694/1 a 700 v k. ú. Horní 4. změnu rozpočtu a investičního plánu – rozpočtové opatření na 
Chrastava, za účelem zemědělské výroby, farmě Bohuslav Pelc za rok 2022 dle ust. § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
cenu 36.324,75 Kč/pachtovní rok, vč. návrhu smlouvy o pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
zemědělském pachtu čj. P/1/2022 

-   v z a l a   n a   v ě d o m í
- s c h v á l i l a                                 

zápis č. 2022/6 z jednání bytové a sociální komise ze dne 14. 8. 
v návaznosti na žádost vypůjčitele p. Davida Röbische uzavření 2022 
Dohody čj. D/5/2022, o ukončení Smlouvy o výpůjčce pozemku čj. 

- r o z h o d l a N/11/2020 ke dni 31. 8. 2022
uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS manželům panu Vojtěchu - s c h v á l i l a                                 
Balážovi a paní Drahuši Balážové  

zřízení věcného břemene na pozemku par. č. 693/2, v k. ú. Dolní 
- r o z h o d l a Vítkov, ve prospěch manželů Čeňka a Věry Kahounových, jímž dojde 
uzavření smlouvy o výpůjčce bytu  paní  Sukhan Ivanně a panu k zajištění strpění umístění, oprav a užívání mostku a zajištění 
Sukhan Volodymyr   přístupu k nemovitostem par. č. 243/ 1 a st. 85 v k. ú. Dolní Vítkov, 
- r o z h o d l a vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

čj. SBS/15/2022 uzavření smlouvy o nájmu bytu  manželům panu MUDr. Aldeeb 
Muhannad a  paní Raghad Qasim Mohammad Obeidat - s c h v á l i l a                                  
- s c h v á l i l a                                 v návaznosti na své usnesení č. 2018/15/II ze dne 10. září 2018 

zřízení věcného břemene čj. VB/17/2022 na pozemku par. č. 315/1 pronájem areálu městského koupaliště v Chrastavě, nacházejícího 
v k. ú. Dolní Chrastava, ve prospěch pana Milana Lišky, jímž dojde k se na pozemcích par. č. 1364/1, par. č. 1364/2, par. č. 1361 a par. č. 

 zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby „Zemní st. 531, v k. ú. Chrastava I, Krajskému úřadu Libereckého kraje, 
kabelová přípojka NN pro zahradu na pozemku par. č. 315/1 v k. ú. zastoupenému ředitelem Mgr. René Havlíkem, za účelem 
Dolní Chrastava“, za cenu 605,- Kč vč. DPH a náklady spojené se uspořádání tradičních sportovních her v pátek 2. 9. 2022 za celkové 
zřízením věcného břemene nájemné ve výši 10.000,- Kč, vč. návrhu souhlasu čj. 

ORM/3387/2022/Hou - s c h v á l i l a                              
- s c h v á l i l a                                 návrh Smlouvy o podmínkách provedení stavby č. E618-S-

2160/2022-Vac, čj. RU/12/2022 pro veřejně prospěšnou stavbu výjimku z počtu dětí Základní školy a Mateřské školy, Chrastava, 
„Rekonstrukce ŽST Chrastava“, mezi městem Chrastava a Správou Vítkov 69 – příspěvkové organizace 
železnic, státní organizací
- s c h v á l i l a                              
návrh Smlouvy o umístění monitorovacího zařízení, čj. RU/13/2022 
pro měření vlivu těžební činnosti v povrchovém hnědouhelném 
dole Turów, mezi městem Chrastava a Českým hydrometeorolo-
gickým ústavem
- z v e ř e j ň u j e   z á m ě r
prodat havarované hasičské vozidlo Tatra T815-2, druh speciální 
hasičský automobil, rok výroby 2013, cena dohodou
- s c h v á l i l a                     
návštěvní a provozní řád RE-USE centra „Bazaru“ v areálu technické 
údržby „Sběrný dvůr“ a pověřila starostu jejich podpisem
- s c h v á l i l a
na základě žádosti poskytnutí účelové dotace z FONDU VODA panu 
Miloši Čadkovi, bytem Vítkovská 286, 463 31  Chrastava, v souladu 
se schválenými pravidly 
- v z a l a   n a   v ě d o m í
kalkulaci cen obědů Školní jídelny Chrastava, Turpišova 343, okres 

 

1. Starostové pro Liberecký kraj – 49,22 % (10 mandátů)

2. Občané městu, město občanům – 33,76 % (6 mandátů)

3. Občanská demokratická strana – 17,02 % (3 mandáty)

Volební účast byla 37,46 %.
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Usnesení Rady města Chrastava č. 2022/15 ze dne 14. 9. 2022

Usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 19. 9. 2022

-   s c h v á l i l a     pronájem vodního díla „Chrastava, ul. Vítkovská, dostavba 
1. návaznosti na své usnesení č. 2021/03/VI ze dne 22. února 2021 kanalizace, stoky A1-2, A1-2.2“, za účelem provozování pro 

2  veřejnou potřebu, Severočeské vodárenské společnosti a. s., za pronájem části pozemku par. č. 790/33 o výměře cca 50 m , v k. ú. 
2 cenu 1,- Kč/rok + DPH, vč. návrhu nájemní smlouvy čj. N/38/2022 Chrastava I, 10 m  za účelem zpevněného sjezdu z komunikace a 40 

2 -  s c h v á l i l a     m  za účelem zřízení zahrady, manželům Vlastislavu a Ireně 
v návaznosti na své usnesení č. 2021/02/IV ze dne 25. ledna 2021 Kočárkovým, za cenu 360,- Kč/rok, vč. návrhu nájemní smlouvy čj. 
zřízení věcného břemene čj. VB/18/2022 na pozemku par. č. 73/40, N/31/2022 
v k. ú. Chrastava II, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 2. návaznosti na své usnesení č. 2021/03/VI ze dne 22. února 2021 

2  jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby pronájem části pozemku par. č. 790/33 o výměře cca 30 m , v k. ú. 
2 „IP-12-4011208 LB-Chrastava-ppč.73/39, kNN+SS101“, za cenu Chrastava I, 10 m  za účelem zpevněného sjezdu z komunikace a 20 

2 12.100,- Kč vč. DPH a náklady spojené se zřízením věcného m  za účelem zřízení zahrady, manželům Miroslavu a Zytě Mariole 
břemeneDočekalovým, za cenu 190,- Kč/rok, vč. návrhu nájemní smlouvy čj. 
- s c h v á l i l a                                   N/32/2022 
1.  na základě žádosti paní Libuše Grajcárové uzavření Dohody čj. 3. návaznosti na své usnesení č. 2021/03/VI ze dne 22. února 2021 

2  D/6/2022 o ukončení Smlouvy o nájmu pozemku čj. N/20/2020 pronájem části pozemku par. č. 790/33 o výměře cca 40 m , v k. ú. 
2 uzavřené dne 20. 5. 2020 na část pozemku par. č. 1306/1 o výměře Chrastava I, 25 m  za účelem zpevněného sjezdu z komunikace a 15 

22 cca 336 m  v k. ú. Chrastava I, ke dni 30. 9. 2022 m  za účelem zřízení zahrady, paní Evě Gulyášové, za cenu 300,- 
2. záměr pronajmout část pozemku par. č. 1306/1 o výměře cca 336 Kč/rok, vč. návrhu nájemní smlouvy čj. N/33/

2m  – trvalý travní porost, v k. ú. Chrastava I  4. návaznosti na své usnesení č. 2021/03/VI ze dne 22. února 2021 
2  -  r o z h o d l apronájem části pozemku par. č. 790/33 o výměře cca 20 m , v k. ú. 

2 na základě Protokolu o otevírání nabídek, posouzení a hodnocení Chrastava I, 10 m  za účelem zpevněného sjezdu z komunikace a 10 
2m  za účelem zřízení zahrady, panu Romanu Sýkorovi, za cenu 140,- nabídek veřejné zakázky „Vozidlo pro sociální služby Chrastava“ v 

Kč/rok, vč. návrhu nájemní smlouvy čj. N/34/2022 souladu s pravidly pro žadatele a příjemce Integrovaného 

regionálního operačního programu, vydání 1.14, platnost od 

01.03.2021 a se Směrnicí Rady města Chrastava č. 1/2022 o 

zadávání veřejných zakázek a přidělila zakázku prodávajícímu: 

Nelagia s.r.o., Světova 523/1, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 10802185
-  s c h v á l i l a
návrh kupní smlouvy na „Vozidlo pro sociální služby Chrastava“, 
která byla součástí nabídky vybraného uchazeče: Nelagia s.r.o., 
Světova 523/1, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 10802185 
- r o z h o d l a
o přesunu dosavadního vozidla pečovatelské služby Chrastava 
Dacia Dokker po obdržení nového v rámci projektu „Vozidlo pro 
sociální služby Chrastava“ k užívání Společenskému klubu 
Chrastava (SK Chrastava) a prodeji dosavadního vozidla SK 
Chrastava Renault Kangoo, rok výroby 2007  
- s c h v á l i l a

5. návaznosti na své usnesení č. 2021/03/VI ze dne 22. února 2021 návrh Dodatku č. 19 ke Smlouvě o svozu komunálního odpadu ve 
2  pronájem části pozemku par. č. 790/33 o výměře cca 40 m , v k. ú. městě Chrastavě s: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 

2Chrastava I, 15 m  za účelem zpevněného sjezdu z komunikace a 25 1321/38a, 102 00 Praha 10, IČ 49356089 
2m  za účelem zřízení zahrady, manželům Miroslavu a Zytě Mariole - z v e ř e j ň u j e   z á m ě r

Dočekalovým, za cenu 260,- Kč/rok, vč. návrhu nájemní smlouvy čj. prodat ojeté motorové vozidlo Multicar M26, druh nákladní 
N/35/2022 automobil, rok výroby 2005 za minimální cenu 290. 000 Kč 
6. návaznosti na své usnesení č. 2021/03/VI ze dne 22. února 2021 - s c h v á l i l a 

2  pronájem části pozemku par. č. 790/33 o výměře cca 40 m , v k. ú. odpis drobného dlouhodobého hmotného majetku (DDHM) dle 
2Chrastava I, 15 m  za účelem zpevněného sjezdu z komunikace a 25 přílohy 

2m  za účelem zřízení zahrady, panu Vratislavu Duškovi, za cenu - s c h v á l i l a 
260,- Kč/rok, vč. návrhu nájemní smlouvy čj. N/36/2022 Dodatek č. 5 k Rámcové dohodě číslo BA/249915 uzavřené dne 30. 
7. návaznosti na své usnesení č. 2021/03/VI ze dne 22. února 2021 3. 2010 se společností O2 Czech Republic a. s., Za Brumlovkou 

2  pronájem části pozemku par. č. 790/33 o výměře cca 85 m , v k. ú. 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle 
2Chrastava I, 20 m  za účelem zpevněného sjezdu z komunikace a 65 - s c h v á l i l a

2m  za účelem zřízení zahrady, panu Robertu Lipenskému, za cenu návrh smlouvy o financování z Fondu mikroprojektů v Euroregionu 
505,- Kč/rok, vč. návrhu nájemní smlouvy čj. N/37/2022 Nisa realizovaného v rámci programu Interreg V-A Česká republika-
-   s c h v á l i l a     Polsko 2014-2020 na projekt „Záchrana kulturního dědictví“ 

                                                                

                                                      

                                    

                  

ZM  na  své  schůzi  projednalo  a  usneslo  se  takto manželům Zdeněk Schveiger a Lenka Schveigerová, oba bytem 
-  s c h v á l i l o Liberecká 36, 463 31 Chrastava, na opravu stavebně zanedbaných 
na základě žádosti poskytnutí účelové dotace z FONDU FASÁDA částí obálky budovy ve městě Chrastava 
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ZM na své schůzi projednalo a usneslo se takto: - schválilo   záměr budoucího prodeje pozemku par. č. 1511 a částí 
- schválilo pozemků par. č. 310/1, 316/16, 1551 a st. 771, vše v k. ú. Chrastava 
členy komise pro otevírání obálek při prodeji pozemku: I o celkové ploše cca 420 m2, s podmínkou, že kupující vyřeší jak 
Aleš Trpišovský, Dušan Ramírez, Daniela Linková (roz. Reslová) technicky tak právně přístup přes tyto pozemky ke sportovním 
- schválilo plochám
v návaznosti na své usnesení čj. 2022/04/IV ze dne 27. června 2022 - schválilo
prodej pozemku par. č. 98/2 o výměře 38 m2 – ostatní plocha, záměr prodat části pozemků par. č. 631/7 a 790/4 o celkové výměře 
manipulační plocha, v k. ú. Dolní Vítkov do vlastnictví manželům 1057 m2, v k. ú. Chrastava I pro výstavbu rodinného domu, z dů-
Ladislavu a Nataliji Polákovým, za cenu 7.600,- Kč a náklady vodu zachování stomatologické péče v Chrastavě s podmínkou, že 
spojené s prodejem, vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/15/2022 žadatelem musí být stomatologický lékař, provozující svou praxi v 
- schválilo Chrastavě alespoň 10 let a předpokládá její provozování po dobu 
1. v návaznosti na své usnesení čj. 2022/04/XV ze dne 27. června dalších nejméně 15 let. Při nedodržení lhůty 15 let bude kupujícím 
2022 prodej dle geometrického plánu č. 344-3/2022 pozemku par. uhrazena prodávajícímu smluvní pokuta ve výši 1/15 z kupní ceny 
č. 695/23 o výměře 41 m2 – ostatní plocha, v k. ú. Dolní Vítkov, do pozemku za každý započatý rok nesplnění podmínek smlouvy. 
spoluvlastnictví pana Jana Krčmáře a paní Michaly Tauchmanové, Minimální cena pozemku vč. DPH bude stanovena na základě 
za cenu 61.200,- Kč a náklady spojené s prodejem, vč. návrhu kupní znaleckého posudku zpracovaného znalcem v oboru ekonomika, 
smlouvy čj. K/17/2022 oceňování majetku a nemovitostí
2. koupi pozemku par. č. 77/11 o výměře 13 m2 – zahrada dle - schválilo
geometrického plánu č. 344-3/2022 odděleného z pozemku par. č. na základě žádosti a se souhlasem Osadního výboru z účelově 
77/6, v k. ú. Dolní Vítkov, z vlastnictví manželů Jindřicha a Zdeňky určených prostředků OV Vítkov darovací smlouvu DR/18/2022 – 
Povových, za cenu 50.000,- Kč a náklady spojené s koupí, vč. návrhu finanční dar ve výši 30.000,-- Kč pro Myslivecký spolek Kohoutí 
kupní smlouvy čj. K/16/2022 Vrch Vítkov, spolek, Dolní Vítkov č. ev. 14, 463 31 Chrastava
- schválilo - schválilo
1. v návaznosti na své usnesení čj. 2022/04/XII ze dne 27. června na základě žádosti poskytnutí účelové dotace z FONDU VODA na 
2022 prodej dle geometrického plánu č. 301-1255/2022 pozemku vybudování domovní ČOV paní Haně Rozmajzlové, bytem 
par. č. 131/3 o výměře 1412 m2 – ostatní plocha, v k. ú. Horní Vítkov, Družstevní 54, Chrastava, v souladu se schválenými pravidly 
do vlastnictví paní Zuzaně Balcarové, za cenu 143.500,- Kč a - schválilo
náklady spojené s prodejem, vč. návrhu kupní smlouvy čj. návrh 4. změny rozpočtu a investičního plánu – rozpočtové 
K/10/2022 opatření na rok 2022 dle ust. § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o 
2. koupi pozemku par. č. 876/1 o výměře 304 m2 – ostatní plocha rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
dle geometrického plánu č. 300-1254/2022 odděleného z předpisů
pozemku par. č. 876, a pozemků par. č. 928/19 o výměře 76 m2 – 1. v z a l o   n a   v ě d o m í
trvalý travní porost, 963/5 o výměře 41 m2 – trvalý travní porost a aktuální informaci advokátní kanceláře zastupující město v soud-
1001/7 o výměře 65 m2 – trvalý travní porost dle geometrického ním sporu vedeném Okresním soudem v Liberci pod sp. zn. 13 C 
plánu č. 297-1335/2022 oddělených z pozemků par. č. 928/14, 143/2020 proti žalované společnosti B R E X, spol. s r.o., IČ 
963/4 a 1001/1, vše v k. ú. Horní Vítkov, z vlastnictví paní Zuzany 40232549
Balcarové, za cenu 97.200,- Kč a náklady spojené s koupí, vč. 2. s ch v á l i l o   m o ž n o s t i
návrhu kupní smlouvy čj. K/9/2022 pro uzavření soudního smíru ve třech alternativách:
 - schválilo a) uložení povinnosti žalované uhradit městu jakožto žalobci 
koupi pozemku par. č. 521/6 o výměře 2 m2 – ostatní plocha, částku ve výši 4.831.868,-- Kč, přičemž tato částka bude rozložena 
ostatní komunikace, v k. ú. Horní Chrastava od paní Jaroslavy do 5 (pěti) stejnoměrných ročních splátek, přičemž první splátka 
Šoltové, za cenu 400,- Kč a náklady spojené s koupí, vč. návrhu bude splatná neprodleně (tj. do tří dnů od právní moci schváleného 
kupní smlouvy čj. K/12/2022 smíru), nebo
- schválilo b) uložení povinnosti žalované uhradit městu jakožto žalobci 
1. koupi pozemku par. č. 738/17 o výměře 67 m2 – ostatní plocha, částku ve výši 4.200.000,-- Kč, přičemž tato částka bude rozložena 
ostatní komunikace v k. ú. Dolní Chrastava, od pana Antonína do 2 (dvou) splátek, kdy 1 této částky bude splatná neprodleně (tj. 
Majera, za cenu 10.050,- Kč a náklady spojené s koupí, vč. návrhu do tří dnů od právní moci schváleného smíru) a 1 této částky bude 
kupní smlouvy čj. K/13/2022 splatná do 6 měsíců od právní moci schváleného smíru, nebo
2. koupi pozemku par. č. 738/16 o výměře 39 m2 – ostatní plocha, c) uložení povinnosti žalované uhradit městu jakožto žalobci částku 
ostatní komunikace, v k. ú. Dolní Chrastava, od paní Pavly ve výši 4.000.000,-- Kč, přičemž tato částka bude splatná 
Strnadové, za cenu 5.850,- Kč a náklady spojené s koupí, vč. návrhu neprodleně (tj. do tří dnů od právní moci schváleného smíru) 
kupní smlouvy čj. K/14/2022 
- schválilo
koupi pozemku par. č. 105/2 o výměře 10 m2, zahrada, dle 
geometrického plánu č. 294-31/2021 odděleného z pozemku par. 
č. 105, v k. ú. Horní Vítkov, pozemek pod komunikací v majetku 
města, z vlastnictví manželů Mgr. Karla a Mgr. Jany Řehákových do 
vlastnictví města Chrastava za cenu 100,- Kč a náklady spojené s 
koupí, vč. návrhu Kupní smlouvy čj. K/18/2022 
- schválilo
záměr směnit část pozemku par. č. 61/1 o výměře cca 10 m2 – 
trvalý travní porost, v k. ú. Chrastava II, ve vlastnictví města 
Chrastava, za část pozemku par. č. 61/3 o výměře cca 10 m2 – 
zahrada, v k. ú. Chrastava II ve vlastnictví manželů Milana a Janiny 
Šipulových

Usnesení ze Zastupitelstva města Chrastava dne 5. září 2022
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Bazar použitých věcí ve sběrném dvoře, tzv. RE-USE centrum
Navštivte zrekonstruované a nově rozšířené RE-USE centrum (bazar) pro opětovné využití movitých věcí v Liberecké ulici čp. 35 v 
areálu technických služeb města Chrastava. Zvětšené jsou nejen prostory, ale také sortiment nabízených věcí. Současně byla 
prodloužena otevírací doba a je shodná s otevírací dobou sběrného dvora.  
Třeba zde na vás čeká přesně to, co hledáte pro sebe nebo své blízké, a umožníte tak věcem „druhý život“. Nebo naopak, pokud máte 
něco, co již nevyužijete, ale stále to někomu jinému může udělat radost, přineste nám to. 

Dejme společně věcem druhý život, nejsou nové, přesto mají svou hodnotu.
Otevřeno pro Vás máme každý den, kromě neděle.

PO, ST 14,00  – 18,00 hodin
ÚT, ČT, PÁ        8,00  – 12,00 hodin
SO              9,00  – 12,00 hodin
RE–USE centrum Chrastava bylo zřízeno v rámci předcházení vzniku 
odpadu  opětovným  použitím  předmětů,  které  jsou  občany   ode-
vzdány na sběrném dvoře a mohou i nadále sloužit svému účelu. 
Realizace tohoto projektu byla podpořena dotací z Dotačního fondu 
Libereckého kraje ve výši téměř 110 000 Kč.

Šárka Spáčilová, DiS.

Odpady v Chrastavě v číslech
Město Chrastava má aktuálně podepsány smlouvy s 10 spo- Složky odpadů v tunách za rok 2021
lečnostmi (firmami), které od něj odebírají odpad – směsný Odpady celkem 1565,27 tun
komunální, vytříděný separát i elektrovýrobky s ukončenou z toho
životností a oblečení. Některé společnosti městu Chrastava za 

- SKO             1 311,44 tun (83,78%!)
různé druhy odpadu poskytují finanční prostředky, za mnoho 

- plast 56,20 tunodpadů, tj. za odvoz a likvidaci, však město Chrastava značné sumy 
- papír 92,13 tunpeněz platí.
- sklo 62,24 tunK soustřeďování odpadu slouží celá řada nádob a míst po městě 
- kovy 36,06 tunChrastava, od klasických domovních popelnic různého objemu na 

směsný komunální odpad po vytřídění využitelných složek, a dále - nebezpečný odpad    7,18 tun.
město organizuje dva pololetní mobilní svozy velkoobjemového a 
nebezpečného odpadu. Likvidace odpadů je a bude čím dál finančně nákladnější. Rádi 
Občanům města Chrastava slouží k odkládání odpadů také sběrné bychom tedy v tomto článku apelovali na občany, aby důsledně 
místo v ulici Liberecká, které je otevřeno 6 dnů v týdnu. Na tomto třídili využitelné složky odpadů a současně aby dbali pořádku na 
místě funguje i bazar starších a použitelných věcí, jejichž celém území města Chrastava, a především u nádob na odpady – 
neodevzdání do odpadu se mírně pozitivně promítá do viz přiložené fotografie…
hospodaření města Chrastava v odpadovém hospodářství. V DO TŘÍDÍCÍ ODPADNÍ NÁDOBY PATŘÍ POUZE VĚCI NÁPISEM NA 
neposlední řadě je třeba zmínit, že do odpadového hospodářství NÁDOBĚ UVEDENÉ!!!
města Chrastava je také na základě uzavřených smluv zapojeno Ing. Jiří Vodička, referent MěÚ Chrastava
značné množství podnikatelů z řad občanů a obchodní společnosti, 
které na území města podnikají.

Výdaje města Chrastava v Kč za rok 2021
Komunální odpady 5 .888.917 Kč
Nebezpečné odpady         62.341 Kč
Celkem 5 .951.258 Kč
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V sobotu 10. září proběhl v Chrastavě 7. ročník Oslav Mikroregionu 
Hrádecko-Chrastavsko. Tento svazek sdružuje 10 obcí - Bílý Kostel 
nad Nisou, Hrádek nad Nisou, Chotyně, Chrastava, Janovice, 
Kryštofovo Údolí, Mníšek, Nová Ves, Oldřichov v Hájích a Rynoltice. 
Mikroregion vznikl v roce 2001, tehdy měl obcí jen devět, přičemž 
benjamínek svazku Janovice se připojil v roce 2009. Cílem je 
vzájemná spolupráce a koordinace činností v oblasti rozvoje celého 
regionu. Obce spolupracují také v oblasti cestovního ruchu a jednou 
z mnoha krásných společných aktivit jsou každoroční Oslavy, v 
jejichž pořádání se obce střídají. Letos připadlo pořadatelství 
Chrastavě. Kromě kulturního programu jsou součástí oslav také 
sportovní klání, kterých se účastní dvou nebo tříčlenné týmy z 
jednotlivých obcí. Pořadatelé letos připravili štafetu na 
transbordéru a turnaje ve střelbě, kuželkách a nohejbale. Na pódiu 
na náměstí se během odpoledne vystřídaly regionální kapely Krávy 
bez medu, Woko, Stan band a Shortfingers. Svou tanečně-cvičební 
sestavu předvedli chrastavští senioři, děti mohly v obřadní síni 
zhlédnout pohádku v podání Divadla Koloběžka a vyvrcholením 
večera byl koncert hudebních legend Petra Spáleného a Milušky 
Voborníkové. Štafetu pořadatelství převzala Nová Ves. 8. ročník 
Oslav Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko se tak v příštím roce 
bude konat právě tam.                                                                                                                                     

Základní škola Chrastava v letošním roce otevřela tři první třídy. učitelkám kytičku s přáním, aby se ve škole všem líbilo a společně v 
Celkem 64 dětí 1. září nastoupilo do školy v Revoluční ulici, aby zde ní prožili hezký čas. 
zahájilo novou etapu svého života. Děti přicházely v doprovodu Další školou, kterou zřizuje město Chrastava, je Základní škola ve 
rodičů a prarodičů, některé radostně, některé s obavami, ale Vítkově. Tady mělo celkem 7 prvňáčků nástup do školy o poznání 
všechny plné očekávání toho, co je ve škole čeká. Ve třídách jednodušší. V prostředí, které dobře znají, se děti pouze přesunuly 
prvňáčky přivítaly paní učitelky, pozdravit je přišel i ředitel školy a ze třídy mateřinky do školní učebny. I vítkovské děti a jejich paní 
také vedení města. Starosta Michael Canov spolu s místosta- učitelky převzaly od vedení města dárečky a květiny.  
rostkou Zitou Václavíkovou předali dětem drobné dárky a paním Věra Baumgartnerová, mediální a informační referent                                                                                                                         

7. ročník oslav Mikroregionu Hrádecko–Chrastavsko

Do chrastavských škol nastoupilo 71 prvňáčků

Věra Baumgartnerová
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Den charity v Domově sv. Vavřince

Loučení s létem v Andělské Hoře Tradiční košt vín

Ve středu 14. září 2022 zněla Domovem svatého Vavřince hudba, si v rámci pohybových aktivit zkusíme podobnou sestavu. 
tančilo se a soutěžilo. V Domově se konal jako každoročně Den V letošním roce jsme soutěžili o nejlepší pokrm z mrkve. Pro mnohé 
charity, který slavíme vždy v září v blízkosti svátku svatého to byla výzva a potěšilo nás, že se soutěže zúčastnilo plných devět 
Vincence – patrona charity, nemocnic a vězňů. Svatý Vincenc byl vzorků. Ověřili jsme si, že mrkev chutná skvěle ve slaných i slad-
francouzský kněz žijící v první polovině 17. století a je pokládán za kých pokrmech – soutěžící připravili mrkvové koláče, muffiny, 
jednoho ze zakladatelů moderní evropské charity a péče o chudé. šátečky, pomazánky nebo také grilovanou mrkev s tymiánem. 
Zatímco v předchozích letech probíhala oslava v parku Domova, Rozhodnout, co z předložených vzorků chutná nejlépe, nebylo 
tentokrát jsme se vzhledem k nepřízni počasí přesunuli do vnitř- snadné, protože vše chutnalo mimořádně dobře. 
ních prostor. Příjemnou atmosféru této slavnosti to nenarušilo, V rámci této akce byla za svou dlouholetou činnost v charitě a za 
alespoň jsme měli k sobě blíže. K poslechu i k tanci hrála country vedení Domova svatého Vavřince odměněna paní Helena Hlavatá. 
kapela Šviháci. Dále náš program zpestřila taneční skupina z Dále pan ředitel František Sehoř popřál ke kulatým narozeninám a 
Chrastavy „I senioři tančí“. Děkujeme tímto za pěkné vystoupení, poděkoval za práci pro organizaci Heleně Rulcové a Ivě Kitzlerové.
které všechny potěšilo, a také inspirovalo a povzbudilo k tomu, že Věra Smolová, Domov sv. Vavřince

Poslední srpnovou sobotu uspořádal Osadní výbor v Andělské Hoře 
již tradiční akci s názvem „Loučení s létem“. Sešli se dospělí a děti, 
aby společně strávili zábavné odpoledne a večer. Na programu byla 
hra na téma identifikace kriminálních živlů. Rodiče s dětmi utvořili 
týmy a společně se snažili sestavit profil deseti kriminálníků. Dále 
byla vyhlášena soutěž o „andělohorskou specialitu“. Do soutěže 
bylo možné přinést jakoukoliv pochutinu vlastní výroby. 
Ochutnávaly se pečené sladké dobroty a také výtečné domácí 
marmelády. Mezi účastníky nebyli pouze dospělí, ale i děti. A právě 
z řad dětí vzešla i vítězka soutěže. Večer se na ohni opékal krocan, k 
poslechu i ke zpěvu hráli tři kytaristé, sousedé si užili společně 
strávený čas. 

Markéta Hrbková, osadní výbor Andělská Hora

V sobotu 17. září se na náměstí v Chrastavě konal Košt vín. Ne příliš 
příznivá předpověď se vyplnila jen napůl. Chvílemi náměstí skrápěl 
déšť, chvílemi ovšem vykouklo i sluníčko. Teploty se nevyšplhaly na 
víc než 12 stupňů, nic z toho ale neodradilo milovníky vína, aby 
nevyrazili ochutnat letošní burčák a několik druhů vín od českých a 
moravských vinařů. Nechyběly ani tradiční koláče od Jany Eich-
lerové, nabídka pestrého občerstvení, které nachystali v bistru 
Bétel, nebo pojízdný food track Azylu pes z Krásného lesa. K tanci i 
poslechu hrála cimbálová muzika Bohuslava Eliáše a odpoledne 
svým vystoupením zpestřily také děti z MŠ a ZŠ Vítkov.

Akci si velmi užili i hosté z bavorského Eichstättu, kteří v Chrastavě 
trávili víkend v rámci oslav 20letého partnerství mezi našimi městy. 
Na Košt vín se dobře připravili, s radostí si tak v češtině zazpívali s 
cimbálovkou písničku Vínečko bílé. 

Věra Baumgartnerová,mediální a informační referent



9

Výstava v galerii „Procházení světlem”

Zahájení přeshraničního projektu Restart cestovního ruchu

V  prostorách galerie infocentra v Chrastavě byla v pondělí 5. září V současnosti navštěvuje akademii umění a kultury pro seniory v 
zahájena výstava s názvem Procházení světlem. Své práce na ní Jablonci nad Nisou. Maluje pro radost sobě i okolí a hlavně pro 
vystavuje Jana Havelková z Českého Dubu. Jak sama říká, považuje potěšení. 
se za multimediální výtvarnici. Svá díla vystavuje od roku 2015. Kromě malování se Jana Havelková věnuje i další tvorbě. Vydala tři 
K tvorbě používá různé podklady na malbu jako je papír, plátno, knížky svých básní, psala pohádky pro děti ve waldorfské školce, 
lakolitové desky, sklo, zrcadlo nebo kachle. Obrazy maluje nabízí mnoho druhů pohlednic, připravila stolní kalendář na rok 
automatickou kresbou, enkaustikou, akvarelovými pastelkami, 2023.Na výstavě je k vidění téměř 90 obrazů z posledních tří let. 
tuží či vodovými barvami. Nachází své způsoby tvoření, její díla jsou Prohlédnout si je můžete v otevírací době infocentra až do 10. 
tak velmi originální. Ve výtvarném umění se stále vzdělává. listopadu.¨                                                                  Věra Baumgartnerová

Město Chrastava zahájilo nový přeshraniční projekt „Restart ce- kaluží a zlepší uživatelský komfort návštěvníků. Dále budou v rám-
stovního ruchu“, registrační číslo projektu: ci projektu pořízeny propagační materiály s informacemi o přírod-
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0003162. Tento projekt získal ních a kulturních atraktivitách města Chrastavy a jeho okolí, tipy na 
finanční podporu z Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko výlet a aktivní strávení volného času v několika jazykových verzích. 
2014–2020ve výši 85 % z celkových uznatelných výdajů projektu, Náš projektový partner, město Lwówek Śląski, bude v tomto pro-
které činí téměř 23.000,- EUR. jektu zajišťovat propagaci projektu na polské straně.
V parku u Führichova domu probíhá v těchto dnech zpevnění pěšin 

Ing. Lenka Čermáková, ORM MěÚ Chrastavapokládkou kamenné žulové mozaiky, která zabrání tvorbě bahna a 
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1. října – hřiště TJ Spartak Chrastava                                16 hod 22. října                                                                                         19 hod
CHRASTAVA – HEJNICE CHRASTAVSKÁ COURAČKA
Fotbalové utkání - muži A Večerní procházka s Klubem českých turistů směr Bílý Kostel 

nad Nisou a zpět, odchod z náměstí 1. máje. 

8. října  – hřiště TJ Spartak Chrastava                                  10 hod
25. října – kostel sv. Vavřince                                               18 hodCHRASTAVA – DĚTŘICHOV
KONCERT U PŘÍLEŽITOSTI STÁTNÍHO SVÁTKU Fotbalové utkání žáci U13 
28. ŘÍJNA
Vystoupení pěveckého sboru Kvintus.

10. října – sál kina                                                                     19 hod
...S VÁMI MĚ BAVÍ SVĚT

31. října – sál CVA                                                                      16 hod
Zábavný pořad s Pavlem Novým. Moderuje Marie Tomsová. HALLOWEENSKÉ DÍLNY

Dlabání dýní, ochutnávka dýňové polévky. 
17. října – velká zasedací síň MěÚ                                      17 hod
USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

31. října  – sál kina                                                                17,30 hod
HALLOWEENSKÁ POHÁDKA

15. října – hřiště TJ Spartak Chrastava                       15,30 hod 
Divadelní představení pro dětiCHRASTAVA – DOUBÍ

Fotbalové utkání Muži A

20. října – tržnice u autobusového nádraží
PRODEJNÍ TRHY
Za účasti velkého počtu prodejců. Velký výběr textilu, obuvi, 
hraček, skla, cukrovinek, zeleniny...

22. října – hřiště TJ Spartak                                  10 a 15,30 hod
CHRASTAVA – VIŠŇOVÁ   U13, mladší žáci
CHRASTAVA – KOŠŤÁLOV   muži A

Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí

Společenský klub Chrastava – 10-2022



11



12 Chrastavské listy

PROGRAM KINA
Digitální městské kino Chrastava

Změna programu vyhrazena!

Říjen 2022

Pondělí 3. října v 17:00 hodin                         show našeho vlastního kolapsu.  Zatím  všechny předešlé spo-
AVATAR – USA lečnosti   zanikly.  Ale  proč  bychom my nemohli být první, kdo 

chod dějin změní?– dobrodružný – české znění - 161 minuta – přístupný
Avatar  před  námi  otevírá  neuvěřitelný  svět  za  hranicemi naší 
fantazie...           Vstupné: 140 Kč

Pondělí 24. října v 19:00 hodin
SPOLU – ČR Pátek 7. října v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI

KROPÁČEK MÁ ANGÍNU – ČR – drama – 177 minut – přístupný
Film  Spolu  přináší  příběh  matky  a  jejích dvou dospělých dětí, – pásmo pohádek – 73 minuty – přístupný
z nichž jedno trpí autismem a potřebuje péči, zatímco druhé trpí Pásmo pohádek pro naše nejmenší diváky.              Vstupné: 60 Kč
celý život nedostatkem pozornosti. V hlavních rolích Veronika 
Žilková,  Štěpán Kozub  a  Kamila Janovičová.  Film vznikl podle 

Pátek 7. října v 19:00 hodin úspěšné  divadelní   hry  Fabio  Marry,  jenž  se  objeví  i  v   jedné 
BUKO – ČR/SR z menších rolí.                                                              Vstupné: 120 Kč
– komedie –112 minut – přístupný
Buko je kůň. A taky je to „dar z nebes“, který vypadá jako špatný 

Pátek 28. října v 17:30 hodin – HRAJEME PRO DĚTI
vtip, protože  jeho  nová  majitelka  se  koní bojí. Film Alice Nellis 

ŠOUMEN KROKODÝL – USA 
vypráví  o  tom, že  štěstí  přeje  připraveným a taky těm, kteří se 

– rodinný – 122 minuty – přístupnýsvému strachu dokážou postavit.           Vstupné: 140 Kč
Když se rodina Primmů přestěhuje do New Yorku, jejich syn Josh 
se snaží zvyknout  si  na  novou  školu  i přátele. Vše se změní od 

Pátek 21. října v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI okamžiku,  kdy  Josh  objeví  Lylea – zpívajícího krokodýla, který 
WEBSTEROVI VE FILMU–ČR/SR miluje koupele, kaviár a dobrou hudbu – v podkroví jejich nového 
– rodinný – 65 minut – přístupný domova. Chlapec  a  krokodýl  se  velmi  rychle zpřátelí, když ale 
Mohlo by se zdát, že Lili Websterová (Ivana Korolová) je pavoučí Lyleovu existenci začne ohrožovat zlý soused pan Grumps, 
holčička jako každá jiná. Spolu se svým starším bráchou (Adam Primmovi se musí spojit s Lyleovým charismatickým majitelem 
Mišík),  starostlivou maminkou  (Ivana Chýlková), chápajícím ta- Hectorem P. Valentim, aby ukázali světu, že rodina může vznik-
tínkem  (Jaromír  Dulava)  a  čipernými  prarodiči  (Jiří Lábus) žije nout na nejneočekávanějších místech, a že na velkém zpívajícím 
v kokonu  nad výtahovou šachtou, chodí do školy a ráda si hraje krokodýlovi s ještě větší osobností není nic špatného.
s kamarády. Lili je ale neobyčejně zvídavá a odvážná, a tak se jí 
občas stane pořádný průšvih.  Třeba  tenkrát, když měla zodpo-
vědnost  za  hlídání  much  a všechny jí uletěly, nebo když se ne-

Pátek 28. října v 19:00 hodin
chala  napálit  podvodníkem  na  internetu.  Humorné  i  laskavé 

ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU – ČR 
příběhy propletené nečekaným dobrodružstvím se v rodinném 

– komedie – 105 minut – nevhodné do 12 letanimovaném filmu věnují každodenním dětským radostem i trá-
Vztahová komedie režiséra Miloslava Šmídmajera s Hana Vagne-pením a ukazují, že nejpevnější síť je rodina.           Vstupné: 80 Kč
rovou, Terezou Krippnerovou, Betkou Staňkovou, Markem Vašu-
tem, Markem Němcem, Zlatou Adamovskou, Danielou Kolářovou 

Pátek 21. října v 19:00 hodin a Igorem Orozovičem. Snímek, jehož předností jsou svěží herec-
CIRKUS MAXIMUM – ČR – drama, komedie – 97 minut – ké výkony, skvělá kamera, a především bohatý děj, vtipné situ-
nevhodné do 12 let ace a zábavné dialogy.           Vstupné: 130 Kč
Cirkusový život není jen tvrdá práce, ale i svérázný svět lidí, kteří 
mají rádi legraci a obětují se pro úspěch  v  manéži.  Film Cirkus 
Maximum  chce  divákům  zprostředkovat  výlet  do tohoto světa 
s  pořádnou  porcí  zábavy. Vhodnou jak pro děti s rodiči, tak pro 
rodiče s dětmi…           Vstupné: 130 Kč

Pondělí 24. října v 17:00 hodin
CIVILIZACE – DOBRÁ ZPRÁVA O KONCI SVĚTA – ČR

– dokument – 81 minuta – přístupný
Snímek  režiséra  Petra  Horkého (Století Miroslava Zikmunda) a 
archeologa a egyptologa Miroslava Bárty vznikal dlouhých 7 let 
ve více než 30 zemích světa. Dokumentární film Civilizace – Do-
brá zpráva o konci světa vypráví o proměnách velkých civilizací a 
jejich podobností s tou naší současnou. Přináší výpravnou reality 

OBNOVENÁ PREMIÉRA

                           Vstupné: 120 Kč, v předprodeji IC Chrastava 90Kč

Vstupné: 130Kč, děti do 15 let: 110 Kč
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Stefan Ahnhem: Lorraine Brownová: 

POSLEDNÍ HŘEBÍK VLAK DO PAŘÍŽE
Finále bestsellerové severské krimi Hannah a její přítel Simon jsou na 
série s Fabianem Riskem! Vydírá. cestě vlakem do Amsterdamu, kde se 
Zneužívá. Mučí. Znásilňuje. má konat svatba Simonovy sestry. 

Nic však nejde podle plánu. Vlak Dopouští se nejodpornějších věcí, 
doběhnou na poslední chvíli, jejich aby dosáhl nejvyšších pozic. Jmenu-
kupé je již obsazené, a nefunguje ani je se Kim Sleizner a vede kodaňské 
klimatizace. Hannah si chce alespoň policejní oddělení. Jeho bývalá pod-
na chvíli odpočinout, Simon už spí, řízená Dunja Hougaardová shro-
ale co hůř – chrápe. Vydá se proto do mažďuje v utajení důkazy o Sleizne-
jiného vagónu, aby jen na pár chvil rových zločinech. Nález mrtvol vy-
zavřela oči. Když se však ráno pro-

soce postaveného muže dánské roz-
budí, zjistí, že se vagóny jejich vlaku 

vědky a neznámé ženy na dně jezera 
rozpojily, a ona už nemíří do Am-

nedaleko Kodaně konečně umožní sterdamu jako Simon, ale do Paříže. 
Dunje a jejímu týmu nastražit na Bez zavazadel a bez Simona je nu-
Sleiznera past. A pak v Helsingborgu cena strávit celý jeden den v nej-
na opačné straně průlivu obdrží romantičtějším městě Evropy. A to 
švédský detektiv Fabian Risk zprá- ještě není všechno. Do cesty se jí 
vu, která změní naprosto vše… připlete pohledný Francouz Léo…

Ivona Březinová: Lea Kampe: Irena Sendlerová

NEVINNÁ LAVINA ANDĚL Z VARŠAVY
Gang odvážných v lavinovém ohro- Životní příběh Ireny Sendlerové 
žení. Druhá kniha řady GO! Mariana, (1910–2008) přibližuje osudy členky 
Jonáš, Tim, Hardy a dvojčata Alfa a polského protinacistického odboje, 
Beta se sjíždějí do Krkonoš, aby strá- která pomáhala lidem ve varšav-
vili příjemný týden na lyžích. Hned ském ghettu a podařilo se jí zachrá-
první den se vydají na běžkách na nit život více než dvěma tisícům dětí. 
Výrovku, kde má být většina party Vyprávění plné těžko uvěřitelných 
ubytovaná. Krátká cesta se změní v hrůz, odvážných činů i obětí se 
nečekané drama prudkým zvratem navzdory popisovaným tragickým 

událostem čte jedním dechem a je slunečného počasí v hustou sně-
svědectvím o mladé ženě, která hovou vánici. Stmívá se a chata je v 
každý den riskovala život, aby nedohlednu – šestice je donucena 
pomohla těm nejpotřebnějším.přečkat mrazivou noc venku. Přežije 

Gang odvážných, když na horách 
navíc hrozí laviny?

Novinky z městské knihovny

VÝROČÍ  MĚSÍCE

Dick Francis   ( 31. 10. 1920 – 14. 2. 2010)

- britský žokej, novinář a spisovatel detektivních románů. V roce 

1939 narukoval do Královského letectva a ve druhé světové válce 

byl nejprve leteckým mechanikem, později pilotem bombardéru. 

Roku 1948 se stal profesionálním žokejem.

Z díla:  Smrt favorita,   Hra na fanty,  Smrtící zkouška

              Horké peníze,Divocí koně, Hra s čísly....
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Vzpomínky na minulost - volby
Fotografie, které vám dnes přinášíme jako vzpomínky na léta mi- Z dobové agitace
nulá, nás vrací do volebních místností, pravděpodobně v roce 1976. Podle rozhodnutí vlády Československé socialistické republiky, na 
Byly nalezeny při vyklízení areálu bývalého „Drobného zboží“ a jsou návrh Komunistické strany Československa jsou dny 22. a 23. října 
dnes uloženy v archivu městského muzea. 1976, ve kterých budou na celém území ČSSR provedeny volby do 
Pomozte nám odhalit, kde se nacházely volební místnosti. všech zastupitelských sborů, všech stupňů. Centrem přípravy voleb 
Poznáváte někoho na fotografiích? Podělte se s námi o své vzpo- je pochopitelně Městský výbor Komunistické strany Česko-
mínky.

slovenska, Městský výbor Národní fronty a Městský národní výbor. 
Můžete nám napsat na e-mail sphmch@volny.cz, nebo osobně 

Nezůstává mimo ani Socialistický svaz mládeže. Jde o stovky členů povyprávět v infocentru na náměstí 1. máje. 
a funkcionářů, kterým je nutno dát směr, uvést akci do pohybu a 
sjednotit k plnění daných úkolů.
Letošní volby jsou prověrkou, kterou prochází dosavadní i budoucí 
politika Komunistické strany Československa, její politika národní 
jednoty, vyjádřená formou Národní fronty. Však strana veřejně, 
před zraky všeho lidu hodnotí svoji činnost při příležitosti oslav 55. 
výročí založení KSČ.
Občané se přesvědčují o plnění daných úkolů, o jejich prospěšnosti 
všemu pracujícímu lidu naší vlasti. Spontánnost voleb je tedy 
všeobecným projevem vděčnosti voličů naší straně.
Voliči našich měst dávají svůj hlas, svoji sílu k té mohutné síle 
jednotného lidu naší Československé socialistické republiky. 
Občané tedy plným právem očekávají od poslanců, kterým dali hlas 
jako součást hlasu pro stranu, pro šťastný zítřek, pro mír, že 
poslanci si toho budou vědomi. Že i doma ve městě bude lidospráva 
platným elementem pokroku. Nebude to pro některé lehké. Bude to 
vyžadovat nemalou dávku osobní vůle, pomoci kolektivu pléna 
MěNV, rady a kontroly všech orgánů. Jde o to, aby pak po uplynutí 
volebního období neměli naši poslanci dojem, že se jen spolu vezli.

Příspěvek připravila Společnost přátel historie města Chrastavy a 
chrastavské infocentrum.
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(Uvádíme jen medailová nebo výborná umístění.) H75 R.Smetana (1. a -)
1. MISTROVSKÉ ZÁVODY Neděle ČECHY
17. – 18. 9. MISTROVSTVÍ ČR NA KLASICKÉ TRATI D14 4. A.Březinová, D16 3. B.Lipenská, D21K 2. B.Ježková, 
(pořadatel Nový Bor, prostor Svitava u Sloupu v Čechách). Právo D40 7. B.Lankašová, 8. E.Lipenská, 9. J.Matyášová,
startovat si vybojovali čtyři chrastavští závodníci: B.Lipenská D16, D45 2.D.Pachnerová, D50 3. P.Pavlíková, D65 2. Z.Šaffková,
K.Matyášová D18, K.Kašková D21 a K.Březina H16. Nejlepší 5. A.Ševčíková, D70 2. P.Vokálová, H21K 1. L.Ježek, H40 2. 
umístění si na šampionátu vyběhla Kristýna Matyášová, která ve P.Kadavý, 3. P.Pachner, H50 5 I.Vydra, H60 3. P.Gorčica, 
finále A obsadila nepopulární 4. místo. Týno, je to výzva pro příště, H65 1. R.Kaška, H70 7. M.Ševčík, H75 1. R.Smetana
aby se ti podařila zlomit ta medailová mistrovská bramborová 4. MTBO (OB NA HORSKÝCH KOLECH)
smůla v jednotlivcích. Ostatní tři postoupili do finále B (K. Kašková V MTBO opět vystrčila růžky rodina POLÁKOVA, hlavně syn Tomáš v 
5.místo). M14. V létě ladil formu na MTBO Kids Campu v Novém Boru a dobré 

výsledky na sebe nedaly dlouho čekat.
3.-4. 9.-Mistrovství ČR - long, Český pohár (pořadatel Hradec 
Králové, prostor Hradec Králové okolí) 
Sobota M14 Tomáš 1., M40A 5.Jarda, W40 20.Veronika
neděle midlle M14 Tomáš 2., M40A Jarda 7., W40 Veronika 22.
10.-11.9. Český pohár (pořadatel Kladno, Mělník, prostor Malé 
Kyšice u Kladna)
Sobota dopoledne krátká trať, odpoledne sprint, neděle klasika - 
M14 T.Polák(3., 2. a 3.),M40A J.Polák(3.,8. a 4.),
W40 V.Poláková(14., 15. a 13.)

5. PODĚKOVÁNÍ
Od letošního září už dětský kroužek nepovede Ing.Pavla Vokálová, 
která se mu věnovala mnoho let. Děkujeme jí za její obětavou a 

2. CELOSTÁTNÍ(A) a ZEMSKÉ- ČECHY(B) ZÁVODY neúnavnou mravenčí práci s dětmi a přejeme jí, aby byla zdravá a 
žebříček A 10.-11.9. (pořadatel Zlín, prostor Rusava) spokojená a mohla se plně věnovat jiným činnostem v klubu(např. 
Sobota klasika, neděle krátká trať: hospodaření…).
D16A B.Lipenská (17. a 21.),  D18A K.Matyášová (4. a 2.)                                                                                                E.Kašková, OK CHA
žebříček B 10.-11.9. (pořadatel Kralovice, prostor Přehořov u 
Žihle), sobota krátká trať, neděle klasika
D21B  K. Kašková (7. a 7.), D70B  Z.Šaffková (2. a 2.),
H16B  K.Březina (1. a 5.), H45B  P.Pachner(- a 10.), 
H50B  I.Vydra (2. a 9.), H65B  R.Kaška(- a 9.)
3. ZÁVODY JEŠTĚDSKÉ OBLASTI
3.-4. 9.ČESKO-POLSKÉ DNY OB (pořadatel Frýdlant a polské kluby, 
prostor: sobota Swieradów-Zdrój Polsko, dopoledne krátká trať, 
odpoledne sprint, neděle Nové Město pod Smrkem klasika)
Sobota POLSKO
D14  A.Březinová (8. a 4.), D16  B.Lipenská(9. a 5.), 
D21L K.Matyášová (- a 3.), D40 M.Krtičková (5. a -), 
M.Březinová (- a 7.), J.Matyášová( 7. a -), E.Lipenská (9. a -),
D50  P.Pavlíková (5. a -), D65 Z.Šaffková (2. a 2.), 
H12 J.Krtička (8. a -), H16  K.Březina (8. a 9.), H40 P.Pachner (3. a 1.), 
H60 P.Gorčica (3. a -), H65 R.Kaška (2. a -), H70 M.Ševčík (- a 4.),

Zprávičky z Orientačního klubu Chrastava

Pavluška Vokálová

Verča Poláková

Karel Březina

Kristýna Matyášová
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Turisté z našeho odboru každý rok zvažují, kam jet na týdenní postavených pro radiokomunikaci a byla přebudována na 
podzimní dovolenou. Letos jsme zvolili opět Jeseníky a rozhodli rozhlednu se dvěma vyhlídkovými plošinami propojenými kovovou 
jsme se pro hotel Slezan v Bruntále, kde nás mile uvítali a vzorně se lávkou. K autobusu se vracíme Pašeráckou stezkou na hranicích s 
o nás starali. Odtud jsme denně vyráželi do okolí. Na Bruntálsku se Polskem. Po návratu si prohlížíme Bruntál, navštěvujeme zámek, 
nachází několik vyhaslých sopek, hodně rozhleden, sakrální místní pivovar a večer se někteří z nás zúčastní akce Muzejní noc s 
památky, naučné stezky, zámky, hrady. Je z čeho vybírat. doprovodným programem. V sobotu vystupujeme v Nové Pláni, 
My jsme první zastávku měli v Žamberku a druhou v Rýmařově v kde se zrovna koná závod horských kol. My jdeme lesem přes 
Návštěvnickém centru turistických známek. Tady nás uvítal sám Volárnu do Roudna. Tady se rozdělujeme a část z nás pokračuje na 
majitel firmy pan Holub, který měl připravenou exkurzi. Viděli jsme, kopec sopečného původu Velké Roudno, kde se tyčí dvace-
jak se kulaté dřevěné známky vyrábí, a dozvěděli jsme se spoustu timetrová rozhledna z modřínového dřeva. Na vrcholu stojí i 
zajímavých detailů. Prohlídka nás velmi zaujala. Na závěr jsme kaplička. Odpoledne ještě zajdeme ochutnat burčák na Bruntálské 
poseděli v místní útulné kavárně. Burčákobraní. V neděli nás čekal poslední program v podobě 
V následujících dnech jsme se vydali z obce Tvrdkov k Rešovským plavby elektrolodí Harta po Slezské Hartě. Jedná se o nejmladší 
vodopádům na říčce Huntavě, která vytvořila četné kaskády a přehradní nádrž v Česku vybudovanou na řece Moravici. Nejprve 
romantická zákoutí. Jedná se o největší vodopády Nízkého jsme se zastavili na sypané hrázi, pak zaparkovali v Leskovci nad 
Jeseníku. Cesta soutěskou byla místy velmi náročná, ale stála za Moravicí, vyfotili se s dřevěnou sochou Praděda a došli do malého 
návštěvu. Odpoledne jsme se zastavili na hradě Sovinec. Další den přístavu. Foukal silný vítr, ale loď byla krytá, tak sedmdesáti 
jsme v dešti vystoupali na sopečný kopec Uhlířský vrch. Cestu minutová plavba s výkladem byla příjemná. Na zpáteční cestě 
lemovala křížová cesta s patnácti vyřezávanými zastaveními, která děláme krátkou zastávku u Lávového proudu u Meziny. Tady vidíme 
nás dovedla až ke kostelu Panny Marie Pomocné. Dovolená neobvyklý kamenný útvar s čedičovými varhany, který byl 
pokračovala návštěvou polského historického města Prudnik. vytvořen v proudu lávy nedaleké Venušiny sopky. Celou dovolenou 
Zajeli jsme na poutní místo Cvilín, kde jsme si prohlédli kostel Panny jsme zakončili při zpáteční cestě na obědě v Častolovicích.
Marie Sedmibolestné. I přes nepřízeň počasí vystoupáme po 139 I když nám dva dny propršelo, foukalo a ochladilo se, dovolenou 
schodech na opravenou rozhlednu Cvilín. Uděláme si ještě rozchod jsme si užili. Poseděli jsme několikrát u kytar a společně si 
v Krnově na návštěvu infocentra a prohlídku kostelů a synagogy. V zazpívali. Hotel pro nás připravil taneční večer a my jsme to pěkně 
pátek zajíždíme do Albrechtic, odkud mírným kopečkem stoupáme na parketu rozjeli. Každý si na dovolené našel, co mu vyhovovalo. 
na Hraniční vrch k dvojrozhledně. Na ní vede 145 schodů a je 25 m Celý týden proběhl v poklidné atmosféře a byl nabitý smíchem a 
vysoká. Unikátní je tím, že vznikla ze dvou ocelových věží množstvím zážitků.                                 Jitka Marxová – KČT Chrastava

Podzimní dovolená chrastavských turistů
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Vendy Růžičková

KOMUNITNÍ CENTRUM
JEDNOTA BRATRSKÁ CHRASTAVA

B e z r u č o v a 5 0 3 – C H R A S T A V A

všech čtyř pater si návštěvníci mohli dát něco dobrého z nabídky Den otevřených dveří v Bételu
našeho Bétel Bistra a s přáteli si posedět a popovídat. Velmi nás 

V sobotu 10. 9. jsme otevřeli budovu Sboru Jednoty bratrské v Chra-
potěšil zájem o prohlídku domu a chtěli bychom i v budoucnu 

stavě pro širokou veřejnost. Návštěvníci si mohli prohlédnout 
podobnou akci zopakovat.                            David Just

všechny prostory od sklepa až po půdu. V každém patře na ně navíc 
čekali vedoucí jednotlivých aktivit a ochotně jim představili 
jednotlivé činnosti, které se v daných prostorech odehrávají. Byly tu 
k vidění nástěnky, výrobky dětí, fotodokumentace i ručně tvořené 
kroniky. Věková struktura odpovídala tomu, že činnost Komu-
nitního centra Bétel je zaměřena na všechny generace. Byli jsme 
rádi, že jsme mohli po domě provést rodiny s malými dětmi, 
mládežníky i seniory. Kromě kluboven byly k vidění i kanceláře, 
sklady, terasa či nově zrekonstruovaný apartmán. Po prohlídce 
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Vánoce se blíží. Pokud hledáte vhodný dárek, ještě stále jsou k do- zaniklých obcích Velké Jizeře a Daree, proč stojí na Jizerce kamenná 
stání nedávno vydané knihy badatelem, členem Společnosti přátel pyramida, kdy byly objeveny prameny kyselky ve Vratislavicích, v 
historie města Chrastavy, Ivanem Vydrou. Novém Městě pod Smrkem i v Libverdě a také o jizerskohorském 

Kniha "Není patník jako patník" mapuje a pojednává o různých 
žulových, pískovcových i jiných umělých předmětech, které byly 
lidmi vybudovány na širším katastru města Chrastavy. Možná, že i 
vy kolem nich denně chodíte a říkáte si, proč tady ten či onem patník 
nebo sloupek je... Jedná se zejména o silniční značení, kilome-
trovníky, nárožní a odrazové kameny, mezníky panství, trian-
gulační a nivelační body, hraniční kameny, majetkové a katastrální 
mezníky... Plnobarevná kniha je formátu A5 má 105 stran a vyšla v 
roce 2018.

Další knihou jsou "Pověsti a příběhy z Chrastavy a okolí". Plno-
barevná kniha nabízí na padesáti stánkách jedenáct místních 
pověstí, které jsou ilustrovány panem PhDr. Františkem Vydrou. 
Vyprávění ze starodávných dob je doplněno fotografiemi z míst, 
kde se pověsti pravděpodobně odehrály a zároveň přináší příro-
dopisné a místopisné zajímavosti. Kniha vyšla ve dvou rozměrech - 
pro děti s velkými písmeny ve formátu A4 a kapesní vydání ve 
formátu A5. Vyšla v roce 2019.

Novinkou je stolní kalendář na rok 2023 o zajímavých místech trampování. I o chrastavských Riemerech se tady dočtete.
nedalekých Jizerských horách s názem: "Vyprávění o místech a 

Kalendář je vhodným vánočním dárkem pro vaše známé. Texty byly lidech z Jizerských hor i jejich podhůří". Kalendář obsahuje 
konzultovány s legendárním znalcem Jizerských hor Miloslavem oblíbené staré pohlednice z Jizerských hor a blízkého okolí, které 
Nevrlým. Plnobarevný kalendář je týdenní a má i dost místa pro jsou doplněny zajímavými krátkými texty.  A tak se např. dozvíte, 
vaše poznámky...                    Ivan Vydra, autor regionálních publikacíco má společného historie sklářství a výstavba železnice, o 

                                                      
  

Při kontrolní činnost žjištěn řidič motorového vozidla s vysloveným V  katastru obce byla odchycena 4 zvířata a byla předána majiteli.
zákazem řízení. Jelikož se jedná o podezření z trestného činu a to 
maření výkonu úředního rozhodnutí byla událost předána k dal-

Činnost MP Chrastavašímu šetření PČR.
Kontrola okrajových částí města – Vítkov, Vysoká, Víska, Kolonka Řešení přestupku opakovaného rušení nočního klidu (2x). Událost 
Andělská Hora, Barandov, přehrada Luční, Opakované kontroly vyřešena dle zákona.
zahrádkářských koloniíNa základě oznámení provedeno vykázání osoby z veřejné 
Kontroly dopravní situace v centru města a okolí a přilehlém okolídopravy. Událost dále řešena dle zákona.
Dohled nad dodržováním nočního klidu a veřejného pořádku v Zajištění uteklých chovanců DDŠ a jejich následné přádání do za-
celém katastru obce Chrastava a Stráž nad Nisouřízení.

Řešení přestupku na úseku občanského soužití (1x). Událost - v nočních hodinách spolupráce s OO PČR Chrastava při 
vyřešena dle zákona. kontrole chatových oblastí, kontrole motorových vozidel 
Spolupráce se  zdravotnickou záchrannou službou Liberec. 

a jejich řidičů ( kontroly na alkohol, drogy, odcizené RZ, 
Zajištění veřejného pořádku při konání společenských akcí v prů-

odcizená motorová vozidla, osoby v pátrání).běhu měsíce srpna.  

Knihy s regionální tématikou v informačním centru v Chrastavě

Ze srpnového deníku Městké policie Chrastava

PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek 

prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant všechny 
barvy, Green Shell - typu Araukana a Dark Shell - typu 

Maranska.

Stáří 16- 20 týdnů, cena 220 - 269,- Kč/ks 

Prodej: 22.10. a 13.11. 2022
Chrastava  –  parkoviště u tržnice  –  13.05  hod.

Výkup králičích kožek – cena dle poptávky.

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

www.drubezcervenyhradek.cz

INZERCE
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Dne 10. září střelci pořádali střeleckou soutěž v rámci Oslav jak ve střelbě z malorážkové pušky leže s podpěrou 5 nástřelných 
Mikroregionu. Na této soutěži jsme představili elektronické terče - ran  a  20  soutěžních  ran,  tak  ze  vzduchové  pušky  ve  stoje také 

s oporou 5 nástřelných a 20 soutěžních ran. Této soutěže se 
účastnilo 9 družstev a několik jednotlivců mimo soutěž. Nejlepší 
družstvo bylo z Bílého Kostela nad Nisou, družstvo z Chrastavy 
skončilo na druhém místě a bronz získali zástupci z Mníšku. 
Na Mistrovství republiky AVZO TSČ ČR v Horní Cerkvi nás re-
prezentovalo 11 střelců. Střílelo se z malorážky 60 ran leže a polo-
hy 3x20 ran kleče, leže a ve stoje. Naši střelci vystříleli pět zlatých, 
tři stříbrné a jednu bronzovou medaili. 
Zveme všechny občany, kteří si chtějí vyzkoušet v rámci tréninku, 
co to je sportovní střelba, vždy v úterý a ve čtvrtek od 15 hodin. K 
dispozici jsou vzduchové a malorážkové zbraně. Doplňky a zbraně - 
pušky, pistole a vzduchové pušky i pistole, rukavice, kabáty, 
dalekohledy a podobně rádi zapůjčíme. Střelnice je také k dispozici 
legálním držitelům soukromých zbraní (jen malorážka). Lze se i 
předem domluvit na termínu a to na mobilním č. 725 919 190.

Josef RAJNOHA, předseda AVZO p. s. Chrastava

Jménem všem kandidátů za Starosty pro Liberecký kraj děkuji 
všem voličům, kteří nám dali důvěru. Zvítězili jsme a získali 
absolutní většinu 10 mandátů z 19. Mohli bychom tak sestavit 
jednobarevnou radu města. 
Protože je však absolutní většina těsná, rozhodli jsme se 
vyjednávat o koaliční spolupráci s ODS, kterou vede její lídr Petr 
Zahradník a která získala 3 mandáty. 
Úspěchem skončily volby pro novou stranu OMMO vedenou lídrem 
Davidem Röbischem, která získala mandátů 6 (a suverénně 
zvítězila ve Vítkově), ke kterým jím tímto blahopřejeme. 
Ustavující zastupitelstvo plánuji svolat (pokud nebude podán 
protest proti výsledkům voleb) na pondělí 17. října od 17 hodin. 

Michael Canov – lídr kandidátky SLK Chrastava

D Ě K U J E M E
Vážení spoluobčané Chrastavy,
za politické hnutí Občané městu, město občanům, jehož základní 
organizace začala před časem působit také v Chrastavě děkujeme 
za Vaši podporu. Díky Vašim hlasům jsme získali šest mandátů. 
Tento výsledek hodnotíme jako velmi dobrý za vcelku časově krát-
ké působení naší organizace na území města Chrastavy. Chápeme 
jej jako velkou výzvu, odpovědnost a zároveň příležitost pro další 
období naší společné práce. 
Chceme Vás ujistit, že budeme naslouchat Vašim názorům a snažit 
se co nejlépe prosazovat potřeby a zájmy občanů města. Plánu-
jeme předkládat body z našeho programu, o záměrech a výsledcích 
pravidelně informovat. Jsme přístupni otevřené komunikaci a 
osobním setkáním. Ještě jednou děkujeme, jsme tu pro Vás.

  OMMO – hlas občana

Modernizace malorážkové střelnice

Poděkování voličům

Vážení spoluobčané, chtěli bychom Vám poděkovat za Vaši přízeň a důvěru, kterou jste nám Vaším volebním hlasem vyjádřili. Každý hlas se 

počítá, a my si toho velice vážíme. Děkujeme Vám, že jste se voleb zúčastnili a vyjádřili tím, že Vám není lhostejné, jak se naše město rozvíjí. 

Díky Vašim hlasům jsme za naši kandidátku získali celkem tři místa v našem městském zastupitelstvu. V rámci 19členného zastupitelstva 

města tak zaujímáme 17 % z celku. Můžeme a chceme Vám slíbit, že naše volební teze a priority, se pokusíme  v příštích čtyřech letech 

realizovat. O našich krocích budeme průběžně informovat. Uvítáme, pokud přijmete naše výzvy pro veřejná setkávání a řešení priorit při 

rozvoji města společně. Mějte dobré podzimní dny!

Poděkování týmu kandidátů za ODS
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11. září se u Základní školy v Lučanech nad Nisou konalo Krajské 
kolo v běhu na 60 m překážek pro mladší a starší žáky. Soutěže se 
zúčastnili závodníci, kteří si vybojovali postup z okresního kola. 
Mezi nimi byli i naši závodníci Lucie Křížová a Šárka Schveigerová 
mezi staršími žákyněmi, Vítek Schveiger, Jan Weber a Jakub Stahoň 
mezi mladšími žáky. 

Za nepříznivého počasí se našim závodníků podařilo předvést 
úžasné výkony a díky tomu bude mít SDH Chrastava své závodníky 
na I. Mistrovství ČR v 60 m překážek.

                                                                  Petr Čálek, velitel JSDH Chrastava

Déšť, blesky a hřmění – to jsou asi nejznámější atmosférické jevy, · Vyhněte se také vodním plochám a železným konstrukcím 
které doprovázejí bouřky. Přidat se může i nárazový vítr, sněhové – i ty totiž velmi silně přitahují blesky.
krupky, nebo dokonce tornádo – a takové počasí nám může už · Poslední důležitá rada – zbavte se kovových předmětů, 
značně znepříjemnit život. netelefonujte, nepracujte s elektronickými ani plynovými 
Pokud začne bouřka a jste zrovna doma, nepanikařte, ochrání vás spotřebiči.
hromosvod. Jestliže vás ale bouřkové počasí zastihne venku, měli                                plk. Mgr. Michaela Stará, HZS Libereckého kraje
byste se mít na pozoru a řídit se následujícími pravidly.

Hasiči radí:

· Je-li to možné, schovejte se do nejbližší budovy s hro-
mosvodem. Nikdy se neschovávejte v osamocených 
stavbách bez hromosvodu, jako jsou např. posedy.

· Snažte se předejít tomu, abyste během bouřky byli na 
kopcích a holých pláních. Pokud se ovšem v takové situaci 
ocitnete, neutíkejte, přečkejte bouřku v podřepu s noha-
ma a rukama u sebe a neshlukujte se ve skupině lidí.

· Když vás bouřka zastihne v lese, relativně bezpečné 
útočiště vám poskytne hustý nízký porost. Ovšem – 
pokud vane silný vítr, raději se lesu vyhněte.

· Nikdy se neschovávejte pod osamělými stromy, hlavně ne 
pod těmi vysokými, vysoké osamocené objekty totiž 
přitahují blesky nejvíce.

Úspěšní mladí hasiči

Bouřek se bát nemusíte. Jak se při nich chovat?

V sobotu 10. září proběhl v Chrastavě 7. ročník oslav Mikroregionu 
Hrádecko-Chrastavsko. Náš nohejbalový oddíl se s radostí ujal 
pořádání turnaje trojic v rámci těchto oslav. Atmosféra na kurtech 
byla skvělá a myslím,že se u nás každému líbilo. Počasí nám přálo a 
turnaj se povedl. Hlavně mě těší,že se našemu oddílu podařilo 
tento turnaj na domácích kurtech vyhrát,a za to bych chtěl mým 
spoluhráčům poděkovat. Těšíme se na další ročníky těchto skvě-
lých oslav našich měst a obcí.

V sobotu 10. září se na libereckém Perštýně uskutečnil již tradičně 
skvěle obsazený nohejbalový turnaj, kam náš oddíl vyslal 2 trojice. 
Na tento turnaj dorazilo 13 týmů a naši borci se opravdu skvěle 
vyznamenali, když se Janu Novákovi, Antonínu Pechočiakovi a 
Jiřímu Doležalovi podařilo získat skvělé 2. místo. Náš druhý tým po 
těžkých bojích skončil na 10. místě, ale předvedl skvělý nohej-
balový výkon. Klukům moc děkuji za skvělou reprezentaci našeho 
oddílu a města Chrastava.

                                                                                              Slávek  Sehnoutka

Nohejbal na oslavách Mikroregionu a turnaj na Perštýně
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Posádky Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje na Podobné projekty mají rozhodně smysl,“ vysvětlil Jiří Ulvr, člen 
letišti v Liberci budou od září za pacienty vyjíždět z nové výjezdové rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, 
základny. Spolu s hejtmanem Libereckého kraje Mar-tinem Půtou, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.
radním pro resort zdravotnictví Vladimírem Richterem a radním Stávajících prostor, které sousedí s hangárem pro vrtulník Kryštof 
pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských 18,  se ale záchranáři nevzdají. Nyní začne jejich rekonstrukce tak, 
projektů, územního plánování a rozvoje venkova Jiřím Ulvremji aby i ony mohly důstojně sloužit pro potřeby záchranářů. 
dnes slavnostně otevřel ředitel ZZS LK Luděk Kramář. Přestavbu pokryje  ZZS LK z vlastních zdrojů, odhadované náklady 
Nová základna, ze které vyjíždí posádka rychlé zdravotnické po- jsou 2 miliony korun. „Na letišti máme leteckou i výjezdovou 
moci k pacientům z Liberce a okolí, je plně moderně vybavena. základnu, každý den je tu tedy v podstatě stále 6 a více lidí včetně 
Nová stavba s důrazem na ekologický provoz stála 22,6 milionů technického personálu. Pozemní posádka je zde zatím jen 
korun a z převážné většiny byla financována z evropských peněz. lékařská, plánujeme ale na letiště umístit i jednu záchranářskou 
„Původní stavba výjezdové základny už nesplňuje žádné limity pro posádku a RZP sanitu,“ vysvětlil ředitel Zdravotnické záchranné 
provoz. Jsme rádi, že se nám z evropského projektu, respektive z služby Libereckého kraje Luděk Kramář. 
Integrovaného regionálního operačního programu REACT EU, do Nové vozy pro lékařské posádky
něhož jsme se pustili v součinnosti s Libereckým krajem, podařilo 

Čtyři nové vozy Škoda Kodiaq určené pro lékařské posádky ZZS LK vystavět nové, moderní zázemí,“ řekl ředitel Kramář. 
ve Frýdlantě, Doksech, Turnově a v Liberci od letošního léta „Kraj usiluje o kvalitní zázemí pro záchranáře, kteří nasazují 
vyjíždějí za pacienty ze svých domovských základen. Dnes se ale dennodenně ve vypjatých situacích své životy za záchranu životů 
oficiálně představily veřejnosti a samozřejmě také vedení jiných, dlouhodobě. Stav prostorů základny na libereckém letišti si 
Libereckého kraje. ZZS LK tak navázala na obměnu zastaralých tam navíc již dlouho žádal nápravu. Na přípravě původního 
typů vozidel, poprvé nahrazuje ve výjezdu „nové“ Škody Kodiaq, projektu se začalo již v roce 2014 a jeho aktuální dokončená verze 
které si za několik let odsloužily své, modernějšími novými vozy.pochází z roku 2018. Teprve se současným vedením statutárního 

města Liberec se totiž konečně vyřešily majetkoprávní otázky a „Vzhledem k tomu, že počet výjezdů za pacienty nám meziročně 
začaly se skupovat pozemky. Za důležité považuji úzkou spolupráci stále roste, logicky se i dřív opotřebují auta, rychleji najezdí víc 
mezi záchranáři z výjezdových skupin a leteckou záchrannou kilometrů. Jsem rád, že můžeme i tímto způsobem dbát na 
službou,“ vysvětlil hejtman Martin Půta. bezpečnost pro naše zaměstnance a posílat je za pacienty ve 
Původní prostory, které nevyhovovaly po technické ani kapacitní spolehlivých vozech,“ řekl ředitel ZZS LK Luděk Kramář. Zdůraznil, 
stránce, nahradí pracoviště, kde mají záchranáři zázemí nejen pro že práce zdravotnických posádek je nesmírně náročná a zvýšená 
členy posádek, ale zároveň pro technické zabezpečení vozového zátěž po coronavirové pandemii rozhodně nepolevila. Denně za 
parku. „Již na začátku projektu jsme si stanovili podmínku, aby pacienty ze 14 základen v Libereckém kraji záchranáři vyjíždějí více 
rekonstrukce objektu i stavba přístavby probíhaly za plného než 160krát.
provozu, což se podařilo. Stavební firma dodržela předpokládaný 

Cena jednoho nového vozu pro lékařskou posádku je 2 273 590 
termín dokončení a já jsem za to upřímně rád,“ zdůraznil Vladimír 

korun. Součástí této částky není jen pořizovací cena auta, ale i jeho 
Richter, radní pro resort zdravotnictví.„V přístavbě vznikly čtyři 

kompletní přestavba pro potřeby záchranky. „To znamená nejen 
pokoje pro personál, WC a sprcha, sklady, šatny a také garáž pro 

polepy, ale zejména vybavení zdravotnickými přístroji a 
dvě sanitky pozemní záchranné služby. Došlo také k výměně 

komunikační či signalizační technikou,“ vysvětlil Kramář. Škody 
okenních a dveřních výplní za nové plastové s izolačními trojskly a 

Kodiaq neslouží pro přepravu pacientů, ale čistě pro rychlou 
výměně střešní krytiny. Při jižní straně stávajícího objektu vyrostla 

lékařskou pomoc, tedy dopravu lékaře k pacientovi. Vůz tak nemá 
nová zpevněná plocha v rozsahu 278 m2 s asfaltovým povrchem,“ 

lůžkovou transportní vestavbu, jsou v něm nicméně zachována jen 
dodal Zbyněk Miklík, náměstek pro resort ekonomiky, majetku, 

tři místa pro pasažéry, zbytek zabírá technika. 
investic, veřejných zakázek a informatiky.

ZZS LK nová auta pořizuje díky tomu, že získala prostředky z pro-Výstavba nové základny byla zahájena v dubnu loňského roku. 
jektu „ZZS LK – Pořízení vozidel Rendez–Vous“, který je spolu-„Výstavbu podpořily peníze z evropských zdrojů, a to do výše 85 %, 
financován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-což tvoří více než 20 milionů. Jednalo se o žádost do 97. Výzvy 
19. Projekt je realizován v letech 2021 – 2023, jeho celkový roz-Integrovaného regionálního operačního programu – Integrovaný 
počet je 15 984 777,60 Kč.záchranný systém – Zdravotnické záchranné služby krajů. 

Stará auta, která záchranka nahrazuje, nicméně úplně ze silnic 
nezmizí. Po důkladném technickém servisu budou nadále sloužit 
jako záložní vozidla.

Nová základna ZZS LK na letišti
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Letošní již 16. ročník veletrhu EDUCA WEEK se bude konat ve dnech snahou je hravou a zábavnou formou vzbudit zájem o vzdělávání u 
10. – 16. října. Veletrh představí návštěvníkům možnosti, novinky a dětí předškolního věku. O zábavný vzdělávací program pro děti i 
inovace v oblasti vzdělávání a trhu práce. Největší veletrh celé rodiny se postará několik významných organizací, např. 
vzdělávacích zařízení a firem severních Čech je rozdělen podle věku iQLANDIA, Krajská vědecká knihovna v Liberci nebo Zoo Liberec 
a obsahu do několika kategorií – EDUCA EXPO, EDUCA EVENT, nebo Technická Univerzita v Liberci. 
EDUCA KIDS, EDUCA ONLINE a EDUCA VISIT.

Očekávanou letošní novinkou je kategorie EDUCA EVENT, jejíž 
Nabídka škol a firem na jednom místě snahou bude spojit odbornou a širokou veřejnost. V průběhu celého 
Vzdělání a pracovní příležitosti – to je EDUCA EXPO, která je již týdne budou pro návštěvníky různých věkových kategorií a 
tradiční součástí programu. EDUCA EXPO bude probíhat ve dnech sociálních skupin konány konference, přednášky i workshopy. 
13. – 15. října 2022, během nichž bude prezentovat vybrané školy a Výuce, vedení školy a Školnímu vzdělávacímu programu se bude 
firmy severních Čech. EDUCA EXPO ŠKOLY představí více jak 60 škol věnovat konference DIGITÁLNÍ rEVOLUCE pořádaná 10. 10. od 8:00 
a studijních programů, a to nejen z našeho kraje. Program bude do 17:00 v Home Credit Areně a ZŠ Lesní. Všichni, kteří se zajímají o 
doprovázen několika workshopy, soutěžemi nebo např. kariérním seberozvoj se mohou účastnit EDUCONFERENCE na téma „Za 
poradenstvím. EDUCA EXPO FIRMY představí ty nejzajímavější horizonty komfortu”, během které různí řečníci poradí jak na 
firmy Libereckého kraje a nabídku volných pracovních míst. profesní i osobní úspěch. EDUConference začíná 13. 10. ve 12:00 v 
Zájemci si budou moci nechat poradit ohledně výběru zaměstnání. Home Credit Areně. Na Technické univerzitě v Liberci bude 
Pro všechny návštěvníky veletrhu je vstup na EDUCA EXPO zdarma. pořádána 11. 10. v 19:00 přednáška pana Ladislava Špačka 

„Etiketa ve zkratce” věnující se společenské etiketě. 
Vítání jsou malí, velcí, odborníci i laici
Prioritou veletrhu je oslovit všechny věkové kategorie, proto ani Celý program naleznete na webových stránkách
letos nebude chybět kategorie pro předškoláky EDUCA KIDS, jejíž  www.educaliberec.cz.

Nenechte si ujít EDUCA WEEK
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V Chrastavě bude zahájeno studium na Virtuální univerzitě třetího Koordinátorem tohoto vzdělávání je nezisková organizace UMÍME 
věku. První dvojhodina zimního semestru proběhne v úterý 11. SI POMÁHAT z.s.
října 2022 ve 13 hodin v Galerii Lumiére (čajovna) v Nádražní 
ulici 210  – bývalé zámečnictví na autobusovém nádraží. Na setkání se těší Ing. Barbara Vítková, tel.: 724 326 684
Studijním tématem bude na úvod Barokní architektura v Čechách. e-mail: 

www. umíme-si-pomahat. cz
Přednášky budou začínat vždy ve 13 hodin a jejich délka je cca dvě 
hodiny. Naše studijní setkávání bude probíhat každých 14 dní v úte-
rý. 
Zimní semestr má tyto termíny:
11. 10., 25. 10., 8. 11., 22. 11., 6. 12. a 20. 12.

Osnova semestru:
1. Barokní architektura 17. a 18. století v Čechách: 
       vývoj, osobnosti, styly
2. Carlo Lurago a přísný styl raného baroka
3. Jean Baptiste Mathey a římský barokní klacisimus
4. Kryštof Dientzenhofer a skupina radikálních staveb 
        kolem r. 1700
5. Jan Blažej Santini - Aichel a fenomén barokní gotiky
6. Kilián Ignác Dientzenhofer a bravurní variace pozdního baroka

Přemýšlíte-li nad studiem, přijďte se nezávazně podívat na první 
hodinu. Přihlášky ke studiu budou k dispozici na místě.
Studijní poplatek činí 400,-Kč za osobu a celý semestr.

Virtuální univerzitu třetího věku (VU3V) může studovat prakticky 
každý senior (věk nad 65+), popř. invalidní důchodce. Střediska 
VU3V máme už ve městech Frýdlant, Hrádek nad Nisou, Hodkovice 
nad Mohelkou a nově i v Doksech. Celorepublikovým garantem 
projektu je Česká zemědělská univerzita v Praze. Pro seniory 
máme připraveny i další vzdělávací aktivity nad rámec VU3V, jako 
např. jazykové kurzy (němčina, polština, italština), literární a filo-
sofické semináře, exkurse na vybrané vysoké školy v ČR, a společné 
výlety a cestování v česko-polsko-německém přihraničí.

barbara.vitkova@umime-si-pomahat.cz

Z náměstí 1. máje se vydáte po modré turistické značce přes most. loukami a pastvinami. Občerstvit se můžete v restauraci, odkud je 
Dostanete se přes řeku Jeřici okolo sochy sv. Jana Nepomuckého ke přes sklo vidět na tréninky jezdců a koní. Posezení je připravené i 
kostelu sv. Vavřince. Naproti kostelu minete pomník padlých v venku s výhledem na Ještěd. 
prusko-rakouské válce v roce 1866. V parčíku před budovou Děti mohou využít k zábavě několik herních prvků a pískoviště. 
základní školy ve Školní ulici stojí busta nejslavnějšího chrastav- Je zde možnost si domluvit prohlídku koňských stájí nebo se projít 
ského rodáka malíře Josefa Führicha (1800 – 1876), jehož dům lze k rybníčku či pasoucím se kozám. Až se budete vracet do Chrastavy, 
navštívit pod kostelem. Vy však odbočíte vpravo na cestu, která vás budete se kochat širokým pohledem na Lužické hory s Luží a 
dovede až nahoru do osady Vysoká. Cestou si můžete odpočinout Žitavské hory s Hvozdem a na celý Ještědský hřbet. 
na lavičce pod dvěma lípami u Gebrova poutního místa. Procházka měří necelé čtyři km a určitě se vám i vašim dětem bude 
Cílem dnešní vycházky je Farma Vysoká. Rozlehlý areál je obklopen líbit.

Virtuální univerzita třetího věku v Chrastavě

Výlet z Chrastavy kolem kostela sv. Vavřince na Vysokou

mailto:barbara.vitkova@umime-si-pomahat.cz
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PŘIPOJENÍ K INTERNETU

DODÁ VKY HW a SW

Dr. M.Horákové 44 / LIBEREC / info@adv.cz

internet  telefon  počítače

www.adv.cz   480 000 000

PARTNERSKÁ  MĚSTA
CHRASTAVY

Eichstätt Lwówek Ślaşki

1990 – 2022
měsíční zpravodaj městského úřadu v Chrastavě

zakázková výroba nábytku

kuchyně

skříně

doplňky

tel.: 603 272 837

Ing. Lambert Medřický
1990 – 2022

TERMOVIZE
energetika

zřizování přípojek
revize elektrika a hromo

DŮLEŽITÁ  TELEFONNÍ ČÍSLA

tel.: 603 830 318
Liberecká 13, 463 31 Chrastava

www.autodoprava-hradecky.kvalitne.cz

32 let s Vámi...

VÝROBA REKLAM
GRAFICKÉ STUDIO

TISKÁRNA

www.recodesign.czwww.recodesign.cz

Vítkovská 468 / CHRASTAVA
  

VÝROBCE REKLAM   TISKÁRNA

                   tradice od roku 1990

tabule /  / samolepky / 

 / vizitky /  / knihy /  

 

bannery polepy automobilů

letáky tiskopisy infosystémy 

603 260 778 

reco.design@volny.cz@

ZEMNÍ
PRÁCE
TERÉNNÍ Ú PRAVY
DOVOZ SYPKÝCH HMOT
PRODEJ ŠTĚRKU A PÍSKU
BOURÁ NÍ HYDRAULICKÝM
 KLADIVEM
VYVÁ ŽENÍ SEPTIKŮ
Ú KLID SNĚHU
KONTEJNERY
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