
První červnový víkend tradičně patří Chrastavským slavnostem. Po V sobotu bylo po celém městě živo už od samého rána. V hale 
dvou letech covidové pauzy byla očekávání pořadatelů i Spartaku proběhl turnaj v kolové, další zápolení, tentokrát 
návštěvníků veliká. Kdo přišel, určitě nelitoval. Počasí vyšlo na nohejbalové, probíhalo hned vedle na sousedních kurtech. Pro 
jedničku a bohatý program uspokojil každého. veřejnost měla otevřeno i kuželna nebo sportovní střelnice. 

Výstavu drobného zvířectva nabídli ve svém areálu chovatelé. Pro Páteční program odstartoval už v 16 hodin akcemi pro děti. Sokol 
děti bylo v kině připravené pohádkové představení, a kdo měl Chrastava připravil na náměstí dětské soutěže a v klubovně oddílu 
zájem, mohl se cestou z pohádky zastavit v klubu Tvořílek na dětské Perseus mohly děti tvořit a vyrábět nejrůznější předměty. V kostele 
kreativní dílny. Hudební program na náměstí zahájila už dopoledne sv. Vavřince vpodvečer zazněl koncert, kterého se účastnilo vedení 
kapela Nonstop, kterou vystřídaly skladby Vladimíra Mišíka v po-města a delegace partnerských měst. Na náměstí mezitím 
dání skupiny 20 deka duše. vystoupil písničkář Voxel. Po něm už prostor před pódiem zaplnili 

příznivci tvrdší muziky, kteří dorazili na koncert kapel R+ Members 
Club a Doga. 

MĚSTSKÁ POLICIE CHRASTAVA

603 941 561   603 347 676
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Dokončení ze strany 1 Výherní kupony:
V odpoledním programu se představila mladá talentovaná Tištěné   programy  slavností  měly  číslované  kupony,   které  byly 
zpěvačka Luisa Jírová ze sousedního Hrádku nad Nisou a hard- v průběhu akce několikrát slosovány. Nevyzvednuté ceny je možné 
rocková kapela Archa z Liberce. Poté vystoupil Ivan Hlas trio. Pauzy do konce července vyzvednout v infocentru na náměstí.  
mezi jednotlivými kapelami vyplnily prezentace dětí z tělo- Čísla výherních kuponů: 000 020, 000 049, 000 064, 000 199, 
výchovné jednoty Sokol nebo malých hasičů, ukázky výcviku 000 224, 000 231, 000 267, 000 276, 000 336, 000 382, 000 387, 
služebních psů a soutěže pro děti. Kdo si potřeboval oddechnout od 000 467
ruchu na náměstí, mohl zajít do zahrady Bételu nebo na posezení u 
hudby před hasičskou zbrojnicí. Pohodová atmosféra vládla i u 
Fuhrichova domu. Tady v rámci Festivalu muzejních nocí pořadatelé 
připravili komentované prohlídky, výstavu prací kroužku šití a 
posezení u ohýnku s opékáním buřtů a muzikou. Vyvrcholením 
sobotního programu bylo skvělé vystoupení české lady soul Marie 
Rottrové. Její koncert sledovalo zcela zaplněné náměstí. Večer 
uzavřela skupina Retro Live! - TheRockSet s hity 60. – 80. let a 
následný velkolepý ohňostroj.
Neděle bývá už tradičně klidnější. Oddíl orientačního běhu si pro 
zájemce připravil několik tras na vyzkoušení této zajímavé 
disciplíny. Na pódiu vystoupila romská skupina Bengale Manusha a 
také cimbálová muzika Dušana Kotlára. Zajímavým zpestřením 
bylo vystoupení chrastavských seniorů, kteří pod vedením Jany 
Eichlerové nacvičili a předvedli skladbu s vějíři. Na samý závěr 
slavností zazpíval Jakub Smolík, který potěšil své fanoušky i 
autogramiádou a společným focením. V průběhu slavností zájemci 
mohli také navštívit sklepení v městském muzeu, muzeum 
hasičské techniky nebo věž radnice. O všechny prohlídky byl 
nebývalý zájem. Stejně tak o obří vyhlídkové kolo, které v Chrastavě 
bylo k vidění vůbec poprvé. 
25. ročník Chrastavských slavností navázal na předchozí úspěšné 
ročníky a pořadatelé už teď začínají chystat program na příští rok. 
Budeme se na vás těšit v termínu 2. – 4. června 2023. 

Za organizační tým  Věra Baumgartnerová

Chrastavské slavnosti po dvouleté pauze opět ovládly město
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Poděkování pořadatelům Chrastavských slavností 2022
Protože příprava Chrastavských slavností není otázkou několika 
týdnů, ale měsíců, rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří se 
na jejich přípravě podíleli a pomohli je realizovat. Tímto děkuji:

Organizačnímu týmu: 
Jitka Marxová, Ivana Loučková, Petr Bezvoda, Libuše Junková, 
Klára Sehnoutková, Kateřina Spáčilová, Pavel Hudec, Jana 
Eichlerová, Vendula Benešová, Radka Šeflová, Radim Straka, Pavla 
Neprašová
Pořadatelům: Jan Gomolák, Benedikt Baumgartner, Patrik Fejkl, 
Ondřej Vlach, Marek Stejskal, Zuzana Špidlenová, Martina Zimmer-
manová, Hana Peroutková, Dana Horáková 
Městské policii: Marcel Másílko, Mojmír Boch, Pavel Just, Jaroslav 
Ježek, Jan Loučka, David Novák 
Technickým službám: Vladimíra Vondrová, Josef Vondra, Zdenek 

Zoul, Ladislav Jirák 
a  pracovníkům veřejně prospěšných prací
Scéně, zvuku a programování světel:
Luboš Komárek, Petr Bartoš, Jan Wolf

                                                                     Moderátorovi Davidu Jelínkovi
Místním spolkům a organizacím: 
Sbor dobrovolných hasičů, Střelecký klub, Orientační klub 
Chrastava, Oddíl – Kuželky, Stolní tenis, Kolová, Nohejbalisté 
Chrastava, Perseus PS, TJ SOKOL Chrastava, ZKO Chrastava, 
Jednota bratrská, Chovatelé
Foto a video: Jana Zahurancová, Vratislav Loučka, Věra Baum-
gartnerová

Bc. Pavel Urban, hlavní koordinátor slavností

SPONZOŘI
PIVOVAR HOLS a.s., VIRGO spol. s.r.o. VZDUCHOTECHNIK s.r.o., 
ZDEŇKA ZAHRADNÍKOVÁ, AVE odpadové hospodářství, s.r.o. 

FARMA VYSOKÁ, Pivovar VOLT, Restaurace GLORIA, 
Pizzeria U DVOU PŘÁTEL, Vinařství BOČKO 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
 Hitrádio Contact, Český rozhlas Liberec
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Městské koupaliště Chrastava slavnostně otevřelo
V pátek 17. června proběhlo slavnostní otevření zrekonstruova- Hlavním důvodem, proč se město rozhodlo pro razantní změnu, 
ného koupaliště. Završila se tak několik měsíců trvající stavba. byla kolísavá kvalita vody v původním koupališti. Betonová vana 
Ještě delší dobu si vyžádala samotná příprava projektu. Přestřižení napájená z Vítkovského potoka je nyní o polovinu menší, což 
pásky se ujali starosta Michael Canov, hejtman Libereckého kraje umožní lepší cirkulaci vody. Nově by tak i v této nádrži měla být 
Martin Půta, starosta sousedního Bílého Kostela nad Nisou Jiří voda kvalitnější. Nový nerezový bazén se napájí z vodovodního 
Formánek a vedoucí Odboru rozvoje města MÚ Chrastava Jakub řadu,  do  budoucna  se  připravuje   i  kombinace  se  zdrojem  vody 
Dvořák. Ještě před tím, než pánové jako první okusili vodu v ba- z vlastního vrtu. V samostatném objektu v bezprostřední blízkosti 
zénu, požehnal koupališti farář Radek Vašinek. Kromě vodních bazénu je umístěná úpravna vody, přes kterou se zajišťuje čištění, 
radovánek, kterých si užily především děti, byl na odpoledne dezinfekce a regenerace vody tak, aby její kvalita odpovídala všem 
připravený i doprovodný program. Už tradičně hrála cimbálová zdravotním a hygienickým normám. Díky rekonstrukci v areálu 
muzika Dušana Kotlára a večer potom místní kapela Krávy bez koupaliště vznikl i větší prostor pro slunění. K původní nádrži 
medu. Otevření koupaliště si nenechala ujít řada lidí, místních i přibylo betonové molo s pohodlným vstupem do vody. Kolem 
přespolních. O tom, že se nové místo pro zábavu a relaxaci líbí, nového bazénu je pak prostor zatravněný. Rekonstrukcí prošlo i 
svědčí i návštěvnost o navazujícím tropickém víkendu. Za dva dny zázemí koupaliště. Nové jsou převlékací kabinky, sprchy a toalety. 
sem přišlo víc lidí, než v jiných letech za celou sezónu. Zatěžkávací Objekty dostaly nový nátěr a pomyslnou třešničkou na dortu je 
zkoušku tak má koupaliště za sebou. Nečekané množství květinová výsadba, která upoutá ihned po vstupu do areálu. 
návštěvníků ukázalo na několik problémů, které je potřeba dořešit. Obnova koupaliště přišla na bezmála 30 milionů korun. Město ji 
Na jejich odstranění se pracuje a vedení města věří, že se nové hradilo plně ze svého rozpočtu. Tak ať nám dobře slouží!
koupaliště stane oblíbeným místem pro trávení volného času v let-
ních dnech. Věra Baumgartnerová, informační a mediální referent

Koupaliště Chrastava v číslech:
Nerezový bazén: 
Rozměry:  20 x 8 m               Hloubka: 130 cm
Celková plocha:  160 m²               4 plavecké dráhy

Brouzdaliště: 
Rozměr:  12 x 7 metrů               Hloubka: 15 – 30 cm

3Celková plocha:  77 m²                       Celkový objem vody:  225,3 m

Požární přírodní nádrž: 
Rozměr:  50 x 30 metrů  (v nejširším místě)

Travnatá plocha:  1 550 m²       
Celková plocha areálu:  4 450 m²
Denní kapacita areálu:  900 osob

CENÍK
Základní vstupné:         100 Kč osoba/den
Zlevněné vstupné:    (platí pouze v případě, že si návštěvník zakoupí vstupenku  ihned 
                                           po vstupu do areálu u správce koupaliště v kiosku)
Dospělí: 50 Kč / den        Děti a mládež od 3 do 18 let, senioři 60+, osoby ZTP: 20 Kč / den
Permanentky na celou sezónu (NEPŘENOSNÉ):
Dospělí: 500 Kč                 Děti a mládež od 3 do 18 let, senioři 60+, osoby ZTP: 200 Kč
Permanentky lze zakoupit v Infocentru nebo na odboru HFO MěÚ na nám. 1. máje

KOUPALIŠTĚ
MĚSTSKÉ

CHRASTAVA

PROVOZNÍ DOBA:

Červen – září: denně 

(v případě nepříznivého počasí areál uzavřen)

Bazén 10 – 19 h      Sportoviště 10 – 20 h



5

Usnesení Rady města Chrastava č. 2022/10 dne 6. června 2022
Rada města na svém zasedání projednala a usnesla se takto: lečností C.P.A. Audit, spol. s r.o., U Hájovny 1022, 460 01  Liberec 14, 
- s c h v á l i l a                        IČ 254 72 542 
v návaznosti na své usnesení čj. 2022/09/V ze dne 16. května 2022 - s c h v á l i l a
přechod práv a závazků, vyplývajících ze stávající Smlouvy o nájmu na základě žádosti poskytnutí účelové dotace z FONDU VODA 
pozemku čj. N/19/2016 uzavřené s Lukášem Polákem, na manželům Libuše Dušková a Josef Dušek, oba bytem Vítkovská 
manželku Zdenu Polákovou, pronájem částí pozemků par. č. 113/1 109, 463 31  Chrastava, v souladu se schválenými pravidly 

2 - s c h v á l i l aa 1550/1 o celkové výměře cca 280 m , v k. ú. Chrastava I, za cenu 
v souladu s § 31, odst. 1, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o roz-1.400,- Kč/rok, za účelem zřízení zahrady/zahrádky, vč. nájemní 
počtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších smlouvy čj. N/22/2022 
předpisů, odpisové plány zřízených příspěvkových organizací na - s c h v á l i l a                        
rok 2022 sestavené v souladu s ustanovením ČÚS č. 708Dodatek č. 1, čj. N/23/2022 ke Smlouvě o nájmu pozemku (pro 
a) Základní škola Chrastava, náměstí 1. máje 228, okres Liberec, stavbu ve veřejném zájmu) VS 6408202420, čj. N/16/2021, který 
příspěvková organizace, IČ 72741643uzavře město Chrastava se Správou železnic, státní organizací
b) Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69, příspěv-- s c h v á l i l a     
ková organizace, IČ 72741724 1. zřízení věcného břemene na pozemku par. č. 1035/2 v k. ú. 
c) Mateřská škola, Chrastava, Revoluční 488, příspěvková Chrastava I, ve prospěch pana Milana Sluky, jímž dojde k zajištění 
organizace, IČ 72741881 strpění umístění, zřízení a provozování stavby „Septik s filtrem na 
d) Školní jídelna Chrastava, Turpišova 343, okres Liberec, příspěv-pozemku p. č. 1034/2 v k. ú. Chrastava I“, vč. návrhu smlouvy o 
ková organizace, IČ 69411123budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj. SBS/10/2022 
- v z a l a   n a   v ě d o m í2. zřízení věcného břemene na pozemcích par. č. 863/2 a 863/14, 
oznámení ředitelky příspěvkové organizace Školní jídelna v k. ú. Dolní Chrastava, ve prospěch společnosti Správa železnic, 
Chrastava, Turpišova 343, okres Liberec – příspěvková organizace státní organizace, jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a 
o čerpání rezervního fondu v roce 2022 ve výši 150. 000,00 Kč na provozování stavby „Rekonstrukce ŽST Chrastava – potrubní 
modernizaci objednávkového systému vedení, dešťová kanalizace“, vč. návrhu smlouvy o smlouvě 
- s c h v á l i l abudoucí o zřízení věcného břemene čj. SBS/7/2022 
odpis drobného dlouhodobého hmotného majetku (DDHM), dlou-- s c h v á l i l a     
hodobého hmotného majetku (DHM) a majetku vedeného v opera-1. v návaznosti na své usnesení č. 2018/13/III odst. 1 ze dne 23. 
tivní evidenci dle přílohy července 2018 zřízení věcného břemene čj. VB/12/2022 na 
-  p r o j e d n a l a   a   d o p o r u č i l a   s c h v á l i tpozemku par. č. 1467 v k. ú. Horní Chrastava, ve prospěch paní 
3. změnu rozpočtu a investičního plánu – rozpočtové opatření na Veroniky Bartošové, jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení 
rok 2022 dle ust. § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových a provozování stavby „Chrastava, k. ú. Horní Chrastava č.p.p. 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů1138/1, vodovodní přípojka“, za cenu 605,- Kč vč. DPH a náklady 
- s c h v á l i l aspojené se zřízením věcného břemene
návrh  smlouvy  o  využití  jednotky  SDH  obce Chrastava na zásah 2. v návaznosti na své usnesení č. 2018/13/III odst. 2 ze dne 23. 
v objektu GRUPO ANTOLIN BOHEMIA, a. s. července 2018 zřízení věcného břemene čj. VB/13/2022 na 
-  s c h v á l i l apozemku par. č. 1467 v k. ú. Horní Chrastava, ve prospěch pana 
návrh dohody o předčasném užívání stavby „Úpravy koupaliště Pavla Fialy, jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a 
Chrastava“ se zhotovitelem: BERNDORF BÄDERBAU s.r.o., Bystřice provozování stavby „Chrastava, ulice Frýdlantská – opravna 
1312, 739 95  Bystřice, IČO: 25855247 karoserií na p. p. č. 1138/6 k .ú. Horní Chrastava, vodovodní 
- s c h v á l i l a přípojka“, za cenu 4.840,- Kč vč. DPH a náklady spojené se zřízením 
1. v návaznosti na žádost nájemce p. Alexandra Vrágy uzavření věcného břemene
Dohody čj. D/4/2022 o ukončení Nájemní smlouvy prostoru slou-- s c h v á l i l a 

2 žícího podnikání čj. N/11/2020 ke dni 31. 8. 2022záměr pronajmout pozemky par. č. 70 o výměře 313 m – zahrada a 
2 2. záměr pronájmu prostor sloužících podnikání v objektu čp. 709, par. č. 71 o výměře 277 m – zahrada, oba v k. ú. Horní Vítkov za 

Střelecký Vrch, Chrastava, který je součástí pozemku par. č. st. 812, účelem zřízení zahrady u domu č. ev. 57
v k. ú. Chrastava I, jedná se o cca 358 m2 – celé 2. nadzemní podlaží -  r o z h o d l a
vč. komunikačních prostor (tj. vstupní chodba, schodiště), za pod-na základě Zprávy o hodnocení nabídek k veřejné zakázce s náz-
mínek:  vem: „Samojízdný pracovní stroj do 3500kg“ zadávané ve 
a) nájemné ve výši 4.400,- Kč/měsíc + zálohy na vytápění a teplou zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., 
vodu ve výši 12.300 Kč za měsíc a vodné a stočné ve výši 600 Kč za o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 
měsícjen „zákon“) v souladu ustanovením § 122 odst. 1 zákona o výběru 
b) umožňování pronajímateli bezúplatně využívat předmětné dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky 
nebytové prostory na konání voleb, sčítání lidu, referend a jiných nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, tj. společnosti 
akcí organizovaných Městem ChrastavaUnikont Group s.r.o., Služeb 609/6, Malešice, 108 00 Praha 10   
c) žadatel předloží podnikatelský záměr včetně příslušných 2.  s c h v á l i l a
oprávnění k jeho provozovánínávrh kupní smlouvy na dodávku „Samojízdný pracovní stroj do 
-  s c h v á l i l a3500kg“, která byla součástí nabídky vybraného dodavatele, 
na základě žádosti darovací smlouvu DR/12/2022 – finanční dar ve společnosti Unikont Group s.r.o., Služeb 609/6, Malešice, 108 00 
výši 12.000,- Kč pro TJ Spartak Chrastava, spolek, Turpišova č. ev. Praha 10 
292, 463 31  Chrastava, Oddíl zápasu, IČ: 46744657 k 70. výročí - s c h v á l i l a
založení oddílu Dodatek č. 5 Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření ze dne 

6. 6. 2017 pro rok 2022 uzavřený mezi Městem Chrastava a Spo-
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Život bez elektrospotřebičů si v dnešní době lze jen těžko 
představit. Obklopují nás a staly se součástí našich každodenních 
činností. Elektrozařízení však obsahují množství materiálů, které 
pocházejí z neobnovitelných zdrojů. Jejich těžbou je významně 
zatěžováno životní prostředí. Pro zajištění sběru a recyklace 
vysloužilých elektrozařízení si město Chrastava vybralo ke 
spolupráci kolektivní systém ASEKOL. Správná recyklace výrobků 
totiž přináší životnímu prostředí významnou úlevu. Jakým roz-
sahem naše město přispělo k lepšímu životnímu prostředí, se 
dozvídáme z environmentálního vyúčtování zpracovaného společ-
ností ASEKOL. Díky zodpovědné recyklaci vznikají úspory ve spo-
třebě elektrické energie, primárních surovin, vody, okyselování 
prostředí a produkci skleníkových plynů. Certifikát environ-
mentálního vyúčtování vyčísluje přínos našeho města k ochraně 
přírody za rok 2021.Vyplývá z něj, že díky množství námi odevzda-
ných elektrozařízení jsme uspořili přes 141MWh elektřiny, více jak 

313,5 tisíce litrů ropy, 422 m  vody a téměř 6 tun primárních surovin. 
Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů CO  ekv. o 7,38 tun, a 2

produkci SO  ekv. (který zapříčiňuje okyselování prostředí) o 502 2

kg.
Každý kus vytříděného elektra se počítá, což dokazuje příklad 100 
vytříděných notebooků, které uspoří 10 MWh elektřiny. Takové 
množství odpovídá 3leté spotřebě elektřiny rodiny žijící ve 
standardním bytu. Za 100 kg vytříděných elektrospotřebičů se 
ušetří takové množství ropy, které by stačilo na výrobu benzínu pro 
cestu z Prahy do Paříže. Děkujeme všem, kteří pečlivě třídí odpad a 
přispívají tak k ochraně životního prostředí.
Environmentální vyúčtování je vypočítáváno pomocí studie 
životního cyklu výrobku (tzv. LCA – Life Cycle Assessment), která 
vypovídá o dopadech výroby a recyklace jednotlivých 
elektrozařízení na životní prostředí. Studie zohledňuje všech 6 
skupin elektrospotřebičů, jejichž zpětný odběr kolektivní systém 
ASEKOL zajišťuje.

Ing. Jiří Vodička
referent odboru rozvoje, dotací a správy majetku

Ochrana životního prostředí je pro naše město prioritou

Usnesení z mimořádného Zastupitelstva města Chrastava dne 23. 5. 2022
ZM na své schůzi projednalo a usneslo se takto: předpisů (příloha č. 1 k originálu usnesení), za účelem posílení 

energetické  bezpečnosti  podstatné  části soustavy CZT Chrastava - schválilo
v lokalitě Střelecký Vrch a lokalitě Střed, pořízením a instalací návrh 2. změny rozpočtu a investičního plánu – rozpočtové 
záložního zdroje vytápění v kotelně Střelecký Vrch na LTOopatření na rok 2022 dle ust. § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o roz-
 počtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

Víc 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. Své poselství předává Nisa zástupcům měst a obcí na jejím 
břehu. Do Chrastavy Víla Nisa připlula v sobotu 17. června. Pod 
mostem v Andělské Hoře družinu přivítal starosta Michael Canov a 
také cimbálová muzika Miroslava Kotlára. Společně si všichni na 
břehu zazpívali a zatančili, došlo k předání slavnostní stuhy a 
podpisu do pamětní knihy. Poté už se Víla Nisa se svým dopro-
vodem vydala na další cestu. V doprovodu skautů a vodáků pluje až 
za hranice naší země do německého Marienthalu.

Víla Nisa opět navštívila Chrastavu

Věra Baumgartnerová,  informační a mediální referent
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žáci. I zde jsme na start postavili svoje závodníky, Šárku OBVODOVÉ KOLO HRY PLAMEN
Schveigerovou a Lucii Křížovou v kategorii starších žákyň, za V sobotu 21. května proběhlo na atletickém oválu ve Sport Park 
mladší chlapce se zúčastnili Vitek Schveiger, Jakub Stahoň a Jan Liberec obvodové, jarní kolo hry Plamen. Na tuto soutěž jsme 
Weber. Holky absolutně ovládly svojí kategorii, Lucie se umístila na vyrazili s družstvem starších a mladších žáků, přičemž pro mladší 
1. a Šárka na 2. místě. U chlapců bral Vítek 1. místo, Jan 5. místo a se jednalo o premiéru. Soutěžilo se ve třech disciplínách. Štafeta 
Kuba 8. místo. Protože je přebor jednotlivců v běhu na 60 m 4x60 m překážek, štafeta požárních dvojic a požární útoky. Obě 
překážek nově postupovou soutěží, prvních 10 z každé kategorie družstva se umístila na 9. místě.
postupuje do Krajského kola, které se bude konat letos v září.Velké poděkování patří všem, kteří na soutěži pomáhali s dětmi.

Vladimír ŽidlickýOKRESNÍ KOLO DOROSTU
V sobotu 28. května se na atletickém stadionu ve Sport Park 
Liberec konalo Okresní kolo dorostu. Soutěže se zúčastnila čtyři 
družstva dorostenců, 2 družstva dorostenek a 1 družstvo smíšené. 
Dále pak 33 jednotlivců, mezi kterými zářili i naši závodníci Adam 
Sičák, Antonie Tieftrunková, Natálie Michálková, Eliška Kopecká a 
Lucie Křížová. Jako jednotlivci se závodníci museli poprat s dis-
ciplínami 100 m překážek, dvojbojem a testem z požární ochrany. 
K tomu se přičítal výsledek za Závod požárnické všestrannosti 
konaný loni v říjnu.
Z dorostenek se nejlépe umístila Lucie Křížová (1. místo), za ní 
Eliška Kopecká (2. místo), dále pak Natálie Michálková (6. místo) a 
Antonie Tieftrunková (11. místo). Adam Sičák se mezi dorostenci 
umístil na 5. místě. Lucie, Eliška, Natka a Adam si tak zajistili 
postup do vyššího, Krajského kola dorostu, které se uskuteční v ne-
děli 5. června v Zákupech.

PŘEBOR JEDNOTLIVCŮ – 60 m PŘEKÁŽEK
V neděli 29. května v odpoledních hodinách proběhlo v areálu ZŠ 
Dobiášova Liberec Okresní kolo v běhu na 60 m s překážkami, kde 
své síly změřilo 24 děvčat a 40 chlapců v kategorii mladší a starší 

Hasiči radí občanům: Zabezpečení domácností před odjezdem na dovolenou

Mladí hasiči sbírají úspěchy na soutěžích

Neupozorňujte na svůj odjezd zbytečně předem.
Vypněte všechny elektrické spotřebiče (kromě lednice a mrazáku) a zhasněte 
světla.
Zavřete všechna okna i dveře.
Zabezpečte vstupní dveře (uzamknutí, alarm…).
Nenechávejte volně položené předměty, které by mohly při silném větru spadnout či 
odletět a někoho zranit,na balkonech, terasách a zahradách.
Doporučujeme uzavřít přívod vody a plynu do bytu.
Domluvte se s blízkou osobou a nechte u něj svůj aktuální kontakt a rezervní klíče 
(pro případ nehody).
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Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska pořádá každoročně soutěž lKategorie ZŠ 4 (žáci 8. – 9. ročníku ZŠ a středoškoláci)
„Požární ochrana očima dětí a mládeže”. Je určená pro děti a 1. místo – Adriana Vítková (ZŠ Chrastava) 
mládež do věku 18 let v rámci činnosti školní i mimoškolní (Domy 
dětí a mládeže, družstva mladých hasičů, skautské organizace Literární práce
apod.). Výtvarná, literární a digitálně-technologická soutěž má lKategorie L1 (žáci 3. – 5. ročníku ZŠ)
dlouholetou tradici. Jejím posláním je zajistit větší osvětu mezi 1. místo – Tomáš Jakubů (ZŠ a MŠ Bílý Kotel nad Nisou)
dětmi a mládeží v oblasti nejen požární ochrany a ochrany 2. místo – Amélie Laciková (ZŠ a MŠ Bílý Kostel nad Nisou)
obyvatelstva před mimořádnými událostmi, ale Integrovaného 3. místo – Dáša Běhounková (ZŠ a MŠ Bílý Kostel nad Nisou)
záchranného systému jako celku.                                                                                       Věra Baumgartnerová
V letošním 48. ročníku bodovaly i děti z Chrastavy. V rámci okres-
ního kola uspěly hned v několika kategoriích. V pondělí 13. června 
proběhlo v obřadní síni chrastavské radnice jejich vyhodnocení. 
Děti převzaly z rukou místostarostky města Zity Václavíkové a 
starostky Krajského sdružení hasičů Renaty Šimíkové ocenění a 
drobné dárky. 

Výtvarné práce
lKategorie M1 (děti do 5 let)
1. místo – Ella Patrmanová (MŠ Chrastava) – postup do krajského 
kola, kde získala 2. místo
2. místo – Karolína Žáčková (MŠ Chrastava) 

lKategorie M2 (děti starší 5 let před ukončením docházky do MŠ)
1. místo – Sára Přibylová (MŠ Chrastava)
2. místo – Tomáš Faltinek (MŠ Chrastava)

lKategorie ZŠ 2 (žáci 3. – 5. ročníku ZŠ)
1. místo – Anežka Pospíšilová (ZŠ Chrastava)

lKategorie ZŠ 3 (žáci 6. – 7. ročníku ZŠ)
3. místo – Zdeněk Petr Čálek (SDH Chrastava) – postup do 
krajského kola, kde získal 2. místo

Požární ochrana očima dětí a mládeže 2022

U příležitosti Mezinárodního dne dětí připravili v mateřské školce druhý den. Děti si od strážníků vyslechly, co všechno práce 
Pastelka v Luční ulici pro děti zábavně naučný program. Jeden den policistů obnáší, dozvěděly se, co dělat, když se dostanou do 
se děti mohly seznámit s prací hasičů. Prohlédli si výstroj a výzbroj, svízelné situace a zopakovaly si například čísla tísňových linek. Za 
hasičskou cisternu a viděli například i to, co dokáže rozpálený olej své snažení a vědomosti dostaly i od strážníků drobné dárky. 
na pánvičce a jak ho uhasit. Samy si také mohly vyzkoušet stříkání Stejně, jako předchozí den, přišlo to nejlepší na závěr. Děti si mohly 
hadicí. Za odměnu každý obdržel diplom a malý dárek. Bezesporu potěžkat a osahat policejní výzbroj, včetně pout, obušku nebo 
největší  zábava  ale  přišla  v  samém  závěru,  kdy  se děti vyřádily dokonce zbraně. Největší radost ovšem udělala možnost 
v  kopci  pěny, která během chvíle zaplnila část školové zahrady. vyzkoušet si policejní sirénu. 

Neméně zajímavá byla i návštěva Městské policie, která dorazila                                                                                        Věra Baumgartnerová

Den dětí v MŠ Pastelka
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Poslední dva měsíce školy byly ve Vítkově opět plné zajímavých V rámci projektu „Modernizace budovy ZŠ Chrastava“ několikrát do 
akcí! roka můžeme využívat odborné učebny a jejich zázemí v základní 

škole v Chrastavě. V pondělí 13. června jsme s žáky navštívili V úterý 17. května jsme se zapojili do 12. ročníku preventivního 
žákovskou kuchyňku, kde si děti ve skupinách rozdělily pečení programu „Veselé zoubky“, který pro nás připravila Dm drogerie 
perníku a slaných „šneků“ z listového těsta. markt s.r.o. Cílem programu je pomoci dětem a jejich rodičům 

zorientovat  se  v  oblasti  prevence  zubního  kazu  a správné péče 
o chrup dětí.
Odpoledne ve středu 18. května bylo pro děti ve školní družině 
neobvyklé. Vyrazily totiž s paní vychovatelkou Alenkou a 
učitelkami Evou a Klárkou autobusem do Chrastavy zařádit si na 
hřiště a koupit nějakou dobrotu v samoobsluze na náměstí.
V úterý 24. května se konala v Mníšku akce „O pohár Mikroregionu 
Hrádecko–Chrastavsko“. Běžecký terénní závod, dlouhý 2 km, vedl 
v okolí školy. Našim šesti borcům se podařilo vybojovat krásné 5. 
místo.
Během dopoledního vyučování 25. května naši školu i školku 
navštívili městští strážníci z Chrastavy a uspořádali pro nás 
besedu. Děkujeme strážníkům Jaroslavovi Ježkovi a Davidovi 
Novákovi za velmi zajímavá témata besedy, která se velice se 

Ve čtvrtek 16. června se prostory školy nevyprázdnily ani ve vydařila.
večerních hodinách. Všichni školáci, od prvňáčků po páťáky, zůstali Na tu samou středu odpoledne se vítkovští školáci a děti z ma-
ve škole, aby vyrazili na dlouhou pouť za pokladem. Autobusem a teřské školy připravovali již několik měsíců. Jako každý rok secvičili 
vlakem se dopravili až do Andělské hory, odkud za pomoci mobilní pásmo písniček, básniček, flétniček a tanečků, aby svým blízkým 
aplikace plnili nejrůznější úkoly a vyslechli si pověst o hradě ukázali, co umí. Letos se při školní akademii cestovalo po různých 
Hamrštejn. Cestou se přepravili přes transbordér, vyškrábali se až školách. I nějaká slzička ukápla, rozloučili jsme se s letošními 
na hrad Hamrštejn a přes neuvěřitelný kopec se dostali zpět do páťáky a přejeme jim hodně štěstí na druhém stupni! S většinou 
Chrastavy. Jak se ukázalo, poklad byl nakonec k nalezení na školní předškoláčků jsme se moc loučit nemuseli, nastupují do první třídy 
zahradě.  k nám ve Vítkově. Ale všem přejeme hodně úspěchů a štěstí v 
Vybraní žáci následující sobotu 18. června již tradičně přivítali další novém školním roce také.
várku malých občánků města Chrastava.V dubnu proběhlo první kolo vítkovské soutěže Masterchef, v 
I na školní výlet se letos školáci i děti ze školky dostali. Vyrazili na květnu bylo uspořádáno kolo druhé! V rámci turistického kroužku 
něj v úterý 21. června.  Tentokrát cestovali vlakem do blízkého se žáci pokusili o vytvoření nejlepší pizzy. 
Hrádku nad Nisou, odsud pěšky na Kristýnu. Školáci si trasu trochu Jeden z nejoblíbenějších dnů každého dítěte je Den dětí. A proto i ve 
prodloužili naučnou stezkou, školka si vybrala trasu kratší. Celý Vítkově se 1. června oslavil jejich svátek. Školáci si připravili 
den si všichni užívali na dětských atrakcích a trampolínách. Všichni nejrůznější disciplíny pro mladší spolužáky a pro děti z mateřské 
úspěšně zvládli i pěší cestu zpět a vlakem se vrátili ke svým školky.
rodičům. Během víkendu 3.–5. června se konal 25. ročník tradičních 
A nesmíme zapomenout na olympijský běh! Letos již podruhé! Chrastavských slavností. Tento svátek setkávání, zábavy, kultury a 
Tentokrát v obvyklém čase a to 22. června. Okruh zvládli všichni, sportu jsme oslavili spolu s žáky naší školy hudebním a tanečním 
školáci i děti ze školky,  a každý získal zaslouženou odměnu.pásmem přímo na náměstí na hlavním pódiu. Děti z MŠ i ZŠ 
Ještě nás čeká další návštěva chrastavské školy a soutěžní zazpívaly a zatančily, a za velkého potlesku tím zahájily slavnosti.
zápolení na myslivně ve Vítkově, které je tradičním zakončením Naše škola je již několik let zapojena do školního projektu „Ovoce a 
školního roku. Pak už se všichni těší na prázdniny.zelenina do škol“ a za podpory firmy LAKTEA, o.p.s. byl do školy 
Chci poděkovat všem zaměstnancům školy za celoroční pracovní zaslán Ochutnávkový koš. Žáci se dozvěděli o prospěšnosti 
nasazení, za jejich úžasnou trpělivost a stále pozitivní přístup. Přeji konzumace ovoce a zeleniny, o dodržování hygieny při zpracování a 
dětem i zaměstnancům pohodové prázdniny a načerpání sil do konzumování potravin. Děti si moc pochutnaly, někteří okusily 
dalšího školního roku.                     Mgr. Romana Sobotková, ředitelkaněkteré druhy ovoce poprvé.

Poslední dva měsíce školy ve Vítkově
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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

společných výletech do přírody a to nejen s maminkami a dětmi, ale Veselé procvičování paměti
zveme také sourozence, kteří chodí do školy nebo školky a v ne-  Již od června 2021 cvičíme v Komunitním centru Bétel svou paměť. 
poslední řadě také tatínky, kteří mají čas být více s rodinou. A kam Covidový čas dal našemu mozku zabrat a s přibývajícím věkem 
se chystáme? Vydáme se třeba na Trojzemí, které je kousek od zjišťujeme, že si na některé věci vzpomínáme pomaleji nebo vůbec, 
jezera Kristýna. Zajedeme se podívat k raritě – transbordéru – o zapomínání nemluvě.
tentokrát vlakem. Novinkou je pak procházka bedřichovskou   To nás vedlo k myšlence, zkusit nejdůležitější sval v lidském těle 
mravenčí stezkou až ke Královce. Oblíbený orientační běh poněkud cvičit. Ovšem trénování je pro sportovce a učení pro 
plánujeme tentokrát na Polesí. Nedaleké zahraničí nám nabízíškoláky. Proto jsme rozhodli, že budeme jen zlehka procvičovat. To 
také zajímavá místa k návštěvě, a proto tam vyrazíme hned může každý, kdo není omezen nějakou těžkou indispozicí. Každé 
dvakrát. V červenci k Olbersdorfskému jezeru a v srpnu do Zoo úterý před desátou hodinou se schází parta patnácti až dvaceti 
Žitava. seniorů v našem multifunkčním sále, abychom si užili zpěvu, 
Seznam těchto výletů s podrobnými informacemi je k nahlédnutí na objevování, malování i získávání nových informací. Nesoutěžíme a 
naší webové stránce www.jbchrastava.cz. Můžeme jej také poslat nehodnotíme výkony, takže se uplatní i ti, kteří o sobě pochybují a 
elektronickou poštou, pokud nás kontaktujete na e-mailu třeba nepřijdou na některé odpovědi v různých připravených 
info@jbchrastava.cz. Láká vás naše nabídka? Neváhejte a přidejte úkolech. Chytré knihy potvrdily to, co víme již ze zkušenosti, že totiž 
se k nám.                                                                                   Slávka Kasalovánejvětší povzbuzující injekce pro náš mozek je dobré společenství. 

Dobrá nálada, smích a dobrovolnost jsou u nás základem pro 
všechny druhy aktivit. Samozřejmě každý dílek naší hodinky s pa- Výlet na Jizerku
mětí prokládáme písničkou. Vždyť kdo zpívá, má dobrou náladu a   Dne 1. června na Den dětí jsme v rámci středečních výletů vyrazili 
celé jeho tělo je zapojeno. Po hodině se rozcházíme někteří domů, se seniory na Jizerku. Jednalo se o výlet s delším dojezdem, a proto 
jiní na nákupy anebo také pokračujeme do Bétel Bistra na náměstí, jsme měli sraz už v 9:00. Čekala nás hodinová cesta autem a potom 
abychom si u chutného oběda poklábosili a trochu strávili náklad už procházka po krásné krajině Jizerských hor. Počasí nás celou 
informací a zážitků z proběhlého veselého procvičování paměti. cestu drželo napnuté, jestli náhodou nebude pršet, ale nakonec se 
  Jedeme bez přestávky přes prázdniny, ostatně jako většina aktivit první kapky spustily až s naším návratem do aut. Po cestě jsme si 
Komunitního centra, protože náš mozek a tím samozřejmě i naše mohli prohlédnout krásné údolí i rozkvetlé louky. Není třeba 
celé tělo to potřebuje.                                                                Mgr. Jan Klas zdůrazňovat, že naši senioři byli z výletu nadšení a už se společně 

těšíme na další podobnou výpravu.                                          Pavel Rada

Chrastavské slavnosti na zahradě Bételu
  Byli jsme rádi, že se po dvouleté pauze můžeme opět zapojit do 
dění v rámci červnových Chrastavských slavností. Nenabízeli jsme 
žádný speciální program, ale zázemí klidu na zahradě v Bezručově 
ulici. Děti si mohly na zahradě hrát s hračkami, k dispozici byl stolní 
tenis, branky na fotbal a basketbalový koš. Kdo nespěchal, poseděl, 
popovídal a využil nabídky drobného občerstvení bistra a 
venkovního grilu. Zahradu nezaplnily davy, ale během sobotního 
odpoledne zde měli prostor ti, kdo se chtěli zastavit a odpočinout 
od ruchu Slavností.                                                                     Ctibor Veselý

Pozvánka na letní výlety Rodinného centra
  Školní rok uběhl jako voda a už tady máme dva měsíce prázdnin. 
Dveře dětské herny Rodinného centra Domeček zůstanou až do září 
zavřené, ale zahálet nebudeme. Setkávat se můžeme na 
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PROGRAM KINA
Digitální městské kino Chrastava

Změna programu vyhrazena!

Červenec 2022

Pátek 15. července v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI Pátek 29. července v 19:00 hodin
MIMONI 2: PADOUCH PŘICHÁZÍ VELKÁ PREMIÉRA 
– USA – animovaný – české znění – 88 minut – přístupný – ČR – komedie -90 minut – nevhodné do 12 let
Nejžlutější a nejúspěšnější animovaná filmová série se vrací do V  komedii  plné nečekaných situací, která vznikala pod pracov-
kin v tom naprosto nejzásadnějším momentu. Ve filmu Mimoni: ním  názvem Šnajdr, uvidíte v hlavních rolích Pavla Šimčíka a Ivu 
Padouch přichází se konečně dozvíme, jak došlo k nerozlučnému Janžurovou.  Dále  Kláru Melíškovou, Ivu Pazderkovou, Jenovéfu 
spojení Mimoňů a superpadoucha Grua.              Bokovou, Jakuba  Žáčka  i  Miroslava  Krobota.  Na scénáři svého 

třetího  celovečerního  filmu spolupracoval Krobot opět v tande-
mu s Lubomírem Smékalem. Pro herce Šnajdra (Pavel Šimčík) je 

Pátek 15. července v 19:00 hodin život jedna velká hra. Málokdo pozná, kdy věci myslí vážně. Jeho 
HÁDKOVI žena Markéta (Klára Melíšková)  je  už na něj alergická a manžel-
– ČR – komedie – 98 minut – nevhodné do 12 let skou krizi se snaží řešit u psychologa (Jakub Žáček). Šnajdr radě-
Komedie režiséra Vojtěcha Moravce o rodině, která se pořád há- ji mizí do Olomouce, kde se chytá své první režijní příležitosti, ve 
dá. Ať dělají Hádkovi, co mohou, nikdy se na ničem neshodnou a které chce zazářit se svou babičkou.                         Vstupné: 130 Kč
každý z nich si nakonec myslí to svoje. Ve vzduchu teď navíc visí 
rozepře o dědictví po dědovi a o jeho posledním přání vyjet se 
všemi k moři.            Vstupné: 130 Kč

Pátek 22. července v 16:30 hodin
THOR: LÁSKA JAKO HROM – USA – dobrodružný 
– české znění - 119 minut, nevhodný do 12 let
Thor (Chris Hemsworth) se nachází na své nejtěžší životní cestě 
– k nalezení vnitřního míru. Jeho cestu za odpočinkem však pře-
ruší galaktický zabiják GorrtheGodButcher (Christian Bale), který 
usliuje o zánik bohů.  Thor  požádá Valkýru (Tessa Thompson), 
Korga  (Taika Waititi)  a  svou  ex-přítelkyni  Jane Foster (Natalie 
Portman), která – k Thorovu překvapení – ovládá mocné kladivo 
Mjolnir stejně jako mocný Thor. Společně se vydávají na vesmír-
né dobrodružství, aby odhalili tajemství Gorra a zastavili ho dří-
ve, než bude pozdě.                               Vstupné: 140 Kč

Pátek 22. července v 19:00 hodin
ŘEKNI TO PSEM
 – ČR – komedie – 88 minut – přístupný
Dita místo vytouženého miminka dostane od svého přítele Filipa 
mladou border kolii, přestože nikdy žádného psa nechtěla, a na-
víc  ji  pejskařská  komunita  připadá směšná. Celý příběh začíná 
tím, že šlápne do psího…no, víte čeho…. Opravdu je to štěstí? 
Zatím to vypadá, že se jí na paty lepí jen smůla. Autorkou 
scénáře je spisovatelka Irena Obermannová.        Vstupné: 140 Kč

Pátek 29. července v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI
DC LIGA SUPERMAZLÍČKŮ 
– USA – animovaný – české znění – 106 minut – přístupný
Superpes  Krypto  a  Superman  jsou  nerozluční  nejlepší přátelé, 
mají stejné superschopnosti a bok po boku bojují proti zločinu v 
Metropolis.  Když je Superman a zbytek Ligy spravedlnosti une-
sen, musí Krypto přesvědčit roztrhanou smečku z útulku-ohaře 
Ace, břichaté prase PB, želvu Merton a veverku Chip, aby ovládli 
své vlastní nově nabyté schopnosti a pomohli mu superhrdiny 
zachránit.            Vstupné: 130 Kč

                                                     Vstupné: 140 Kč, děti do 15 let: 120 Kč

Zaměstnanci KINA vám přejí krásnou dovolenou!
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4. červenec – Městská galerie 19. srpen – louka za hasičskou zbrojnicí                          17 hod
16 hod LÉTO 2022
PRCHAVÉ OKAMŽIKY V LUŽICKÝCH HORÁCH Tradiční letní hudební festival. 
Vernisáž výstavy fotografií Vlastimila Andrše. Výstava po- Vystoupí Jakub Děkan &Band, Michal Hrůza, Václav Noid 
trvá do 28. srpna. Bárta. 

5. – 6. červenec – louka za hasičskou zbrojnicí             18 hod
CIRKUS BUDE
Cirkusové vystoupení artistické skupiny Mistral v čela s 
klaunem Charliem Rigettim, který baví diváky po celém 
světě. Vystoupí nejen artisté z České republiky, ale také 
například z Itálie nebo Německa. 

16. – 17. červenec – areál Curia Vítkov
DOBÝVÁNÍ 2022
Komentované prohlídky dvorce, malebné vojenské ležení, 
vzrušující lučištnický turnaj, zábavný dětský program s 
názvem "Cesta válečníka" a dechberoucí dětská bitva. Po oba 
dny budete moci shlédnout živě komentované ukázky 
bojového umění našich předků při dobývání pevnosti, 
používání obléhací techniky nebo v polní bitvě.

21. červenec – tržnice u autobusového nádraží   8 – 16,30 h 
PRODEJNÍ TRHY
Za účasti velkého počtu prodejců. Velký výběr textilu, obuvi, 
hraček, skla, cukrovinek, zeleniny…

28. červenec – atrium Městského úřadu                          18 hod
JiŘÍ HELEKAL
Tradiční hudební pořad v komorním prostředí atria 
Městského úřadu. V případě nepříznivého počasí se přesune 
do CVA v Turpišově ulici.

12. – 14. srpen – louka za hasičskou zbrojnicí
SVATOVAVŘINECKÁ POUŤ
Pouťové atrakce, jarmark, hudební produkce, od 19 hod. 
pouťová zábava, výstava drobného zvířectva.

18. srpen – louka za hasičskou zbrojnicí                          19 hod
TŘI V HÁJI
Divadelní představení pod širým nebem. Na motivy 
stejnojmenného společného románu tří autorů (Halina 
Pawlovská, Michal Viewegh, Iva Hercíková), který vycházel 
na pokračování v časopise Šťastný Jim. Příběh lidí, kteří chtějí 
lásku, ale také sex, příběh jejich spletitých a vzájemně se 
proplétajících vztahů uprostřed současné hektické doby. 
Hrají: Bořek Slezáček, Monika Timnková, Jindra Kriegel, 
Kateřina Petrová, Lucie Linhartová. 

18. srpen – tržnice u autobusového nádraží     8 – 16,30 hod
PRODEJNÍ TRHY
Za účasti velkého počtu prodejců. Velký výběr textilu, 
obuvi, hraček, skla, cukrovinek, zeleniny…

Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí

Společenský klub Chrastava – 7/8-2022
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Městská policie Chrastava

Zprávy z kolové

Besedy v MŠ s Městskou Policií Chrastava výkonu služby a služební vozidlo. Děti si výstroj nejen prohlédly, ale 
byl i velký zájem o její vyzkoušení a prohlídku služebního vozidla. V  měsíci  květnu a červnu navštívila Městské policie Chrastava děti 
Nejen nejmenším návštěvníkům bylo připomenuto, jak se bez-v mateřské školce ve Vítkově, ul. Revoluční a Hřbitovní. Strážníci 
pečně chovat v silničním provozu, jakou práci městská policie nejprve dětem přiblížili hlavní úkoly a činnost městské policie. 
vykonává a další informace k vlastní bezpečnosti. Každý z návštěv-Jednotlivé činnosti jsme si podrobně představili. Zaměřili jsme se 
níků stanoviště Městské Policie měl i možnost si odnést informační také na prevenci před šikanou, zraněním použitou injekční 
materiál nebo upomínkové předměty s policejní tématikou.stříkačkou, ale i na bezpečnost silničního provozu. Zopakovali jsme 

si telefonní linky tísňového volání a řekli si pravidla při volání na 
tísňovou linku. Děti se aktivně zapojily do diskuse se svými Průkaz cyklisty     
osobními  zkušenostmi  a  strážníci   MP  zodpovídali  jejich  dotazy 21. června se na dopravním hřišti v Chrastavě konala praktická část 
k různým tématům, o která se blíže zajímaly. Teoretickou část zkoušek za účelem získání průkazu cyklisty. Zúčastnily se jí děti 
besedy jsme zakončili ukázkou výstroje a výzbroje městské policie.  čtvrtých tříd ZŠ Chrastava a Bílého Kostela nad Nisou. Ve svých 
Děti si mohly prohlédnout služební opasek, radiostanici, tele- školách si děti již dříve zkusily testy na nečisto, pak musely zvlád-
skopický obušek, policejní svítilnu a služební vozidlo. Na konci naší nout ostrou verzi testu. Po teorii nastoupila praktická část, děti 
společné besedy děti dostaly malé dárky v podobě reflexních prvků přijely na dopravní hřiště v Chrastavě, kde musely dokázat svoji 
a malou sladkost. S díky a příslibem dalšího setkání jsme se s dětmi zručnost při jízdě po hřišti podle dopravních značek a pravidel 
rozloučili. silničního provozu za dohledu Městské policie Chrastava.

Až na pár maličkostí zvládly děti všechny překážky a úskalí. Těm, co 
Dětský den ve Stráži nad Nisou někde chybovali, jsme ještě jednou pravidla silničního provozu 
Městská Policie Chrastava se 1. června zúčastnila Dětského dne v zopakovali a upozornili na nejdůležitější věc - bezpečnost v do-
obci Stráž nad Nisou. Na stanovišti Městské Policie si mohly děti pravě.
prohlédnout výstroj městské policie, která je užívaná k běžnému                                                                               Mojmír Boch, MP Chrastava    

MUŽI Málek Petr se zranil, takže jsme přišli o body. Přesto jsme se po 3 
V sobotu 9. dubna se odehrálo v TJ START Plzeň 3. kolo 2. ligy, kde kolech dostali do finále ČR, které se konalo 30. dubna ve Svitávce. 
naše dvojice Fadrhonc Daniel – Brodský Tomáš obsadila 2. místo. Po Tady, pokud bychom se umístili na 1. nebo 2. místě, byli bychom 
součtu bodů ze všech tří turnajů jsme tak opět postoupili do 1. ligy, náhradníky na Mistrovství Evropy ve Švýcarsku. K tomu nedošlo, 
k čemuž našim reprezentantům srdečně blahopřejeme. neboť i po dobrém boji se naše dvojice Pospíšil Lukáš – Málek Petr 
První  červnovou  sobotu  jsme  byli pozváni na mezinárodní turnaj umístila na 3.místě. I tak je to velice skvělý úspěch stát na stupních 
v Nieder Seifersdorfu (SRN), kde náš oddíl reprezentovali Fadrhonc vítězů na Mistrovství České republiky. Blahopřejeme.
Daniel a Fadrhonc Michal.  V  silné  konkurenci získala naše dvojice 
3. místo, za které si opět zaslouží blahopřání. ŽÁCI

Žáci odehráli v naší tělocvičně 21. května  Mistrovství ČR kvalifikace 
U23 „ A“ Čechy, zde dvojice Nosek Tonda – Zubr Tomáš získala 6. místo a 
Dne 2. dubna proběhlo u nás v Chrastavě Mistrovství ČR - 2. před- druhá dvojice Hrouda Pavel – Matuškovič Dominik obsadila 7.místo, 
kolo ligy, kde dvojice Málek Petr – Rožec Matěj skončila na pěkném což je též pěkné umístění.
6. místě. Po dvou předkolech ligy jsme se tak probojovali do 1. ligy Naši žáci se rovněž předvedli na Chrastavských slavnostech, hráli 
prvního kola do Přerova, které proběhne 18. června a 1. ligy mezi sebou turnaj ve dvojicích „každý s každým“. Střídavě se 
druhého kola, které proběhne 9. července  ve Svitávce. vyměňovali a bojovali o co nejvíce vítězství, za která pak byli 

jednotlivci odměněni cenami. Mohu říci, že vyhráli všichni za velikou 
JUNIOŘI bojovnost, což mohli vidět i  všichni přítomní rodiče a ostatní diváci.
3. kolo 1. ligy Juniorů se odehrálo v Chodsku, ale bohužel náš hráč                                                                          Celler Ladislav, vedoucí oddílu
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Chrastavský kuželkářský sport v první polovině roku 2022

Kuželkáři z partnerského Eichstättu letos v Chrastavě

Kuželkářský sport v Chrastavě byl v sezoně 2021/2022, stejně jako vývoji pandemie. Nebude to lehké a jednoduché, zvýšila se sporto-
jiné sporty, poznamenán omezením v důsledku proticovidových vní úroveň. Do KP1 totiž spadla po pandemii výkonná družstva z di-
opatření. vize.
V mimosoutěžní činnosti plánovali kuželkáři v únoru uspořádat Mezi velké úspěchy Chrastavského kuželkářského sportu byl na 
další ročník memoriálu našeho dlouhodobého předsedy Norberta jaře vybojovaný postup seniorky Jany Vokounové a seniora 
Husáka za účasti tradičního soupeře, kuželkářů ze Ziphony Zittau. Jaroslava Chlumského na mistrovství České republiky. Mistrovství 
Letos se to vzhledem k pandemické situaci nepodařilo. se konalo v květnu na čtyř dráze v Ivančicích. Jarda Chlumský se 
Tradiční sportovní akce se sportovci z Žitavy proběhne ve středu 31. kvůli zranění mistrovství nemohl účastnit. Jana Vokounová se 
srpna u nich v Žitavě. Jsme pozváni na sportovní klání o putovní naopak mistrovství republiky účastnila a hezkým sportovním 
pohár starosty města Zittau. V předešlých ročnících jsme dobrým výkonem s nápisem Kuželky Chrastava na dresu nakonec v dra-
výkonem kuželkáře ze Žitavy přehráli a ještě stále máme z loň- matickém a sportovně vyrovnaném klání skončila z třiceti šesti 
ského utkání tento putovní pohár v péči u nás v kuželně. Celá spor- účastnic na krásném patnáctém místě. O dobrém výkonu Jany 
tovní akce probíhá v přátelské atmosféře. Vyhlášení výsledků s pře- Vokounové na mistrovství hovoří fakt, že ze sto dvaceti odehraných 
dáním poháru provádí většinou starosta Saské Žitavy. kuželek byly nakonec rozdíly mezi závodnicemi na předních 

místech po jedné kuželce. Stačilo tedy,aby Janě se štěstím dopadly Pokud se týká využití kuželny veřejností, snažíme se maximálně 
z těch 120 hodů lépe čtyři hody a mohla být mistryně České repu-všem zájemcům vyhovět. Akce s veřejností započaly hned na jaře, 
bliky. Na druhé straně patřila Jana mezi nestarší účastnice mistrov-kdy se pandemická situace zlepšila. Zatím byli všichni spokojeni a 
ství a to je třeba ocenit. Tady skutečně platilo hlavně se účastnit a užili si tento atraktivní sport. Naším zájmem je přivítat především 
držet si dobrou sportovní formu po celou dobu výkonu. Na 120 zájemce o sportovní hru, neměly by tedy pronájmy sloužit pouze 
odehraných hodů je totiž dán poměrně krátký časový limit pouhých jako azyl pro různé oslavy. Bližší informace o možnosti pronájmu 
55 minut. Tedy 120x intenzivně šest metrů běžet a odhodit najdete na našich stránkách www.kuzelnachrastava.cz. K vlast-
tříkilovou kouli. To znamená odehrát asi 2,5 hodu za minutu.nímu hraní je nutná sportovní sálová obuv s podrážkou, která 

nezanechává na zemi čáry. Symbolický příjem z pronájmu pomáhá V neposlední řadě je třeba poděkovat za podporu i finanční pomoc, 
pokrývat oddílu částečně náklady na údržbu, energie a prostředky která je poskytována sportovním klubům formou vypsání Grantu. 
potřebné k provozu sportoviště. Bez těchto finančních prostředků a podpory vedení Spartaku 

Chrastava by bylo velice obtížné udržet toto sálové sportoviště na Na podzimní část krajského přeboru KP I tř. 2022/2023 jsme 
potřebné úrovni.přihlásili jedno družstvo. Soupisky družstev se rozrostly o kužel-

káře z Děčína. Pokračování Krajského přeboru KP 1 bude záležet na Za oddíl kuželkářů Spartaku Chrastava  František Vokoun                         

Na základě jednání se sportovci partnerského města Eichstättu Hlavně je to dáno tím, že naši soupeři pravidelně startují v Bavorské 
došlo k dohodě a delegace s družstvem kuželkářů přijela letos do zemské lize. Snaha z naší strany byla. Soupeři naše výkony v utkání 
Chrastavy. Pobývala zde od čtvrtka 16. června do neděle 19. červ- také uznale ocenili. Po utkání, které trvalo pět hodin, jsme se 
na. Oplatila tím naši poslední návštěvu u nich v roce 2018. Pro celou přesunuli do restaurace Gloria, kde jsme provedli konečné 
tuto letošní akci jsme připravili program. Delegace byla přivítána ve vyhodnocení celého sportovního setkání. 
čtvrtek odpoledne. V pátek jsme sportovce partnerského města V neděli jsme se s delegací rozloučili. Věříme, že se podařilo zdárně 
seznámili s historií a současností našeho města. reprezentovat město Chrastavu a udělat další krok v oblasti 
Podle plánu jsme je provedli Chrastavou. Navštívili jsme radnici s partnerských vztahů. Po tříleté koronavirové přestávce to byla 
malým posezením u pana starosty, věž na radnici, Führichův dům a akce, kterou i sportovci partnerského města velice kladně hod-
muzeum hasičské techniky. Po prohlídce města jsme se přesunuli a notili. 
poseděli u malého občerstvení v restauraci Vysoká. Všichni Závěrem musíme poděkovat za podporu představitelům města. 
obdivovali krásný výhled na celé okolí Chrastavy. Odpoledne celá Bez jejich aktivní hmotné a finanční spoluúčasti, by nebylo možné 
delegace s námi navštívila slavnostní otevření rekonstruovaného takovéto partnerské setkání realizovat.
koupaliště. Vlastní sportovní setkání, na které jsme čekali kvůli Za sportovce kuželkářského oddílu Spartaku Chrastava
pandemii čtyři dlouhé roky, proběhlo v sobotu po poledni u nás v 
kuželně. Letos se nám nepodařilo kuželkáře z Eichstättu přehrát. František Vokoun, předseda

TJ SPARTAK

CHRASTAVA

oddíl kuželkářů
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OK Chrastava – máme bronz z Mistrovství ČR na krátké trati

Katka Kašková z OK  Chrastava je trojnásobnou veteránskou Mistryní ČR

1. MISTROVSKÉ ZÁVODY nové mapě Kostel sv. Vavřince. Účastníci byli odměněni diplomem, 
4.-5. 6. MISTROVSTVÍ ČR NA KRÁTKÉ TRATI sladkostmi, propagačním materiálem.
(pořadatel Jablonec nad Nisou, prostor Nová Ves u Jablonce)
Účast na tomto mistrovství si svými výsledky v jarní sezoně zajistili 6. RŮZNÉ
čtyři členové našeho klubu: D16 - B.Lipenská, D18 - K. Matyášová, V jarní sezoně si naše Týna Matyášová (D18) vedla výborně a na 
D21 - K.Kašková (i když věkem veteránka), H16 - K.Březina. základě svých výsledků si vydobyla místo náhradnice ve výběru ČR, 
Největšího úspěchu dosáhla Kristýna Matyášová, která si v rozbě- který bude reprezentovat naši republiku v létě na dorosteneckém 
zích vybojovala finále A, a získala BRONZOVOU MEDAILI. mistrovství Evropy v Maďarsku. Máme z toho všichni radost. Týno, 
Moc gratulujeme a radujeme se. děkujeme a přejeme ještě spoustu takových radostí.
Ostatní výsledky: B.Lipenská (1. finále C), K.Kašková (25. finále B), V létě pojedou s tréninkovým střediskem dorostu Ještědské oblasti 
K.Březina (7. finále C). sbírat zkušenosti do severských terénů v Norsku naši tři mladí: 

B.Lipenská, K.Matyášová, K.Březina. Dohlédnou na ně mimo jiné i 
2. ZEMSKÝ ŽEBŘÍČEK B – ČECHY - 18.-19. 6. tři trenérky: dvě učitelky místní ZŠ P. Dušková a K. Kašková a D. 
(pořadatel Jindřichův Hradec, prostor Číměř u Nové Bystřice)

Pachnerová z OK CHA.
Sobota-klasika: 

Přejeme nejen členům našeho klubu, ale i všem ostatním lidem 
D16 - B 6. B.Lipenská, D70B - 2. Z.Šaffková, H65B -  8. R.Kaška

poklidné a pohodové strávení prázdnin a dovolených.
Neděle-krátká trať: 

                                                                                           Eva Kašková, OK CHA
D16B - 8. B.Lipenská, D21B - 4. K.Kašková, D70B - 1. Z.Šaffková, 

                         
H16B - 6. K.Březina                                                                        

3. ZÁVODY JEŠTĚDSKÉ OBLASTI
29. 5. (pořadatel Jablonec nad Nisou, prostor Břízky)
- pouze výborné výsledky:
D16 - 1. B.Lipenská, D18 - 2. K.Matyášová, D21 - 9. K.Kašková, 
D40 - 4. B.Lankašová, 8. J.Matyášová, 9. M.Březinová, 
D65 - 1. A.Ševčíková, D70 - 2. P.Vokálová, H16 - 2. K.Březina, 
H40 - 1. P.Pachner, 3. P.Kadavý, 5. J.Polák, 9. J.Březina, 
H50 - 1. I.Vydra, H70 - 5. J.Barták, H75 - 2. R.Smetana, 
HDR - 2. V.Lankaš, P - 3. Št.Bumbálek

4. ORIENTAČNÍ ZÁVODY NA HORSKÝCH KOLECH (MTBO)
18. - 19.6. (pořadatel Tesla Brno, prostor Staré Město u Landštejna)
Sobota - krátká trať  W40 - 16. V.Poláková, M40A - 6. J.Polák
Neděle - klasika  W40 - 11. V.Poláková, M40A - 10. J.Polák

5. POŘADATELSKÁ ČINNOST
V rámci Chrastavských slavností jsme na dopoledne v neděli 
připravili soutěž o nejrychlejší čas s čipem a pro děti hledání pohád-
kových postav na kontrolách, pro pěší, na kole, s kočárkem… 
hledání libovolný počet z 21 kontrol po Chrastavě a Paradýzu na 

Ve dnech 24. – 26. června proběhlo veteránské mistrovství ČR v ori-
entačním běhu, za pořadatelství SKOB Šternberk. Závody probíhaly 
za úmorného vedra a zúčastnilo se jich i sedm zástupců z Orien-
tačního klubu Chrastava.
Už v pátek odpoledne se běžel sprint v okrajové části města Litovel, 
v sobotu se běžela klasická trať v kopcovitém terénu se skalkami a 
důlními pozůstatky v údolí Rašovských vodopádů nedaleko Rýma-
řova. Ve stejné oblasti proběhl i nedělní závod na krátké trati.
Kateřina Kašková dokázala vyhrát ve všech třech závodech a zí-
skala za jeden víkend tři zlaté medaile v kategorii D35. Skvěle 
běžela i Zuzka Šaffková, která přivezla tři 2. místa v kategorii D70. 
Ve sprintu doběhla Alena Ševčíková na 5. místě v kategorii D65 a na 
10. místě Ivan Vydra v kategorii H50.
Na klasice pak v první desítce ještě skončila Pavla Pavlíková v D55 a 
na 5. místě Eva Kašková v D75.
V neděli přidala výborné 2. místo na krátké trati ještě Eva Kašková 
(D75), 6. doběhla Pavla Pavlíková (D55) a 8. skončil Rudolf Kaška 
(H65). 
Výprava chrastavských orientačních běžců byla tedy více než 
úspěšná. Již o prvním prázdninovém víkendu začínají vícedenní zá-
vody po různých částech celé České republiky, na nichž naši závod-
níci budou hájit barvy Chrastavy.                    Ivan Vydra, OK Chrastava
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V Bílém Kostele cvičí mladí Sokolové již několik let – cvičit chodí 
rády děti ze školy (do páté třídy) i nejmenší cvičenci s rodiči nebo 
prarodiči. Celkem je nás 30. Cvičíme ve čtvrtek a to od 16:00 a od 
17:00 hodin. Děti ze školy baví hlavně míčové hry, také jsme ale 
soutěžili a cvičili aktivně na nářadí. Jako cvičitelka je musím velice 
pochválit a jsem na ně pyšná, za rok se naučily spoustu nových her, 
soutěží a cviků. Nejmenší děti si chodily spíše hrát. Nicméně jsme si 
vyzkoušeli nové hry a nářadí bylo každou hodinu pravidlem. 
Ve čtvrtek 26. května proběhla poslední cvičební hodina v letošním 
školním roce, připravila jsem pro děti soutěže a nejmenší si pohrály 
a zacvičily s balonky. Přeji všem svým Sokolíkům krásné prázdniny 
a těším se na ně po prázdninách. Cvičení ZDAR.

                                                                            Pavlína Ulrichová, cvičitelka

Zálesácký závod zdatnosti je tradiční oblíbenou župní akcí, koná se Pro ty nejmenší to byla první zkušenost s nocováním ve spacáku a ti 
každý rok v prosečské Sokolovně. Jedná se o jarní sraz žactva, při starší zase věnovali svůj volný čas ke studiu podkladů a materiálů k 
kterém děti zdokonalují své znalosti z oblasti historie, zdravovědy, závodu. A úsilí se vyplatilo, odvezli jsme si nejen hromadu zážitků, 
vlastivědy a učí se novým dovednostem jako je určování azimutu, ale získali jsme i medaile a hlavně spoustu nových zkušeností.  A le-
vázaní uzlů, štípání dříví, slaňování a znalost Morseovy abecedy. grace jsme užili také dost. 
Jelikož doba covidová znemožnila konání dvou předešlých ročníků, Děkujeme všem dětem za vzornou reprezentaci chrastavského 
ten letošní byl netrpělivě očekávaný a děti se na něj velmi těšily. Sokola. 
Proběhl 20.–21. května v Proseči pod Ještědem. Za TJ Sokol Chrastava 
Z chrastavských oddílů žactva se závodu zúčastnilo celkem 15 dětí. cvičitelky Zdeňka Močárková, Kateřina Kosová,

Dne 14. června 2022 byl na konferenci Krajského svazu stolního 
tenisu Libereckého kraje uveden do „Síně slávy Libereckého kraje“ 
dlouholetý hráč oddílu stolního tenisu TJ Spartak Chrastava Daniel 
Martiny. Významné ocenění za celoživotní přínos ke stolnímu 
tenisu v našem kraji převzal z rukou předsedy KSST Liberec pana 
Ing. Jiřího Veselky za potlesku delegátů konference z celého Libe-
reckého kraje. „Dáňa“ je zakládající člen našeho oddílu v Chrastavě, 
dlouhá léta patřil ke špičce stolního tenisu v našem okrese a 
stolnímu tenisu se věnuje i přes svůj vysoký věk (ročník 1939). Vždy 
byl a je i nadále průkopník ve zkoušení nového materiálu a v hledání 
optimálního složení pálky, v hledání „zázraku, který hraje sám“. 
O  své  znalosti  z  testů  se  vždy ochotně a rád podělil a nejednoho 
z nás přiměl vyzkoušet „novou zbraň“. Je  pro nás vzorem přístupu 
k tréninku, přístupu k mistrovskému zápasu, přístupu ke kolektivu. 
Ke kolektivu nejen v našem oddílu, ale k celé „stolnětenisové ro-
dině“.
Dáňo, gratulujeme, přejeme pevné zdraví a ať se za zeleným sto-
lem ještě dlouho setkáváme.     Ing. Karel Žemlička, předseda oddílu 

Závěrečné cvičení Sokolů v Bílém Kostele nad Nisou

Zálesácký závod zdatnosti – Proseč pod Ještědem

Nestor stolního tenisu v Chrastavě Daniel Martiny byl uveden
do Síně slávy Libereckého kraje
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Dvě červnové akce chrastavských turistů

Akademie ukončila školní rok Hudební školy

Na začátku června se chrastavští turisté vydali na svůj druhý v den založení Klubu českých turistů. Ten byl založen v Praze 11. 6. 
autobusový výlet. Tentokrát jeli na Litoměřicko, kde navštívili 1888 a dnes působí ve více jak 400 městech a obcích. Smysl akce 
státní zámek Ploskovice, do obce Třebušín a na zříceninu hradu bylo obejít v jeden den celou Českou republiku a motto znělo: „Může 
Kalich. jít každý“. V jeden den byla možnost si zvolit libovolnou etapu z na-
Baroknímu zámku Ploskovice se přezdívá malé české Versailles a bídky po celé České republice. Stezka Českem má severní a jižní část 
určitě stojí za návštěvu. Zámek s bohatou historií, cennými a je možné ji absolvovat od západu na východ nebo opačně po 
sbírkami, unikátními freskami a originálními obrazy, s původními vytyčených trasách nebo značených turistických cestách. 
tapetami, nábytkem, porcelánem a sochami vás určitě nezklame. Každý účastník, který se zaregistroval, ať už on-line nebo přímo na 
Navštívit  také  můžete  umělé  barokní  vodní  jeskyně,  tzv.  grotty startu, obdržel pamětní list a kovový buton s logem Pochodu 
s kašnami a nástěnnými malbami, které sloužily k ochlazování Stezka Českem a mohl si na památku zakoupit absolventskou 
panstva v letních měsících. Příjemná je i procházka po zámeckém vizitku. Liberecká oblast KČT zajišťovala šest etap vedoucích naším 
parku s fontánami, jezírkem a vzácnými rostlinami a stromy. krajem. Chrastava zajišťovala třetí etapu Chrastava – Horní 
Po prohlídce šla první skupina pěšky přes obec Třebušín na zří- Hanychov dlouhou 23 km, zkrácená trasa měřila 16 km. Šlo se přes 
ceninu hrad Kalich. Druhá se přiblížila do Třebušína autobusem a Panenskou Hůrku na Buk republiky do Kryštofova Údolí, dále na 
vycházela přímo odtud. V Třebušíně minula kostel sv. Mikuláše a Výpřež a Ještěd a zpět do Horního Hanychova. Start se konal u vla-
okolo hřbitova stoupala lesem nahoru až na zříceninu hradu Kalich. kového nádraží od 7:30 – 9:00 hodin. Do našeho města přijel 
Na místě původní tvrze si po jejím dobití v roce 1421 nechal autobus z Prahy, který přivezl skvělou partu nadšenců ulovit 
rozsáhlý hrad postavit Jan Žižka z Trocnova, který ho pojmenoval kilometry právě u nás. 
Kalich (530 m n. m.). Pozůstatky hradu jsou dnes chráněné jako  Stezku, která vede více jak dvěma tisícikilometrovými větvemi od 
kulturní památka. Vraceli jsme se zmoženi vedrem, ale po západu na východ, si pochopitelně můžete projít kdykoliv 
příjemném osvěžení v soukromé hospůdce, jsme odjížděli velmi individuálně. Podrobnosti najdete na stránkách
spokojeni. www.stezkaceskem.cz a cesty jsou vyznačeny i na webu
Další zajímavou akcí, do které se KČT odbor Chrastava zapojil, byla v  www.mapy.cz.                                            
sobotu 11. června akce Stezka Českem. Jednalo se o celostátní akci                                                                          Jitka Marxová – KČT Chrastava

Ve středu 22. června proběhla v atriu Městského úřadu v Chrastavě Všichni žáci se moc snažili, bedlivě je sledovali i jejich lektoři Helena 
závěrečná akademie chrastavské Hudební školy. Krásné počasí jen Kačenová, Jitka Fiedlerová, Ema Bilinski a Miroslav Kotlár. Slovem 
podtrhlo slavnostní atmosféru. Frekventanti hudebních kurzů tak provázela Adéla Ryvolová. Akademie ukončila letošní školní rok. Do 
nejen svým rodičům předvedli, co se během roku naučili. Zazněly kurzů toho příštího je možné se přihlásit na stránkách Spole-
skladby na klavír, kytaru, klávesy, dechové nástroje a jedno čenského klubu. 
pěvecké vystoupení. Věra Baumgartnerová
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Dana Hlavatá:  NEMOŽNÁ
Kdo nemá smysl pro humor, těžce se 
mu zvládají nejen vážné, ale i 
nečekané či trapné situace. A těmi se 
kniha jen tak hemží. Autorka čerpá 
hlavně z vlastních zkušeností, nebo 
ze situací, o kterých jí vyprávějí její 
přátelé a známí. 

Petr Eidler:  
PŘERUŠENÝ ŘETĚZEC
Oskar Rosen se sice narodil koncem 
druhé světové války v Čechách, ale 
sedmdesát let prožil ve Francii. Když 
se nyní od notáře dozvídá, že má po 
své dosud neznámé tetě Vilemíně 
zdědit dům a další nemovitost v Pra-
ze, rozhodne se přiletět, aby zjistil, 
jaké jsou vlastně jeho kořeny. Při té 
příležitosti si najímá soukromého 
detektiva, který hovoří francouzsky, 
aby mu s pátráním pomohl.

Karin Lednická:  
ŽIVOTICE, OBRAZ 
(PO)ZAPOMENUTÉ TRAGÉDIE

čovaly až do února 1945. Během nich zemřeli další lidé, desítky jich 
byly odvlečeny do koncentračních táborů. Vrátili se čtyři. Vzhledem 
k počtu obyvatel patří Životice k nejpostiženějším obcím na území 
České republiky. A přece jejich tragédie upadla v zapomnění.

Karel Cubeca: 
VE STÍNU FARAONA
Když uznávaný profesor psychologie 
skončí po nehodě v kómatu, zkouší 
mu jeho syn navrátit vědomí pomocí 
hypnotické regrese. Zdánlivě mrtvý 
muž vypráví v hypnóze o jednom ze 
svých minulých životů, který v re-
inkarnaci znovu prožívá. Společně 
procházíme starým Egyptem pro-
kvetlými intrikami a dozvídáme se, 
proč jej faraon Hakor ustanovil svým 
rádcem a důvěrníkem.

L. A. Larkin: ŽÍZEŇ
Stěny australské základny na 
Antarktidě šlehá mrazivý vítr a 
výzkumný tým je krajně nervózní. 
Pohřešují se totiž dva muži a bílý 
kontinent je pod útokem nebez-
pečných vrahů. Vedoucí základny 
Mad vyšle kolegu Luka, aby zma-
poval situaci. Čas ovšem běží a 
kromě krvelačných zabijáků ohro-
žuje výzkumný tým i katastrofa glo-
bálních rozměrů.

Životice: malá vesnice uprostřed Tě-
šínského Slezska. Po Mnichovu za-
brána Polskem, po 1. září 1939 se ja-
ko dobyté území stává součástí Říše. 

Jaroslav FOGLAR,  6. 7. 1907 – 23. 1. 1999
Během války zde tudíž panovaly 

Narodil se v Praze, absolvoval obchodní školu a od roku 1924 zcela jiné poměry než v protek-
pracoval jako úředník. Přitom se věnoval činnosti ve skautském 

torátu. Probíhala tu největší ger-
hnutí. Debutoval verši v novinách, prózy pro mládež publikoval od 

manizační akce v Evropě. Kdo se roku 1927. Později nastoupil do propagačních oddělení Melan-
nepodvolil, byl vysídlen nebo trichu a redigoval časopis Mladý hlasatel. Po osvobození se pokusil 
skončil v lágru. Účast na veřejných navázat v časopisech Junák a Vpřed. V padesátých letech a téměř 
popravách byla povinná. Stanný do konce normalizace nemohl publikovat a jeho dílo provázely 

kritické kampaně. Od roku 1925 až do pozdního věku vedl soud zasedal téměř nepřetržitě – 
chlapecký oddíl Dvojka, inspirovaný skautingem. V české literatuře často přímo v bloku smrti nedalekého koncentračního tábora 
pro mládež se stal Jaroslav Foglar svým způsobem kultovním au-Auschwitz (Osvětim). Starosta  Životic  zaujal jednoznačný postoj: 
torem a za svou práci a literární tvorbu, jíž zasvětil celý svůj život, 

pěstoval vřelé vztahy s nacistickými pohlaváry a s obyvateli obce 
byl mnohokrát oce-

začal mluvit německy. něn a vyzname-
V atmosféře všudypřítomného strachu se Životičtí snažili vydržet nán.
do konce války. Nepodařilo se jim to. V noci ze 4. na 5. srpna 1944 Z díla:  
zastřelili partyzáni v místním hostinci tři příslušníky gestapa. Přístav volá 
Následovalo tragické ráno 6. srpna, během kterého gestapo za-

Hoši od Bobří řeky 
vraždilo šestatřicet mužů ze Životic a okolí. Někteří z nich zemřeli 

Rychlé šípy 
před očima svých blízkých. Jiní opodál, protože je gestapáci nutili 

Tajemná Řásnovkaběžet. „Zastřelen na útěku“, stálo pak v hlášení. Podle velitele zá-
Kronika Ztracenésahu Guida Magwitze to měla být „krvavá msta za zavražděné ka-
stopy...marády“. Pojal ji vskutku důkladně, protože odvetné akce pokra-

Novinky z městské knihovny

VÝROČÍ  MĚSÍCE
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POLITICKÉ STRANY A HNUTÍ

KANDIDÁTI ODS CHRASTAVA
PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA CHRASTAVA 2022–2026

MUDr. Petr HARTL
50 let 

lékař letecké záchranné služby
Andělská Hora

bez politické příslušnosti

Ivan VYDRA
56 let

 podnikatel
Chrastava

bez politické příslušnosti

Ing. Karel ŽEMLIČKA
60 let 

vývojový pracovník UAV
Chrastava
člen ODS

Petr ZAHRADNÍK
60 let 

vedoucí výroby
Chrastava
člen ODS

6. Ing. Martin SEHNOUTKA  40 let, projektant, Chrastava, bez politické příslušnosti

7. Ing. Dalibor Felix HODAŇ  35 let, obchodní referent, Andělská Hora, bez politické příslušnosti

8. Ing. Jan TRNKA  30 let, odborný referent VZP Liberec, Chrastva, bez politické příslušnosti

9. Josef HAZI  45 let, podnikatel, Chrastava, bez politické příslušnosti

10. Zuzana HODAŇOVÁ  60 let, zaměstnanec Divadla F.X.Šaldy, Andělská Hora, členka ODS

11. Štepánka KAMARYTOVÁ  28 let, OSVČ, pedikérka a kosmetička, Chrastava, bez politické příslušnosti

12. Bc. Karel ŽEMLIČKA  34 let, vedoucí výroby, Chrastava, bez politické příslušnosti

13. Roman DYMEŠ  51 let, vedoucí nástrojárny, Vítkov, bez politické příslušnosti

14. Andrea MEDŘICKÁ  52 let, hospodářka, Chrastava, členka ODS

15. Petr MÁCHA  48 let, senior konzultant, Víska, bez politické příslušnosti

16. Jiří KOLLMANN  65 let, důchodce, Chrastava, bez politické příslušnosti

17. Karel MICHÁLEK  48 let, obsluha NC vstřikovacího lisu, Chrastava, bez politické příslušnosti

18. Stanislav WOLF  51 let, vedoucí výroby, Chrastava, bez politické příslušnosti

19. Mgr. Vladislava KOLLMANNOVÁ 61 let, učitelka ZŠ, Chrastava, bez politické příslušnosti

Ing. Barbara VÍTKOVÁ
50 let

ředitelka společnosti
Chrastava

bez politické příslušnosti

https://www.ods.cz/ms.chrastava 

ODS
máme

Chrastavu

3 41 2 5
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Ohlédnutí za volebním obdobím 2018–2022 zastupitele za ODS Petra Zahradníka
Výsledek komunálních voleb pro období 2018-2022 určil, jak bude dátů Starostů pro Liberecký kraj. ODS se podařilo získat předsedu 
probíhat práce v Zastupitelstvu města. Hnutí Starostové pro Libe- kontrolního výboru v mé osobě. V kontrolním výboru byly zastou-
recký kraj získali 13 mandátů a tím nadpoloviční většinu v Zastu- peny všechny subjekty zastoupené v ZM. Této práci jsem se věnoval 
pitelstvu města. Na ostatní subjekty zůstalo 6 mandátů. Z toho zcela naplno. Připravoval jsem na každý půlrok plán práce kontrol, 
hnutí ANO mělo 3 mandáty, ODS 1, ČSSD 1 a KSČM 1. Z toho vyplývá, které byly potom prováděny a na pravidelných jednáních vyhod-
že práce opozičních subjektů byla složitá. nocovány. Bohužel i práci kontrolního výboru téměř na rok a půl 

přerušil covid.Já jsem se rozhodl, že chci pracovat konstruktivně a zbytečně ne-
narušovat jednání Zastupitelstva města, vědom si síly 13 man-

ODS
máme

Chrastavu

Budeme usilovat o přehodnocení výše místního koeficientu daně z nemovitostí
Podpoříme rozšiřování inženýrských sítí, zejména kanalizace v navazujících lokalitách města
Budeme usilovat o zpracování energetické koncepce města s cílem snížení nákladů pro koncové uživatele
Chceme Městskou policii jen v Chrastavě, zavedení plánu činnosti, pohyb strážníků i pěšky a na kolech, 
           měření rychlosti radarem v problémových místech
Podpoříme rozmístění kontejnerů na bioodpad v odlehlých částech města
Budeme podporovat soukromé aktivity při budování nové bytové výstavby, podpoříme vyhledání vhodných
          lokalit v majetku města a jejich zasíťování pro výstavbu
Budeme podporovat sport i volnočasovou práci s mládeží
Budeme aktivněji spolupracovat se seniory v našem městě – v oblasti celoživotního vzdělávání a v komunitních 
          aktivitách
Budeme hledat způsob, jak územním plánem omezit do budoucna rozvoj průmyslu uvnitř města a nárůst nákladní
          dopravy, hledání vhodné lokality pro průmysl u silnice I/13
Budeme usilovat o zodpovědný rozpočet města

S celým volebním programem Vás seznámíme v Chrastavských listech 9/2022, na internetu atd.

Výběr programových tezí z našeho volebního programu:
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Já osobně jsem se během čtyř let mého mandátu zúčastnil všech město má jiné priority, např. rekonstrukci školy v Revoluční ulici. 
jednání zastupitelstva, pouze s jednou výjimkou, kdy jsem tak, jako Proto jsem rád, že se nakonec podařilo realizovat rekonstrukci 
mnozí, onemocněl covidem. koupaliště a výsle-dek je dle mého názoru velmi dobrý!
A nyní k mojí samotné práci. Během uplynulých čtyřech let se na Na druhém místě zmíním práci v komisích pro rozdělování Grantu 
jednání zastupitelstva projednávalo několik pro mne kon- města pro spolkovou a sportovní činnost a v komisi pro vyhlášení 
troverzních témat. sportovce Chrastavy a osobnosti města. Zde se nám spolu s 
Za prvé. Zvýšení místního koeficientu daně z nemovitosti. Zde se ostatními kolegy ze zastupitelstva podařilo nastavit parametry, 
musím přiznat, pro mě asi nejsložitější rozhodnutí. Hlasoval jsem tak, že došlo k poměrně spravedlivému hodnocení, což se mi 
pro, protože v době hlasování nebyla zcela jasná situace okolo potvrdilo zpětnou vazbou z veřejnosti.
rozpočtového určení daní a výtěžku pro obce a vláda pod vedením Na třetím místě musím zmínit provozní dobu České poště v 
hnutí ANO avizovala výrazné snížení příspěvku z tohoto titulu pro Chrastavě. Na základě podnětů od občanů města, jsem na ZM 
obce. Výtěžek z daně jde přímo do rozpočtu města, což v té době vznesl požadavek na starostu a senátora v jedné osobě Michaela 
činilo 4,5 mil. Kč! Canova, aby se pokusil z jednat nápravu. Na základě mého podnětu 
Za druhé. Byl jsem proti rozšiřování činnosti Městské policie pro a jeho iniciativy byla po jednání, provozní doba pobočky České 
oblast obce Bílý Kostel nad Nisou. Trval jsem na tom, že MP má pošty v Chrastavě upravena tak, aby alespoň částečně vyhovovala 
hlavně vykonávat svoji činnost v Chrastavě. potřebám občanů.
Za třetí. Kluziště u „hasičů“. Zde jsem vlastně hlasoval pro, ale bylo Na čtvrtém místě je to výstavba kanalizace ve Vítkovské ulici, která 
to první hlasování nového zastupitelstva o rozpočtu měs-ta, které se realizovala na základě petice občanů žijících v této ulici. Tuto 
se schvaluje jako celek. A kluziště tam bylo jako jedna z mnoha investiční akci jsem jednoznačně podpořil.
položek. A tím byla stavba kluziště schválena. Osob-ně si myslím, Na závěr musím konstatovat, že jednání zastupitelstva se z větší 
že toto nebyla dobrá investice, vzhledem k efek-tivnosti využití části zabývá administrativními úkony, např. schvalování prodeje a 
kluziště v zimních měsících. nákupu pozemků, dotací z fondů pro občany atd.
Na druhou stranu musím zmínit i to co se podařilo. Stal jsem se také jedním z oddávajících města Chrastavy, což pro 
Na prvním místě musím zmínit rekonstrukci koupaliště. Vzhle-dem mne byla zajímavá životní zkušenost a myslím si, že jsem 
k tomu, že jsem dlouhodobým návštěvníkem našeho koupaliště a oblíbeným oddávajícím.
byly doby, kdy se všichni návštěvníci osobně znali. O rekonstrukci 

                                                                     koupaliště jsem usiloval ihned, jak jsem se stal zastupitelem. V roce 
2019 mi bylo vysvětleno, že rekonstrukce je nákladově drahá a že 

Petr Zahradník, zastupitel za ODS

POLITICKÉ STRANY A HNUTÍ

Představení některých našich kandidátů do Zastupitelstva města Chrastava
Petr Zahradník veřejný život a není mi jedno jak vypadá život v našem městě, proto , 60 let 

se snažím něco s tím udělat.kandidát číslo 1, 
Protože jsem sám aktivní sportovec a funkcionář v okresních a kraj-člen Občanské demokratické strany
ských organizacích je tato činnost moje hlavní pole působnosti. Od roku 1988 žiji v Chrastavě. Jsem že-
Dále se aktivně věnuji práci s mládeží,  kde se nám daří vychovávat natý 34 let, mám dvě dospělé dcery, 
v rámci možností mladé sportovce.pracuji 29 let v jedné firmě Vzducho-

technik Chrastava, jako vedoucí výrob-
V dalším volebním období bych chtěl svojí prací přispět k tomu, aby ního úseku. To vypovídá o tom, že jsem 
naše město bylo místo, kde se dobře žije!zastáncem konzervativních hodnot. A 

proto,že vyznávám tyto hodnoty jsem od 

roku 2010 člen ODS. Není mi lhostejný 

Ing. Barbara Vítková, kde jsem měla zpočátku na starost ekonomické řízení pří- 50 let
spěvkových organizací kraje v oblasti kultury, a následně jsem byla  kandidátka číslo 2, 
koordinátorkou strategického a programového plánování 

bez politické příslušnosti
Libereckého kraje po tři roky. Od r. 2006 podnikám, a stále 

Jmenuji se Barbara Vítková. A co je pro dodávám svou službu v oblasti managementu kvality právě 
mne úplně nejdůležitější, to je moje subjektům veřejné správy, jak krajům, obcím, městům, ale i 
zdravá rodina a dobré mezilidské vztahy, ministerstvům (školství a regionálního rozvoje). Jsem jednatelkou 
porozumění mezi lidmi jak v tom nej- a ředitelkou spol. EFFEM BV, s.r.o. a v posledním programovém 
užším mikrosvětě, tak i v širším pojetí. období (od r. 2014 do konce 2021) jsem připravovala, některé i 
Jsem vdaná od r. 1994 a s manželem řídila a administrovala rozvojové projekty (např. na revitalizace 
máme tři děti, dvě dcerky a jednoho náměstí v několika městech, revitalizace základních a středních 
syna. Studovala jsem Gymnázium F. X. škol, domů dětí a mládeže, hasičských zbrojnic, různých památek, 
Šaldy a dvě vysoké školy. Jednou z nich a také projekty setkávacího charakteru, či v oblasti vzdělávání) 

byla Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem – obor ekonomie a nejen pro města a obce našeho kraje, ale i další města, i v česko 
management financí. A druhou Vysoká škola ekonomická v Praze, polském příhraničí. Celkem se díky mé angažovanosti v projektové 
obor ekonomie a management podniku, specializace management činnosti a úspěšně připravených a realizovaných projektů do území 
kvality. Od r. 2001 se snažím přístupy managementu kvality Libereckého kraje z evropského dotačního balíčku za posledních 
aplikovat do řízení a organizace práce ve veřejném sektoru. Do šest let dostalo necelých 700 mil. Kč. Také jsem pro Ministerstvo 
roku 2006 jsem pracovala na Krajském úřadě Libereckého kraje, pro místní rozvoj hodnotila rozvojové strategie pro celkem 25 



23

subjektů, největší z nich byla ostravská aglomerace, dále hradecko Mohelkou jsou vzděláváni senioři 65+. Aktuálně v květnu 2022 celá 
- pardubická aglomerace a jihlavská aglomerace. Díky padesátka z nich (celkem se u nás vzdělává kolem sto seniorů) 
„odchytaným nedostatkům“ v připravených strategiích bylo úspěšně promovala na frýdlantském zámku. Celou tuto akci jsem 
možné tyto obrovské strategické plány i realizovat a plošně na měla organizačně na starosti. Se seniory podnikáme také další 
území celé ČR na dílčí projekty obdržet velké množství finančních vzdělávací aktivity – např. IT vzdělávání, nebo jazykové kurzy, 
prostředků na rozvoj spravovaného území v řádu miliard Kč. anebo také podnikáme výlety. V posledním měsíci to byl výlet 
Aktuálně připravuji pro klienty projekty zaměřené na bytové domy vlakem na Sychrov, a v minulém týdnu do polské Wroclawi. 
(jejich revitalizaci, či výstavbu). Protože mne zajímá výzkum a Průvodcem v rámci těchto poznávacích dnů jsem pro seniory já 
vývoj, dostala jsem šanci ve spolupráci s MŠMT být součástí osobně. Působím také jako překladatelka a tlumočnice z ČJ do 
kontrolních skupin a v rámci veřejnosprávních kontrol ověřovat jak polštiny a obráceně. 
správnost finanční realizace, ale i věcné plnění těch úplně Do komunálních voleb 2022 se zapojuji jakožto dlouholetý 
největších infrastrukturních projektů, které se u nás v ČR v příznivec pravicového přístupu v řízení veřejných rozpočtů a roz-
posledních 4 letech realizovaly. Splnila jsem si také svůj sen, a v hodování o rozvoji území, ve kterém žiji (ČR, místně Chrastavsko, 
centru města Chrastavy jsem investovala do rekonstrukce prostor Liberecko). Nejsem a nikdy jsem nebyla členem žádné politické 
a vybudování podniku Galerie Lumière – Čajovny, která v případě strany. Vyhovuje mi „nezávislost“ a možnost rozhodovat se vždy 
zájmu veřejnosti slouží k radostným chvílím setkávání jak při na základě dobré znalosti daného řešeného problému, a to v sou-
dobrém čaji, tak i jiným soukromým i firemním příležitostem. Sama vislostech, a vždy s cílem najít optimální a efektivní shodu při 
jsem také lektorkou i organizátorkou školení v oblasti dodržení všech legislativních rámců, přiměřené ekonomiky a vždy 
projektového řízení a managementu kvality dle norem ISO. Před udržitelným způsobem s ohledem na limity, které je nutné pro 
několika lety jsem si šla za dalším svým snem, a to snahou daná rozhodnutí zohledňovat. Nejblíže mi je politika, která si drží 
propojovat zralé lidi (seniorského věku) s omladinou. Vnímám stálý trend a „nepřepíná“ na „líbivá, populární“, v konečném 
dobrou komunikaci mezi lidmi jako základ všeho dobrého, co může důsledku však velice drahá a z dlouhodobého pohledu nekon-
v lidské společnosti existovat. Založila jsem neziskovou organizaci cepční rozhodnutí, která lidem kvalitu života nezvyšují. Proto již 
Umíme si pomáhat, z.s. a mj. její činnost spočívá v organizaci druhou dekádu podporuji ODS, a lidi „kteří nemění svá přesvěd-
Virtuální univerzity třetího věku. Projekt se nám daří úspěšně čení“ (která předtím řádně promysleli).
realizovat již třetím rokem. Spolupracujeme při tom s Českou Přeji všem krásné léto, plné sluníčka, a spousty poznání! A vždy 
zemědělskou univerzitou v Praze. V rámci našich konzultačních zdravé, šťastné návraty ze všech Vašich cest!   
středisek ve Frýdlantu, Hrádku nad Nisou, Hodkovicích nad 

      Barbara  Vítková

Ivan Vydra, 56 let občanů, kteří toužili ve 21. století v souvisle zastavěné části mít 
kanalizaci, ikdyž od toho byli zrazováni! Pak samozřejmě činilo kandidát číslo 3 
hlavní kroky ze své pozice město... Výsledkem snahy doufám bude bez politické příslušnosti
další část města s moderní infrastrukturou.Vážení spoluobčané, jmenuji se Ivan 
Těší mne také, že se realizovala zásadní přestavba koupaliště. Na Vydra a celý život žiji v Chrastavě. Byl 
přípravách jsem se osobně aktivně s některými kolegy ze za-jsem členem Městského zastupitelstva v 
stupitelstva podílel. Mohou být kritici malého bazénu, ale na dru-letech 2010–2018, a radním v letech 
hou stranu se po dlouhých letech přišlo s nějakým zásadním 2010–2014. Po čtyřech letech, kdy jsem 
řešením a čas ukáže, jestli tomu bylo dobře. Pro rodiny s dětmi, se potřeboval věnovat především svým 
které nemají bazén nebo nechtějí jezdit na Kristýnu, myslím, že je to osobním věcem, jsem se rozhodl kan-
dobré řešení.didovat opět do Zastupitelstva města 
Samozřejmě vnímám, i další akce – kompletní rekonstrukce Chrastava. Představím se stejně jako v 
Bílokostelecké ulice, opravy městských domů, dokončení roce 2014 formou improvizovaného 
rekonstrukce náměstí, investice na městském hřbitově a další. rozhovoru.
Také moderní funkční sběrný dvůr považuji za dobrou a užitečnou Jaké jsou vaše koníčky?
investici pro občany! Určitě se toho udělalo hodně.Nyní především sport – běhám aktivně orientační běh (cca 60 
S čím jste v posledních letech nesouhlasil nebo na co máte jiný závodů ročně). Opravdu mě to baví zapojovat fyzickou sílu v rovno-
názor?váze s orientací, u které se musí přemýšlet. Dále jezdím na koni a 

hraji floorbal. Zajímá mne místní historie (jsem členem SPHMCH) a Nechci být jen kritikem, a tak předesílám, že město udělalo řadu 
stále něco bádám, abych pochopil některé souvislosti s přítom- investic, které bych určitě podpořil. Ale k otázce. 
ností. Také cestuji, jak po České republice, tak i po vzdálených Kluziště. Pro investici do kluziště ve stávající podobě jsem s 
krajích. Jsem sběratel starých věcí – pohlednice, korálkové výšivky. některými kolegy ze zastupitelstva na konci volebního období 
Osobně vyšívám korálky - vyrábím repliky indiánských předmětů. 2014-2018 nehlasoval, neboť jsme s touto investicí, nesouhlasili. 
Rád bych se vrátil k muzice. Ale mám i řadu dalších koníčků... Dovedu si představit kluziště s umělým ledem, možná i s chlazenou 
Proč jste se rozhodl kandidovat? lední plochou... A hlavně diskuzi o tom, jak a kde ho případně 

postavit. Víte jak je to tady s mrazivými dny...Přiznám se, že jsem už nechtěl, ale pokud chce člověk mít infor-
mace a přiložit ruku k dílu či zkusit něco změnit v místě, ve kterém Určitě jsme i v minulém období chtěli vyřešit existenci Kováku... Byl 
žije, jinak to asi nejde. Navíc nejsem spokojen s tím, že zastupi- jsem rád, že se podařila demolice zchátralého kulturního domu a 
telstvo je složeno převážně lidmi z jedné strany s jedním názorem. vykoupení pozemků ve prospěch města. Poslední lukrativní 

pozemky ve středu města. Nikdy bych si nepomyslel, že budou Co si myslíte, že se v posledních letech v Chrastavě povedlo?
prodány na výstavbu dalšího obchoďáku a hektarová plocha bude Mám vždycky radost, když se něco smysluplného povede a je to 
vydlážděna na parkoviště... Za statisíce z dotací budujeme dotaženo do konce. Proto mám zejména radost z toho, že se nám 
mokřady, tůně a tady zabetonujeme nenávratně další hektar. občanům Vítkovské ulice povedlo přesvědčit představitele města,  
Nehledě na to, že ti malí obchodníci, kteří stále přežívají - zelináři, aby byla vybudována před zhotovením chodníku a nového povrchu 
potravináři, drogisti a další na náměstí, na sídlišti či v Nádražní ulici komunikace s ostatními sítěmi i kanalizace. Bylo to v prvo- 
(už nám jich více nezbylo) zase příjdou o další zákazníky... Takto si prvopočátku díky neodbytnému opravdovému úsilí a odhodlání 

POLITICKÉ STRANY A HNUTÍ
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podporu soukromého podnikání a služeb nepředstavuji. Moc bych si přál a podpořím revitalizaci jedinečného soutoku 
Zklamalo mě také neschválení projektu výstavby malého bytového Jeřice n Vítkovského potoka s možností přístupu k vodě. Určité 
domu, podle mě hezkého designu na sídlišti v Liberecké ulici. nápady pro řešení jsme získali od studentů architektury TUL 
Argumenty, kterými byl projekt zhacen mě nepřesvědčily. Město Liberec v předminulém volebním období.
mohlo navrhnout stavebníkovi vybudování podzemní garáže, Byl bych také rád, kdyby město zřídilo nějakou průmyslovou zónu 
osetou zelenou střechu... Myslím, že zde nešlo nic proti ničemu... (nákup pozemků) mimo město, případně udělalo revizi územního 
Chceme, aby do Chrastavy přicházeli žít lidé... jde o to, jestli právě plánu, aby nám na území obytných zón ve městě nemohla 
podporou těchto malých projektů soukromých investorů bychom vzniknout nějaká dopravní zátěž. Myslím, že už nám po Chrastavě 
toho v rozumných místech nedosáhli. jezdí náklaďáků dost. Jsem dlouhodobým odpůrcem těžké 
Co budete, v případě že budete zvolen, podporovat? nákladní dopravy po městě, protože obtěžuje prachem, hlukem i 
Některé projekty jsou již rozjeté a na ty budeme muset nějak rea- nebezpečností pro jeho obyvatele. Jak toho lze dosáhnout je věcí 
govat. Dle rozpracovanosti nebo smyslu podpořit či nepodpořit. diskuse.
Určitě budu podporovat rozšiřování inženýrských sítí (zejména Určitě bych omezil rychlost v obytných zónách a v dlouhých 
kanalizace) i do dalších částí města. Měli bychom jako zastupitelé rovných úsecích města značkou a měřiči rychlosti, někde i pomocí 
dohlížet na dodržování územního plánu a také Plánu rozvoje zpomalovacích retardérů.
města Chrastavy (vize do roku 2035), na kterém jsme intenzivně Rád bych dokončil práci na koncepci revitalizace městského 
pracovali (byl jsem členem komise) v posledních letech dvou letech. muzea. Expozice muzea je 30 let stará a potřebovala by revizi, nové 
Dále budu podporovat údržbu městských zařízení, spíše pojetí, doplnění, rozšíření.
doplňování a udržování dětských i jiných hřišť (myslím, že už jich Je toho daleko více, ale některé další věci se objeví v našem voleb-
máme v Chrastavě dost). Jednoznačně podpořím rozvoj sportu a ním programu ODS, na kterém jsem se spolupodílel.
práci s mládeží. Ivan Vydra

INZERCE

ODS
máme

Chrastavu
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přímé zapojení občanů do tvorby rozpočtu města  – budeme  prosazovat  přehledné  vedení  výdajů,  zapojení občanů 
do uskutečnění projektů financovaných z městského rozpočtu (občanská participace), důsledná kontrola zadávaných 
zakázek od města a maximální odpovědnost při jejich plnění, kontrola prací tzv. malého rozsahu

prosazení podmínek pro rychlé řešení energetické koncepce města – vytvořit možnosti pro rozhodování samo-
statných právních subjektů a volbu o využívání energetických zdrojů (tzv. energetická nezávislost)

narovnání nespravedlivých daňových podmínek – v daňovém zatížení daně z nemovitosti budeme navrhovat snížení 
daňového koeficientu u oblastí Vítkova, Andělské Hory, Vísky a Vysoké, daně v těchto oblastech neodpovídají stan-
dardům občanské vybavenosti

pomoc při rozvoji obytných přilehlých částí města a rozvoj činnosti osadních výborů –  budeme navrhovat pětičlenné 
osadní výbory a budeme podporovat rozvoj těchto částí

předložení koncepce fungování městské policie  – ta by měla sloužit výhradně obyvatelům města Chrastavy, budeme 
předkládat podnět zastupitelstvu města, zda nevypovědět smlouvy s okolními městy, zaměřit organizaci a koncepci 
městské policie zcela pro potřebu města a přilehlých částí

podpora výstavby obytných domů  – budeme usilovat o změny v územním plánu pro výstavbu rodinných domů, chceme 
jednat a nabízet řešení výstavby obytných domů

efektivní čerpání dotací  – úspora městských financí se dá dosáhnout jen za předpokladu dobře čerpaných dotací

podporu a rozšíření sociálních služeb – provázanost na zdravotní služby a řešení dostupnosti odborné zdravotní 
lékařské péče zřízením např. služby senior taxi

koncepční řešení podmínek podpory spolkům a organizacím – vytvořit podmínky pro spravedlivé rozdělování 
finančních prostředků, rozdělení finančních prostředků z fondu podpory a rozvoje navázat na počet členů v jednotlivých 
organizacích, konkrétní akce propojit na žádosti finančního daru města

pomoc a rozvoj v oblasti předškolního a školního vzdělávání – podpora vybavenosti a zázemí základních a ma-
teřských škol, výstavby hřiště u MŠ a ZŠ Vítkov

koncepční řešení městské skládky a rozšíření služeb sběrného dvora – navrhneme efektivní fungování skládkové 
politiky a likvidace materiálů a nebezpečných látek, které zatím nemají obyvatelé kam odevzdat

podpora podnikatelské činnosti  – zlepšit  podmínky  pro  místní  podnikatele  a  živnostníky,  zohledníme  také návrhy 
o rozvoji služeb obyvatelům města

důsledná kontrola smlouvy TURÓW – v koordinaci se SVS budeme usilovat o co nejrychlejší realizaci vodovodu Vítkov, 
ve spolupráci s KÚ sledovat plnění limitních hodnot

nabízíme spolupráci na vysoké morální úrovni a vždy budeme hájit zájmy občanů města. Usilujeme o to, aby měl 
občan zájem komunikovat a věděl, že zvolení zastupitelé jsou tu pro něj.

„Chceme pro občany spravedlivé, zodpovědné a politicky vyvážené zastupitelstvo.“

POLITICKÉ STRANY A HNUTÍ

Občané městu, město občanům (OMMO)
VOLEBNÍ PROGRAM

Za OMMO David Röbisch a Mgr. Karel Řehák
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Kandidáti SLK Chrastava 

Kandidáti SLK Chrastava pro komunální volby 2022 
Vážení spoluobčané, vážení obyvatelé města Chrastava.  

Dovolujeme si Vám opakovaně jmenovitě naše kandidáty (včetně náhradníků) na kandidátce Starostů pro Liberecký kraj 
pro komunální volby v Chrastavě, které proběhnou 23. a 24. září tohoto roku.

 

01. Ing. Michael Canov – starosta, senátor, člen SLK, 61 let    
02. Bc. Robert Šipula – státní zaměstnanec, 38 let                                                                   
03. Mgr. Bc. Aleš Trpišovský – ředitel základní školy, 60 let 

04. PharmDr. Zdeňka Močárková – farmaceutka, majitelka lékárny, 46 let  
05. Renata Šimíková – okresní starostka hasičů, starostka SDH, 47 let
06. Zita Václavíková – místostarostka, člen SLK, 67 let
07. Roman Valeš – digital strategist, trenér fotbalové mládeže, 34 let  
08. Mgr. David Just – statutární zástupce Sboru Jednoty bratrské, 45 let

09. Helena Kačenová – učitelka, lektor hudební školy, 37 let
10. Ing. Miroslav Balcar –  OSVČ, 63 let
11. Mgr. Věra Smolová – sociální pracovnice charity, 45 let  
12. Pavel Neuber –  OSVČ, provozní restaurace, 29 let 
13. Mgr. Dušan Ramírez – učitel, 32 let
14. Vojtěch Škarýd –  OSVČ kadeřník, 37 let
15. Adéla Bednářová – učitelka mateřské školy, 24 let 
16. Ing. Markéta Sochorová – vedoucí učitelka OŠ a PŠ při SOŠ, 52 let
17. Petr Čálek – profesionální hasič, velitel výjezdové jednotky, 49 let
18. ThMgr. Šimon Dvořák – člen rady Jednoty bratrské, 56 let
19. Martin Urban – údržbář, 31 let
N1. Danuše Husáková – předsedkyně TJ Spartak, 66 let
N2. Miloslava Šírová – ředitelka školní jídelny, 69 let

e-mail: slkchrastava@seznam.cz 
slkchrastava.cz/ 

FB  https://www.facebook.com/SLKChrastava    
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Ženy v dresu Starostů pro Liberecký kraj
Vážené Chrastavanky, vážení Chrastavané.  Zita Václavíková / nar. 13. 08. 1954
Dovolujeme si tímto představit ženy na naší kandidátce, respektive členka politického hnutí Starostové 
se představí samy. Většinu z nich, či spíše všechny, znáte či dokonce pro Liberecký kraj, 
dobře znáte. Starostové pro Liberecký kraj nikdy neměli žádné místostarostka města
kvóty na zastoupení žen, ale ženy na kandidátce vždy byly zcela Narodila jsem se v Turnově, ale v šesti 
přirozenou součástí naší kandidátky. letech jsme se přestěhovali do Chrastavy 

a zde od té doby, s přestávkou pár let, žiji 
PharmDr. Zdeňka Močárková / stále.
nar. 22. 12. 1975, Léta jsem pracovala v kultuře, od roku 

1990 jsem byla zastupitelkou a od komu-bez politické příslušnosti,
nálních voleb v roce 2010 pracuji jako  farmaceutka, majitelka lékárny
místostarostka města. V této funkci Jmenuji se Zdeňka Močárková a v 
mám zejména na starosti školství, kul-Chrastavě žiji se svou rodinou více než 30 
turu a sport, Sbor dobrovolných hasičů, let. Jsem pyšná, že je naše město 
práci s osadními výbory Vítkova a Anděl-moderní, neustále se rozvíjí a usiluje o 
ské  Hory,  honitby,  neziskové   a  zájmové  organizace,  spolupráci to, aby se zde občanům dobře žilo. 
s partnerskými městy a další.Občanská spokojenost a otevřená 
Je to práce zasahující všechny oblasti života ve městě a jsem komunikace mezi zástupci města a 
šťastná, že jsem mohla přispět k dobrému dílu.občany je kl íčovým aspektem k 
Ráda bych i nadále přispěla svou prací pro rozvoj našeho města, pro zdravému úspěchu každého projektu. 
spokojenost našich občanů a vytvářela dobré podmínky pro život v Kandidovat do dalšího volebního období 
naší Chrastavě.jsem považovala za svou povinnost, 

neboť mám chuť pokračovat v započaté práci, stát u zrodu nových Do minulých komunálních voleb jsem šla s mottem: Chrastava je 
myšlenek a aktivně se zapojit do plnění volebního programu. náš domov – tak ať se nám zde dobře žije“ a  jdu s ním i do voleb 

2022.Vystudovala jsem Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy a 
téměř od konce studia pracuji jako lékárnice v lékárně v Chrastavě. Starat se o  svůj domov a snažit se ho zvelebovat je pro mne tou 
Díky tomu mám možnost každodenního kontaktu s občany města, nejlepší prací a zároveň i odměnou.
a mohu tak posoudit jejich potřeby zejména z oblasti zdravotnické 
péče. Při práci v zastupitelstvu města chci tyto zkušenosti zúročit a Helena Kačenová / nar. 22. 10. 1984
využít a usilovat o jejich naplnění tak, aby byla farmaceutická a bez politické příslušnosti, 
zdravotnická péče kvalitní, bezpečná a dostupná pro každého z učitelka, lektorka hudební školy
nás. Budu se snažit, aby se i nadále v budoucnu dařilo tyto služby ve 

Jmenuji se Helena Kačenová a od dětství 
městě úspěšně rozvíjet.  

žiji v Andělské Hoře u Chrastavy. Jsem 
V Chrastavě působím jako cvičitelka TJ Sokol Chrastava, chtěla bych šťastně vdaná a mám dvě děti. 
se proto aktivně podílet na prosazování zájmů sportovních oddílů a 

Mým koníčkem a zároveň mou prací je 
zájmových spolků ve městě. Jako matka dvou dospívajících dětí 

práce s dětmi.  Vyučuji na Základní škole 
spatřuji vedle kvalitního školství smysluplné trávení volného času 

v Chrastavě a jsem také lektorkou hry na 
dětí a mládeže za klíčový faktor pro zdravý vývoj mladé generace.

kytaru v centru volnočasových aktivit. 
V létě trávím svůj volný čas opět s dětmi 

Renata Šimíková / nar. 01. 12. 1974, na dětských táborech jako zástupce hla-
bez politické příslušnosti, okresní vního vedoucího, a hlavně jako progra-
starostka hasičů, starostka SDH mová vedoucí. Ráda pořádám různé spo-
Jmenuji se Renata Šimíková, je mi 47 let, lečenské aktivity a vymýšlím program 
mám již 2 dospělé děti a skoro 2 letou pro ostatní. Také proto se již několik let aktivně podílím na akcích 
vnučku. Pocházím z vesničky Machnín a osadního výboru Andělská Hora. 
do Chrastavy jsem se přistěhovala již Myslím si, že pro spokojený život obyvatel je dostupné kulturní 
před 20 lety. vyžití pro děti, mládež, ale i pro dospělé a seniory podstatné. 
Vystudovala jsem Střední ekonomickou Protože lidé potřebují mít možnost se opět setkávat a povídat si. 
školu v Liberci. Od roku 2010 pracuji jako Budu tedy podporovat rozvoj kulturního vyžití ve městě i v jeho 
administrativní pracovnice na Okresním odlehlejších částech. Budu ráda, pokud se budu moct podílet na 
sdružení hasičů v Liberci a v roce 2020 rozvoji v města i v dalším volebním 
jsem byla zvolena starostkou tohoto období. 
Sdružení, též zastávám funkci první 
náměstkyně starostky Krajského Věra Smolová / nar. 14. 01. 1977
sdružení hasičů Libereckého kraje. V roce 2021 jsem byla také bez politické příslušnosti, 
zvolena starostkou Sboru dobrovolných hasičů zde v Chrastavě. U 

sociální pracovnice
hasičů působím již 29 let, hasičina je nejenom moje práce, ale 

Jmenuji se Věra Smolová, je mi 45 let a zároveň i můj koníček, ve svém volném čase chodím ráda tančit. 
pracuji jako sociální pracovnice Domova Sbor dobrovolných hasičů v Chrastavě spolupracuje s městem a 
svatého Vavřince v Chrastavě. V letech pořádáme po celý rok různé kulturní a společenské akce. Ráda bych 
2018 až 2022 jsem poprvé pracovala v s těmito akcemi nadále pokračovala, abychom ve městě Chrastava 
Zastupitelstvu města Chrastava. Když mi rozvíjeli tuto kulturní a společenskou činnost. Záleží mi na rozvoji a 
starosta Michael Canov opět nabídl místo dění v našem městě. Kandiduji již druhé volební období a moc děkuji 
na kandidátce za Starosty pro LK, byla všem za Vaši přízeň a podporu.   
jsem potěšena. 
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Je mi ctí podílet se na rozvoji našeho města, protože jsem rodilá Adéla Bednářová  
Chrastavanka a mám toto město ráda. Medailonek Adély si čtenáři mohli přečíst 
Máme za sebou náročné roky spojené s pandemií covidu a myslím, již v minulém čísle Chrastavských listů, 
že jsme v posledním volebním období odvedli dobrý kus práce, že takže nyní jen dodáváme, že se jedná o 
dobře fungovala podpora ohrožených skupin obyvatel. Přestože je naší nejmladší kandidátku. A pro zají-
ekonomická situace v naší zemi nejistá, naše město stále vzkvétá, mavost ještě doplňujeme, že jde ve šlé-
pokračují naplánované stavební akce, údržba a obnova komunikací, pějích svého otce Davida, který za Sta-
byla dokončena rekonstrukce školy ve Školní ulici, město rosty pro Liberecký kraj kandidoval v 
grantovými programy podporuje sport, kulturu a spolkovou roce 2010.  
činnost. Dlouhodobě město podporuje charitní domov seniorů a 
také se zasadilo o rozšíření pracovní doby pečovatelské služby. Danuše Husáková a Miloslava Šírová
Mám radost, že řadu úkolů vytyčených ve volebním programu se Slovo starosty: Obě úžasné dámy mě 
povedlo realizovat. Vnímám naše město jako bezpečné a otevřené podporují na chrastavské radnici dlouhá 
pro potřeby obyvatel. léta. Spolu se mnou kandidovala paní 
Pokud budu mít možnost i nadále pracovat v zastupitelstvu města, Danuše Husáková ve volbách nepřetržitě 
svou pozornost zaměřím na podporu sociálních služeb a dále na to, již od roku 2006 a paní Miloslava Šírová 
aby se zde dobře žilo všem skupinám obyvatel.    dokonce již od roku 1998. Přestože se 

paní Danuše ze zadních pozic kandidátky 
Ing. Markéta Sochorová / členem zastupitelstva nikdy nestala, 

byla pro mě při volbách vždy velkou nar. 02. 11. 1969
podporou. Mimo volby ještě větší, neboť bez politické příslušnosti, 
jsem s ní léta spolupracoval a spolu-vedoucí učitelka SOŠ
pracovat chci i v budoucnu jako s před-Jmenuji se Markéta Sochorová a v Chra-
sedkyní TJ Spartak. Paní Miloslava Šírová stavě žiji už 30 let.   Jsem  32  let  vdaná a 
byla členkou zastupitelstva v letech s manželem Martinem jsme vychovali, 
1998-2010 a 2014-2018. Pamatuji si, že dnes již, dva dospělé syny – Jakuba a 
strašně ráda a také často oddávala. Paní Adama.
Miloslavu Šírovou však všichni Chrasta-

Celý svůj profesní život se věnuji 
vané znají především coby ředitelku 

v ý c h o v ě  a  v z d ě l á v á n í  ž á k ů  s e  
školní jídelny. Ano, ředitelku, v  Chra-

speciálními vzdělávacími potřebami. 
stavě je hlava školní jídelny ředitelkou 

17 let jsem pracovala ve zdejším – tehdy (jídelna má samostatnou právní sub-
ještě Výchovném ústavu a dětském do- jektivitu) nikoli vedoucí, jako prakticky 
mově se školou, kde jsem se starala o všude jinde (kde školní jídelna spadá pod 
děti s poruchami chování. školu). A to ředitelku s velkým Ř. Jako 
 V roce 2016 jsem odtud musela odejít a od té doby až dosud pracuji vůbec první široko daleko před lety 
jako vedoucí učitelka Obchodní a praktické školy při SOŠ Jablonecká nahradila papírové stravenky elektro-
v Liberci a vzdělávám děti s rozličnými handicapy – mentálním nickými a jako vůbec první chrastavská 
postižením, fyzickými handicapy, kombinovanými vadami a po- jídelna začala nabízet výběr ze tří jídel.   
ruchou AS. Obě dámy podporují mě a celou kandi-
Je to práce opět náročná na psychiku, ale naštěstí mám mnoho dátku Starostů pro Liberecký kraj i v nad-
koníčků - od sportu, přes kynologii, cestování, turistiku až po práci cházejících volbách 2022. Pokud se ale 
na mojí zahrádce, které mi pomáhají náročnost práce kom- nic mimořádného nestane (stát se to ale 
penzovat. stále ještě může), na volebních lístcích ve 
Jsem nestraník, nikdy jsem v žádné straně nebyla, ale je mi velmi volebních místnostech je již voliči ne-
blízký a sympatický volební program strany SLK. O to sympatičtější, objeví, neboť obě jsou na pozicích náhradnic. Pro mě je však strašně 
že se jí dařilo během uplynulých volebních období program i plnit. důležité, že celé kandidátce Starostů pro Liberecký kraj kryjí záda, 
Proto velmi ráda i v letošních komunálních volbách znovu stranu neboť  to,  že  někdo  může  na  poslední  chvíli  z jakýchkoli důvodů 
Starostové pro Liberecký kraj a její program podpořím, a pokud z kandidátky odpadnout, vyloučit nelze nikdy a stává se, že kvalitní 
budu mít možnost, ráda ještě něco udělám i pro lepší život v našem (v našem případě superkvalitní) náhradníci mohou rozhod-
městě. nout…sportovci znají. Oběma, i tímto způsobem za celá ta léta spo-

lupráce velmi děkuji.   

                                                                Kandidáti SLK Chrastava

POLITICKÉ STRANY A HNUTÍ

e-mail: slkchrastava@seznam.cz        slkchrastava.cz        FB  https://www.facebook.com/SLKChrastava    
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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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