
Když se v prosinci 2017 slavnostně předával nový altán na Výhle- kterých se nyní nedá na Výhledy dojet autem. Ve směru od Chra-
dech, jen málokdo by věřil tomu, že za necelé čtyři roky se bude řešit stavy průjezdu brání závora, na lesních cestách při státní hranici 
jeho krádež. Stalo se tak v listopadu loňského roku. Necelý rok po proběhly terénní úpravy, které autům nedovolí cestu zdolat. Další 
této nešťastné události můžeme s radostí konstatovat, že altán na opatření z bezpečnostních důvodů zůstávají v tajnosti. Věřme, že 
Výhledech je zpět. Ne, že by se snad podařilo objasnit trestný čin, budou dostatečná na to, aby se tento neuvěřitelný čin nemohl 
nebo najít původní altán. Kdo a jak dřevnou stavbu odcizil, doposud opakovat.
nevíme. Na oblíbeném turistickém místě ovšem během srpna Blíží se Babí léto a časný podzim, kdy se začne zbarvovat listí. Čas 
vyrostla její věrná kopie.  Město  ji  nechalo  vyrobit na své náklady, jako stvořený na výlety. Pokud se vydáte na Výhledy, čeká vás nejen 
s přispěním částky, kterou získalo z pojistného plnění. krásný výhled na podzimní krajinu, ale znovu také místo, kde si 
Po předchozí zkušenosti se samozřejmě myslelo i na zabezpečení můžete pohodlně odpočinout.
altánu. Jedním z opatření je znepřístupnění příjezdových cest, po                            Věra Baumgartnerová, mediální a informační referent
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Na hřbitově skončila další etapa úprav
Koncem července skončily práce na úpravách chrastavského hřbi-
tova. V rámci této etapy se pracovalo především na rekonstrukci 
cest ve střední části hřbitova, kolem kolumbária a v prostoru před 
obřadní síní. Podobně jako v předchozích etapách starou 
betonovou dlažbu nahradily odolnější žulové kostky. Opravená je 
také severní části hřbitovní zdi, jejíž součástí jsou i dvě zcela nové 
vjezdové brány. Výraznou proměnou prošlo také parkoviště vedle 
hřbitova, kde je nyní místo původní štěrkové plochy asfaltový 
povrch. Práce přišly celkem na zhruba 3,2 miliony korun. S finan-
cováním městu pomůže dotace z Programu rozvoje venkova na 
období 2014 – 2020, která činí téměř 2,4 milionu korun.

Právě skončená etapa završila kompletní revitalizaci hřbitova, 
která začala opravou hlavní cesty už v roce 2009. Během 13 let se 
postupně opravily všechny cesty, velkou a diskutovanou akcí byla 
obnova zeleně, kdy došlo mimo jiné k nutnému vykácení hlavní 
lipové aleje a jejímu nahrazením novými stromy, rozšíření a opravy 
se dočkalo také kolumbárium a odborným restaurováním prošel 
kříž v centrální části hřbitova. Městský hřbitov tak bude po další 
desetiletí sloužit obyvatelům Chrastavy jako krásné a důstojné 
místo posledního odpočinku. 

Věra Baumgartnerová, mediální a informační referent

Na výše uvedené téma budu s návštěvníky diskutovat spolu s vedoucím 

Společenského klubu města Chrastavy Bc. Pavlem Urbanem a mediální
referentkou paní Věrou Baumgartnerovou.  
Setkání se koná v pondělí dne 12. září 2022 od 17:00 hodin 
ve Společenském klubu. 

Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vás pozvat na sto osmdesátý třetí
 

na téma „Kultura a volný čas v našem městě, 
současnost a budoucnost.”

Těším se na Vaši účast.                Ing. Michael   Canov, starosta

VEČER SE STAROSTOU
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Parčík u městské tržnice prochází obnovou
V prostoru u městské tržnice se o prázdninách pracovalo na úpravě pokácet. Projekt počítá s jeho nahrazením. Náklady projektu jsou 
parčíku. Hlavní práce proběhly na úpravě cest, kde původní zhruba jeden milion korun, přičemž asi 750 tisíc korun pokryje 
zámkovou dlažbu nahradily odolnější žulové kostky. Díky terénním dotace z přeshraničního česko-polského projektu. Polský partner 
úpravám vznikly zasakovací plochy. Ty budou za deštivých dní město Świerzawa bude v rámci projektu digitalizovat staré fresky 
zachytávat vodu, která se tak nebude držet na cestách, jako tomu ve svém románském kostele. 
bylo dosud. V další etapě na obnovu cest naváží úpravy zeleně, Projekt „Přiblížení a propagace kulturně-přírodního dědictví 
nová výsadba a doplnění mobiliáře, jako jsou lavičky nebo Świerzawy a Chrastavy“, registrační číslo projektu:
odpadkové koše. Nově se tady také objeví lampy veřejného CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0003038 je spolufinancován z Evrop-
osvětlení. Ještě před zahájením prací odborníci posoudili stav ského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu 
vzrostlých stromů jírovce maďalu podél cest. U tří stromů bylo Nisa.
nutné provést redukční a zdravotní řezy, čtvrtý strom byl pro svůj 

Věra Baumgartnerová, informační a mediální referentšpatný zdravotní stav vyhodnocen jako nebezpečný a musel se 

Volby do zastupitelstva obce se uskuteční okrsek č. 4
v pátek 23. září 2022 od 14:00 h do 22:00 h budova restaurace U Pavla, salonek, Střelecký Vrch, 
a v sobotu  dne  24. září 2022 od 8:00 h do 14:00 h. Chrastava

pro voliče bydlící v ulicích: Střelecký Vrch, Textilanská
Místem konání volby jsou:
okrsek č. 1 okrsek č. 5
zasedací místnost MěÚ, nám. 1. máje 1, Chrastava budova ZŠ a MŠ, Horní Vítkov 69, Chrastava
pro voliče bydlící v ulicích: Bílokostelecká, Cihlářská, Liberecká, pro voliče bydlící v k. ú.  Dolní Vítkov, Horní Vítkov
Luční, Malá Kostelní, Muzejní, Nádražní, Pobřežní, Polní, 
Revoluční, Sedmidomská, Soudní, Turpišova, Větrná, Žitavská

okrsek č. 2 
Společenský klub (CVA), Turpišova 407, Chrastava
pro voliče bydlící v ulicích: Alšova, Bezručova, Družstevní, 
Frýdlantská, Hřbitovní, Kostelní, Loudátova, Mlýnská, Mostní, 
nám. 1. Máje, Richtrův vrch, Spojovací, Sportovní, Školní, Vysoká, 
Víska, Vítkovská, Víta Nejedlého, Novoveská, Města Lwówek 
Śląski

okrsek č. 3 
budova Mateřské školy, Nádražní 370, Chrastava
pro voliče bydlící v ulicích (v k. ú.): Andělohorská, Barandov, 
Andělská Hora, Lipová, Ještědská, Na Hůrce, Nový Domov, 
Tovární, U Nisy

Oznámení o době a místu konání voleb do Zastupitelstva obce

23. a 24. září 2022
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Usnesení ze Zastupitelstva města Chrastava dne 27. 6. 2022
ZM na své schůzi projednalo a usneslo se takto: kupní čj. SBS/12/2022 
- schválilo - schválilo
nabytí (bezúplatný převod) pozemků par. č. 124/2, 124/6, 124/7, záměr prodat část pozemku par. č. 131/1 – ostatní plocha o výměře 
124/8, 203/7 a 853/4, vše ostatní plocha v k. ú. Dolní Chrastava, 1412 m2, v k. ú. Horní Vítkov
pozemky pod komunikacemi a chodníky v majetku města, z - schválilo
vlastnictví státu do vlastnictví města Chrastava, vč. návrhu záměr prodat část pozemku par. č. 1143 – ostatní plocha, jiná 
Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým plocha, o výměře cca 105 m2, v k. ú. Horní Chrastava
věcem č. 3762/ULB/2022, nabyvatelem vedeno pod čj. RU/9/2022 - schválilo
- schválilo záměr prodat pozemek par. č. 98/2 – ostatní plocha o výměře 38 
koupi pozemků par. č. 149 o výměře 475 m2 – ostatní plocha, jiná m2, v k. ú. Dolní Vítkov
plocha, a par. č. 150/1 o výměře 106 m2 – ostatní plocha, jiná - schválilo
plocha, oba v k. ú. Dolní Vítkov, od pana Milana Schinágla, za cenu záměr prodat část pozemku par. č. 695/7 – ostatní plocha o výměře 
46.480,- Kč a náklady spojené s koupí, vč. návrhu kupní smlouvy čj. cca 40 m2, v k. ú. Dolní Vítkov
K/5/2022 - schválilo
- schválilo návrh darovací smlouvy se Severočeskou vodárenskou společností 
v návaznosti na své usnesení čj. 2021/06/III ze dne 13. prosince a.s., Přítkovská 1689, Teplice, IČ 49099469 za účelem 
2021 koupi části pozemku dle geometrického plánu č. 280- spolufinancování 6 domovních čističek odpadních vod v Chrastavě 
1374/2022  nově označeného par. č. 300 o výměře 7 m2 – ostatní - schválilo
plocha, jiná plocha, odděleno z par. č. st. 45, v k. ú. Chrastava II, od na základě žádosti darovací smlouvu DR/9/2022 – poskytnutí 
paní Ireny Wolfové, přičemž kupní cenou byly stavební práce v finančního daru Hospicu sv. Zdislavy, o.p.s., Pod Perštýnem 321/1, 
hodnotě 51.425,- Kč a náklady spojené s koupí, vč. návrhu kupní Liberec IV–Perštýn, 460 01 Liberec, IČ 287 00 210 ve výši 31.030,-- 
smlouvy čj. K/6/2022 Kč (5,- Kč*počet obyvatel, k 01.01.2022 Chrastava 6 206 obyvatel) 
-  schválilo - schválilo
koupi části pozemku dle geometrického plánu č. 294-31/2021 na základě žádosti darovací smlouvu DR/13/2022 – finanční dar ve 
(příloha č. 4a k originálu usnesení) nově označeného par. č. 363/13 výši 35.000,-- Kč pro SFM Liberec s.r.o., Jeronýmova 570/22, 
o výměře 13 m2 – ostatní plocha, neplodná, odděleno z par. č. Liberec VII-Horní Růžodol, 460 07 Liberec, IČ 44568118 na podporu 
363/9 v k. ú. Horní Vítkov, od spoluvlastníků Jana Macha, Michaely 

veletrhu EDUCA MYJOB Liberec 2022 
Novákové Pilařové, Ing. Martina Pilaře MBA, Marie Pilařové a 

- schválilo
Zdeňky Sokolové, za cenu 1.300,- Kč a náklady spojené s koupí, vč. 

na základě žádosti darovací smlouvu DR/14/2022 – finanční dar ve 
návrhu kupní smlouvy čj. K/7/2022 

výši 50.000,-- Kč pro Přístav 3V, z.ú., ústav, Bezručova 503, 463 31 
- schválilo

Chrastava, IČ 06627421 pečující o občany Chrastavy jako 
koupi částí pozemků dle geometrického plánu č. 346-1289/2022 

registrovaná aktivizační sociální služba 
nově označených par. č. 190/7 o výměře 100 m2 – trvalý tavní 

- schválilo
porost, odděleno z par. č. 190/4, par. č. 205/6 o výměře 391 m2 – 

na základě žádosti poskytnutí účelové dotace z FONDU FASÁDA ostatní plocha, manipulační plocha, odděleno z par. č. 205/2, par. č. 
paní PharmDr. Zdeňce Močárkové, bytem Turpišova 275, 463 31 205/7 o výměře 317 m2 – trvalý tavní porost, odděleno z par. č. 
Chrastava, na opravu stavebně zanedbaných částí obálky budovy 205/4, a par. č. 208/2 o výměře 83 m2 – ostatní plocha, neplodná 
ve městě Chrastava půda, odděleno z par. č. 208, vše v k. ú. Dolní Vítkov, od manželů 
- schváliloRostislava a Marty Kašparových, za cenu 295.500,- Kč a náklady 
na základě žádosti poskytnutí účelové dotace z FONDU FASÁDA spojené s koupí, vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/8/2022 
manželům Jan Binar a Radka Binarová, oba bytem Frýdlantská 75, -  schválilo
463 31 Chrastava, na opravu stavebně zanedbaných částí obálky budoucí odkup částí pozemků par. č. 16/5 – ostatní plocha a par. č. 
budovy ve městě Chrastava 293/2 – zahrada o celkové výměře cca 20 m2, vše v k. ú. Chrastava II 
-  schváliloze spoluvlastnictví Ing. Jana Caletky a Jany Pencové v souvislosti s 
na základě žádosti poskytnutí účelové dotace z FONDU FASÁDA probíhajícími přípravami stavby: „Chodník podél ulice 
panu Davidu Přibylovi, bytem Malá Kostelní 146, 463 31 Chrastava, Andělohorské v Chrastavě“, vč. návrhu Smlouvy o budoucí smlouvě 
na opravu stavebně zanedbaných částí obálky budovy ve městě kupní čj. SBS/8/2022 
Chrastava  - schválilo
- schválilobudoucí odkup části pozemku par. č. 48/5 o výměře 3 m2 – zahrada, 
na základě žádosti poskytnutí účelové dotace z FONDU FASÁDA v k. ú. Chrastava II, ze spoluvlastnictví Kristýny Vackové a Lenky 
panu Romanu Zapletalíkovi, bytem náměstí 1. máje 45, 463 31 Vackové v souvislosti s probíhajícími přípravami stavby: „Chodník 
Chrastava, na opravu stavebně zanedbaných částí obálky budovy podél ulice Andělohorské v Chrastavě“, vč. návrhu Smlouvy o 
(Muzejní 42) ve městě Chrastava budoucí smlouvě kupní čj. SBS/9/2022 
- schválilo- schválilo
na základě žádosti poskytnutí účelové dotace z FONDU VODA na budoucí odkup části pozemku par. č. 14/2 o výměře cca 34 m2 – 
vybudování domovní ČOV paní Radce Fritschové, bytem Andělská zahrada, v k. ú. Chrastava II, z vlastnictví manželů Radka a Moniky 
Hora 4, 463 31 Chrastava, v souladu se schválenými pravidly Krejčových v souvislosti s probíhajícími přípravami stavby: 
- schválilo„Chodník podél ulice Andělohorské v Chrastavě“, vč. návrhu 
na základě žádosti poskytnutí účelové dotace z FONDU VODA na Smlouvy o budoucí smlouvě kupní čj. SBS/11/2022 
vybudování domovní ČOV panu René Švejdovi, bytem Andělská - schválilo
Hora 3, 463 31 Chrastava, v souladu se schválenými pravidly budoucí odkup části pozemku par. č. 14/1 o výměře cca 35 m2 – 
- schválilozahrada, v k. ú. Chrastava II, z vlastnictví Radka Krejčího v 
návrh 3. změny rozpočtu a investičního plánu – rozpočtové souvislosti s probíhajícími přípravami stavby: „Chodník podél ulice 
opatření na rok 2022 dle ust. § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o Andělohorské v Chrastavě“, vč. návrhu Smlouvy o budoucí smlouvě 
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Rada města na svém zasedání projednala a usnesla se takto: smlouvy dle platného občanského zákoníku z nájemní na 
zemědělský pacht a aktualizaci výše nájemného dle platného - s c h v á l i l a                                         

2ceníku na 0,15 Kč/mzřízení věcného břemene na pozemku par. č. 24/1, v k. ú. Chrastava 
I, ve prospěch manželů Pavla a Lenky Červových, jímž dojde k 1.   v z a l a   n a   v ě d o m í
zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby „Chrastava zpětvzetí výpovědi nájemní smlouvy čj. N/11/2020 nájemcem 
– Školní, vodovodní a kanalizační přípojka pro objekt na p. p. č. 24/4 Alexandrem Vrágou, IČ 41595840 
v k. ú. Chrastava I“, vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 2.  z r u š i l a
věcného břemene čj. SBS/13/2022 v návaznosti na zpětvzetí výpovědi nájemcem své usnesení č. 
- s c h v á l i l a     2022/10/XV ze dne 6. června 2022
1. v návaznosti na své usnesení č. 2021/10/V odst. 1 ze dne 30. 
června 2021 zřízení věcného břemene čj. VB/14/2022 na pozemku 
par. č. 12/1, v k. ú. Horní Vítkov, ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s., jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a 
provozování stavby „IP-12-4012182 LB, Horní Vítkov, pč. 724/7, 
kNN + SS100“, za cenu 1.210,- Kč vč. DPH a náklady spojené se 
zřízením věcného břemene
2. v návaznosti na své usnesení č. 2021/07/V ze dne 26. dubna 
2021 zřízení věcného břemene čj. VB/15/2022 na pozemcích par. č. 
147/2 a 157/3, vše v k. ú. Chrastava I, ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s., jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a 
p rovozov á n í  s t a v by  „ I V- 1 2 - 4 0 1 9 9 8 9  L B - C h ra s t a va -
ppč.147/1,kNN,SS101“, za cenu 1.210,- Kč vč. DPH a náklady 
spojené se zřízením věcného břemene
- s c h v á l i l a     
v návaznosti na žádost nájemce pana Bohuslava Pelce, jenž má 
pronajaty/propachtovány smlouvou o nájmu pozemku čj. 
N/18/2012 ze dne 27. 4. 2012 ve znění dodatků č. 1 až 3 
zemědělské pozemky, záměr prodloužení nájemní smlouvy na 
dobu neurčitou a současně v návaznosti na své usnesení č. 
2019/14/IX odst. 2 ze dne 14. října 2019 schválila aktualizaci znění 

 

 

 

 

 

Usnesení Rady města Chrastava č. 2022/11 dne 27. června 2022

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších - schválilo
předpisů v návaznosti na své usnesení č. 2019/05/XIX z 21. 10. 2019 
- schválilo pořízení změny územního plánu města Chrastava, dle návrhu 
a) v souladu se zákonem č. 239/2012 Sb., kterým se mění zákon žadatele společnosti C+CCimbál s.r.o., IČ 27315827, se sídlem Orlí 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další 137/1, 460 01 Liberec, o změnu na pozemcích 430/1, 430/9, 914, 
související zákony řádnou účetní závěrku za rok 2021 902, 918, 971/5, 971/6, 934/3, 987/2, 1435/4, 1435/5, 1435/6, 
b) v souladu s § 17, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 864/8, 1435/2, 1435/3, 917/2 a st. p. č. 625 vše v k. ú. Chrastava I, 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, obec Chrastava ze stávající plochy rekreace (návrhová zastavitelná 
celoroční hospodaření a závěrečný účet města za rok 2021 bez plocha 20.R dle ÚP Chrastava o výměře 39.843 m2) a zemědělské 
výhrad plochy (požadavek na novou zastavitelnou plochu o výměře cca 
- vzalo na vědomí 23.137 m2) na zastavitelnou plochu pro bydlení o celkové ploše cca 
v souladu s § 39 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 62.980 m2 v rozsahu pořízené a evidované dokumentace územní 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, závěrečný účet studie „Chrastava-Rodinné domy Liberecká“, která je přístupná na 
Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko za rok 2021, který byl adrese www.chrastava.cz/uzemniplan  přímý odkaz na hlavní 
schválený Členskou schůzí Mikroregionu Hrádecko - Chrastavsko výkres ÚS
dne 26.04.2022 a je zveřejněn v plném znění na internetových - rozhodlo
stránkách dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Hrádecko – 1. v souladu s ust. § 45 odst. 4. zák. č. 183/2006 Sb., o územním 
Chrastavsko www.mikroregion.info. plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, o úplné 
Dokumenty mikroregionu. Přímý link: úhradě nákladů navrhovatelem změny na zpracování změny, 
http://www.mikroreg.info/index.aspx?rub=84. V listinné podobě je případného vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, nákladů 
k nahlédnutí v kanceláři, po domluvě, na kontaktní adrese svazku: na zhodnocení účelného zastavění návrhových ploch a vyhotovení 
Obecní úřad Chotyně, Chotyně 163, 463 34, elektronická kontaktní úplného znění územního plánu po vydání pořízené změny
adresa: ou.chotyne@volny.cz. 2. o pořízení změny Územního plánu Chrastava dle usnesení ZM č. 
- schválilo 2022/04/XXXI, v případě uzavření dohody dle odst. 1 v termínu do 
podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. e) ve spojení s § 55 odst. 1 zák. č. 31.12.2022, v souladu s pravidly postupu při pořizování změn 
183/2006 Sb., o územní plánování a stavebním řádu, ve znění Územního plánu Chrastava schválené Radou města Chrastava dne 
pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), zprávu o 26.01.2009
uplatňování Územního plánu Chrastava za uplynulé období 2014- - schválilo
2022 na základě žádosti darovací smlouvu DR/16/2022 – finanční dar ve 
- rozhodlo výši 15.000,-- Kč pro TJ SPARTAK CHRASTAVA, spolek, Oddíl sálové 
v souladu s ust. § 55a odst. 2 stavebního zákona o pořízení Změny č. cyklistiky, Turpišova č. ev. 292, 463 31 Chrastava, IČ 46744657 a 
2 Územního plánu Chrastava dle přílohy pověřilo starostu města podpisem smlouvy 
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3.   s c h v á l i l a - s c h v á l i l a 
Dodatek č. 1, čj. N/26/2022 k Nájemní smlouvě prostoru sloužícího odměny ředitelům příspěvkových organizací Města Chrastava za 
podnikání čj. N/11/2020, který uzavře město Chrastava s období XII/2021 – V/2022 
Alexandrem Vrágou z důvodu pomoci nájemci sportoviště - s c h v á l i l a 
překlenout likvidační období Licenční smlouvu VP_2022_76660 (Čarodějnice) o veřejném 
- s c h v á l i l a provozování hudebních děl mezi OSA – Ochranný svaz autorský pro 
1.  hodnocení a zadání veřejné zakázky „Oprava parku u tržnice ul. práva k dílům hudebním o.s. Praha a Městem Chrastava 
Turpišova“ na základě Protokolu o otevírání nabídek, posouzení a - s c h v á l i l a 
hodnocení nabídek v souladu s pravidly pro žadatele a příjemce Hromadnou licenční smlouvu VP_2022_10760 (promítání v kině) o 
Integrovaného regionálního operačního programu, vydání 1.14 a užití hudebních děl s textem i bez textu při promítání zvukové 
se Směrnicí Rady města Chrastava č. 1/2020 o zadávání veřejných obrazových záznamů a audiovizuálních děl v kinech mezi OSA – 
zakázek a přidělila zakázku zhotoviteli: Daniel Kolínský, 463 34, Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním o.s. Praha a 
Chotyně 289, IČO: 65096151 Městem Chrastava a pověřila starostu jejím podpisem 
2.  návrh smlouvy o dílo  se zhotovitelem: Daniel Kolínský, 463 34, - s c h v á l i l a 
Chotyně 289, IČO: 65096151 na realizace akce „Oprava parku u Termíny konání Chrastavských slavností v příštích období čtyř let. 
tržnice ul. Turpišova“ Rok 2023: od 2. června do 4. června 
- s c h v á l i l a Rok 2024: od 7. června do 9. června
návrh smlouvy o bezúplatném odběru odpadového polystyrenu Rok 2025: od 6. června do 8. června 
odběratelem: ENROLL CZ spol. s r.o., Nová Ves 190, 463 31 Nová Rok 2026: od 5. června do 7. června 
Ves, IČO: 25460161 za účelem jeho dalšího zpracování - s c h v á l i l a 
- s c h v á l i l a označení Města Chrastava symbolem „Bike friendly  - cyklostezky 
odpis drobného dlouhodobého hmotného majetku (DDHM) dle doporučují“ na facebookové  stránce „Cyklostezky“   
přílohy - s c h v á l i l a 
- v z a l a   n a   v ě d o m í 1.  důvodu předběžné opatrnosti, ve snaze předejít možnosti 
celkový přehled pohledávek a daňových nedoplatků po lhůtě zvýšení úroků z prodlení z nezaplacené částky, uhrazení částky 
splatnosti k 31. 05. 2022 (dle části V., čl. 1, bod č. 3 vnitřní směrnice 137.643,05 Kč (109.169,30 Kč určená částka + 28.473,75 Kč úrok z 
„Zásady při nakládání s pohledávkami“) prodlení) městem Chrastava Ministerstvu pro místní rozvoj (MMR), 
- s c h v á l i l a k jejímuž uhrazení bylo město Chrastava odsouzeno v soudním 
na základě žádosti darovací smlouvu DR/15/2022 – finanční dar ve řízení regresním u Okresního soudu v Liberci, vedeného na návrh 
výši 15.000,-- Kč pro SFM Liberec s.r.o., Jeronýmova 570/22, MMR, zastupujícího v řízení Českou republiku. Česká republika byla 
Liberec VII-Horní Růžodol, 460 07  Liberec, IČ 44568118 na pravomocně odsouzena k náhradě škody manželům Votavovým za 
podporu konference určené pedagogům a vedení základních škol v nemajetkovou újmu, kterou utrpěli z důvodu nepřiměřené celkové 
rámci Libereckého kraje veletrhu EDUCA WEEK Liberec 2022 a délky správního řízení, vedeného u stavebního úřadu v Chrastavě a 
pověřilo starostu města podpisem smlouvy odvolacího orgánu, Krajského úřadu Liberec
- s c h v á l i l a  2.  podání odvolání proti rozhodnutí Okresního soudu v Liberci po 
na základě návrhu správce pohledávek Hospodářsko finančního obdržení písemného vyhotovení rozsudku
odboru MěÚ Chrastava a souhlasného vyjádření finančního výboru - r o z h o d l a
návrh na odpis pohledávek z místního poplatku za provoz systému z důvodu potřeby uvolnění nebytového prostoru v objektu čp. 1, 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování Bílokostelecká ulice, Chrastava, pro potřeby města, o ukončení 
komunálních odpadů na území Města Chrastava, místního poplatku dosavadní nájemní smlouvy, výpovědí s šestiměsíční výpovědní 
ze psů, pokut Městské policie Chrastava, pokut Odboru pro lhůtou ke dni 31. 12. 2022, kterou dojde k ukončení práv a závazků k 
záležitosti občanů Městského úřadu Chrastava a vyúčtování služeb prostoru restaurace a prostorům souvisejícím (sklep, ideální 
na adrese Soudní 453 – Azyl (dle části V., čl. 2, vnitřní směrnice polovina vstupní chodby,….) u Nájemní smlouvy prostoru 
„Zásady při nakládání s pohledávkami“) sloužícího podnikání č. j. N/26/2020 uzavřené dne 19. 6. 2020 se 
- s c h v á l i l a společností Asklépios Crete s.r.o. IČ: 07579977, zastoupené na 
na základě žádosti poskytnutí účelové dotace z FONDU VODA panu základě plné moci panem Miroslavem Paučem 
Jiřímu Zmatlíkovi, bytem Vítkovská 133, 463 31  Chrastava, v - r o z h o d l a
souladu se schválenými pravidly a pověřila starostu města z důvodu potřeby uvolnění nebytového prostoru v objektu čp. 1, 
podpisem veřejnoprávní smlouvy HFO/VP/31/2022/FV/Sl Bílokostelecká ulice, Chrastava, pro potřeby města, o ukončení 
- s c h v á l i l a související dosavadní nájemní smlouvy, výpovědí s tříměsíční 
na základě žádosti poskytnutí neinvestiční účelové dotace Sboru výpovědní lhůtou ke dni 30. 9. 2022, kterou dojde k ukončení práv a 
Jednoty bratrské v Chrastavě, Bezručova 503, 463 31 Chrastava, IČ závazků k částem pozemků par. č. 37/3 a 38/2 o celkové výměře cca 

2467 45 815, na další opravy a údržbu dětského hřiště v Bezručově 73 m , v k. ú. Dolní Chrastava, u  Smlouvy o nájmu pozemku č. j. 
ulici, ve výši 20.000,-- Kč a pověřila starostu města podpisem N/31/2020 uzavřené dne 8. 7. 2020, se společností Asklépios Crete 
veřejnoprávní smlouvy HFO/VP/24/2022/Sl s.r.o.  IČ: 07579977, zastoupené na základě plné moci panem 
-  v z a l a   n a   v ě d o m í  zápis č. 2022/5 z jednání bytové a sociální Miroslavem Paučem 
komise ze dne 15. 6. 2022 - s c h v á l i l a 
1) RM   r o z h o d l a  uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS panu J. nabídku pronajmutí parkovací plochy pro návštěvníky městského 
Říhovi koupaliště od Bohemia production s.r.o. za cenu 66 Kč/den do konce 
2) RM   r o z h o d l a uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS paní E. srpna 
Danylukové - s c h v á l i l a 
3) RM   r o z h o d l a   uzavření smlouvy o výpůjčce  bytu  paní D. v souladu s § 30, odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
Breshchaiko pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
4) RM   r o z h o d l a  uzavření smlouvy o výpůjčce bytu  paní a panu I. převod finančních prostředků ve výši 70 000,00 Kč příspěvkové 
Sukhan a V.i Sukhan organizace Základní škola Chrastava, náměstí 1. máje 228, okres 
- s c h v á l i l a Liberec - příspěvková organizace, IČ: 72741643 z rezervního fondu 
výjimku z počtu dětí Mateřské školy Chrastava, Revoluční 488 – do fondu investic  
příspěvkové organizace 
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Usnesení mimořádné Rady města Chrastava ze dne 8. srpna 2022
RM na své schůzi projednala a usnesla se takto: Turpišova 242 a uložila vedoucí odboru pro záležitosti občanů v 
-  r o z h o d l a  o  uzavření dohody o zajištění nouzového ubytování souladu s článkem č. 3 bod 9 dohody o zajištění nouzového 
-  r o z h o d l a ubytování podat oznámení Libereckému kraji  
s účinností od 1. 9. 2022 o snížení ubytovací kapacity o byt č. 2 

Usnesení Rady města Chrastava ze dne 1. srpna 2022
Rada města na svém zasedání projednala a usnesla se takto: záštitu na akci festival KUKOKLI 2022;
-  s c h v á l i l a     -  r o z h o d l a     
v návaznosti na své usnesení 2022/10/V ze dne 6. června 2022 zrušit své usnesení čj. 2022/11/XXII ze dne 27. června 2022 o 

2 ukončení nájmu nebytového prostoru v objektu čp. 1, pronájem pozemků par. č. 70 o výměře 313 m – zahrada a par. č. 71 
2 Bílokostelecká ulice z důvodu nalezení jiného technického řešení o výměře 277 m – zahrada, oba v k. ú. Horní Vítkov, za účelem 

zázemí pro městské kulturní akce;zřízení zahrady, paní Jaroslavě Hlavaté;
-  s c h v á l i l a-  s c h v á l i l a                         
udělení záštity CURII Vitkov, z.s., IČ70200599 na akci Dobývání v návaznosti na usnesení čj. 2019/14/IX odst. 2 ze dne 14. října 
XXIV;2019, aktualizaci stávající platné Nájemní smlouvu čj. N/035/2005 
-  v z a l a   n a   v ě d o m íuzavřené dne 12. září 2005, na pronájem části pozemku par. č. 

2 uzavření pojistné podsmlouvy číslo: 4588774258 v rámci pojistné 381/2 o výměře 53 m , v k. ú. Dolní Chrastava, paní Waclawě 
smlouvy flotila číslo 5414714311 s pojišťovnou Generali Česká Farkasové;
pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00  Praha 1, IČO -  s c h v á l i l a                              
45272956 na nově pořízené vozidlo Multicar M 30 G pracovní stroj – zřízení věcného břemene na pozemcích par. č. 849/3 a 729/1, vše v 
samojízdný;k. ú. Dolní Chrastava, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 

jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby 
- s c h v á l i l a„IV-12-4022656 LB_Chrastava, ppč. 489/24,nové kNN“;
návrh přístupové Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi - s c h v á l i l a     
centrálním zadavatelem (Česká republika – Ministerstvo vnitra, 1. v návaznosti na své usnesení č. 2020/06/XI odst. 2 ze dne 27. 
Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, IČ 00007064) a pověřujícím dubna 2020 zřízení věcného břemene čj. VB/9/2022, na pozemcích 
zadavatelem v souvislosti s realizací centralizovaného zadání par. č. 58/1, 82/1, 90/3, 93/1, 93/13, 100/7, 224/1, 237/1, 260/1, 
veřejné zakázky s názvem „Rámcová dohoda na pořízení CAS pro 277, 279/3, 282/1, 282/3, 285/1 a 285/6, vše v k. ú. Chrastava II, a 
JSDHO a HZS ČR (dle typu CAS)“, která řeší pořízení nové cisternové na pozemcích par. č. 309/6 a 805/1, oba v k. ú. Dolní Chrastava, ve 
automobilové stříkačky CAS 20/4000/240 – S2R, s kabinou osádky prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., jímž dojde k zajištění 
se sedadly pro 6 osob v rámci dotačního programu „Dotace pro strpění umístění, zřízení a provozování stavby „IE-12-4006170 LB-
jednotky SDH obcí“ v roce 2023, kterou zabezpečuje MV-GŘ HZS ČR Chrastava-Janka 2 – obn. NN, VN“;
na úkoly jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí;2. v návaznosti na své usnesení č. 2021/06/III odst. 2 ze dne 7. 

dubna 2021 zřízení věcného břemene čj. VB/16/2022, na 
pozemcích par. č. 880/5, 968/3, 968/6, 1022/3 a 1450/6, vše v k. ú. 
Horní Chrastava, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., jímž 
dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby „IV-
12-4019606 LB-Chrastava-ppč.1464/2,kNN-SS300“;
-  s c h v á l i l a
na základě žádosti poskytnutí účelové dotace z FONDU VODA 
manželům Miroslav Fejfar a Hana Fejfarová, oba bytem Vítkovská 
143, 463 31  Chrastava;
-  s c h v á l i l a
na základě žádosti poskytnutí účelové dotace na objekt Vítkovská 
435, Chrastava z FONDU VODA manželům Jan Jankovec a Šárka 
Jankovcová, oba bytem Vítkovská 147, 463 31  Chrastava a paní 
Haně Manové, bytem  Žižkova 575, 512 63  Rovensko pod Troskami 
(uživatelé objektu splňují podmínku trvalého pobytu);
-  v z a l a   n a   v ě d o m í
uzavření pojistných smluv pojistka číslo: 675775192 a pojistka 
číslo: 675816341 s pojišťovnou ALLIANZ pojišťovna, a.s., Ke 
Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, IČO 47115971 na cestovní pojištění 
dětských členů výpravy do partnerského města v Polsku v období 
22.07.2022 až 24.07.2022 za účelem reprezentace města; 
-  s c h v á l i l a
na základě žádosti Českého svazu chovatelů, základní organizace 
Chrastava zakoupení pohárů na výstavu, která se bude konat ve 
dnech 13. 8. - 14. 8. 2022;
-  s c h v á l i l a
v souladu se souhlasem všech svých členů ze dne 22. 7. 2022 udělit 
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V sobotu 1. října a v neděli 2. října se v našem městě uskuteční 
tradiční podzimní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu. 
Systém svozu zůstává stejný jako v loňském roce – městem bude 
projíždět souprava kontejnerů s obsluhou, která bude odpad 
vybírat a ukládat přímo na vůz. 

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

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

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

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

se nezapočítávají do limitu 200 kg/osobu/rok a vybírají se také 
ZDARMA.

V této souvislosti upozorňujeme občany na provoz RE-USE centra v Další možností, jak zlikvidovat objemný a nebezpečný odpad, který 
prostorách sběrného dvora, kam je možné odevzdat ještě nelze uložit do sběrné nádoby určené pro směsný odpad, je využití 
použitelné větší a menší předměty (mimo elektro zařízení, služeb sběrného dvora. Do 200 kg/osobu/rok je tato služba pro 
čalouněného nábytku, věcí pro domácí zvířata, oblečení a obuvi). I fyzické osoby, které jsou přihlášeny k trvalému pobytu v Chrastavě 
tento odevzdaný odpad nemá vliv na 200 kg limit, tj. je to ZDARMA.a jsou poplatníky místního poplatku za odpady, ZDARMA.
Děkujeme Vám, že využíváte nabízených služeb a odpad nekončí Výrobky pro zpětný odběr – lednice, mrazáky, pračky, myčky, su-
na černých skládkách v okolí města.šičky, mikrovlnné trouby, sporáky, výpočetní technika, televizory, 

přehrávače, videa, elektrické modely, hračky, svítidla apod. před-                                 
nostně odkládejte na sběrném dvoře v Liberecké ulici. Tyto výrobky 

Tradiční podzimní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu

Střelecký Vrch             

Bílokostelecká             

Nádražní             

Andělská Hora             

Andělohorská             

Na Hůrce             

Lipová             

8:00 – 9:00 hod.             

9:10 – 9:40 hod.             

9:45 – 10:15 hod.             

10:25 – 10:55 hod.             

11:00 – 11:20 hod.             

11:25 – 11:45 hod.             

11:50 – 12:20 hod.             

prostor před vjezdem
do sídliště             

u DPS             

parkoviště pod dál-
ničním mostem             

náves             

hostinec u Marušků             

Vzduchotechnik            

u kontejnerů
na tříděný odpad             

Sobota 1. října

Dolní Vítkov             

Horní Vítkov             

Richtrův Vrch             

Frýdlantská             

Liberecká             

Turpišova             

9:00 – 9:30 hod.             

9:35 – 9:45 hod.             

10:00 – 10:15 hod.             

10:20 – 10:35 hod.             

10:40 – 10:55 hod.             

11:00 – 11:10 hod.             

u bytovek             

křižovatka pod ZŠ
u čp. 109             

křižovatka            

u mostu k Družstevní            

u sběrného dvora             

parkoviště TJ Spartak            

Neděle 2. října

Ing. Jiří Vodička, referent odpadového hospodářství

RE-USE centrum v novém
RE – USE centrum Chrastava bylo zřízeno v rámci předcházení předměty by bylo vhodné do RE-USE centra zařadit a za symbo-
vzniku odpadu opětovným použitím předmětů, které jsou občany lickou cenu „poslat“ dále do oběhu, tj. užívání. 
odevzdány na sběrném dvoře a mohou i nadále sloužit svému Neváhejte a navštivte rozšířené RE-USE centrum a pomozte vrátit 
účelu. věcem nový život.
Dosud „RE-USE centrum“ města Chrastava fungovalo v provizor-
ních nevyhovujících prostorách, během prázdnin byla dokončena        Otevírací doba: pondělí a středa 15 – 17 hod.
přístavba k administrativní budově sběrného dvora, kam se                         pátek   9 – 11 hod. 
prostory centra rozšířily. Na realizaci tohoto projektu se městu 
Chrastava podařilo získat dotaci z Dotačního fondu Libereckého 
kraje ve výši téměř 110 000 Kč. Ing. Lenka Čermáková, referentka ORM MěÚ Chrastava
V těchto nových prostorách bude jako doposud umožněno bez-
platné odevzdání předmětů/odpadu občany na Sběrném dvoře 
města Chrastava. Možnost dalšího bezpečného užívání 
odevzdaných předmětů posoudí určení pracovníci a zváží, které 
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Krátce o odpadech
Město Chrastava má aktuálně na svém území celkem 33 stanovišť 
na tříděný odpad. S ohledem na stále větší důraz a potřebu třídit 
tímto prosíme občany města Chrastava o podněty, kam by bylo 
dobré umístit další nádoby na tříděný odpad, případně vyměnit 
stávající kontejner za větší. Podněty zasílejte nejlépe elektronicky, 
na adresu vodicka@chrastava.cz.

Odpady (likvidaci, poplatky apod.) jako leccos v našem běžném 
životě upravují právní normy, v tomto případě předevšímZákon o 
místních poplatcích, Zákon o odpadech včetně prováděcích 
vyhlášek a v návaznosti na to pak i obecně závazné vyhlášky města. 
V této souvislosti jedobré občanům připomenout výši poplatku, 
který mohou obce a města svým občanům za likvidaci odpadu 
vyměřit: v Chrastavě je poplatek stanoven na 500,- Kč na osobu a 
rok, přičemž zákon umožňuje maximální výši poplatku až 1.200,- 
Kč na osobu a rok.

Likvidace odpadů je a bude čím dál finančně nákladnější.

Bohužel, občas pracovníci sběrného místa naleznou v kontejneru 

věci/ odpady, které tam nepatří. Nejčastější prohřešek je, že 

zejména v nádobě na sklo se objeví směsný komunální odpad. 

Někdy je poničena celá sběrná nádoba, jako nyní kontejner na papír 

ve spodní části ulice Vítkovská (viz foto). Vše v tomto odstavci 

popsané má negativní vliv na finance města Chrastava. A sa-

mozřejmě se náprava těchto problémů řeší mj. i s pracovníky 

oddělení správy majetku, kteří pak chybí na práci jinde.

Rádi bychom závěrem tohoto článku poděkovali všem občanům 

města Chrastava, kteří dbají na pořádek a snaží se v rámci možností 

třídit odpady. Společnost EKO-KOM, a. s., městu Chrastava jako 

tradičně zaslala „Osvědčení o úspoře emisí“ za rok 2021 (za 

všechna stanoviště), ze kterého plyne, že jsme společně díky třídění 

odpadů meziročně navýšili úsporu v emisích CO2 ekv. o 7% (celkem 

232,996 tun), a úsporu energie o 10 % (celkem 5 142 902 MJ).

A proto: TŘIĎTE ODPAD, MÁ TO SMYSL…

Ing. Jiří Vodička,

referent odboru rozvoje, dotací a správy majetku

Divadelní představení Tři v háji
Po loňské dobré zkušenosti využili i letos pořadatelé hudebního adaptací knih našeho nejprodávanějšího spisovatele Michala 
festivalu Léto 2022 připraveného zázemí a v předvečer samotné Viewegha, který Tři v háji napsal spolu s Halinou Pawlowskou a Ivou 
akce (18. srpna) uspořádali divadelní představení pod širým Hercíkovou. Představení se velice líbilo, počasí přálo a diváci 
nebem. Pozvání přijali herci z Divadla Artur, kteří sehráli komedii Tři odcházeli nadmíru spokojeni. Open air divadelní představení se tak 
v háji - divadelní adaptaci stejnojmenného literárního bestselleru. pravděpodobně zařadí mezi tradiční letní akce pořádané 
Hra přibližuje s humorem a ironií v dnešní době tak rozšířenou krizi Společenským klubem Chrastava.
středního věku a pokračuje v tradici kvalitních a divácky úspěšných Věra Baumgartnerová, mediální a informační referent
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Dny lidové architektury ve Führichově domě

Festival Léto 2022 se vydařil

O víkendu 23. – 24. července 2022 se konal jubilejní 10. ročník Dnů Führichův dům je jedním z dochovaných podstávkových domů z 
lidové architektury Čech, Moravy a Slezska v Libereckém kraji a jeho konce 18. a začátku 19. století, kterých na území Chrastavy 
bezprostředním okolí. Cílem akce je propagace a zdůraznění najdeme hned několik. Tento je mimo jiné jedinečný i tím, že se zde 
významu lidové architektury jako nedílné součásti našeho narodil malíř evropského významu Josef Führich. Dům z roku 1802 
kulturního dědictví. Návštěvníci mají v rámci Dnů lidové je památka chráněná státem. V přízemí se nachází expozice 
architektury možnost navštívit často i veřejnosti nepřístupné původního nábytku a dalšího dobového zařízení. V prvním patře lze 
objekty. Vstup do všech zapojených objektů je v tyto dny zdarma a zhlédnout minimuzeum Josefa Rittera von Führicha a jeho díla. 
mnohde je připravený i doprovodný program. Nachází se zde také dva betlémy a raritou je malovaný pokojík. K 
V letošním ročníku se v Libereckém kraji zapojilo 15 objektů. Vedle vidění je tu i malá galerie s 10 barevnými litografiemi dalšího 
Vísecké rychty v Kravařích, Dlaskova statku v Dolánkách u Turnova chrastavského rodáka Willi Sitteho a dále kopie (opět původem 
nebo Kittelova domu v Pěnčíně se od samého začátku zapojuje také Chrastavanů) Gustava Kratzmanna a Wilhelma Kandlera aj. 
Führichův dům v Chrastavě. Komentovanou prohlídku si o víkendu 
užilo několik desítek lidí. Zavítali k nám i dva turisté z Polska. Věra Baumgartnerová,mediální a informační referent

Letní hudební festival Léto 2022 i v letošním roce lákal na jména 
české populární scény. Program zahájil v pátek 19. srpna liberecký 
rodák Jakub Děkan se svým bandem, po něm vystoupil Michal 
Hrůza a kapela Hrůzy a celý večer zakončil Václav Noid Bárta. 
Počasí bylo navzdory předpovědi docela milosrdné, déšť přišel až 
po druhém vystoupení a bubnování deště na střechu pódia 
doprovázelo jen zvukovou zkoušku kapely Vaška Noida Bárty. V 
okamžiku samotného vystoupaní ale pršet přestalo a všichni si tak 
užili energickou šou oblíbeného zpěváka. Několik stovek 
návštěvníků si odneslo skvělý zážitek a organizátoři se opět 
utvrdili v tom, že v pořádání prázdninové akce tohoto typu má 
smysl. Ve Společenském klubu už teď spřádají plány na příští léto.

                          Věra Baumgartnerová, mediální a informační referent
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Jiří Helekal v Chrastavě
Ve čtvrtek 28. července jsme v atriu městského úřadu přivítali 
zpěváka a herce Jiřího Helekala.Asi nikoho nepřekvapí, že v publiku 
zasedly převážně ženy, což sám Jiří Helekal nadšeně kvitoval. 
Vzpomněl  na  dobu  před  mnoha lety, kdy v Chrastavě vystoupil, a 
s šarmem sobě vlastním i tentokrát dokázal přítomné divačky a 
diváky nadchnout. Zazněly známé písně z jeho repertoáru, ale i Ha-
šlerovky nebo oblíbené hity divadla Semafor. Vystoupení Jiří He-
lekal prokládal zábavným vyprávěním a také zahrál na několik 
hudebních nástrojů. Nechyběly ani lidové písničky, které si s chutí 
zazpívali všichni. Že se Jiřímu Helekalovi blíží osmdesátka, by nikdo 
netipoval. Hudební zážitek umocnilo vydařené počasí i komorní 
prostředí, ve kterém se koncert odehrával. Panu Helekalovi 
přejeme pevné zdraví a neutuchající energii a těšíme se zase někdy 
na viděnou v Chrastavě. 

                           Věra Baumgartnerová,mediální a informační referent

Tradiční Svatovavřinecká pouť
Druhý srpnový víkend v Chrastavě tradičně patří Svatovavřinecké 
pouti. I tentokrát byly na louce za hasičskou zbrojnicí připravené 
atrakce nejen pro nejmenší návštěvníky ale i pro ty staršího věku. 
Nechyběly ani stánky s pouťovým zbožím a střelnice. O hudební 
program se po oba dny postaraly kapely Duo Alex, Bohemia 
Universal Band a DONAHA. Občerstvení jako každoročně zajistil 
místní Sbor dobrovolných hasičů pod vedením Renaty Šimíkové a 
Petra Čálka. Zájemci měli také možnost zajít do areálu chovatelů, 
kde byla připravená výstava drobného zvířectva. Všem, kdo se na 
organizaci pouti podíleli, děkujeme a těšíme se na příští rok. 

Věra Baumgartnerová, mediální a informační referent

Sportovní a zájmový veletrh
„Chrastava nejen sportuje”

Ještě nevíte, kam v září přihlásit Vaše děti? Jak zajistit, aby 
smysluplně trávily svůj volný čas? Chcete se i Vy přidat mezi nás? 
Pomůžeme Vám s výběrem, poradíme, jaký sport či aktivita budou 
pro Vaše děti (a nejen pro ně) nejvhodnější.Během sobotního 
odpoledne budete mít možnost zápisu do sportovních oddílů a 
zájmových kroužků, které se Vám představí v hale TJ Spartaku. 
Přijďte se podívat, co všechno Chrastava nabízí...
Těšíme se na Vás. 
Za organizační tým 
                           Petr Zahradník, Zdeňka Močárková a Petr Rozmajzl ml.
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Chrastavské příměstské tábory

Oslavy Mikroregionu
Hrádecko–Chrastavsko

Stalo se již tradicí, že Společenský klub pořádá během letních Po vyřešení byly pasovány do mafiánské rodiny a dostaly za 
prázdnin dva příměstské tábory. Ani letos tomu nebylo jinak. První odměnu klobouk - nezbytný doplněk všech mafiánů.
turnus se nesl v duchu Mafie, ve druhém pak děti zavítaly na Následující týden se táborníci přesunuli do Afriky na Robinsonův 
Robinsonův ostrov. Pro táborníky byl po celý týden od rána do ostrov. „Africké“ bylo tentokrát i počasí. Podobně jako v televizním 
odpoledne připravený pestrý program, výlety, spousta zážitků a soutěžním pořadu Survivor i tady děti každý den soutěžily o 
nechyběli ani zajímaví hosté. Děti byly rozděleny do 5 oddílů a po výhodu, která byla důležitá ve hře o imunitu. Kromě toho Robinsoni 
dobu tábora plnily různé úkoly. navštívili kukuřičné bludiště, díky jehož tvaru se alespoň na chvíli 
Na prvním běhu se táborníci měnili v mafiány. Měli možnost naučit ocitli v Maďarsku. Podívali se také k libereckým hasičům a zažili, jak 
se několik „hazardních“ her, střílet ze vzduchovky, z luku a na vypadá skutečný výjezd k požáru. Nakonec si sami vyzkoušeli roli 
plechovky. Navštívili RANČ V ÚDOLÍ, kde se svezli na koních, hasičů, když jim velitel svěřil hasicí pistoli. Zpestřením tohoto 
„venčili“ ovečky, prohlédli si tee-pee, opekli si vuřty a nakoupili turnusu byl cvičený pes Karel, který kromě tance na hudbu ukázal 
spoustu dobrůtek a dárečků. Hostem prvního turnusu byl fakír také, jak se chová pes, když najde například drogy. Na závěr týdne 
Zdeněk Zahrádka, který je zapsán do Guinessovy knihy rekordů. byl vyhlášen nejlepší bojovník a výherce Robinsonova ostrova.
Předvezl ohnivou šou a spoustu kouzelnických triků. Kdo měl od- Tábory se vydařily a my se už teď těšíme na další rok a nové tá-
vahu, mohl se vyfotit se s hadem, kterého fakír přivezl s sebou. borníky!
V průběhu celého tábora děti řešily příběh s mafiánskou zápletkou. Klára Sehnoutková a Petra Urbanová, táborové vedoucí

Tradiční akce obcí Mikroreginu Hrádecko-Chrastavsko se letos koná 
už po sedmé. Jednotlivé obce se v pořadatelství střídají. Letošní 
oslavy připadnou na sobotu 10. září a jejich organizaci má na 
starosti Chrastava. 
Oslavy se ponesou v tradičním duchu setkání, kulturního programu 
a také sportovních aktivit. 
Stejně, jako se každoročně mění místo konání oslav, mění se i 
sportovní soutěže pro týmy reprezentující jednotlivá města a obce. 
Chrastava letos připravila štafetu na transbordéru, a tři mini turnaje 
- v nohejbale, střelbě a kuželkách. Sportovní klání proběhnou v 
dopoledních hodinách, v pravé poledne začne program na náměstí. 
Na úvod přítomné pozdraví starostky a starostové obcí sdružených 
v Mikroregionu, poté bude následovat hudební program. Zahrají 
regionální kapely Krávy bez medu, Woko, Stan Band a Shortfingers. 
Představí se také chrastavští senioři se svou taneční sestavou a 
chybět nebude ani pohádka pro děti. Hlavní hvězdou večera pak 
bude česká populární zpěvačka Petra Janů se skupinou Amsterdam. 
Zájemci budou moci navštívit Muzeum hasičské techniky, Führichův 
dům, Městské muzeum, galerii a Chrastavské sklepení. Proběhne i 
prezentace jednotlivých obcí, které budou mít na náměstí své 
stánky. Pro návštěvníky z okolních obcí jsou připravené svozové 
autobusy, které je na místo konání dopraví zcela zdarma. 

Věra Baumgartnerová

informační a mediální referent

Informační schůzky kurzů

Společenského klubu

Kytara        kurz je již naplněn                       H. Kačenová, tel. 720 313 201

Klavír         čtvrtek 1.9. od 9 hod                  J. Fiedlerová, tel. 776 625 661
                     v sále CVA nebo po domluvě

Klavír         čtvrtek 1.9. od 9 hod v CVA      E. Bilinski

Dechové   pondělí 5.9. 12-15 h                   M. Kotlár, tel. 723 199 000 
nástroje,  flétna, klariner, saxofon,
klávesy

Tvořílek    úterý 6.9. 12-17 h,                     J. Eichlerová, tel. 602 100 563
                     klub Trojlístek

Angličtina po telefon. domluvě                 A. Tichá, tel. 774 048 348

Jóga            po telefon. domluvě                  H. Třešňáková, tel. 723 994 155

Zdravotní cvičení  (z důvodu nemoci se kurz zatím neotvírá)

Švadlenka  čtvrtek 8.9. 14-17 h.                J. Eichlerová, tel. 602 100 563
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3. září – hřiště TJ Spartak Chrastava                                  17 hod 17. září – náměstí 1. máje                                                      14 hod
CHRASTAVA – VESEC KOŠT  VÍN
Fotbalové utkání - muži A Ochutnávka a prodej moravských vín, cimbálová muzika, 

občerstvení. 

4. září – koupaliště Chrastava                                                 12 hod
17. září  – hřiště TJ Spartak Chrastava                           16,30 hodPLAVÁNÍ SE STAROSTOU
CHRASTAVA – SEMILYZávěr sezóny na Koupališti Chrastava. Pro všechny 

návštěvníky je vstup ZDARMA, v pravé poledne si můžete Fotbalové utkání - muži A
zaplavat společně se starostou města M. Canovem. 

24. září – hřiště TJ Spartak Chrastava                                  10 hod
5. září – galerie Infocentra na náměstí                             16 hod CHRASTAVA – NOVÉ MĚSTO
PROCHÁZENÍ SVĚTLEM Fotbalové utkání - U13 mladší žáci
Vernisáž výstavy obrazů Jany Havelkové. Výstava potrvá do 
10. listopadu. 1. říjen – hřiště TJ Spartak Chrastava                                      9 hod

MÍSTOPISNÁ PROCHÁZKA
5. září – velká zasedací síň MěÚ                                          17 hod OKOLÍM CHRASTAVY
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Společnost přátel historie města Chrastavy zve na komen-
5. řádné zasedání Zastupitelstva města tovanou procházku okolím Chrastavy s přírodovědným 

výkladem Martina Spáčila. Trasa: Ovčí vrch - Andělská Hora - 
Panenská Hůrka - Chrastava (12 km)10. září – náměstí 1. máje                                                      12 hod 

OSLAVY MIKROREGIONU
7. ročník oslav svazku deseti měst a obcí mikroregionu 
Hrádecko-Chrastavsko. Prezentace obcí, soutěže, kulturní 
program. Vystoupí: Krávy bez medu, Woko, Stan Band, 
Shortfingers, Petra Janů a Amsterdam.

10. září – hala TJ Spartak                                              14 – 16 hod
CHRASTAVA nejen SPORTUJE
Prezentace sportovních a zájmových oddílů v Chrastavě. 
Ještě nevíte, kam přihlásit vaše děti? Jak zajistit, aby 
smysluplně trávily svůj volný čas? Pomůžeme vám s vý-
běrem, poradíme, jaký sport či aktivita budou pro vaše děti (a 
nejen pro ně) nejvhodnější. Během sobotního odpoledne 
budete mít možnost zápisu do sportovních oddílů a záj-
mových kroužků.

10. září – hřiště TJ Spartak                                                    10 hod
CHRASTAVA – NOVÁ VES
U13, mladší žáci, fotbalové utkání

12. září – Centrum volnočasových aktivit                        17 hod
VEČER SE STAROSTOU
183. večer se starostou bude tentokrát na téma „Kultura a 
volný čas v našem městě, současnost a budoucnost”. Spolu 
se starostou budou s návštěvníky diskutovat také vedoucí 
Společenského klubu Bc. Pavel Urban a mediální referentka 
Věra Baumgartnerová. 

15. září – 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 – 9-2022

14 Chrastavské listy
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PROGRAM KINA
Digitální městské kino Chrastava

Změna programu vyhrazena!

Září 2022

Pátek 2.září v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI Pondělí 19.září v 17:00 hodin – Filmové představení pro seniory
MIMONI 2: PADOUCH PŘICHÁZÍ – USA – animovaný – české znění STŘÍDAVKA – ČR – komedie – 90 minut – nevhodné do 12 let
88 minut – přístupný Komedie režiséra Petra Nikolaeva plná rodinných a partnerských 
Nejžlutější a nejúspěšnější animovaná filmová série se vrací do kin zmatků. Její hrdinové si uvědomí, že když se ze tří rodin stane 
v tom naprosto nejzásadnějším momentu. Ve filmu Mimoni: jedna velká, budou potřebovat pořádný plán. Plán, jak přežít 
Padouch přichází se konečně dozvíme, jak došlo k nerozlučnému současné i minulé partnery, všechny děti v rodině, ať už jsou jejich 
spojení Mimoňů a superpadoucha Grua. nebo ne, plán, jak se v tom všem neztratit a udržet si zdravý 

    rozum. Život si ale většinou dělá, co chce a co nečekáte.
                  

Pátek 2.září v 19:00 hodin
ARVÉD – ČR/SR – drama – 120 minut – nevhodné do 12 let Pondělí 19.září v 19:00 hodin
Jiří Arvéd Smíchovský byl významný hermetik, okultista, vyzna- VSTUPENKA DO RÁJE – USA – komedie – české znění – 104 minuty 
vač černé magie a mimořádně vzdělaný člověk s geniální pamětí. – nevhodné do 12 let
Film Arvéd vypráví o tom, kam až jsme schopni zajít, abychom Že se vzali, považují oba za svou největší životní chybu. Teď však 
dosáhli svého cíle. Jiří Arvéd Smíchovský byl ochoten jít až k musí společnými silami udělat vše proto, aby stejnou chybu 
hranicím samotného pekla.              Vstupné: 130 Kč neudělala jejich dcera. George Clooney a Julia Roberts v roman-

tické komedii Vstupenka do ráje dokazují, že i podruhé se dá 
Pátek 9.září v 17:00 hodin vstoupit do stejné řeky, i když je to to poslední, co byste chtěli 
AFTER: POUTO – USA – romantický – české titulky – 95 minut – udělat.                                                                                     Vstupné: 140 Kč
nevhodné do 12 let
Čtvrtá kapitola filmového a knižního fenoménu After zavede Pondělí 26.září v 17:00 hodin   
Hardina a Tessu na životní křižovatku, ze které se vydávají každý AVATAR – USA – dobrodružný – české znění - 161 minuta 
jinou cestou. Byli si souzeni, ale Hardinovy běsy jsou příliš divoké a – přístupný
Tessa prahne po svém osobním štěstí. Bude mít jejich žhavá, Avatar před námi otevírá neuvěřitelný svět za hranicemi naší 
nespoutaná a nekonečná láska z minulosti také někdy budou- fantazie...             Vstupné: 140 Kč
cnost?                                                                                      Vstupné: 130 Kč

Pátek 30.září v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI
Pátek 9.září v 19:00 hodin DC LIGA SUPERMAZLÍČKŮ – USA – animovaný – české znění – 
JAN ŽIŽKA – ČR – historický, drama – 125 minut 106 minut – přístupný
nevhodné do 12 let Superpes Krypto a Superman jsou nerozluční nejlepší přátelé, mají 
Film Jan Žižka vypráví o zrodu nejslavnějšího vojevůdce českých stejné superschopnosti a bok po boku bojují proti zločinu v 
zemí.                    Metropolis. Když je Superman a zbytek Ligy spravedlnosti unesen, 

musí Krypto přesvědčit roztrhanou smečku z útulku-ohaře Ace, 
Pátek 16.září v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI břichaté prase PB, želvu Merton a veverku Chip, aby ovládli své 

vlastní nově nabyté schopnosti a pomohli mu superhrdiny 
AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ – ČSSR – rodinný – 85 minut – přístupný zachránit.            Vstupné: 130 Kč
Snímek Oldřicha Lipského z roku 1977 uvádíme v nově digi-
talizované podobě. Kluci z městečka pod zříceninou hradu Brtník Pátek 30.září v 19:00 hodin
se rozhodnou vyzkoušet svou odvahu a vydají se o půlnoci do INDIÁN–ČR/SR/Polsko – komedie – 94 minuty – přístupný
hladomorny. Nevysvětlitelné události, které přitom zažijí, dávají Komedie Indián vypráví o hektickém životě zaneprázdněného 
tušit, že objekt není tak opuštěný, jak by se na první pohled zdálo. finančníka Ondřeje Jonáše (Karel Roden) a jeho rodiny, do kterého 
Druhý den se děti účastní na městském výboru jednání o vstoupí duch umírajícího indiánského náčelníka (Daniel 
budoucnosti hradu. Přestože mají na své straně předsedu i Olbrychski).   
ředitele školy Vávru, skončí jednání remízou.             Vstupné: 70 Kč

Pátek 16.září v 19:00 hodin
SLOVO–ČR – drama – 104 minuty – přístupný
Dobový film režisérky Beaty Parkanové sleduje příběh dvou man-
želů, kteří si vzájemně dali slovo, že budou stát při sobě v dobrém i 
zlém. Okolí a složitá doba v Československu na konci 60. let je ale 
vystavuje těžkým společenským i osobním zkouškám. 
V hlavních rolích excelují Martin Finger a Gabriela Mikulková.             
                                                                                                   Vstupné: 120 Kč

Vstupné: 120 Kč, děti do 15 let: 100 Kč
Vstupné: 120 Kč, senioři: 60 Kč

OBNOVENÁ PREMIÉRA

Vstupné: 140 Kč, v IC Chrastava: 120 Kč

OBNOVENÁ PREMIÉRA

Vstupné: 130 Kč, v IC Chrastava: 110 Kč



Pavel Hrdlička:  David Lagercrantz: 

KOMU TO PROSPÍVÁ? TEMNOTA
Z nového historického románu Na stockholmském předměstí naj-

oblíbeného autora se konečně dou muže utlučeného kamenem.

dozvídáme, jak vlastně začal příběh Krátce nato je zadržen podezřelý, 

pražského podrychtáře Václava. problémový rváč z pochybné čtvrti 

Roku 1385 se vrací z Padovy do plné přistěhovalců. Důkazy do sebe 

Prahy, kde zatím vypukly pouliční zapadají, svědecké výpovědi se sho-

bouře. Václav je bez prostředků a dují. Jen obviněný zapírá. Šéf místní 

hledá si práci. A protože univerzitní kriminálky se proto rozhodne pro 

prostředí dobře zná, nabídne mu své neobvyklý postup – požádá o kon-

služby. A hned se pustí do napí- zultaci profesora Hanse Rekkeho, 

navého pátrání. Kdo zabil mistra jehož předchází pověst člověka, 

Křišťanaz Bělé a kdo okrádá rych- který odhalí každou lež. Rekke svolí, 

táře v Kutné Hoře? avšak místo aby potvrdil správnost 

policejního postupu, celý ho zpo-

chybní.

Libor Dušek:  

Hana Whitton:  PERU 1970, čeští horolezci 
ADAM ZE ZBRASLAVIpod Huascaránem

Nekompromisně destruktivní lavina A PŘÍPAD KRÁLOVSKÉHO
ledu a kamení způsobená rozsáhlým  LEVOBOČKA
zemětřesením v pohoří jihoameric- Adam ze Zbraslavi nepatří k nej-

kých Bílých Kordiller pohřbila v zá- bohatším velmožům Českého krá-

kladním táboře pod Huascaránem lovství, ale patří jako důvěrník krále 

Norte snahy a cíle všech jejich čtr- Václava III. Ke královské družině a 

nácti členů. Kniha nabízí společně s doprovází v srpnu roku 1306 krále 

reprintem souboru fotografií Viléma Václava na cestě do Olomouce, kde je 

Heckela Poslední hora dialog vteřiny mladý panovník zavražděn. Král se 

a věčnosti, příběhy generací, které však Adamovi stačí svěřit, že se stal 

spojuje přátelství, odvaha i tragédie, otcem dcery Alžběty, kterou nehodlá 

ale především síla a nezlomnost lidského ducha a vítězství zapřít. Adam mu slíbí, že bude malou 

myšlenky, která své první řádky začala psát v dalekém Peru před Alžbětu Přemyslovnu ochraňovat, neboť je mu jasné, že bude mít 

více než padesáti lety. jako nelegitimní královská dcera řadu nepřátel.

Novinky z městské knihovny

VÝROČÍ  MĚSÍCE

Jaroslav SEIFERT ( 23. 9. 1901 – 10. 1. 1986)

Významný básník poetismu, autor melancholických lyrických 
veršů a první a zatím jediný nositel Nobelovy ceny za literaturu. 
Narodil se na pražském dělnickém Žižkově v rodině zámečníka, 
začal studovat gymnázium, ale nedokončil ho a stal se žurnalistou. 
Od roku 1949 byl spisovatelem z povolání, vystupoval proti 

nesvobodě a dogmatismu. Později od-
mítl vstoupit do normalizačního spi-so-
vatelského svazu, publikoval v sami-
zdatu a v zahraničí.

Z díla:
Šel malíř chudě do světa
Všecky krásy světa
Vějíř Boženy Němcové
Maminka
Píseň o Viktorce
Koncert na ostrově
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Koncem května se uskutečnilo územní kolo soutěž Zlatá udice, den, kdy se konal lov ryb, jsme v silné konkurenci sice medaili 
kterou letos pořádala místní organizace Štětí.  Pobyt byl zajištěn v nezískali, ale špatně jsme se také neumístili. V rybolovné technice 
kempu Liběchov, kde se konaly i dvě ze tří disciplín. V prvním dni jsme získali díky Kristíně Knoblochové bronzovou medaili. V 
proběhl test rybářských znalostí, který se skládá z testu, poznávání celkovém umístění získala Kristína stříbrnou medaili v kategorii 
ryb, rostlin a živočichů.  Druhá disciplína, kterou je lov ryb na žákyň a naše družstvo se celkově umístilo na pátém místě. 
plavanou, se uskutečnila několik kilometrů od místa pobytu na Současně se Aleš Kasal v kategorii žáků nominoval do národního 
řece Labi. Poslední, třetí den se závodilo v rybolovné technice, opět kola, kde s dalšími reprezentoval Severočeský územní svaz. 
v kempu. Na soutěž jsme se vypravili s nekompletním družstvem a s dětmi, 
Každá z disciplín se vyhlašovala ještě týž den, kdy se disciplína které se této soutěže zúčastnily poprvé. I přes jejich obavy to 
konala. V rybářských znalostech jsme získali dvě medaile. V zvládly skvěle. Soutěž si užily, získaly nové zkušenosti a už se těší 
kategorii žákyň Kristína Knoblochová vybojovala stříbro a v na další rok.
juniorech Jan Knobloch bronz. Jako tým jsme skončili čtvrtí. Druhý                                                                                                 Tereza Richterová

Jako každý rok rybářský kroužek na konci školního roku pořádá pro naštěstí se našly chvilky, kdy vylezlo sluníčko a dalo se chytat. 
děti soustředění, které se koná od pátku do Neděle. Již čtvrtým Chytaly se ryby od těch nejmenších ouklejí po ty opravdu velké 
rokem se soustředění konalo ve Štětí, kde jsme si to moc oblíbili. kapry. Mnohé děti si tak zažily, co je to zdolat většího kapra. Dále si 
Ubytovaní je nám umožněno přímo v rybářském domě místní vyzkoušely chytání na feeder, plavanou, položenou i vláčení. I letos 
organizace. Areál je oplocený a řeku máme jen pár kroků od bu- byla možnost svézt děti na člunu, a současně si vyzkoušet vláčení 
dovy. Stravování nám zajistila paní vedoucí, vařila nám moc dobře a přímo ze člunu v zátoce starého přístaviště.
myslím, že i děti si pochutnaly. Myslím, že jsme si soustředění všichni užili a už se těšíme na další 
Musím říct, že letošní počasí nám moc nepřálo. Dost pršelo, ale rok.                                                                                        Tereza Richterová

Rybářský kroužek na soutěži Zlatá udice

Rybářské soustředění ve Štětí
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Žhavé léto běžců Orientačního klubu Chrastava
1. POBYT V NORSKU (soustředění OB) Neděle / zkrácená trať
1.-11.7 .se  skupina or ienťáků z  OK CHA(na snímku- D16 2. B.Lipenská, D21L 5. K.Matyášová, D40 5. B.Lankašová, 8. 
zlevaB.Lipenská, K.Matyášová, K.Březina, D.Pachnerová, M.Březinová, 9. J.Matyášová, D50 4. P.Pavlíková, D55 4. I.Gorčicová, 
P.Pachner, K.Kašková, děti – (Ela a Otík Pachnerovi) zúčastnila H10L 2. A.Lankaš, 3. O.Pachner, H21K 2. K.Březina, 4. I.Vydra, H60 
soustředění Tréninkového střediska mládeže Ještědské oblasti v 2. P.Gorčica, H65 6. R.Kaška, H75 2. R.Smetana, HDR 5. V.Lankaš, T4 
Norsku v okolí Kristiansandu. V rámci pobytu absolvovali 5. D.Pachnerová, T6 5. P.Pachner
čtyřetapové závody v tamějším náročném terénu: D17-20 1. 
K.Matyášová, D 15-16 3. B.Lipenská, D21 2. K.Kašková, H15-16 7. 12. - 14. 8. RUMCAJSOVY MÍLE (pořadatel Jičín) 
K.Březina, H40 2. P.Pachner. D70 2. Z.Šaffková, H50 2. I.Vydra

19. - 20. 8. PĚKNÉ PRÁZDNINY V ČESKÉM RÁJI 
(pořadatel Turnov, prostor Branžež) 
D14 9. A.Březinová, D16 9. B.Lipenská, D18 1. K.Matyášová, D21A 
1. K.Kašková, D21C 2. J.Kubátová, D40 6. B.Lankašová, H50 8. 
I.Vydra, H65 6. R.Kaška, H75 4. R.Smetana
                                      Eva Kašková, OK CHA

2. VÍCEDENNÍ ETAPOVÉ ZÁVODY
Léto nabízí orienťáckému národu téměř každý víkend spoustu 
vícedenních etapových závodů po celé republice, kde se schází 
kolem tisíce lidí, kdy se nejen závodí, ale kempuje, poznávají krásy 
krajiny,avšak hlavně je to o setkávání, „poklábosení“ se stejně 
naladěnými lidmi (záběr z Czech Tour). Některé závody se vyhlašují 
po jednotlivých etapách, u těch druhých se sčítají časy na závěr. 
Uvádíme pouze ty akce, na kterých si členové našeho klubu 
zazávodili. Z výsledků vybíráme jen medailová a výborná umístění.
1. - 3. 7. SANDSTONES (pořadatel Doksy, prostor Okna u Doks)
D50A 7. P.Pavlíková, D65 7. A.Ševčíková, H50A 3. I.Vydra, 
H65 5. R.Kaška
16. - 17. 7. CZECH TOUR (pořadatel Jablonec n/N.,  Josefův Důl) 
Sobota dopoledne / krátká trať 
D14A 6. A.Březinová, D21A 2. K.Kašková, D21B 5. B.Ježková, D35B 
7. E.Lipenská, D45A 7. D.Pachnerová, D55A 4. P.Pavlíková, H10L 4. 
A.Lankaš, H16A 5. K.Březina, H45A 8. P.Pachner, H55A 1. I.Vydra, 
H75 2. R.Smetana, HDR 2. V.Lankaš
Sobota odpoledne / krátká trať
D14A 3. A.Březinová, D21A 1. K.Kašková, D35B 7. E.Lipenská, D55A 
5.P. Pavlíková, D55B 1. I.Gorčicová, H10L 3. A.Lankaš, H55A 5. 
P.Gorčica, H65A 8. M.Pavlík, HDR 2. V.Lankaš
Neděle – klasika
D21A 1. K.Kašková, D21B 2. B.Ježková, D35A 3. M.Krtičková, D35B 
6. E.Lipenská(u kontroly), D45B 6. M.Březinová,D55A 8. 
P.Pavlíková, D55B 1. I.Gorčicová, H16A 3. K.Březina, H55A 5. I.Vydra, 
H65A 7. R.Kaška, HDR 2. V.Lankaš

30. - 31. 7. LOKO TOUR (pořadatel Liberec, prostor Bedřichov)
Sobota / klasika
D16 2. B.Lipenská, D21L 7. K.Kašková, 8. K.Matyášová, D40 5. 
B.Lankašová, D50 5. P.Pavlíková, D70 3. P.Vokálová, H10L 1. A.Lan-
kaš, H21K 2. K.Březina, H40 2. J.Březina, H50 3. I.Vydra, H70 6. 
J.Barták, HDR 1. V.Lankaš,T4 4. D.Pachnerová, T6 1. P.Pachner

Norsko 2022
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E.Lipenská I.Vydra

A.Lankaš                                                                  O. Pachner

A. Březinová



Jsem moc rád, že jsme díky skvělým trenérům, kteří byli i o prázd-
ninách ochotni alespoň jednou týdně věnovat svůj čas našim 
mladým nohejbalistům byli schopni pokračovat v rozvoji našeho 
oddílu mládeže. Myslím si,že na našich dětech je vidět obrovský 
posun v práci s balonem i kolektivní činnosti.
Těšíme se na další nové členy a společné sportovní zážitky.

Slávek Sehnoutka

Nohejbalový oddíl nezahálí ani o prázdninách
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Již podruhé od naší pomoci na Moravě se náš oddíl vydal na 20. jovat loňské 4. místo.
ročník nohejbalového turnaje do Dolních Lažan, odkud je jeden ze Kluci se po skvělém výkonu umístili na 3. místě.
skvělých lidí, kteří pomáhali při ničivém tornádu, kde vzniklo naše Chtěl bych jim moc poděkovat za reprezentaci našeho oddílu.
přátelství.                                                                                                Slávek Sehnoutka
Naši borci Antonín Pechočiak, Jan Novák, Lukáš Barcuch jeli obha-

Nohejbalový turnaj v Dolních Lažanech

V sobotu 23. června se chrastavští fotbalisté po dvouleté covidové čekaly tři zápasy, každý se hrál 2 x 20 minut. Zároveň od rána 
pauze opět setkali na fotbalovém turnaji partnerských měst - vydatně pršelo, zvlášť první zápas tak byl pro naše borce velmi 
Chrastavy, Eichstättu, Lwówku a LwówkuŚląskiho.V letošním roce náročný. I když si v turnaji nepřipsali žádnou výhru, shrnul bych 
turnaj hostilo polské město Lwówek.Bezmála pětihodinovou jejich účinkování, jako velmi dobré.Nebýt smůly v posledních dvou 
cestu, na kterou jsme vyrazili už v pátek, jsme si krátili hraním karet zápasech, kdy jednou inkasovali branku na 2:1 v poslední minutě z 
a tmelením party. Po příjezdu nás uvítalo velmi pěkné počasí a tak penalty, a podruhé během prvního poločasu mohli vstřelit 
jsme po večeři (zřejmě kvůli opět se šířícímu Covidu pouze minimálně 4 góly z šancí, které bych fotbalovou terminologií nazval 
balíčkové) společně vypravili na prohlídku města a malé nákupy. více než tutové, mohli slavit pěkné třetí místo. Místo toho však 
Turnaj se konal ve dvou kategoriích, a to U 11 o počtu 6 mužstev, a U přišel trest v podání inkasovaného gólu, na který již nedokázali 
17 o počtu 4 mužstev. Hrálo se na skvěle připravených travnatých odpovědět, a museli se tak smířit s místem čtvrtým.
hřištích, starší chlapci hráli na stadionu s menší tribunou, na které Kategorie mladších žáků se účastnilo celkem 6 týmů (Chrastava, 
byla chvílemi více než bouřlivá atmosféra. Mladší chlapci hráli na Eichstätt I., Eichstätt II., Lwówek I., Lwówek II. a LwówekŚląski). 
tréninkovém hřišti, kde byl rovněž povrch velmi kvalitní. Naši kluci celý turnaj makali, bojovali o každý balón a prostor na 
Hráči z kategorie U 17 měli trochu lehčí výchozí pozici, protože se hřišti, a nebýt smolné porážky s Lwówek I., mohlo mít jejich 
turnaje účastnila pouze 4 mužstva (Chrastava, Eichstätt, účinkování vítězný punc. O konečném pořadí rozhodl závěrečný 
LwówekŚląski a Lwówek), na druhou stranu je však v jeden den zápas, ve kterém Chrastava dlouho vedla. V posledních minutách 

Fotbalový turnaj partnerských měst



se ale týmu Eichstätt I. podařilo vyrovnat, čímž došlo ke shodě vám,Petře Popelínský a Petro Burešová velké díky. V neposlední 
bodů na 1. a 2. místě. Díky lepšímu skóre vyšel z turnaje vítězně řadě bych rád poděkoval všem hráčům nejen za jejich výkony, ale i 
tým Lwówek I. Naši hráči obsadili parádní druhé místo, a třetí za vzájemné povzbuzování při zápasech, kdy ti mladší fandili a 
skončil tým Eichstätt I. Klukům patří velké díky za předvedenou skoro si hlasivky vyřvali při zápasech starších a naopak.
hru, jejich nasazení i to, že na rozdíl od ostatních týmů odehráli                                                                                        Robert Šipula
turnaj jen s třemi borci na střídání. Kluci makali jako tým, zdobily je 
parádní akce a krásné góly. V této kategorii musím zmínit také U 17 (soupiska)
individuální výkony, které týmový výkon podtrhly. Góly jeden za Matěj Pulda, Václav Pelc, Lukáš Hanibal, Tadeáš Ladýř, Martin Kepl, 
druhým z krásných akcí sázel nejlepší střelec turnaje Dominik Štěpán Herrman, Jakub Štork, Miroslav Vlček, Zbyšek Kyca, Samuel 
Matuškovič. V brance nás skvělepodržel Vojtěch Bílek, který si v Valdhans, Tomáš Stejskal, Lukáš Močárko, Antonín Severa, Marin 
závěrečném rozstřelu na pokutové kopy vybojoval i trofej pro Lebeda, Marcel Horňák a Josef Hekele.
nejlepšího brankáře turnaje. Obě individuální ceny tak zůstaly v 
našem teamu.Po turnaji kluky čekalo pěkné vyhlášení vítězů a U 11 (soupiska)
dalších umístění včetně předání individuálních cen a společné Petr Farkas, Ludvík Zíka, Adam Suchan, David Pilař, Vojtěch Bílek, 
grilování. Alex Steklý, Dominik Matuškovič, Ondřej Hovad, Daniel Trojan a 
Celý turnaj hodnotím jako velmi povedený, velké poděkování pak Petr Mazánek.
patří trenérům Josefu Adámkovi, Petru Matuškovičovi a Danielu 
Suchanovi za jejich skvělou práci. Zároveň patří poděkování také Nejlepší střelec – Dominik Matuškovič
pedagogickému dohledu, který nás na akci doprovázel. Takže i Nejlepší brankář – Vojtěch Bílek
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Účast Sokolů na Sokolgym 2022
S ročním zpožděním způsobeným covidem byl v květnu 2022 až po nejstarší generaci v 16 hromadných skladbách. Skladbu pro 
zahájen mezisletový projekt České obce sokolské "Sokolgym muže a ženy „Spějme dál“ od autorky Jariny Žitné, ve které se 
2022". Projekt se uskutečnil ve třech městech, a to v Plzni, Brně a představily stejně jako v Plzni členky chrastavské jednoty, cvičilo 
Pardubicích, kam se „slétli“ Sokolové, ale i cvičenci ostatních na ploše celkem 511 cvičenců.

Všichni opět předvedli skvělé výsledky mnohaměsíčního nácviku. sportovních a tělovýchovných organizací nejen z České republiky, 
Cvičili s nadšením a s velkou vervou a zasloužili si velký obdiv. ale i ze zahraničí. Tento projekt je součástí oslav 160 let od založení 
Poděkování také patří organizátorům celé akce „Sokolgym 2022“. Sokola, které si připomínáme celý letošní rok.

O víkendu 14. - 15. května nás přivítala „Sokolská Plzeň“. Setkání Byly to intenzivně prožité dny, plné radosti z pohybu, ze setkávání a 
sokolů z celé republiky se zúčastnili i cvičenci Sokolské župy ze společných zážitků, kterým předcházely hodiny a hodiny 
Ještědské. Z Liberce jsme pronajatým autobusem vyjeli v pátek v příprav. Ale stálo to zato.   

Domů jsme odjížděli po skončení programu v pozdních odpoledních hodinách a cestou jsme ještě přibrali cvičence z T. J. 
odpoledních hodinách. Slunce na obzoru nás ještě nějakou dobu Sokol Jablonec nad Nisou. V autobuse bylo veselo a cesta příjemně 
doprovázelo, jakoby se ani jemu nechtělo ukončit ten krásný den a ubíhala. Před Prahou však autobus „začal zlobit“ a po zjištění 
my už jsme začali přemýšlet o nácviku a účasti na „Všesokolském závady řidič zkonstatoval, že autobus není pojízdný. Po nějaké 
sletu“, který se bude konat v červenci 2024.    době přijel náhradní autobus, který nás bezpečně dovezl na místo. 
Na závěr nám zbývá už jen poděkovat vedení města za podporu Protože již bylo pozdě večer, ubytovali jsme se a šli spát. V sobotu 
naší sokolské činnosti. Má to smysl.nás totiž čekal v brzkých ranních hodinách hromadný nácvik 

cvičitelka Miroslava Chaloupkováskladby.       
Pořadatelé připravili na oba dny bohatý program. V areálu 
Chvojkových lomů vystoupily folklórní soubory, proběhly zde 
ukázky sportů a byly představeny různé pódiové skladby. Určitě 
také stálo za to prohlédnout si historické centrum Plzně, navštívit 
muzea a odpočinout si v pohostinství u kávy nebo vychlazeného 
pivka.
V sobotu po zkouškách pak program vyvrcholil v Městské hale 
Lokomotiva komponovaným večerním programem s přehlídkou 
hromadných pohybových skladeb. Slavnostního zahájení i celého 
večera se zúčastnila i starostka České obce sokolské paní Hana 
Moučková, dále představitelé města a zástupci pořadatelské župy. 
Po vztyčení vlajek, stužkování sokolských praporů a projevech byl 
program zahájen. Na ploše stadionu se vystřídali cvičenci celkem v 
10 hromadných skladbách. V nich se představili před zaplněnými 
tribunami nejmenší děti, mladší i starší žákyně i žáci, muži a ženy 
všech věkových kategorií. Všichni cvičenci předvedli výsledky 
mnohaměsíčního nácviku a všichni si zasloužili velký obdiv. Členky 
chrastavské jednoty se představily ve skladbě pro muže a ženy 
„Spějme dál“ od autorky Jariny Žitné. Všechny jsme si cvičení užily a 
těšily se na další vystoupení v Brně.
Ale protože nejen pohybem živ je sokol, v neděli při zpáteční cestě 
jsme navštívili Strž ve Staré Huti u Dobříše, kde jsme si prohlédli 
památník „Karla Čapka“.
Druhým městem, kde se konala hlavní část „Sokolgymu“, bylo 
Brno. Tisíce sokolů se slétlo krásný slunečný víkend ve dnech 10. - 
12. června na tradiční akci „Sokolské Brno 2022“, kterého se 
účastnily stejně jako v Plzni členky T. J. sokol Chrastava společně s 
ostatními cvičenci župy Ještědské.  V Brně byl pro nás připraven po 
celý víkend pestrý program. V sobotu jsme mohli shlédnout v hale 
přehlídku pódiových skladeb, zúčastnit se různých sportovních 
akcí, navštívit výstavy se sokolskou tématikou, nebo se svést 
„šalinou“ a obdivovat krásy Brna. Především ale v sobotu 
dopoledne probíhal nácvik skladeb na hřišti T. J. Sokol Brno I. Večer 
na letní scéně hradu Špilberk pak proběhl gala večer „Křídla pod 
Špilberkem“.
  V neděli odpoledne, po generálce celého programu, jsme se 
přesunuli do centra města, odkud vycházel Sokolský průvod 
Brnem. Čelo průvodu tvořili vlajkonoši s prapory zúčastněných žup 
a jednot a účastníci v sokolských a národních krojích. Následovali 
cvičenci jednotlivých skladeb. Celý průvod za doprovodu hudby a 
velkého zájmu veřejnosti procházel ulicemi města. Podél ulic stáli 
náhodní kolemjdoucí, tleskali, pořizovali si fotografie nebo videa, 
malé děti v kočárcích nebo v náručích rodičů nám mávaly. Policisté 
omezováním dopravy dohlíželi na bezpečnost účastníků průvodu.  
Asi po hodině jsme napochodovali na hřiště T. J. Sokol Brno I, kde byl 
připraven komponovaný program „Sokolové Brnu“ s přehlídkou 
hromadných pohybových skladeb. Program byl zahájen vztyčením 
vlajek, projevy představitelů města, České obce sokolské a 
zástupců pořadatelské župy. Poté se na ploše stadionu představilo 
před zaplněnými tribunami na 4 tisíce cvičenců od těch nejmenších 
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Modernizace malorážkové střelnice
AVZO Chrastava modernizuje malorážkovou střelnici. Namísto kla- polohách Josef Rajnoha vystřílel třetí místo a v poloze leže čtvrté 
sických papírových terčů budeme používat nové elektronické terče. místo. Na Mezinárodní mistrovství veteránů se tolik nedařilo, v leže 
Toto zařízení samo vyhodnocuje zásahy. Tyto elektronické terče se Josef Rajnoha obsadil 21. místo a v polohách 6. místo. V 
mohou používat na střelbu z malorážkové pušky (50m), tak Poděbradech se pořádaly tři soutěže a to Potkali se u Kolína, VC 
i na střelbu ze vzduchových zbraní (10m puška, pistole). Tímto se Medvědů a GP Poděbrad. Tady jsme také měli zastoupení - Josefa 
dostáváme mezi nejlépe vybavené střelnic v republice Dmr. Rajnohu, který se umístil od 5. do 18. místa.
8.10.2022 máme v plánu toto zařízení vyzkoušet na Podzimní ceně Zveme všechny občany, kteří si chtějí vyzkoušet v rámci tréninku, 
Chrastavy v LM, SM 60 a 3x20. co to je sportovní střelba, v úterý a ve čtvrtek od 15,00 hodin. K 
V Kontrolním sledovaném závodu v LM 60 leže naše město re- dispozici jsou vzduchové a malorážkové zbraně. Doplňky (rukavice, 
prezentoval Josef Rajnoha. Po třech kolech se umístil na 24. místě z kabáty, dalekohledy a podobně) rádi zapůjčíme. Střelnice je také
55 nominovaných střelců. Na Jarní soutěž Dukly Plzeň z malorážky k dispozici legálním držitelům soukromých zbraní (jen malorážka). 
v poloze leže skončil Josef Rajnoha na 24. místě, v polohách (kleče, Lze se i předem domluvit na termínu, a to na telefonu 725 919 190.
leže a stoje 20ran)vystoupal na nejvyšší stupínek. Na Májové ceně v                                            Josef RAJNOHA, předseda AVZO p.s. Chrastava

Lesní požár je požár, který začne v lese, nebo mimo les ado lesa se rodě nebo na volném prostranství oheň vůbec neroz-
následně rozšíří. Jedná se o nežádoucí hoření zasahující velké dělávejte.
plochyse závažným dopadem na chráněné zájmy, tzn. život, · Ohniště vzdalte nejméně 50 m od okraje lesa a v dosta-
zdraví, majetek a životní prostředí. tečné vzdálenosti od budov a všech dalších hořlavých věcí 
Obecně lze lesní požáry rozdělit na podzemní (šíří se často do (stoh, suché listí, kořeny stromů, větve apod.). 
hloubky kolem kořenů např. proschlém humusu nebo rašeli- · Ohniště bezpečně oddělte od okolního prostředí - např. 
ništích). Pozemní v našich podmínkách se vyskytuje nejčastěji a obložením kameny, obsypáním pískem, vyhloubením 
zasahuje pozemní kryt, tzn. hrabanku, trávu, mech) a korunový 

zeminy a v případě většího ohně oddělte až metr širokým 
(jeho hlavním nebezpečím je vysoká rychlost šíření ve větvích 

pruhem, který zbavte veškerých hořlavin.
stromů). Lesní požáry vznikají působením přírodních živlů (např. 

· K zapálení nebo udržování ohně v žádném případě nepo-blesk, samovznícení), technických nebo technologických závad 
užívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu či (spadlé dráty elektrického vedení nebo poruchy na strojích), ale 
líh.nejčastější příčinnou je nedbalost či úmysl člověka (odhození 

nedopalku, žhářství). · Nachystejte si předem prostředek pro hašení, kdyby se 

oheň vymkl kontrole (hasicí přístroj, dostatek vody, písek, Podle lesního zákona (zákon č. 289/1995 Sb.) je v lesích zakázáno 
hlínu apod.).kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo 

vyhrazená místa a odhazovat hořící nebo doutnající předměty. V · Oheň nenechávejte ani chvíli bez dozoru, a nikdy do něj 
případě porušení zákona může být viníkovi uložena pokuta do výše nevhazujte výbušné předměty.
15 000 Kč. Navíc likvidace lesních požárů je pro hasiče nebezpečná, · Děti nenechávejte u ohniště bez dozoru dospělé osoby.
zdlouhavá, materiálně i fyzicky náročná činnost. · Ohniště řádně uhaste, nejlépe prolijte vodou, popřípadě 
Nejen z těchto důvodů je v lese více než kde jinde potřeba dodr- zasypejte zeminou. Při vašem odchodu se z ohniště nesmí 
žovat základní preventivní zásady chování. kouřit a popel i půda pod ohništěm musí být chladné. 
Hasiči radí: · Pokud se vám přes veškerou opatrnost situace vymkne 

· V lese nikdy nekuřte. kontrole, volejte hasiče prostřednictvím tísňové linky 
· Oheň rozdělávejte jen na vyhrazených místech. 150 nebo 112.
· Za silného větru nebo v období extrémního sucha v pří- kpt. Mgr. Michaela Stará, HZS Libereckého kraje

Hasiči radí občanům: Aby v přírodě nehořelo



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

Mravenčí stezkou na Královku a miniorienťák v Polesí u Rynoltic. Bétel o prázdninách
Stejně jako předchozí roky proběhly dva týdenní tábory, první v V prázdninových měsících červenci a srpnu mnoho aktivit našich 
červenci pro děti prvního stupně ZŠ a druhý začátkem srpna pro klubů pokračovalo, některé bez omezení, jiné v prázdninovém 
starší děti (druhý stupeň ZŠ), oba se moc povedly, počasí přálo, rytmu, některé kluby měly prázdninovou přestávku.
program byl pestrý, děti i vedoucí byli spokojeni.  První červencový týden jsme již tradičně uspořádali mezigenerační 
O prázdninách se také několikrát sešel volnočasový klub pro děti dovolenou ve Střelských Hošticích u Strakonic. Zastoupení měly 
„Molo“, který při dobrém počasí využívá hlavně zahradu.opravdu všechny generace od dvouletých dětí až po seniory zralého 
Senioři nemají prázdniny a tak jejich aktivity probíhaly bez věku v celkovém počtu devadesáti pěti účastníků. Byl to týden plný 
omezení: úterní Veselé procvičování paměti, výlety s hůlkami, výletů, sportu, her, večerních posezení s kytarou a hlavně od-
středeční posezení u kávy i setkání při hraní karetních a jiných her.počinku.
Aktualizace termínu setkávání klubů pro nový školní rok najdete v Po celé prázdniny organizovalo Rodinné centrum Domeček výlety 
průběhu září na našich webových stránkách (www.jbchrastava.cz), pro maminky s dětmi i celé rodiny, zpravidla jedenkrát týdně. První 
děkuje za podporu a těšíme se opět na setkávání v klubech a dalších byl na borůvky na Vísku, pak k Olbersdorfskému jezeru do Ně-
aktivitách Komunitního centra Bétel.                                   Ctibor Veselýmecka, další podél Nisy na Trojzemí, vlakem na transbordér, 
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POLITICKÉ STRANY A HNUTÍ

Vás zve dne 9. září 2022 od 17 hodin na přátelské předvolební posezení 

ČAJ O PÁTÉ do čajovny GALERIE LUMIERE na autobusovém nádraží v Chrastavě 

(bývalé železářství).

ODS Chrastava

Mítinku se zúčastní někteří kandidáti

do Zastupitestva města Chrastavy za ODS

a host – náměstek hejtmana Libereckého kraje

pro školství Ing. Dan Ramzer.

Budeme se těšit na neformální setkání s Vámi! Představíme Vám

náš volební program o uvítáme Vaše nápady a návrhy pro zlepšení kvality života v Chrastavě.

náš host
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VOLEBNÍ PROGRAM ODS CHRASTAVA

DAŇ Z NEMOVITOSTI  

ROZVOJ MĚSTA A VÝSTAVBA

BEZPEČNOST A KLID VE MĚSTĚ   

ŽÍT AKTIVNĚ

MODERNÍ ENERGIE

ČISTÉ A ATRAKTIVNÍ MĚSTO

 Budeme usilovat o snížení místního koeficientu daně z nemovitostí

   Podpoříme rozšiřování inženýrských sítí (např. kanalizace)

   a výstavbu chodníků v dalších navazujících lokalitách  města / Budeme podporovat soukromé aktivity

   při budování nové bytové výstavby v souladu s územním plánem / Budeme podporovat postupnou

   kvalitní rekonstrukci městského zdravotního střediska

Chceme Městskou policii Chrastava jen v Chrastavě / 

   Měření rychlosti radarem v problémových místech ve městě / Podpoříme snížení rychlosti 

   pro automobily v některých obydlených částech města

   Budeme usilovat o navýšení Grantu na podporu rozvoje kulturní, sportovní, spolkové

   činnosti a cestovního ruchu / Budeme aktivně spolupracovat se seniory v oblasti celoživotního 

   vzdělávání a komunitních aktivitách 

   Budeme usilovat o zpracování dlouhodobé energetické koncepce města 

   s cílem snížení nákladů pro koncové uživatele za použití čistějších technologií a obnovitelných zdrojů 

 Podpoříme rozmístění kontejnerů na bioodpad v okrajových 

   částech města / Podpoříme vytvoření nové koncepce,  revitalizaci a rozšíření městského muzea / 

   Podpoříme rozšíření Muzea historické hasičské techniky POCTIVÝ PŘÍSTUP

POCTIVÁ PRÁCE

ROZUMNÁ ŘEŠENÍ
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Kandidáti Starostů pro Liberecký kraj na starostu, místostarostu, radní a předsedy výborů  
Vážené Chrastavanky, vážení Chrastavané.  ulici, kdy získání dotace byl ne malý, ale velký zázrak. A pak 
Dovolujeme si Vám tímto představit kandidáty na čelných místech konečně rozseknout věc, kterou žijí Chrastavané desetiletí a sice 
kandidátky Starostů pro Liberecký kraj, respektivě se představí naše koupaliště, které od povodní mělo nevyhovující vodu. Právě v 
sami. Zároveň uvádíme personální cíle, kterých chceme dosáhnout, těchto dnech se dokončuje koupaliště zcela nové, sice malé, leč v 
o které usilujeme. O tom, zda se tyto cíle podaří splnit, však luxusním nerez provedení, napájené pitnou vodou, které vydrží 
rozhodnete pouze Vy voliči. Nejsou to cíle nijak malé, ba naopak. dalších sto let.        
Posuďte sami: Velmi si vážím toho, že mě jak chrastavští kolegové tak hnutí Sta-

rostové pro Liberecký kraj nominovalo jako lídra kandidátky v Chra-
Kandidát na starostu města – Michael Canov. Aby mohl být tento stavě i pro komunální volby 2022.  Ale samozřejmě vím, že sám 
cíl splněn, je základní podmínka jasná a tou je vítězství v těchto bych nemohl uspět nejen ve volbách, ale ani při následné správě 
komunálních volbách. města. Proto jsem velmi rád, že se nám podařilo sestavit tým 21 lidí 

(19 kandidátů a 2 náhradníci), zčásti současných členů zastupi-
Kandidát na místostarostu města – Robert Šipula. Zde je základní telstva, zčásti nováčků, kteří dle mého názoru dokáží kvalitně 
podmínka ještě těžší a je opravdu mimořádně náročná. Tou pracovat v zastupitelstvu, pokud do něj budou zvolení, po celé 
podmínkou je absolutní vítězství tzn. zisk většiny mandátů ze následující volební období a kteří budou mojí oporou.
všech tj. minimálně 10 z 19. To se nám v minulosti podařilo jen Jedním z největších úkolů, které nás v Chrastavě čekají je zvládnutí 
jednou jedenkrát a sice v roce 2018. Je sice pravdou, že post energetické krize. Připravujeme novou energetickou koncepci, 
místostarostky jsme získali i při 8 (v roce 2010) resp. 9 mandátech která si snad poradí s energetickými problémy  s plynem a s dalšími 
(v roce 2014), ale to bylo jen díky souhlasu koaličních partnerů, na komoditami.     
což spoléhat v žádném případě nelze. Dle volební matematiky je ke Chrastavská škola se skládá ze tří budov a samostatné  budovy 
splnění tohoto cíle nutný co nejvyšší počet tzv. velkých křížků (kdy školní jídelny. Všechny jsou buď po rekonstrukci nebo dokonce 
volič zaškrtne jen jedním křížkem nahoře celou kandidátku), tím relativně nové (školní jídelna), budova školy v Revoluční ulici však 
totiž voliči udělují maximální počet 19 hlasů a zvyšují tak naději na na rekonstrukci čeká.  Přes velké problémy, které způsobuje 
vyšší počet mandátů.    současný růst cen, je mým cílem její rekonstrukci realizovat. 

Mimochodem nikdo této budově neřekne v Chrastavě jinak než „U 
Kandidát na předsedu finančního výboru – Aleš Trpišovský. soudu“. Je to proto, že tam kdysi skutečně soud byl, v době, kdy byla 
Ředitel školy je předsedou finančního výboru již 20 let od roku Chrastava soudním okresem. 
2002. A svojí práci vykonává dobře. Náš úspěch ve volbách Ale úkolů nás čeká samozřejmě celá řada. Například  i v dalších 
samozřejmě zvyšuje pravděpodobnost, že bude moci ve své prácí letech finančně náročná péče o zdravotní středisko. Chceme též 
pokračovat. spolupracovat s ministerstvem dopravy týkající se  revitalizace 

vlakového nádraží. Velkým naším úkolem je také realizace 
Kandidáti na členy rady města – Zita Václavíková a Roman Valeš. vodovodu v Horním Vítkově. To, že toto vůbec bude možné, je 
Oba dva již v radě města pracovali. V tom, aby mohli pokračovat je zásluhou česko-polské dohody ve věci dolu Turów.   
opět zcela zásadní veliký úspěch ve volbách. K tomu, a zde se již Po snad již překonaném šíleném období covidu chceme opět naplno 
opakujeme, je opravdu potřeba co největší počet tzv. velkých rozvinout veškeré kulturní i sportovní akce konané na území města. 
křížků, abychom získali co největší počet mandátů. Chceme, aby Chrastava opět žila. 

Starostové pro Liberecký kraj v Chrastavě jdou do komunálních 
Kandidáti na předsedy osadních výborů – Helena Kačenová a voleb s komplexním, náročným, ale zároveň realistickým 
Miroslav Balcar. K tomu, aby oba své posty obhájili, sice není ze programem.  To, zda bude moci být realizován, však záleží již 
zákona nutná podmínka stát se členy zastupitelstva, ale pro osadní výhradně na Chrastavanech.  Věříme, že uspějeme.“   
výbory samé je více než vhodné, aby jejich předsedové členy 
zastupitelstva byli.  Bc. Robert Šipula – kandidát na místostarostu města
        (nar. 23.03.1984, bez politické příslušnosti, státní zaměst-
Ing. Michael Canov – kandidát na starostu města nanec)
(nar. 10.12.1960, člen politického hnutí Starostové pro Li- „V Chrastavě bydlím celý svůj život a 
berecký kraj, starosta města, senátor PČR) jsem zde nadmíru spokojený. Město je 

úchvatné, jak svou historií, lokalitou a 
„V roce 1994 jsem se stal místosta- lidmi, kteří tu žijí. Pokud by Vás 
rostou, od roku 2002 jsem starostou. zajímalo něco málo o mně, tak to 
Nevím, jestli jsem přírodní úkaz nebo vezmu ve zkratce, abych čtenáře příliš 
nějaký vyšinutý jedinec, ale u mne, nenudil. 
alespoň mám takový pocit, nefunguje Vystudoval jsem Právní akademii v 
syndrom vyhoření. Naopak mě práce Liberci a následně i Policejní akademii 
stále baví, zajímá a naplňuje. A možná v Praze. V současné době pracuji na 
s časem a věkem stále více a více. pozici vyšetřovatele na Oddělení 
Z právě končícího období si dovoluji hospodářské kriminality v Liberci. 
vyzdvihnout, že se nám podařilo Zároveň působím v zastupitelstvu a 
převzít do vlastnictví budovu zdravot- radě města, čímž jsem pocítil o to větší 
ního střediska, vybudovat tam výtah a zodpovědnost nad děním v našem 
již provést řadu rekonstrukcí. Jsem též městě a doufám, že alespoň většina 
velmi rád, že se podařilo realizovat mých spoluobčanů je s naší prací spokojena. Na druhou stranu 
zbrusu novou kanalizaci ve Vítkovské vnímám i negativní podněty, které jsou a vždy budou. Žijeme v de- 
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mokratické době a jak já říkám, co člověk, to názor. Zároveň je jasné, Roman Valeš  - kandidát na člena rady města
že lidé mají různé potřeby ke spokojenosti, které se nám snad dařilo (nar. 23.10.1987, bez politické příslušnosti, digital strategist 
v co největší míře naplnit, byť jsme prošli těžkým obdobím, které a trenér fotbalové mládeže)
zužoval převážně COVID-19. Nyní snad utichne i válka na Ukrajině a „Jako Chrastavanu, který žije v Chra-
nastane pro nás všechny klidnější a pohodovější období. stavě od narození, má v Chrastavě 
Právě to, jak jsou občané města s jejich „vedením“ spokojeni celou svou rodinu a od roku 2010 se 
ukážou právě volby, které se dají nazvat zúčtováním za předchozí věnuje rozvoji společenských aktivit 
roky. Za sebe mohu říci, že jsme se opravdu snažili udělat vše k (především jako trenér dětí a mlá-
příjemnému, pohodovému a kulturně rozmanitému životu v našem deže), mi nikdy nebylo dění v našem 
městě. Do budoucna je stále na čem pracovat, zlepšovat a městě lhostejné. 
modernizovat, na čemž bych se chtěl i nadále podílet.“ Proto si vážím možnosti přivádět k ži-

votu i tady u nás témata, která mi jsou 
Mgr. Bc. Aleš Trpišovský blízká i díky mému zaměstnání na 
– kandidát na předsedu finančního výboru Technické univerzitě v Liberci, kde 
(nar. 19.12.1962, bez politické příslušnosti, ředitel školy) mám na starosti online komunikaci a 

„Přestože jsem se narodil v Liberci, propagaci.
celý svůj dosavadní život jsem prožil v Mými prioritami v práci pro město jsou 
Chrastavě, a proto se cítím být právě jednodušší, vstřícnější a 
„rodilým Chrastavanem“. otevřenější komunikace, digitalizace a využívání všech dnes již 
Zdravé životní prostředí, kvalitní standardních technologií. 
služby pro občany, rozsah občanské Leccos už se v této oblasti podařilo. Například nastavit a spustit 
vybavenosti, rozvoj místní ekono- online přenosy zastupitelstev tak, aby každý, i ten kdo se nemůže 
miky, dostupnost školských zařízení - dostavit osobně, měl možnost zastupitelstvo sledovat. 
to jsou jen některé z charakteristik, Tedy sledovat rozhodnutí a aktivitu těch, které volí.
které by mělo mít každé město. Dále například digitalizace komunikace mezi vzdělávací institucí a 
Nejinak je tomu i v Chrastavě. Proto se rodičem. Tak aby rodič měl možnost získat informace i jinak než z 
domnívám, že investiční akce a nástěnky nebo webu. Protože například informace v podobě 
realizované projekty v uplynulých notifikace na telefonu je rychlá a efektivní.
obdobích byly právě těmi správnými Z dosud nedodělaných (a věřím, že ne na dlouho) zlepšení v rámci 
kroky. Další směřování v rozvoji naší komunikace je renovace chrastavského webu. Měl by být 
našeho města tak vidím v dokončení přehlednější, reprezentativnější, měl by splňovat všechna 

již započatých a v realizaci nově připravovaných akcí s maximální bezpečnostní kritéria a je potřeba ho propojit s dalšími kanály, jako 
podporou dotačních programů. jsou sociální sítě. 
Jako ředitel základní školy, bych rád za všechny povedené projekty Právě na sítích by měla probíhat pravidelná komunikace jak 
z minulého období, uvedl rozsáhlou rekonstrukci budovy školy ve směrem k občanům, tak od občanů k radnici s jasně danými a 
Školní ulici, která se nyní může pyšnit moderním a motivujícím předem vytyčenými cíli a povinnostmi správce sociálních sítí. I to 
vzdělávacím prostředím. Ještě více by si obdobnou rekonstrukci bude můj cíl. 
zasloužila budova v Revoluční ulici. Je to taková naše „popelka“ a Na práci radního mě však baví také setkávat se s tématy, která mi z 
přitom právě touto budovou, kde jsou 1. a 2. třídy, projdou všechny pohledu mé profese nejsou až tak blízká. Proces porozumění nové 
chrastavské děti.  problematice a její konzultace s relevantními odborníky je pro mě v 
Vážení spoluobčané, pokud dostanu vaši důvěru, budu se snažit, práci radního vždy velmi obohacující.
aby Chrastava byla i nadále městem, ve kterém stojí za to žít celý Nacházet přínosy pro naše město, hledat nové možnosti a řešení je 
život.“ vždy výzva, které se chci věnovat i v dalším volebním období. Pro 

obyvatele Chrastavy, pro sebe i pro naše děti.
Zita Václavíková – kandidátka na členku rady města Budu rád za vaši podporu.“ 
(nar. 13.08.1954, členka politického hnutí Starostové pro 
Liberecký kraj, místostarostka města) Helena Kačenová – kandidátka na předsedkyni osadního výboru

(nar. 22.10.1984, bez politické příslušnosti, 
Medailonek paní Zity Václavíkové byl učitelka, lektorka hudební školy)
představen již v minulém čísle 
Chrastavských listů. Medailonek paní Heleny Kačenové byl 

představen již v minulém čísle Chra-
Slovo starosty: „Paní Zita Václavíková stavských listů. 
byla mojí nejbližší spolupracovnicí na Slovo starosty: „Paní Helena Kače-
pozici místostarostky plných 12 let. nová převzala předsednictví v osad-
Byly to plodné roky spolupráce. Paní ním výboře Andělská Hora po paní 
Zita vykonala na radnici obrovské Věře Čermákové v minulém volebním 
množství práce a já ji za to chci ze srdce období. Evidentně jí tato nelehká 
poděkovat. Paní Zita se sice rozhodla, práce baví a dělá jí ráda. Bylo by jenom 
že již nadále nebude usilovat o zno- dobře, kdyby i v následujícím období 
vuzvolení na pozici místostarostky, mohla v této práci pokračovat.“ 
ale bude usilovat o to, aby mohla i na-
dále pokračovat v práci členky rady 

města. A to je dobře, to jsem moc rád.“
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Miroslav Balcar – kandidát na předsedu osadního výboru 
(nar. 28.02.1959, bez politické příslušnosti, OSVČ)

„Vážení spoluobčané města Chrastavy, jmenuji se Miroslav Balcar a jako nezávislý kandiduji za stranu 
Starostové pro Liberecký kraj.
Pokud bych byl zvolen do Zastupitelstva města Chrastavy, tak bych rád pracoval nejenom pro Vítkov, kde 
bydlím, ale pro všechny občany našeho města.
Domnívám se, že  jsem snad již něco ze života pochytil, co by se dalo použít při práci v zastupitelstvu, aby ta 
byla co nejvíce konstruk-tivní, efektivní a hlavně pro rozvoj a život v Chrastavě.“

https://slkchrastava.cz/
https://www.facebook.com/SLKChrastava
slkchrastava@seznam.cz 
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Vážení spoluobčané, vážení obyvatelé města Chrastava.  
Dovolujeme si jmenovitě představit 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, členka 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, nar. 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

Chrastava dne  16.08.2022               Kandidáti SLK Chrastava 

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

FB  https://www.facebook.com/SLKChrastava

    

Kandidáti SLK Chrastava
pro komunální volby 2022
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SLK Chrastava - Volební program 2022 – 2026

Naše priority:

Náš cíl:

Naše motto: 

Programová prohlášení:

https://slkchrastava.cz/, https://www.facebook.com/SLKChrastava , slkchrastava@seznam.cz 

Podpora a spolupráce se školami a školskými zařízeními
Kvalitní a dostupná zdravotní péče
Podpora sociálních služeb, veřejné dopravy a služeb ostatních
Bezpečnost ve městě
Péče o životní prostředí 

1. Zlepšení technického stavu školních budov, renovace jejich interiéru, lepší vybavenost zahrad mateřských škol,
                      nové školní hřiště ve Vítkově
2. Snaha o rekonstrukci budovy základní školy v Revoluční ulici
3. Další postupná renovace budovy zdravotního střediska
4. Podpora ambulantní i terénní pečovatelské služby, podpora charitního domova pro seniory Domova sv. Vavřince 
5. Rozvoj kultury a sportu ve městě, podpora aktivit pro seniory a rodiny s dětmi
6. Rozšíření, rekonstrukce a opravy dětských hřišť a parků, nově utvářený prostor pod hasičským muzeem
7. Finanční a mediální podpora místních spolků a zájmových organizací, finanční pomoc TJ Spartak s vybudováním
                      tenisového kurtu
8. Pořádání kulturních a společenských akcí: Chrastavské slavnosti, koncerty, vánoční trhy, rozsvěcení vánočního
                      stromu, Mikulášská nadílka, Vavřinecká pouť, městské plesy
9. Snaha o zajištění pravidelného veřejného bruslení na městském kluzišti v zimních měsících
10. Maximální využití nově zrekonstruovaného areálu koupaliště pro akce rodin s dětmi
11. Zajištění bezpečnosti ve městě ve spolupráci s městskou policií a Policií České republiky, důraz na prevenci
                      kriminality
12. Podpora chrastavského Sboru dobrovolných hasičů
13. Spolupráce na plánované rekonstrukci vlakového nádraží
14. Využívání "fondu voda" (budování čističek odpadních vod) a "fondu fasáda" (opravy fasád, oken, střech)
15. Efektivní třídění odpadů
16. Obnova a údržba komunikací 
17. Řádná péče o městské objekty, památky a podpora bydlení (nové lokality)
18. Zpracování nové energetické koncepce  
19. Spolupráce s občany a rozvoj okrajových částí města (Andělská Hora, Vítkov, Víska, Vysoká)
20. Rozvoj spolupráce v oblasti kultury, školství a sportu s partnerskými městy Eichstätt v Bavorsku a Lwówek Śląski 
                       v Polsku
21. Rozvoj všech komunikačních kanálů města, tradičních (Chrastavské listy, rozhlas, informační tabule), moderních
                      (uživatelsky příjemné webové stránky, YouTube, Facebook, Instagram, TV Chrastava) i nově vytvořených
                      (podcasty, live přenosy). Jejich správa, údržba a aktuálnost
22. Transparentní zveřejňování hospodaření města a všech jeho subjektů
23. Podíl na pomoci jiným městům, obcím a zemím, zasaženým živelnou pohromou, katastrofou či válkou, jako nyní
                       napadené Ukrajině a jejím občanům  
24. Chránit zájmy města za všech okolností

Pokud vás náš program zaujal a měly byste zájem znát ho i detailněji, tak připomínáme, že podrobný program jsme již zveřejnili
v květnovém čísle Chrastavských listů a je zveřejněn též na našich webových stránkách na adrese
 https://slkchrastava.cz/volebni-program-2022/ . Taktéž můžete upozornit na to, co vám v našem programu chybí, čím byste 
ho doplnili a obohatili. Stačí napsat na e-mail slkchrastava@seznam.cz , který obdrží všichni kandidáti.    

          Starostové pro Liberecký kraj                                                                                                 V Chrastavě dne 16. srpna 2022

Informovat a naslouchat v maximální možné míře občanům a být otevřeni jejich potřebám a názorům

"Město, kde se dobře žije."

Vážení spoluobčané, opětovně Vám předkládáme náš volební program pro období 2022 – 2026. 
V případě volebního úspěchu se jej budeme snažit úspěšně plnit.  
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Starostové pro Liberecký kraj zvou všechny zájemce
na předvolební mítink, 

který se koná  ve 

Všichni naši kandidáti jsou připraveni se setkat se všemi cílenými i náhodnými návštěvníky,  podiskutovat a zodpovědět zvídavé, 
příjemné, ale i komplikované či nepříjemné dotazy.  

Naše kandidátka Zdeňka Močárková, která je majitelkou a vedoucí lékárny, všem zájemcům změří tlak (možno i zvlášť před dotazem a 
po odpovědi ) a poskytne rychlé lékové poradenství.  
Náš kandidát Vojtěch Škarýd, který je profesionálním kadeřníkem, navíc rád zájemce přímo na místě ostříhá. 
Naši kandidáti Robert Šipula a Martin Urban budou vydávat předvolební guláš. 
Naše kandidátka Zita Václavíková bude celou akci moderovat. 
A možná bude i nějaké překvapení……. 
 
Všichni jste srdečně zváni !!! 

Vaši kandidáti z kandidátky Starostové pro Liberecký kraj - kandidátka č. 2
Michael Canov, Roman Šipula, Aleš Trpišovský, Zdeňka Močárková, Renata Šimíková, Zita Václavíková, Roman Valeš, David Just, 
Helena Kačenová, Miroslav Balcar, Věra Smolová, Pavel Neubert, Dušan Ramírez, Vojtěch Škarýd, Adéla Bednářová, Markéta 
Sochorová, Petr Čálek, Šimon Dvořák, Martin Urban, Danuše Husáková, Miloslava Šírová.

středu 21. září od 15 do 17 hodin na náměstí 1. máje. 

POLITICKÉ STRANY A HNUTÍ

Mítink i s předvolebním gulášem
STAROSTOVÉ PRO LIBERECKÝ KRAJ

Jak volit Starosty pro Liberecký kraj?

Volební matematika

1) Doporučení pro ty, kteří chtějí, aby Starostové pro Liberecký kraj Jedním křížkem označit kandidátní listinu Starostové pro Liberecký 
kraj a k tomu křížky pro kandidáty z jiných stran (čím méně, tím lépe získali co největší počet mandátů, pozici starosty, místostarosty  a 
pro nás).dalších míst v radě:

3) Doporučení pro ty, kteří nám sice fandí, ale je pro ně prioritní si 
zakřížkovat všech 19 kandidátů napříč volebními stranami. 
Zakřížkovat si svých 19 favoritů. Čím více jich bude na naší kandi- 
dátce, tím lépe pro nás.

Jedním velkým křížkem nahoře označit kandidátní listinu č. 2 
4) Doporučení pro ty, kteří fandí jiné volební straně, ale některým z Starostové pro Liberecký kraj. Tzn. 19 hlasů a šance na maximální 
nás také. Jedním křížkem označit jinou kandidátní listinu a k tomu 

počet mandátů.
křížky pro kandidáty z naší kandidátky (čím více, tím lépe pro nás).

2) Doporučení pro ty, kteří sice chtějí, aby Starostové pro Liberecký Děkujeme za každý hlas dle výše uvedených variant. 
kraj získali pozici starosty a dalších míst v radě, ale velmi jim záleží i 
na zisku mandátů některých osobností na jiných kandidátkách. 

1) Sečte se počet hlasů pro každou stranu mandát zastupitele. Tzn., že daná strana dostane tolik mandátů, 
Počet hlasů se rovná základnímu volebnímu číslu, další čísla jsou kolik se jejich čísel vešlo do 19 největších čísel.
základ/2, základ/3, základ/4, základ/5, základ/6, základ/7 atd. 
Příklad – strana dostane 100 hlasů jako celek (jeden velký křížek 3) Kandidáti se v dané volební straně seřadí. 
u strany) = 1900 hlasů (100 x 19), dále 100 hlasů jako celek, ale Základní pořadí je takové, jaké je na kandidátce. Dopředu však 
přitom průměrně 5 křížků dostanou kandidáti jiné volební strany přeskakují kandidáti, kteří získali min. o 10 % víc křížků než je 
= 1400 hlasů [100 x (19 – 5)] a dále 700 křížků u jednotlivých průměr na dané kandidátní listině. 
kandidátů = 700 hlasů. Celkem strana získala 4000 hlasů (1900 + Příklad – Ve výše uvedeném příkladě strana získala 4000 hlasů, 
1400 + 700). Volební čísla jsou: 4000, 2000 (4000/2), 1333 tzn. průměr činí 211 hlasů (4000/19). Nahoru skáče kandidát, který 
(4000/3, 1000 (4000/4), 800 (4000/5), 667 (4000/6), 5714 získal 232 hlasů (211 x 1,1). 
(4000/7), 500 (4000/8), 444 (400/9), 400 (4000/10)…..atd. Pozn. pokud někdo dá křížek celé kandidátce, dává tím hlas 

každému jednotlivému kandidátovi.
2) Volební čísla od všech tří kandidujících stran se seřadí 
od největších po nejmenších. 
19 největších čísel ze všech tří kandidujících stran znamená Starostové pro Liberecký kraj 
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Občané městu, město občanům (OMMO)
Komunální volby CHRASTAVA 23. - 24. 9. 2022
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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.“

Občané městu, město občanům (OMMO)
VOLEBNÍ PROGRAM

Za OMMO David Röbisch a Mgr. Karel Řehák
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Občané městu, město občanům (OMMO)
O co nám jde a proč?

Občansko politické hnutí v Chrastavě

V CHRASTAVĚ NASTAL ČAS ZMĚN,

KANDIDÁTI OMMO JE MYSLÍ VÁŽNĚ A ODPOVĚDNĚ

Dovolte nám předložit následující zamyšlení před volbami do Chrastava za posledních dvacet let přišla o většinu dostupných 
Zastupitelstva města Chrastava konaných ve dnech 23. a 24. služeb pro občany, ať už se jedná o kanceláře různých služeb, 
září 2022, v jehož duchu bychom chtěli odvíjet vlastní snažení, bank, ale i drobných živností, například prodejců obuvi, 
jak některé věci v našem městě zlepšit. domácích potřeb a dalších.

Stejně tak se do Chrastavy nehrne příliš podnikatelů včetně Po důkladném zvážení a s upřímnou otevřeností si myslíme, že 
farmářů se svými produkty. Na místě je zcela určitě změna občan by měl být v prvé řadě objektivně informován. To je také 
přístupu a tvorba podmínek k provozování těchto služeb.

základní vize naší práce. 
Co způsobí drobným živnostníkům výstavba dalšího obchodního 

V posledních letech se informovanost občanů odvíjí tzv. domu ve středu města? Asi se nikdo nezamyslel nad ohrožením 
maximálně pozitivně, o problémech a neúspěších se ale již zbytku malých obchůdků v okolí, pro které je takový záměr více 
neinformuje, což poněkud zkresluje celkový obraz o stavu než jen konkurencí, je to devastace. 

A nejde jen o dlouhodobý boj, jako v případě zbourání „kováku". města. Pro ilustraci uvedeme několik příkladů.
Škoda, že se vedení města v minulosti nezamyslelo nad koupí Je udivující a zarážející, jakým způsobem se vedení města na čele 
tohoto multifunkčního domu, kde mohly být služby, prostory pro se starostou staví na stranu občanů, když např. nechalo bez 
plesy a jiné společenské události. Za úvahu stojí i startovací byty zábran postavit továrnu se skladovací plochou hned vedle 
pro mladé a seniory s kompletním sociálním zázemím. mateřské školy uprostřed města, kde je obrovský provoz. Je 
Za další zmínku stojí dlouhodobá energetická koncepce města. třeba připomenout, že navzdory protestům občanů. Na druhou 
Až krize v oblasti trhu s energiemi ukazuje, že ti, co již v minulosti stranu město razantně odmítá výstavbu bytového domu na 
uvažovali o alternativních zdrojích, měli pravdu, přičemž dodnes sídlišti. 
tyto záměry narážejí na neochotu ke změnám. Inspirace z jiných Při různých investičních akcích se posouvají termíny prací a jejich 
míst ČR a zahraničí přitom hovoří o tom, že alternativní zdroje ukončení omezující občany. Nikdy se však při předávání 
mohou v případě výpadků na trhu s energiemi občanům dobře neopomene velkolepá prezentace vedení města. Příkladem 
posloužit.může sloužit rekonstrukce koupaliště, které se potom rychle 
Jako hnutí pro občany vás chceme ujistit, že se na nás můžete napouští pitnou vodou namísto vodou z vrtu, a to i přesto, že to 
spolehnout v úsilí o změny a jejich prosazování v Chrastavě. A to způsobí problémy lidem s dostatkem právě pitné vody ve 
vždy s respektem k dobrým zkušenostem, slušnosti a selskému Sportovní ulici. Co je jistě k zásadní úvaze a volá po změně, že se 
rozumu, a především k názorům a potřebám lidí.koupaliště pitnou vodou nepřetržitě také dopouští. A aby se 

nečekalo, tak se přiveze i předpěstovaný trávník. Koncepčně 
přitom není řešeno parkování a objízdná trasa přes Sportovní 
ulici do Vítkova a Václavic. To jen dokresluje chaos při řešení 
investičních akcí, což změnila až spousta urgencí ze strany 
obyvatel.
Minulé zastupitelstvo dvakrát zamítlo snahu starosty o 
výstavbu kluziště, protože z pohledu správného hospodáře 
nikdo nechtěl „vyhodit oknem“ 1. 650 000 Kč z rozpočtu města. 
Současné zastupitelstvo s většinovým zastoupením SLK 
schválilo hned na prvním zasedání výstavbu tohoto „kluziště" za 
cenu převyšující 2. 000 000 Kč bez jakýchkoli připomínek. Každý 
občan si udělá obrázek, zda šlo o správné rozhodnutí.
Zvýšení koeficientu daně z nemovitostí, které se dotklo hlavně 
podnikatelů, asi nebylo nejlepším krokem. Pro obyvatele a 
podnikatele to fakticky bylo jen „hozením klacků pod nohy“ v 
podobě zvýšení životních nákladů na podnikání. Škoda, že pro 
toto zvýšení zvedli ruku i kolegové, kteří se v předvolebních 
slibech vyjadřují proti.
Z takto získaných prostředků do městské pokladny přitom není 
vidět, byť minimální posun k lepšímu a kvalitnějšímu životu v 
Chrastavě, čehož se město pod tímto vedením sotva dočká.

OMMO CHRASTAVA

Volte

David Röbisch
lídr kandidátky

OMMO

3
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Občané městu, město občanům (OMMO)
Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva města Chrastavy,

konaných ve dnech 23. a 14. září 2022

Občansko politické hnutí v Chrastavě

1. Röbisch David, 52 let, OSVČ, Dolní Chrastava, člen Občané městu, město občanům

2. Mgr. Řehák Karel, 56 let, školní speciální pedagog, učitel, Horní Vítkov, člen Občané městu, město občanům

3. Mgr. Povýšilová Veronika, 46 let, učitelka ZŠ, Chrastava, bez politické příslušnosti

4. Trögler Martin, 57 let, státní zaměstnanec, Chrastava, bez politické příslušnosti

5. Pěch Pavel, 64 let, OSVČ, Dolní Vítkov, bez politické příslušnosti

6. Ing. Böhm František, 32 let, jednatel společnosti, Chrastava, bez politické příslušnosti

7. Suchomel Martin, 57 let, montér Gasnet, Chrastava, bez politické příslušnosti

8. Mgr. Rožcová Kateřina, 48 let, zástupkyně ředitele ZŠ, Chrastava, bez politické příslušnosti

9. Klust Jan, 52 let, OSVČ, Chrastava, bez politické příslušnosti

10. Bc. Brodská Nikola, 25 let, učitelka MŠ, Andělská Hora, bez politické příslušnosti

11. Valeš Petr, 54 let, OSVČ, Chrastava, bez politické příslušnosti

12. Mgr. Skalická Radka, 35 let, učitelka ZŠ, Chrastava, bez politické příslušnosti

13. Bc. Polák Vojtěch, 25 let, student VŠ stavební, Dolní Vítkov, bez politické příslušnosti

14. Krčková Romana, 54 let, jednatel – ekonom spol., Chrastava, bez politické příslušnosti

15. Bc. Popelínský Petr, 27 let, učitel ZŠ, Andělská Hora, bez politické příslušnosti

16. Tůmová Monika, 48 let, pokojská, Vysoká, bez politické příslušnosti

17. Rajnoha Josef, 66 let, důchodce, Chrastava, člen Komunistická strana Čech a Moravy

18. Viková Radmila, 51 let, OSVČ, Chrastava, bez politické příslušnosti

19. Pilař Miloslav, 71 let, důchodce, Chrastava, člen Česká strana sociálně demokratická

N1 Vik Lukáš, 33 let, státní zaměstnanec, Chrastava, bez politické příslušnosti

N2 Kašík Petr, 56 let, skladník, Dolní Vítkov, bez politické příslušnosti

INZERCE

PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek 

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

Maranska.

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

Prodej: 24. 9., 22. 10. a 13.11. 2022
Chrastava  –  parkoviště u tržnice  –  13.05  hod.

Výkup králičích kožek – cena dle poptávky.

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

www.drubezcervenyhradek.cz
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Historie – Vzpomínky na minulost – září 2022
Areál s fotbalovým hřištěm ve Sportovní ulici nestál odjakživa. 
Sportovní nátura obyvatel našeho města tu však odjakživa byla. 
Cesta k vlastnímu hřišti ale byla zdlouhavá.
Německý tělovýchovný spolek – der Deutsche Turnverein Kratzau - 
jako mnoho dalších na území města, vznikl už v 19. století, roku 
1862, a cvičil hlavně venku. Využíval také prostory hostinců a ještě 
později pak novou školní tělocvičnu. Již v roce 1882 členové spolku 
založili finanční fond s vidinou vlastního hřiště a jeho zázemí.  Roku 
1896 získali pozemek v lokalitě zvané Ve Střeleckých zahradách. 
Jeho část však odprodali roku 1907 na stavbu budovy okresního 
soudu (dnes budova ZŠ v Revoluční ulici čekající na rekonstrukci). 
Zbytek pozemku se tím ale stal pro hodnotné hřiště se zázemím 
malým.
V roce 1925 se naskytla příležitost ke koupi pozemků o 
rozloze16.280 metrů čtverečních v místě dnešního fotbalového 
hřiště a zároveň možnost původní pozemek prodat stavební firmě 
pro výstavbu rodinných domů. Pozemek ve Sportovní ulici byl 
zakoupen, stál tehdy 44.000 korun. Záhy se podařilo dokoupit i 
stráň nad silnicí u hřiště a zrušený pískový lom tamtéž, obojí za 
celkovou částku 500,-Kč.  
Sedm let dřeli členové i dobrovolníci na výstavbě vlastního hřiště a 
jeho okolí v místě, kde do té doby byl spíše prales. Pro výstavbu 
hřiště musel být odkloněn a regulován Vítkovský potok. 
K završení díla se podařilo dokoupit od jiného spřáteleného spolku 
pozemek za Vítkovským potokem, čímž pro potřeby spolku vznikla 
opravdu zajímavá parcela. 
Dlouhým a smysluplným plánováním využití rozlehlého prostoru 
několika majitelů vznikl, a
v letech 1934/35 byl dokončen, velkolepý sportovní areál. 
Rozsáhlá regulace potoka včetně krásného splavu, samotné hřiště, 
prostory pro diváky i na přilehlé stráni, letní tělocvična se zázemím, 
prostory za potokem ke stanování a pořádání menších akcí a také 
koupaliště. (To jediné bylo vystavěno v režii města.) 
Výsledek mnohaleté práce se následně zúročil v jediném roce! Roku 
1936 uspořádal tělovýchovný spolek 30. mužskou tělocvičnou 
slavnost Ještědsko - jizerské župy. Dnes jen těžko uvěřitelných 
5000 cvičenců, 38000 platících návštěvníků, 1000 dobrovolníků v 
roli pořadatelů, 2 stany, každý pro 2000 osob. Chrastava plná k 
prasknutí.
Doba je dnes jiná, areál hřiště však opět vzkvétá a slouží 
sportovcům.
A ještě pro zajímavost – hřiště ve Sportovní ulici nebylo dříve 
fotbalové. Sloužilo ke cvičení a jiným míčovým hrám!!  Hřiště na 
kopanou bylo jinde, v areálu střelnice v sousedství dnešní Revoluční 
ulice. 

4. - 6. června 1936 / 30. mužská tělocvičná slavnost Ještědsko-jizerské župy.

Pohled směrem k tribuně, červenec 2022.

Fotbalové kabiny TJ Spartak Chrastava, 1975. Zázemí Spartaku Chrastava po rekonstrukci, 2012.

4. - 6. června 1936 / 30. mužská tělocvičná slavnost Ještědsko-jizerské župy.

Chcete-li se s námi podělit o nějakou zajímavou vzpomínku, napište nám na e-mail: 
Tento příspěvek připravila Společnost přátel historie města Chrastavy.  Zdroj: Bulletin SPHMCH č. 246 - 2016

sphmch@volny.cz

mailto:sphmch@volny.cz
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PŘIPOJENÍ K INTERNETU

DODÁ VKY HW a SW

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

internet  telefon  počítače

www.adv.cz   480 000 000

PARTNERSKÁ  MĚSTA
CHRASTAVY

Eichstätt Lwówek Ślaşki

1990 – 2022
měsíční zpravodaj městského úřadu v Chrastavě

zakázková výroba nábytku

kuchyně

skříně

doplňky

tel.: 603 272 837

Ing. Lambert Medřický
1990 – 2022

TERMOVIZE
energetika

zřizování přípojek
revize elektrika a hromo

DŮLEŽITÁ  TELEFONNÍ ČÍSLA

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

www.autodoprava-hradecky.kvalitne.cz

32 let s Vámi...

VÝROBA REKLAM
GRAFICKÉ STUDIO

TISKÁRNA

www.recodesign.czwww.recodesign.cz

Vítkovská 468 / CHRASTAVA
  

VÝROBCE REKLAM   TISKÁRNA

                   tradice od roku 1990

tabule /  / samolepky / 

 / vizitky /  / knihy /  

 

bannery polepy automobilů

letáky tiskopisy infosystémy 

603 260 778 

reco.design@volny.cz@

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