
 

 
   
        
       
 

                            

Zasedání Zastupitelstva města 

Kultura 

Program kina 

Zveme vás na ples města 

Program S-klubu 

38.  Chrastavské šlápoty 

Naše Sokolky 

Centrum dobrého času 

Chrti ovládli Chrastavu 

SPHMCH oslavila 20 let 

Inzerce 

2 

3 – 6 

5 

5 

6 

7 

7 

8 

9 

9 

10 – 12 

 
    Dne 11. prosince 2010 byla slavnostně zahájena nová éra na 
železniční trati Liberec – Chrastava – Hrádek nad Nisou – Žitava , 
když na trati začaly jezdit supermoderní vlaky společnosti 
Vogtlandbahn. Půlhodinovou zastávku slavnostní otevírací jízdy 
v Chrastavě vyplnila svým programem vynikající cimbálová kapela 
Dušana Kotlára.   

     
V Chrastavě dne 13. 12. 2010             Ing. Michael Canov – starosta 

Vážení spoluobèané,
Dovolujeme si Vás pozvat na první spoleèný

"Veèer se starostou a místostarostkou".

Tìšíme se na Vás

v sále Spoleèenského klubu, Turpišova 407.
v pondìlí 17. ledna 2011 od 17:00 hodin

Ing. Michael Canov
starosta

Zita Václavíková
místostarostka

    Objemný odpad, který nelze uložit do sběrné nádoby určené pro směsný odpad s ohledem 
na její rozměr, hmotnost apod., je možné vozit  po celý rok na sběrný dvůr, který se nachází v 
areálu TSS Chrastava (technické služby v Liberecké ulici). Do 200 kg / osobu / rok je tato 
služba pro fyzické osoby, které jsou přihlášeny k trvalému pobytu v Chrastavě a jsou 
poplatníky místního poplatku za odpady, zdarma. S likvidací objemného odpadu tedy 
nemusíte čekat až na tradiční jarní a podzimní svozy a můžete využít možnosti, které vám 
sběrný dvůr technických služeb nabízí.  
Provozní doba sběrného dvora je: 
pondělí                      15:00 – 18:00 hod. 
Úterý, čtvrtek             7:00 – 10:00 hod. 
středa                       12:00 – 15:00 hod. 
pátek                        10:30 – 12:30 hod. 
sobota                        9:00 – 12:00 hod. 
    Děkujeme Vám, že využíváte služeb sběrného dvora a odpad nekončí na černých 
skládkách v okolí města. 

——————————————————————— 
Zuzana Vojtíšková, referent ORM 
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    Na tomto svém zasedání zastupitelstvo města mimo jiné 
projednalo a usneslo se takto: 
 
- schválilo  
v návaznosti na své usnesení čj. 2010/04/VIII odst. 1 ze dne 20. září 
2010 návrh kupní smlouvy čj. K/22/2010 pro koupi pozemkové 
parcely č. 1339/1 o výměře 2033 m2 - ostatní plocha, sportoviště a 
rekreační plocha v k. ú. Chrastava I a pozemkové parcely č. 750/1 o 
výměře 915 m2 – trvalý travní porost, v k. ú. Dolní Chrastava, od 
Tělovýchovné jednoty Spartak Chrastava a pověřilo starostu jejím 
podpisem  
 
- schválilo  
v návaznosti na své usnesení čj. 2010/03/VII ze dne 21. června 
2010 prodej pozemkové parcely č. 205/3 o výměře 42 m2 – ostatní 
plocha a pozemkové parcely č. 205/5 o výměře 37 m2 – ostatní 
plocha, v k.ú. Dolní Chrastava, do vlastnictví Libereckého kraje, za 
cenu 3.950,- Kč a náklady spojené s prodejem, vč. návrhu kupní 
smlouvy čj. K/21/2010, č. OPL/3308/2010 a pověřilo starostu jejím 
podpisem http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2010/07/kraj.doc    
 
- zrušilo své usnesení čj. 2010/03/VI odst. 4 ze dne 21. června 
2010 (zápis kupní smlouvy dle geometrického plánu č. 223-37/2010 
pro prodej stavební parcely č. 235 o výměře 7 m2 v k.ú. Andělská 
Hora u Chrastavy paní Evě Lejskové zamítnul katastrální úřad)  
 
- schválilo v návaznosti na své usnesení čj. 2009/07/VIII odst. 5 ze 
dne 9. prosince 2009 prodej dle geometrického plánu č. 227-
37/2010 části pozemkové parcely č. 720/1 díl „a“ o výměře 7 m2 - 
zastavěná plocha v k.ú. Andělská Hora u Chrastavy, do podílového 
vlastnictví paní Evě Lejskové – ideální podíl ve výši 1/2 z celku a 
panu Petru Lejskovi - ideální podíl ve výši 1/2 z celku  
 
- schválilo  
změnu svého usnesení čj. 2010/03/VI odst. 3 ze dne 21. června 
2010, takže nově zní:  prodej dle geometrického plánu č. 511-
36/2010 pozemkové parcely č. 1343/6 o výměře 145 m2 - ostatní 
plocha v k.ú. Horní Chrastava, do vlastnictví paní Aleny Rejzkové   
 
- schválilo  
záměr směny pozemku(ů) ve vlastnictví města za pozemek(y) ve 
vlastnictví fyzické osoby, která přišla o dům z důvodu povodní v r. 
2010, za podmínek, že   

1)     žadatel měl trvalé bydliště a prokazatelně bydlel v domě, 
který byl zbourán na základě rozhodnutí o odstranění 
stavby  

2)     na nemovitostech v den směny neváznou žádné závazky, 
zástavy, pohledávky apod. 

3)     žadatel si vybral pozemek pro směnu z nabídky města 
4)     žádost o směnu bude podána nejpozději do 28. 2. 2011 

do 11:00 hodin na sekretariát MěÚ 
5)     žadatel se zavazuje, že doplatí městu rozdíl ceny 

pozemku dle znaleckého posudku 
6)     v případě, že žadatelů na směnu stejného pozemku z 

majetku města bude více rozhodne los  
 

- schválilo  
1.     záměr směny dle geometrického plánu č. 517-67/2010 

pozemkové parcely č. 1431/2 o výměře 155 m2 - ostatní 
plocha, pozemkové parcely č. 1431/4 o výměře 216 m2 - 
ostatní plocha a pozemkové parcely č. 1431/5 o výměře 
147 m2- ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví města, za 
pozemkovou parcelu č. 880/4 o výměře 559 m2, která je 
ve vlastnictví pana Zdeňka Hrušky, vše k. ú. Horní 
Chrastava   

2.     záměr směny dle geometrického plánu č. 517-67/2010 
pozemkové parcely č. 1441/2 o výměře 216 m2 - ostatní 
plocha, která je ve vlastnictví města, za pozemkové 

parcely.č. 880/5 o výměře 345 m2, která je v podílovém 
vlastnictví pana Zdeňka Jiránka a Josefa Jiránka, vše k. 
ú. Horní Chrastava   

 
- schválilo  

1.     záměr prodat pozemkovou parcelu (nebo její část) č. 
576/2 o výměře 2730 m2 - trvalý travní porost a 
pozemkovou parcelu (nebo její část) č. 834/2 o výměře 
289 m2 - trvalý travní porost, vše v k.ú. Dolní Chrastava, 
za účelem výstavby RD   

2.     záměr prodat pozemkovou parcelu č. 153/3 o výměře 934 
m2 - ostatní plocha v k.ú. Dolní Vítkov, za účelem 
výstavby RD   

3.     záměr prodat pozemkovou parcelu č. 113 o výměře 606 
m2 - zahrada, pozemkovou parcelu č. 268/1 o výměře 929 
m2 - trvalý travní porost a stavební parcelu č. 84/3 o 
výměře 114 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. 
Horní Vítkov, za účelem výstavby RD   

 
- schválilo  
záměr prodat pozemkovou parcelu č. 53/2 o výměře 281 m2 – orná 
půda a pozemkovou parcelu m2 č. 773/2 o výměře 11 m2 - ostatní 
plocha, vše k. ú. Dolní Chrastava, za účelem výsadby živého plotu 
jako protipovodňové zábrany   
 
- schválilo  
záměr prodat část pozemkové parcely č. 315/1 o výměře cca 600 
m2 - trvalý travní porost v k.ú. Dolní Chrastava na zřízení zázemí k 
domu a zahrady   
 
- zamítlo  

1.     záměr prodat stavební parcely č. 7/3 o výměře 482 m2 - 
zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Chrastava I OVÚS a 
ORM nedoporučují do doby výstavby místní komunikace   

2.     záměr prodat pozemkovou parcelu č. 871/1 o výměře 182 
m2 - trvalý travní porost v k.ú. Horní Chrastava   

3.     záměr prodat pozemkovou parcelu č. 374/2 o výměře 
9365 m2 - trvalý travní porost v k.ú. Andělská Hora u 
Chrastavy  

 
- schválilo  návrh 5. změny rozpočtu a investičního plánu na r. 2010 
   
- schválilo  

1.     rozpočtové provizorium a investiční plán na rok 2011 dle § 
13 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů    

2.     pravidla rozpočtového provizoria potřebná k zajištění 
plynulosti hospodaření v souladu s § 13 odst. 2 zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů    

 
- schválilo  
v souladu s § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění platných předpisů, rozpočtový výhled 
na rok 2011 - 2013   
 
- schválilo  
darovací smlouvu DR/8/2010 – poskytnutí finančního daru v souladu 
s vůlí dárce město Frenštát pod Radhoštěm příspěvkové organizaci 
Mateřská škola, Chrastava, Revoluční 488, 463 31 Chrastava, IČ 
72741881 ve výši 326.486,-- Kč   
 
- vydalo  
obecně závaznou vyhlášku č. 7/2010, o stanovení podmínek v 
rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku pro průběh 
veřejnosti přístupných sportovních podniků a o zrušení obecně 
závazné vyhlášky č. 4/2010 ze dne 12. dubna 2010   
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- vydalo  
obecně závaznou vyhlášku č. 8/2010, kterou se mění a doplňuje 
obecně závazná vyhláška č. 1/2009 ze dne 22. června 2009, o 
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů   
 
- deleguje  

1.     zástupce města Ing. Michaela Canova, starostu, na 
jednání valné hromady společnosti Severočeská 
vodárenská společnost a. s., konané v roce 2011 
(náhradník paní Zita Václavíková, místostarostka)  

2.     zástupce města Ing. Michaela Canova, starostu, na 
jednání valné hromady společnosti Technické a stavební 
služby a. s., konané v roce 2011 (náhradník paní Zita 
Václavíková, místostarostka) 

3.     zástupce města paní Zitu Václavíkovou, místostarostku, 
na jednání členské schůze bytového družstva MBD 
Chrastava, konané v roce 2011 (náhradník Ing. Michael 
Canov, starosta) 

4.     zástupce města Ing. Michaela Canova, starostu, na 
jednání členské schůze TJ Spartak Chrastava, konané v 
roce 2011 (náhradník paní Zita Václavíková, 
místostarostka) 

5.     zástupce města paní Zitu Václavíkovou, místostarostku, 
na jednání valné hromady a) honebního společenstva 
Liberec - Machnín, konané v roce 2011 (náhradník Ing. 
Michael Canov, starosta) b) honebního společenstva 
Chrastava - Vítkov, konané v roce 2011 (náhradník Ing. 
Michael Canov, starosta).  Výše uvedené delegace jsou 
platné od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011.   

 
- vzalo na vědomí  
přehled dílčích vyúčtování prvotních nákladů na záchranné a 
likvidační práce nařízené orgány obcí v rámci řešení krizové 
situace při povodních v srpnu 2010  
 
- vzalo na vědomí  
seznam dotačních projektů obnovy města Chrastava z Programu 
Obnova obecního majetku postiženého živelní nebo jinou 
pohromou Ministerstva pro místní rozvoj ČR   
 
- vzalo na vědomí žádost Občanského sdružení osada Vysoká o 
umístění dopravních značek a osazení závory  
  
- vzalo na vědomí informaci starosty města, tajemníka MěÚ, 
vedoucí kanceláře starosty, velitele městské policie, vedoucí 
odboru výstavby a územní správy (silniční správní úřad pro 
předmětnou komunikaci), že dne 22. 11. 2010 byla předmětná 
komunikace bez jakéhokoliv souhlasu a vědomí města osazena 
dopravní značka č. 10A „Slepá pozemní komunikace“ a č. B11 „

Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“ přesně dle požadavků v 
žádosti Občanského sdružení osada Vysoká s tím, že se 
nepovolené dopravní značení odstranilo  
 
- vzalo na vědomí stanovisko městské policie, odboru výstavby a 
územní správy a osadního výboru Vítkov - u OS Vítkov s výjimkou 
dopravní značky č. 10A „Slepá pozemní komunikace“  
 
- zamítlo žádost o umístění dopravního značení a osazení značky 
č. B11 „Zákaz vjezdu všech  motorových vozidel“ z obou stran, č. 
10A „Slepá pozemní komunikace“ a závory, a to  z důvodu 
umožnění průjezdu jak do části obce Vítkov, tak do obce Nová 
Ves  
 
- pověřilo městskou policii jednáním se silničním správním 
úřadem o umístění dopravního značení zákaz vjezdu nákladních 
vozidel s dodatkovou tabulkou mimo dopravní obsluhy   
 
- vzalo na vědomí podnět pana Mgr. Karla Řeháka ve věci 
požadavku na zřízení vodovodu pro Dolní a Horní Vítkov  
 
- vzalo na vědomí informaci starosty, že v dané věci již jednal s 
ředitelem SVS a. s. a jednání budou dále pokračovat 
 
- uložilo odboru ORM zajistit v dané záležitosti veškeré informace 
v dotačních titulech   
 
- vzalo na vědomí v návaznosti na své usnesení 2010/06/XVIII 
informaci Ministerstva vnitra ve věci možnosti odvolávání členů 
osadních výborů   
 
- odvolalo všechny dosavadní členy osadních výborů Andělská 
Hora a Vítkov s výjimkou člena osadního výboru Andělská Hora 
pana Michala Junka a člena osadního výboru Vítkov pana 
Romana Dymeše, kteří byli určeni na ustavujícím zasedání 
zastupitelstva města dne 8. 11. 2010  
 
- určilo za členy osadního výboru Andělská Hora pana Josefa 
Zoula, paní Věru Čermákovou, paní Moniku Hartlovou a pana 
Aleše Knapa  
 
- zvolilo předsedou osadního výboru v Andělské Hoře paní Věru 
Čermákovou  
 
- určilo za členy osadního výboru Vítkov pana Pavla Pěcha, Ing. 
Miroslava Balcara, pana Miloslava Pilaře a paní Miloslavu 
Paprskářovou 
 
- zvolilo předsedou osadního výboru ve Vítkově Ing. Miroslava 
Balcara   

    Tak už ten rok zase utekl a zase jsou ty hezké Vánoce. Tento rok 
byl smutný pro hodně lidí. Musíme doufat a věřit, že nám Pán Bůh 
pomůže a bude zase dobře. 
    7. prosince 2010 přišly děti (pěvecký sbor), aby nás potěšily a 
udělaly nám radost. Zazpívaly koledy a zahrály na flétny. Bylo to moc 
pěkné. Městský úřad se postaral o pohoštění. 
    Vše bylo moc milé a děkujeme všem, kteří se na naši radosti 
podíleli.  
    Hezké Vánoce, hodně zdraví a štěstí přejí všichni účastníci. 
                                                                                        Marie Žďárská 

    Předvánoční čas zpříjemnili seniorům Chrastavské Charity mladíci 
pod vedením PhDr. Dušana Kotlára s pásmem vánočních koled a 
úryvkem pohádky z čertovského prostředí.                       Roman Vacel 
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V neděli  5. prosince jsme se sešli v hojném počtu na chrastavském náměstí 1. 
máje, kde především děti s napětím očekávaly příchod Mikuláše za doprovodu 
anděla a čerta. Dobu čekání nám zpříjemnily koledy v provedení hudební skupiny 
Bohemia Universal Band. Úderem 18. hodiny  s příchodem Mikuláše se rozsvítil i 
vánoční strom. Děti dostaly za básničku či písničku nadílku a rodiče se mohli v 
mrazivý podvečer občerstvit teplými nápoji. Po hodině náměstí opět utichlo. 

   V neděli 5. prosince 2010 přišli do Andělské Hory na náves Mikuláš 
s čerty a andělem rozdat dětem nadílku. Než se ale objevili, poslechli 
jsme si koledy, které nám zahrály a zazpívaly děti z chrastavské 
základní školy. Každý, kdo sem zavítal, dostal balónek, který sloužil 
jako dopravní prostředek pro přáníčka, která letěla k Ježíškovi. 
Nechybělo cukroví s čajem a svařáček pro dospělé. Tuto příjemnou 
předvánoční akci pořádal místní Osadní výbor. 



Strana 5                               

Mìsto Chrastava Vás srdeènì zve na

v pátek 11. února  2011 od 20:00 hodin
v budovì školní jídelny v Turpišovì ulici.

PØEDPRODEJ: 
od 1. 12. 2010 v informaèním centru na námìstí 1. máje

Hraje:  Bohemia Universal Band

POVŠIMNĚTE SI LASKAVĚ ZMĚN ZAČÁTKU FILMOVÝCH PŘEDSTAVENÍ
Změna programu vyhrazena

Úterý  v  hodin
Americko-čínský rodinný film

Život, o který nestál. Učitel, jakého by nečekal. České znění. Asi 140 minut.               

Pátek  ve 20:00 hodin
Nový český film Ondřeje Trojana.

Producent a režisér Ondřej Trojan ve svém třetím režijním opusu Občanský průkaz sází na jistotu, kterou v domácím prostředí představují literární tvorba 
Petra Šabacha, popisující nedávnou minulost, populární herecké tváře a žánr hořké komedie. Je ostatně spojen zejména jako producent s obdobnou 
tvorbou Jana Hřebejka a Petra Jarchovského, který také pro něj volně adaptoval stejnojmennou Šabachovu předlohu. Mozaiku osudů čtyř adolescentů, 
jejich rodičů a učitelů má sjednotit osoba vypravěče Petra, jenž v pražské předměstské čtvrti prožívá s kamarády z devítiletky nelehkou pubertu v 
normalizační éře.
                                                                                

Pátek  v  hodin
Americká animovaná komedie v českém znění.

Klaďasové už nefrčí. Protagonistou animované rodinné komedie Já, padouch je zlosyn Gru, který soupeří o pověst největšího padoucha s mladým 
kazisvětem Vektorem. Rozhodne se proto pro grandiózní loupež Měsíce. Nejprve však musí získat od soupeře zmenšovací paprsek. K tomu využije 
trojici osiřelých dívek, které adoptuje. Svěřenkyně ovšem mění zlosynův náhled na svět a jejich láska nakonec změní jeho. Asi 95 minut.
                                                                                                                                                               

Pátek  ve 20:00 hodin
Václav Helšus a Klára Issová o psychoanalytickou komedii 

Vše podstatné o snímku Přežít svůj život řekne divákům hned na počátku sám jeho autor Jan Švankmajer. Vysvětlí, že kvůli nedostatku peněz musel 
místo hraného filmu zvolit ploškovou animaci (animovány jsou však fotografie a ne jako obvykle kresby), která je v menší míře kombinována s hereckou 
akcí (zejména v často použitých velkých detailech obličejů). Námět vychází z jeho snu a on tak konečně mohl uskutečnit svou dávnou představu: natočit 
film, v němž by se sen měnil v realitu a naopak. Kde je sen, tam je i psychoanalýza. Proto se jedná o psychoanalytickou komedii... Asi 105 minut.
                                                                                 

Pátek 28.ledna v  hodin

Tohle je konec klasických filmů o superhrdinech
Moc často se nestává, aby se hlavním hrdinou rodinného filmu stal padouch. Studio DreamWorks Animation to naposledy zkusilo se Shrekem a skončilo 
to hned čtyřmi díly a jednou z nejúspěšnějších filmových sérií všech dob. Po zelené teď na DreamWorks semaforu naskočila modrá, jinak barva kůže 
nového gaunera, Megamysla, který si má získat srdce diváků, vlastní zlé povaze navzdory. Asi 96 minut.
                                                                                                                                                               

4. ledna 18:00

14. ledna

21. ledna 18:00

21. ledna

18:00

KARATE KID

OBČANSKÝ PRŮKAZ

JÁ, PADOUCH

PŘEŽÍT SVŮJ ŽIVOT

MEGAMYSL

Vstupné: 70 Kč, předprodej MIC Chrastava 50 Kč

Vstupné: 75 Kč, předprodej MIC Chrastava 60 Kč

Vstupné: 70 Kč, předprodej MIC Chrastava 50 Kč

Vstupné: 75 Kč, předprodej MIC Chrastava 60 Kč

Vstupné: 70 Kč, předprodej MIC Chrastava 50 Kč
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leden 2011

- tradièní zimní turistický pochod. Poøádá Klub èeských turistù v Chrastavì
  ve spolupráci se Spoleèenským klubem. Start a cíl: CVA

Program: - kulturní a spoleèenské dìní v roce 2011
                 - pøedstavení nové vedoucí Spoleèenského klubu

Pøednáší: Petra a Hana Baudyšovi, vstupné: 30,-Kè

Pøednáší: RNDr. Vladimír Lemberk, vstupné: 30,-Kè

Hraje: WOKO, vstupné: 50,-Kè

Klasická situaèní komedie. Zájezd do Divadla F.X. Šaldy v Liberci.
Vstupenky a informace v infocentru na námìsí 1. máje.
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   Další ročník oblíbeného zimního turistického 
pochodu Chrastavské šlápoty se uskuteční v so-
botu 8. ledna 2011 za pořadatelství Klubu čes-
kých turistů v Chrastavě ve spolupráci se Spole-
čenským klubem. 
   Místo startu a cíle a také prezentace se opět 
vrací do bývalé školní jídelny – nyní zrekonstruo-
vané Centrum volnočasových aktivit. Prezentace 
proběhne průběžně od 7:30 hodin. Pochod pro-
běhne pouze na dvou tratích, protože turistům 
odnesla veškerý pořadatelský materiál „srpnová 
velká voda“. Můžete si tedy vybrat ze dvou tras 
na 7 km a 15 km. 
   Startovné – dospělí 30 Kč, mládež do 15 let 20 
Kč. Po prezentaci se rodinné skupiny mohou 
přihlásit do akce "Pochoduje celá rodina".  
Nejpočetnější budou odměněny. 
  Ukončení akce je předpokládáno na 15 hodinu. 
Nezapomeňte si s sebou vzít vhodné oblečení. Pochod se koná za jekéhokoliv počasí. 
 

    Mnoho pěkných turistických zážitků v roce 2011 vám přejí a na vaši účast se těší  pořadatelé Klubu českých turistů v Chrastavě. 

    Ze cvičení může být i radost. Naše členky chodí cvičit 
rády, protože dobrá nálada ve cvičení nechybí. Všestrannost 
našeho cvičení zajištujeme každou hodinu. 
    Náčiní, které používáme, zpestří naše hodiny a obohatí 
naši duši. 
Švihadlo výborně protáhne, overbaly uvolní záda, činky 
posílí svaly. 
Kolektiv také pomáhá stmelovat výlet, například na 
rozhledny v okolí, plavecký bazén, Chrastavská šlápota. 
Opékání buřtíků u naší milé Kristýnky je vždy 
nezapomenutelným zážitkem. 
     Zvláštní úctu si zaslouží sestra Helenka, která nás svým 
optimismem pokaždé dostane. 
    Každou středu od 18 hodin si přijdte zacvičit, dobít 
energii, rádi vás uvidíme. 
                                                  cvičitelka Iva a sestra Gerda 

    Sokol Chrastava přeje všem svým členům a příznivcům, 
aby po prožití Vánoc úspěšně vstoupili do Nového roku. 
 
    Cvičení ve všech skupinách jsme zahájili hned začátkem 
ledna.Věříme, že v tělocvičně uvítáme všechny naše 
cvičence i cvičenky. Hlásit se mohou i další. 
 
    Od letošního roku otvíráme v Sokole také skupinu členů 
PŘISPÍVAJÍCÍCH t. j. necvičících. Do této skupiny se mohou 
hlásit všichni přátelé a příznivci Sokola, kterých je 
v Chrastavě celá řada. Mohou tak v praxi projevit svůj kladný 
vztah k Sokolu. Tito členové nebudou mít v jednotě žádné 
povinnosti a jejich členský příspěvek bude jen 50,-Kč. 
V současné době má jednota pět přispívajících členů. 
 
Kontakt: sestra Šírová – školní jídelna, bratr Mácha – Lipová 
527 
 

                                                         Josef Mácha, jednatel 
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Adventní vyrábění 
Jako již tradičně jsme zahájili adventní období výrobou drobných vánočních dekorací, dárků a přáníček. Na Chrastavu padal první letošní 
sníh a desítky šikovných dětí a rodičů se sešly v neděli 28. listopadu v odpoledních hodinách v tělocvičně u kostela. Tělocvična se 
proměnila v úžasnou tvůrčí dílnu, na adventním věnci hořela první svíčka, k poslechu hrály vánoční koledy a vzduch voněl vánočními 
dobrotami. Děti, unavené vyráběním, shlédly několik vánočních pohádek a rodiče měli možnost posedět v kavárniče a nadechnout se před 
nadcházejícími vánočními přípravami.  

 

Výchova předškolních dětí 
Pár dobrých rad, nápadů a zkušeností, kterak vychovávat naše předškoláky, nám přišel předat Mgr. Evald Rucký se svojí manželkou. 
Setkání se uskutečnilo v pátek  3. prosince  večer, několik maminek a dva stateční tatínkové si tento čas užili a věříme, že si odnesli i pár 
užitečných nápadů do každodenních rodičovských zápasů. V následujícím roce plánujeme několik dalších přednášek na výchovná témata, 
včas vám je opět oznámíme. 

Večer pro muže 
Na předvánoční setkání 17.prosince  přijalo pozvání 16 mužů a jak inzerovala pozvánka večer byl skutečně pohodový.  Byl čas na dobré 
jídlo, na to popovídat i změřit své dovednosti v turnaji ve stolním fotbálku, šipkách a pétanque. Hostem večera byl Mgr.Evald Rucký, který 
otevřeně mluvil o 
kr iz i  středního 
věku, co s ní, jak 
nad ní zvítězit.  
Většině se nechtělo 
domů a tak jsme se 
rozešli dlouho po 
půlnoci.  Určitě při-
pravíme brzy další 
setkání. 
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    Už jste někdy viděli třicet chrtů pohromadě? Ne? Tak to jste měli být v sobotu 11. Prosince 2010 v Chrastavě na farmě Vysoká, kde se 
konal již osmý sraz adoptovaných chrtů GACR (Greyhound Adoption Czech Republic). Tato organizace funguje již od roku 2008 a má osm 
hlavních členů. Dále má spoustu pomocníků v řadách páníčků adoptovaných pejsků, kteří velmi rádi pomohou se vším, co je potřeba. Tato 
akce se konala u příležitosti předání daru pro teraristický kroužek v Chrastavě, který funguje od března 2010 pod vedením Pavla Urbana. 
Ten také osobně šek v hodnotě 7.000 Kč přebíral. Peníze budou použity na zakoupení terária pro hroznýše královského, jménem Boženka, 
která si ho moc zaslouží, neboť její stávající ubytování je nevyhovující. Částka se vybrala na aukcích, které GACR pořádá na svých 
internetových stránkách. Tato organizace si přeje, že se o možnosti zachránit vysloužilého dostihového chrta dozví více lidí a díky tomu se  
"chrtí rodina"  bude dále rozrůstat. V tuto chvíli se plánují další transporty pejsků z Irska a Velké Británie, které by měly proběhnout během 

následujících 2 – 3 měsíců. Přejeme mnoho dalších úspěchů v příštích 
letech a co nejvíce zachráněných a šťastných chrtů. Pokud by chtěl 
někdo přispět nebo se zapojit do akcí pořádaných touto organizací vše 
potřebné a veškeré informace najde na  www.adopcechrtuforum.cz. 

Petra PELANTOVÁ 

V LEDNU VÁS SRDEČNĚ ZVEME: 
 
ZIMNÍ HRÁTKY                                                                                         
 – neděle  16. 1. od 15:00 h, na zahradě DMC Domeček,  Bezručova 503                                                                                                                    
Odpoledne na sněhu pro malé i velké. Koná se pouze v případě dobrých sněhových podmínek.  Možnost  posedět a zahřát se 
v Klubkavárně. 
 
TVŮRČÍ DÍLNA PRO ŽENY - SCRAPBOOK – pátek  21. 1. od 18:30 h, Bezručova 503 (1. patro nad poštou)  
  Pro velký úspěch opakujeme vyrábění technikou SCRAPBOOK. Jedná se o koláže ze speciálních materiálů – přání, rámečky na fotky a 
jiné dekorace. S sebou peníze na materiál, popřípadě fotografie. 
                                                                        

FRÝDLANTŠTÍ DRAMATICI  aneb DIVADLO BEZ OPONY  - pátek 28. 1. od 19:00 h, Bezručova 503               
Oblíbené divadlo se znovu vrací do našeho města! 
 

PÁRTY KURZU ALFA – pondělí  31.1. od 19.30 h, Bezručova 503                    
Alfa je první písmeno řecké abecedy, Kurz Alfa je praktické nahlédnutí do podstaty křesťanství. Párty je úvodní, nezávazný večer tohoto 
kurzu. V naší postkomunistické zemi koluje o křesťanství spousty mýtů a nesmyslů, přijďte a sami se přesvědčte, jak to je! Součástí večera 
je i otevřená diskuse. Žádná otázka není zakázána! 
————————————————————————————————————————————————————————————— 

Více informací na www.jbchrastava.cz 

    V sobotu 11. prosince 2010 jsem byl pozván na vánoční setkání 
adoptivních chrtích „páníčků“, které se uskutečnilo na farmě Vysoká. Při 
této příležitosti obdržel Teraristický kroužek při centru volnočasových 
aktivit finanční dar, který byl vybrán pomocí internetové aukce. Tuto 
aukci uspořádala společnost GACR. Celkově bylo vybráno 7.000,-Kč, 
které jsem převzal formou šeku. Za peníze bude pořízeno velké nové 
terárium pro téměř třímetrového hroznýše, který je v současné době v 
nevyhovujícím chovném zařízení. Společně s chrty a jejich „páníčky“ 
jsme strávili příjemný večer, za který děkuji. 
    Chtěl bych touto cestou za Teraristický kroužek poděkovat všem, kte-
ří se na sbírce podíleli a popřát společnosti GACR spoustu dalších spo-
kojených chrtů v roce 2011.                                                  Pavel Urban 

    Společnost přátel historie města Chrastavy si připomněla 20 let od svého založení. V sobotu 27. listopadu 2010 se uskutečnilo slavnostní 
setkání členů Společnosti, bývalých členů a hostů, aby si společně zavzpomínali nad uplynulými 20 lety činnosti. Mezi pozvanými hosty byla 
místostarostka paní Zita Václavíková, zástupci Společnosti přátel z Jablonného v Podještědí a také osm členů polského historického spolku 
z Bogatyni. 
    Setkání probíhalo podle následujícího programu – přivítání účastníků, pozdravy hostů, představení Společnosti a brožury k 20. výročí, kul-
turní program. 
    Po přestávce zavzpomínali členové na začátky činnosti Společnosti, opět následovalo hudební osvěžení a druhá část vzpomínek členů.
Velmi pěkným osvěžením byla fotografická prezentace ze spolupráce se Spolkem v Bogatynia a v Jablonném. Samozřejmě nechybělo ani 
bohaté občerstvení. 
    Všichni účastníci obdrželi pamětní list, kapesní kalendářík na příští rok a brožuru, která shrnovala činnost Společnosti za uplynulých 20 let. 
Chtěla bych poděkovat všem sponzorům, kteří si nepřáli být jmenováni, za poskytnuté finanční a ostatní dary. Dále všem členům, kteří se na 
přípravě této akce podíleli a obsluze, která se starala o roznášení občerstvení. Že nebylo lehké a jednoduché zorganizovat takovouto akci, si 
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dovede jistě představit každý, kdo něco podobného někdy dělal. 
 
    Chtěla bych vyslovit i díky za zapůjčení sálu ve Společenském klubu, skutečně důstojného místa pro pořádání setkání. Nesmím zapome-
nout ani na ty, kteří se postarali o pěkné hudební vystoupení. Po oficiální části následovalo ještě přátelské posezení a volná zábava. 
Všem organizátorům,ale i přítomným ještě jednou dík za pěkně prožité odpoledne. 

Za SPHMCH Jaroslava Špaková  

Poděkování SPHMCH 
     Chtěla bych jménem všech členů SPHMCH poděkovat p. starostovi ing. M. Canovovi, pí místostarostce Z. Václavíkové, dále městské-
mu zastupitelstvu a radě města za podporu naší činnosti. Dík patří i vedení Společenského klubu a jeho zaměstnancům a také všem pra-
covníkům infocentra. Do roku následujícího přeji pevné zdraví, spokojenost, pohodu a též mnoho síly a 
optimismu při plnění pracovních úkolů.  

za SPHMCH Jaroslava Špaková  

Prodám byt 3+1 s lodžií na sídlišti - Liberecká 607, Chrastava, cena Kč 1 100 000,-, kontakt 604 203 544. 

VEŘEJNÉ 
OSVĚTLENÍ 
elektronova 

——————————————— 
Poruchy veřejného osvětlení 

můžete hlásit na tel.: 
485 143 442 

záznamník 24 hodin, případně na 
e-mail: elektronova@volny.cz 

Poruchy celých úseků 
odstraňujeme do 24 hodin 

od nahlášení,  
poruchy jednotlivých lamp při vět-

ším počtu 
nahlášeném počtu! 
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