
U příležitosti Dne učitelů, který připadá na 28. března, předával starosta města Ing. Michael 
Canov ocenění pedagogickým pracovníkům za jejich zásluhy. Za mnohaletou práci 
v předškolním zařízení převzala plaketu J. Á. Komenského Eva Řehořková. Za celoživotní 
činnost ve školství, především na Základní škole ve Školní ulici, získala děkovnou plaketu Mgr. 
Doris Žáková. Nejvyšší ocenění za přínos ve školství obdržela Mgr. Alena Páchymová, které 
jsme se zeptali na několik otázek. Jak odpověděla se můžete dočíst níže. 
 
Jak dlouho jste působila na ZŠ v Chrastavě a jaké předměty jste vyučovala? 
Začala jsem učit v roce 1969 v Horním Jiřetíně na okrese Most. Byla jsem tam pouze jeden rok a 
pak jsem se vdala do Chrastavy a učila tu 34 let. Nejprve ve 4. a 5. třídě téměř všechny 
předměty. To bylo obtížné.Pak jsem pozvolna přešla na 2. stupeň a učila převážně předměty své 
aprobace. Vystudovala jsem matematiku-fyziku.  

 
Byla práce s dětmi Vaším snem už od dětství? 
Vždycky jsem chtěla pracovat s dětmi. Jsem z 
malé vesničky - ze Dřínova. Dnes již obec 
neexistuje, musela ustoupit uhlí. Každý rok se 
pravidelně lidé ze zrušených obcí setkávají v 
květnu na Červeném Hrádku v Jirkově. Stále se 
ke mně hlásí moje jiskřičky a pionýři, které jsem 
tenkrát v mládí dobrovolně vedla a cvičila v 
Sokole. A tady v Chrastavě mi taky udělá vždycky 
radost, když se ke mně hlásí moji bývalí žáci.   
 
Proč jste si vybrala právě vyučování dětí na 1. 
a 2. stupni? 
Na prvním stupni jsem pracovat nechtěla, připadalo mi to moc těžké. Měla jsem však ze 
všech předmětů nejraději matematiku, a to při výběru studia zvítězilo. Vždycky jsem se 
snažila, aby i moje žáčky matematika bavila. Nejraději jsem učila v 8. a 9. třídě. To už je 
pěkná matematika a děti jsou taky fajn. 
 
Jak se na to, že jste se stala učitelkou, dívala maminka s tatínkem? 
Maminka v tom viděla svůj splněný sen, protože ona studovat nemohla a tatínek byl na svoji 
dceru pyšný. Tenkrát u nás na vsi moc lidí nestudovalo a učitelů si ještě považovali.  
————————————————————————————————————————— 

Dokončení na str. 2 tohoto vydání 

Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vás pozvat na osmdesátý sedmý „Večer se starostou“ 

na téma .  
 

 Setkání se koná 

     Odbornými garanty večera  jsou tajemník MěÚ Ing. Miroslav Chvála 
a vedoucí ORM Mgr. Jakub Dvořák.  

Těším se na Vaši účast. 

komunikace a vodovodní řad v Nové Vísce

v pondělí dne 13. června 2011
od 17:00 hodin přímo v Nové Vísce (u domu  č. p. 39). 

 

Rozhovor  

   s Mgr. Alenou Páchymovou 

Ze zasedání MR a MZ 
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Rada města na své schůzi projednala a usnesla se mimo jiné 
takto: 
-  s c h v á l i l a 
návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo OD/28/2010 se zhotovitelem 
Baltom, s.r.o., Minkovická 91, 463 12 Liberec 25, IČ 44565038 na 
realizaci akce "Oprava povodňových škod v Chrastavě - K18, ulice 
Malá Frýdlantská" 
-  s c h v á l i l a 
návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo OD/31/2010 se zhotovitelem 
Baltom, s. r. o., Minkovická 91, 463 12 Liberec 25, IČ 44565038 na 
realizaci akce "Oprava povodňových škod v Chrastavě - K23, místní 
komunikace Dolní Vítkov“  
-  s c h v á l i l a 
návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo OD/27/2010 se zhotovitelem 
Baltom, s. r. o., Minkovická 91, 463 12 Liberec 25, IČ 44565038 na 
realizaci akce “Oprava povodňových škod v Chrastavě – K7, Alšova 
ulice“  
-  s c h v á l i l a 
návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo OD/34/2010 se zhotovitelem 
Syner, s. r. o., Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec 4, IČ 
48292516 na realizaci akce "Oprava povodňových škod v 
Chrastavě - K2, Pobřežní ulice, část A"   
-  s c h v á l i l a 
návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo OD/32/2010 se zhotovitelem 
Syner, s. r. o., Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec 4, IČ 
48292516 na realizaci akce "Oprava povodňových škod v 
Chrastavě - K12, Turpišova ulice"  
-  s c h v á l i l a 
návrh smlouvy s Michal Ballaty, Křivá 1338, 463 11 Liberec 30, IČ 
11420502 na výkon technického dozoru investora v rámci akce 
"Oprava povodňových škod v Chrastavě - K18, ulice Malá 
Frýdlantská"  
-  s c h v á l i l a 

návrh smlouvy s Michal Ballaty, Křivá 1338, 463 11 Liberec 30, IČ 
11420502 na výkon technického dozoru investora v rámci akce 
"Oprava povodňových škod v Chrastavě - K23, místní komunikace 
Dolní Vítkov“  
-  s c h v á l i l a 
návrh smlouvy s Michal Ballaty, Křivá 1338, 463 11 Liberec 30, IČ 
11420502 na výkon technického dozoru investora v rámci akce 
“Oprava povodňových škod v Chrastavě – K7, Alšova ulice“  
-  s c h v á l i l a 
návrh smlouvy s EK-PROJEKT, spol. s r. o., Plzeňská 1270/97, 150 
00  Praha 5 – Košíře, IČ 24674532 na výkon technického dozoru 
investora v rámci akce "Oprava povodňových škod v Chrastavě - 
K2, Pobřežní ulice, část A"  
-  s c h v á l i l a 
návrh smlouvy s EK-PROJEKT, spol. s r. o., Plzeňská 1270/97, 150 
00  Praha 5 – Košíře, IČ 24674532 na výkon technického dozoru 
investora v rámci akce "Oprava povodňových škod v Chrastavě - 
K12, Turpišova ulice"   
-  s c h v á l i l a 
návrh smlouvy o dílo s Projektová kancelář VANER s. r. o., 
V Horkách 101/1, 460 07  Liberec 9, IČ 25458990 na výkon 
autorského dozoru v rámci oprav povodňových škod v Chrastavě  
-  s c h v á l i l a 
návrh smlouvy o souhlasu s provedením stavby v rámci akce M8 – 
Most Vítkov u č. p. 11 s Povodím Labe, státní podnik, Víta 
Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČ 70890005  
 
-  s c h v á l i l a 
návrh smlouvy o souhlasu s provedením stavby v rámci akce 
"Oprava povodňových škod v Chrastavě - K23, místní komunikace 
Dolní Vítkov“ s Povodím Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 
500 03 Hradec Králové, IČ 70890005  

————————————————————————————————————————————————————————————— 
Dokončení na str. 2 tohoto vydání 

 
28. března na Den učitelů starosta města Ing. Michael Canov ocenil vybrané pedagogy plaketou Jana Ámose Komenského, Vy jste 
získala nejvyšší ocenění, jak jste tento okamžik prožívala? 
Vzpomínala jsem na všechny naše učitele. Na ty, kteří mi v mých začátcích pomáhali, a na všechny ostatní, kteří pro děti z Chrastavy 
dělali víc, než byla jejich povinnost. Někteří by si toto ocenění jistě zasloužili víc než já. Bez nich bych ho ani já nedostala. 
 
Vzpomínáte často na třídy neposedných žáků? 
Kdykoliv se sejdeme s bývalými učiteli, tak vzpomínáme. Učili jsme rádi. Byly to krásné roky a bylo nám mezi dětmi dobře. 
 
Vrátila byste se zpátky do školních lavic? Nejen jako učitelka, ale i třeba jako žák? 
Asi už ne. Ani jako učitelka a ani jako žák. Učení mi nechybí, protože pomáhám s učením neustále. Teď už ale jen svým vnoučatům. 
 

Hana Šmídová, vedoucí Společenského klubu 

Rada města na své schůzi projednala a usnesla se mimo jiné takto:  
-  s c h v á l i l a  
pronajmout část poz.p.č. 382/15 o výměře cca 60 m2 na zřízení zahrady a část poz. p. č. 382/15 o výměře cca 290 m2 na sekání trávy, v k.
ú. Dolní Chrastava, paní Kateřině Sychrové, vč. návrhu smlouvy o nájmu pozemků čj. N/39/2011  a  pověřila starostu jejím podpisem  
-  s c h v á l i l a 
1) v návaznosti na své usnesení 2011/04/VI odst. 1 ze dne 14. března  2011 pronajmout st.p.č. 7/3 o výměře 482 m2 – nádvoří v k. ú. 
Chrastava I, panu Miroslavu Vostárkovi, za účelem zřízení zahrady, vč. návrhu smlouvy o nájmu pozemků   
2) v návaznosti na své usnesení 2011/04/VI odst. 2 ze dne 14. března  2011 pronajmout poz. p. č. 53/2 o výměře 282 m2 – orná půda a 
poz.p.č. 773/2 o výměře 11 m2 – ostatní plocha, v k. ú. Dolní Chrastava, panu Mikuláši Kaprálovi, za účelem zřízení zahrady, vč. návrhu 
smlouvy o nájmu pozemků   
3) v návaznosti na své usnesení 2011/04/VI odst. 3 ze dne 14. března 2011 pronajmout část poz. p. č. 7/2 o výměře cca 550 m2 – trvalý 
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Na tomto svém zasedání zastupitelstvo města mimo jiné projednalo a usneslo se takto: 
- schválilo  
ve věci secesního mostu smlouvu s Libereckým krajem - převod z vlastnictví Libereckého kraje do vlastnictví města Chrastava  a současně 
zrušilo v dané věci své usnesení č. 2011/03/III/5 ze dne 16. března 2011  
- schválilo  
záměr realizace akce „Oprava komunikace na Vísku“ v roce 2011 se splátkovým kalendářem ve výši 1 mil. Kč/rok, počínaje rokem 2011 až 
do úplného splacení díla (předpokládaná hodnota díla dle projektové dokumentace – 6 mil. Kč vč. DPH)  

travní porost v k. ú. Dolní Vítkov, panu Romanu Dymešovi, za účelem zřízení zahrady, vč.  návrhu smlouvy o nájmu pozemků   
-  s c h v á l i l a  
smlouvu o souhlasu s provedení stavby čj. RU/18/2011, kterou uzavře Město a Povodí Labe, státní podnik, pro realizaci stavební akce „
Oprava vodních toků - Lužická Nisa, Chrastava, ř.km 16-17,60“   
-  s c h v á l i l a  
1. zřízení věcného břemene na poz. p. č. 301/1 a 356/2 v k. ú. Horní Chrastava ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., jímž dojde 
k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování energetického zařízení distribuční soustavy „zemního kabelového vedení“ za cenu ve 
výši do 100 bm 10.000- Kč + DPH, vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj. SBS/17/2011   
2. zřízení věcného břemene na poz.p.č. 106, 147, 148, 157, 1391/7, 1386/2, 1388, 1490 a 1533 v k.ú. Chrastava I ve prospěch společnosti 
ČEZ Distribuce, a. s., jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování energetického zařízení distribuční soustavy uložení „
kabelu NN a venkovního vedení NN“ za cenu ve výši do 100 bm 10.000- Kč + DPH, vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene čj. SBS/18/2011   
-  s c h v á l i l a 
smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření města Chrastava za rok 2011 uzavřenou mezi Městem Chrastava a Společností C.P.A. 
Audit, spol. s r. o., U Hájovny 1022, 460 01 Liberec 14  
-  s c h v á l i l a 
na základě schválené žádosti ze dne 18. dubna 2011 RM čj. 2011/06/VII darovací smlouvu DR/6/2011 – poskytnutí daru Sportovnímu 
střeleckému klubu Chrastava, IČ 46748563   
-  s c h v á l i l a   pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu a pověřila starostu jejím podpisem  
-  s c h v á l i l a   dodatek č. 1 k dohodě č. D/5/2011 s firmou ELSET, s. r. o. týkající se změny v článku III.  
-  s c h v á l i l a 
v souladu se zřizovací listinou přijetí účelového daru příspěvkovou organizací Mateřská škola, Chrastava, Revoluční 488, 463 31 
Chrastava, IČ 72741881           
-  v z a l a   n a   v ě d o m í   zápis č. 2011/7 z jednání bytové a sociální komise ze dne 11. dubna 2011  
-  v z a l a   n a   v ě d o m í   zápis č. 2011/8 z jednání bytové a sociální komise ze dne 2. května 2011  
-  r o z h o d l a  
o zrušení nájemného od 1. března 2011 do doby ukončení rekonstrukce elektrického vedení v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb., 
občanský zákoník, dle § 698 u bytu č. 5, náměstí 1. máje č. p. 250, Chrastava  
-  r o z h o d l a   o uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na DPS paní Evě Douchové   
-  r o z h o d l a   o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu  paní Lence Štofčíkové   
- r o z h o d l a    o uzavření smlouvy o nájmu obecního bytu paní Lence Štofčíkové a pověřila starostu jejím podpisem  
-  r o z h o d l a   o uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší v zařízení azylového typu paní Danuši Hladké  
-  v z a l a   n a   v ě d o m í  zprávu o stavu zapůjčených vysoušečů po povodni 2010 zpracovanou referentem správy majetku ORM  

     V minulém období byli občané Chrastavy 
informováni o tom, že Liberecký kraj vůbec 
nehodlá opravovat komunikace ve svém 
vlastnictví na katastru města Chrastavy a 
v drtivé míře ani na území Libereckého kraje 
z důvodu toho, že nemá na 50% spoluúčast 
a že zároveň nejedná s vládou o 
možnostech navýšení dotačního podílu. 
Z toho důvodu jsme se také jako  
zastupitelstvo města Chrastavy obrátili se 

žádostí o pomoc na prezidenta republiky. Tuto žádost se mi také 
podařilo osobně zopakovat při návštěvě pana prezidenta 
v Libereckém kraji ve dnech 18. až 20. dubna 2011.  
 
    Bezprostředně po ukončení návštěvy pana prezidenta, tj. dne 21. 
dubna 2011, nastala prudká změna v dosavadním postoji 
Libereckého kraje, když byl předložen do dopravního výboru návrh 
na předložení žádostí o dotace na akce ve výši 611 mil. Kč s 50% 
spoluúčastí kraje  (podaných ještě letos do 31. května)  
 
    Výše uvedených 611 mil. Kč zahrnuje i opravu části komunikace 
II/592 tzv. 1. etapu (úsek z Kryštofova Údolí k závorám v Andělské 

Hoře, tzn. přes v současnosti zcela zničený lesní úsek a od 
křižovatky Andělohorské a Nádražní ulice až po Novou Ves. 
Realizace by měla býti v roce 2012.  Návrh byl schválen 
zastupitelstvem Libereckého kraje dne 26. 4. 2011. 
 
    Zastupitelstvo Libereckého kraje zároveň  uložilo náměstkovi 
hejtmana pro dopravu  panu Martinovi Seppovi za úkol hledat 
řešení pro dalších nepokrytých 1480 mil. Kč. V materiálu je zároveň 
pod  bodem 4.3. uvedeno, že zástupci kraje budou jednat se 
zástupci vlády o snížení potřebné spoluúčasti kraje na tyto další 
akce (v Chrastavě se to týká krajské komunikace ve Vítkově)  z 50 
na 10%.  
 
    Pro úplnost doplňuji, že při představení se nového ředitele KSS 
LK Ing. Jana Berglera v Chrastavě na radnici jsme dojednali, že se 
urychlí opravy výtluků další poničené krajské komunikace 
v Liberecké ulici (v době psaní tohoto článku již bylo provedeno 
vyfrézování).  
 
——————————————————————————————   
V Chrastavě dne 25. 5.  2011                             
                                                            Ing. Michael Canov,  starosta
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   V květnu jsme obdrželi oficiální informace 
od povodí Labe, které nám oznámilo stav 
příprav na odstranění povodňových škod na 
vodohospodářském majetku ve správě 
Povodí Labe  s.p.  
 
    Odstranění  povodňových škod bude 
prováděno v následujících akcích:  
1. „Lužická Nisa, Machnín, oprava vodního 
toku, ř.km. 18,80 - 19,90“ (na katastru 
Liberce-Machnína a Chrastavy-Andělské 
Hory). Počátek prací předpokládán ještě 
v roce 2011 
2. „Lužická Nisa, Chrastava, oprava vodního 
toku, ř.km. 16,00 – 17,60“. Počátek prací 
předpokládán ještě v roce 2011 
3.  „Jeřice, Chrastava, obnova vodního toku, 
ř.km. 0,00 – 3,45“. Počátek prací 
předpokládán  na jaře 2012. 
4. „Vítkovský potok, Chrastava, Dolní 
Chrastava, Dolní Vítkov, Horní Vítkov, 
obnova vodního toku, ř.km. 0,45 – 5,57  
Počátek prací předpokládán  na jaře 2012. 
       
Bližší informace od Povodí Labe jsou na 
adrese: http://chrastava.com/starosta/povodi.
pdf 
V Chrastavě dne 23. 5. 2011              
                         Ing. Michael Canov, starosta 

   Dne 15. července 2011 končí svoji praxi zubní lékařka paní MUDr. Jana Vlková. Jelikož se přes veškeré úsilí nepodařilo paní doktorce 
sehnat za sebe nástupce, klesne tak počet chrastavských stomatologů ze tří na dva. A co je ještě vážnější, obě zůstavší zubní lékařky 
nemohou z kapacitních důvodů přijímat další pacienty. Navíc paní MUDr. Zrníková má na podzim příštího roku též svoji praxi uzavřít.  
   Z výše uvedených důvodů jsem se jménem 
města obrátil dopisem se žádostí o řešení na 
ředitele VZP.  Kopie dopisu byla dána na 
vědomí též panu ministrovi, České 
stomatologické komoře a Libereckému kraji.  

 
V Chrastavě dne 4. 5.  2011                         

                                                                                                        
Ing. Michael Canov,  starosta 

 
Odpověď p. Jiřího Benedikta, ředitele krajské 
pobočky VZP najdete na: http://chrastava.
com/starosta/benedikt.pdf 
 
a dopis zaslaný dne 13. 5. 2011 řediteli VZP 
Praha MUDr. Pavlu Horákovi CSc. na http://
chrastava.com/starosta_stomatolog_2.pdf 

   O víkendu na přelomu dubna a května došlo k rušení obyvatel hlukem z Technopárty konané mimo katastr města. Omlouvám se tímto 
všem obyvatelům, kteří byli nepřetržitým tokem technohudby rušeni.  
 
V Chrastavě dne 6. 5. 2011                                                                                                                                 Ing. Michael Canov,  starosta 
 
(Vyjádření primátorky města Liberec v této věci najdete na str. 5.) 
 

     Jak je patrno z přiložených tabulek na str. 5, město Chrastava obsadilo čtvrté místo v rámci Libereckého kraje v čerpání finančních 
prostředků v Česko-polském programu za rok 2010. Další důkaz o tom, jak výhodná je naše spolupráce s polským městem Lwówek Śląski.  
 
V Chrastavě dne 21. 4.  2011                                                                                                                           Ing. Michael Canov,  starosta     
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ODPADOVÝ DEN 
    Ve čtvrtek 5. května 2011 se konal v sále Společenského klubu „Odpadový den“ pro žáky 6. – 9. tříd základní školy. Akce měla za cíl 
seznámit mládež s problematikou nakládání s odpadovými materiály, jejich tříděním a dalším využíváním. Odpadový den začal besedou, 
na kterou navazovaly soutěže s odpadovou tématikou. Program zpestřil svými vystoupeními Mr. Popelino – hráč na popelnice. Celou akcí 
provázel známý moderátor Rádia Contact Liberec Lukáš Frydrych. Soutěžící si z Odpadového dne odnesli drobné dárky a vítězové strom, 
který ještě ten den zasadili v prostoru autobusového terminálu. Na projekt „Odpadový den“ se podařilo získat grant Libereckého kraje. 

      Hana Šmídová, vedoucí Společenského klubu 

PROGRAMY PRO DĚTI 
    V sále Společenského klubu jsme se v květnu opět sešli s již známou Lůcou. Připraveno bylo tvoření pro malé šikulky i spousta soutěží. 
Opět jsme si potvrdili, že chrastavské děti jsou šikovné a rády se baví. I v červnu si budeme s Lůcou hrát. Na Chrastavských slavnostech a 
také v sobotu 11. června 2011, kdy se s Lůcou vypravíme z pohádky do pohádky. Od 9:30 do 11:00 hodin nás čeká hraní, čtení a tvoření s 
pohádkovými postavičkami. Vytvoříme si vlastní loutkové divadlo, přečteme i zahrajeme si pohádku, zazpíváme si a čeká nás opět spousta 
soutěží, zábavy i legrace.                                                                                                                                                               H. Šmídová 
————————————————————————————— 
 

Další nové přírůstky 
    Do našeho teraristického kroužku přibyla další čtyři mláďata agam 
vousatých (Pogona vitticeps). O snesení vajec, která jsme vložili do 
inkubátoru, jsme vás informovali již v minulém čísle Chrastavských 
listů. Jedná se již o druhý úspěšný odchov v tomto roce. 
Ve středu 18. 5. 2011 se při výuce teraristiky začala líhnout první dvě 
mláďata. Všichni účastníci, kteří byli přítomni, tak měli možnost vidět 
to, co znali do té doby pouze teoreticky, i v praxi. Děti jsou nadšené z 
každého nového přírůstku, a tak i tato mládata jim udělala velkou ra-
dost. 
    Zbylá dvě mláďata se vylíhla o den později. Všechny agamy se 
mají čile k světu, a se svými deseti centimetry loví cvrčky jako o 
závod. 
 

Pavel Urban – lektor teraristického kroužku 
—————————————————————————————— 

TOURTEC 2011 
 

     Ve dnech 6. – 7. května 2011 se konal v Jelení Hoře v Polsku 13. 
ročník Mezinárodního veletrhu cestovního ruchu „Tourtec 2011“. 
Letos již počtvrté se na tomto veletrhu prezentovala i Chrastava. 
Město Chrastava zastupovala místostarostka Zita Václavíková a 
referentka infocentra Jitka Marxová.  
     Ve spolupráci s naším partnerským městem Lwówek Śląski 
vystavovala obě města v jednom stánku. Návštěvníkům veletrhu byl 
k dispozici materiál a letáky o Chrastavě a okolí v polštině. 
Dále byly nabízeny trhací mapy, plány Chrastavy, různé publikace, 
knihy, Chrastavské listy, nástěnné kalendáře, turistické a cyklistické 
mapy, turistické známky a vizitky, pohledy a různé suvenýry. 
Mnoho polských žen si s námi povídalo česky a vzpomínaly na časy, 
kdy dojížděly na sever Čech za prací. Poděkování patří Pivovaru 
Svijany za sponzorský dar. 
    Náš stánek byl hojně navštěvován a svojí pestrostí zaujal. Mezi 
osmdesáti vystavovateli jsme se určitě neztratili. Chrastava se opět 
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dostala do podvěmí turistům i za hranicemi naší republiky. Potěšilo nás, že někteří díky prezentaci v minulých ročnících naše město již 
navštívili. A k tomu účast na veletrzích cestovního ruchu slouží. 
                                                                                                                                                                                                        J. Marxová 
————————————————————————————————————————————————————————————— 

Prodloužení výstavy 
     Květnová výstava „Inspirace“ žáků ZUŠ Liberec pobočka Chrastava pod vedením Ivany Vykypělové se prodlužuje do pondělí 27. června 
2011. Přijďte se podívat na krásné výrobky a práce šikovných chrastavských dětí. 
————————————————————————————————————————————————————————————— 
 

Restaurování nábytku ve Führichově domě 
     Jistě je všem známo, že loňská povodeň se dotkla i Füchrichova domu. Voda se 
prohnala celým přízemím a původní dobový nábytek byl zaplaven a povalen do nánosu 
bahna. Díky rozsáhlé rekonstrukci v roce 2010 ustál velkou vodu Führichův dům, který 
byl postaven v roce 1802, celkem dobře. Krátce po povodních se telefonicky ozvali 
pracovníci Uměleckoprůmyslového muzea z Prahy a nabídli Městu Chrastava pomoc 
při záchraně této památky. 
    V pátek 13. 8. 2010 přijeli do Führichova domu, kde zjistili rozsah škod, určili rizika 
následného poškození – zejména nábytku, a stanovili nutný postup pro eliminaci škod. 
Hlavním rizikem byla vysoká vlhkost celé stavby, nábytku a dveří a následná plíseň. 
     Záchranná akce pokračovala v pondělí 16. 8. 2010, které se z UPM zúčastnilo devět 
dobrovolníků. Zaměřili se na čištění a ošetřování nábytku a také všech podlah 
v přízemí, hlavně se zřetelem na minimalizaci plísní. Opraveny byly také zkřížené 
vstupní dveře. Po několika měsících pozvolného vysoušení Führichova domu za 
vydatné pomoci pana Zdeňka Šulce bylo zjištěno, že plísně se na nábytku již téměř 
nevyskytují. Proto byly vybrány tři kusy nábytku, které byly převezeny pracovníky UMP 
do Prahy. Jednalo se o jednodveřovou skříň, dvojdveřovou kredenc a o truhlu. Po 
několikatýdenním dosoušení v karanténě začaly konzervátorské práce, které byly 
provedeny tzv. muzejním způsobem. Ten respektuje stáří předmětu. Doplňky novým 
materiálem se omezily hlavně na nohy nábytku, aby byla spolehlivě zajištěna jejich 
stabilita a funkčnost, např. otevírání. Barevné retuše se zaměřily především na výrazná 
poškození  historického nábytku. 
Z restaurátorského oddělení Uměleckoprůmyslového muzea se na konzervátorských 
pracích podíleli restaurátoři Petr Špaček, Tomáš Stern, Zděňka Šebková, Zuzana 

Krajícová a Světlana Spiwoková. 
    Při čištění, desinfekci, vyklízení a stěhování se účastnili tito pracovníci UPM: ředitelka PhDr. Helena Koenigsmarková, restaurátoři P. 
Špaček, T. Stern, S. Spiwoková, pracovníci sbírek M. Stříbrný, J. Fomín, J. Mlčoch, řidič K. Snětina, pracovníci technické skupiny J. 
Zemanová, B. Vávra a p. Fojt. 
    Zaměstnanci UPM v souladu s ředitelkou paní PhDr. H. Koenigsmarkovou provedli práce jako přátelskou výpomoc v zájmu zachování 
sbírkových předmětů expozice Führichova domu. Po celou dobu jsme byli v kontaktu s panem P. Špačkem, vedoucím restaurátorského 
oddělení UPM v Praze, který nás informoval o postupných pracech. Nábytek byl do Führichova domu vrácen v pátek 20. 5. 2011. 
Všem, kdo se podílel na jeho záchraně, patří velké díky. Město Chrastava si ochoty a nezištné pomoci pracovníků UPM nesmírně cení. 
Jsme rádi, že Führichův dům, památka chráněná státem, zůstane zachován i pro příští generace a lidé si budou připomínat, že Chrastava 
je rodištěm nejen akademického malíře Josefa Rittera von Führicha, ale i ostatních malířů. 

                                                       J. Marxová 
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POVŠIMNĚTE SI LASKAVĚ ZMĚN ZAČÁTKU FILMOVÝCH PŘEDSTAVENÍ
Změna programu vyhrazena

Rezervace vstupenek: http://evstupenka.cz

Pátek 10. června v 

 – USA – české znění – animovaný/hraný – 95 minut. 
Cukrátka, kuřátka & rokenrol. Režisér Tim Hill se specializuje na rodinné komedie, kombinující živé herce s počítačově animovanými zvířaty. Ve filmu Hop 
vypráví o velikonočním zajíčkovi, který by se radši stal bubeníkem, a o muži, který vůbec neví, co chce dělat. Tito dva se po počáteční averzi skamarádí, 
společně odrazí vzpouru kuřat v továrně na velikonoční sladkosti a převezmou povinnosti organizátorů Velikonoc. 

Pátek 10. června ve 20:00 hodin
– SR/ ČR – životopisný – 96 minut.

Film o tom, jak příklad jednoho člověka i po 70 letech dokáže inspirovat lidi a měnit dnešní svět. 
Slovenský režisér Matej Mináč už potřetí natočil film věnovaný Siru Nicholasi Wintonovi (nar. 1910) a jeho záchraně šesti set šedesáti devíti 
československých, převážně židovských dětí v roce 1939.                  

Úterý 14. června v  hodin
Nová pohádka Zdeňka Trošky

 – ČR – pohádka – 101 minuta.
Čerti patří mezi nejoblíbenější postavy českých pohádkářů. Určitě to platí i pro režiséra Zdeňka Trošku, který doposud tvořil pekelníky, kteří byli buď malí, 
ale šikovní, případně tak dobráčtí, že přinesli i z pekla štěstí. V adaptaci pohádky Boženy Němcové ale Čertova nevěsta ukáže, že s čerty skutečně nejsou 
žerty. To vše ve výpravné podívané sršící humorem, triky a hvězdami v hlavních rolích.                                         

Úterý 14. června ve 20:00 hodin
 – ČR – komedie/drama – 98 minut

Příběh sleduje jednu nečítankovou kariéru. Od otloukánka z chudé rodiny alkoholika, ke králi internetových domén. Nemožné je možné, padají normy, kon-
vence, pravidla. Už jako kluk pochopí, že spolehnout se musí jedině sám na sebe. „Totáčem“ 80. let kličkuje nepříliš vzorově a přelomový listopad prožije 
rovněž nezvykle - mezi blázny v léčebně. Po revoluci už to jede, ba letí. Nahoru, ale i dolů. Do Německa a zpátky. Na Pankrác a zpátky. Do Číny  a zpátky. 
Vše je tak snadné, až je to k smíchu (ale i tzv. „vo hubu“). Může za ten rozlet chytrost nebo vychytralost? Z netušených a nekonečných možností internetu 
vyroste ve finále virtuální blahobyt. Hrdina má všechno, dokonce plánuje hodně netradiční rodinu… Vypadá to na happyend, ten se ovšem stylově zvrtne. 
                                                                                                                                                                                   

Pátek 24.června v  hodin
 – USA – animovaný – české znění – 70 minut.

Společnost Walt Disney Animation Studios se ve filmu Medvídek Pú vrací do Stokorcového lesa. Tento nový snímek, který oživuje nadčasové kouzlo, vtip a 
žertovnou atmosféru původních krátkých filmů, divákům znovu nabízí možnost bavit se ve společnosti "přihlouplého Medvěda" a jeho přátel Tygra, 
Králíčka, Prasátka, Sovy, Klokanice, Klokánka... a pochopitelně také Ijáčka, který ztratil ocásek.                            

Pátek 24. června ve 20:00 hodin
 v americké komedii

– USA – komedie – české titulky – 116 minut
Ve filmu Zkus mě rozesmát požádá plastický chirurg, který chodí s mnohem mladší učitelkou ze školy, svou věrnou asistentku, aby předstírala, že je jeho 
co nevidět bývalou manželkou, aby mu tak pomohla urovnat jednu neuváženou lež. Když se mu ale vymstí ještě několik dalších lží, vloží se do věci i její 
děti a všichni se společně vydávají na víkend na Havaji, který jim všem zcela změní život.                                     

18:00 hodin

HOP

Nicholas Winton: NICKYHO RODINA 

ÈERTOVA NEVÌSTA

CZECH MADE MAN

MEDVÍDEK PÚ

ZKUS MÌ ROZESMÁT 
Jennifer Aniston, Adam Sandler a Nicole Kidman

                                                                                                                                                                                   Vstupné: 65 Kč, v IC Chrastava – 50,-Kč

Vstupné: 75 Kč, v IC Chrastava – 60,-Kč

Vstupné: 70 Kč, v IC Chrastava – 50,-Kč

Vstupné: 75 Kč, v IC Chrastava – 60,-Kč

Vstupné: 65 Kč, v IC Chrastava – 50,-Kč

Vstupné: 75 Kč, v IC Chrastava – 60,-Kč

18:00

18:00
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2. června    19:30   Experimentální studio 
                               Divadlo F. X. Kalby – PIPINKY Z PLAKÁTU 
                               - úchylná parodie od tvůrců Googling and fucking - divoká metrosexuální jízda ze života jednoho boybandu 
 
5. června    13:00   Zahrada      Den s Českým rozhlasem SEVER GODY 2011 
                               Pavlína Jíšová & přátelé, Modrotisk, Jarret, Sváťa Kotas Band, Dixieland Old Stars, Abalone, Maňána Bluegrass 
                                Band – vstup zdarma 
 
6. června    18:00   Experimentální studio – KONCERT ZŠ a ZUŠ JABLOŇOVÁ, absolventský koncert devátého ročníku 
 
7. června    18:30   Experimentální studio    Klub přátel výtvarného umění 
                               DRÁŽĎANY KURFIŘTSKÉ A KRÁLOVSKÉ, přednáška Dr. Miloslava Vlka 
 
8. června    19:30   Experimentální studio 
                               Úplně nenormální ochotnický spolek při TUL – ZÁHADA JIZERSKÉHO YETIHO – 1. premiéra 
                               hudebně-historicko-dramatická téměř pohádková exkurze po jizerskohorských hvozdech a tajemstvích 
 
9. června    19:30   Experimentální studio – JAK SE LÉČÍ V JARu, o práci na klinice a cestování po Jižní Africe bude promítat A. Kšírová 
 
10. června  19:30   Experimentální studio 
                               Úplně nenormální ochotnický spolek při TUL – ZÁHADA JIZERSKÉHO YETIHO – 2. premiéra 
                               - hudebně-historicko-dramatická téměř pohádková exkurze po jizerskohorských hvozdech a tajemstvích, která ukrývají 
 
11. a 12. června      Centrum poznání uvádí: FESTIVAL POZNÁNÍ 
                               - vztahy dětí a rodičů, přednášky, ukázkové terapie, prodejní stánky, promítání filmů, dílny, workshopy a esoterika 
 
14. června  17:30   Experimentální studio – Dana Hromková, KPEP, o.s. uvádí: 
                               MGR. ALŽBĚTA ŠOFROVÁ – miniseminář z cyklu „Cesty k sobě“ 
 
15. června  19:30   Experimentální studio: Krátké a úderné divadlo ŠLUS! aneb Konec sezony 
 
16. června  19:30   Experimentální studio: SEVERNÍ LAOS – ZEMĚ POMALÝCH PŘESUNŮ 
                               - plavba rychločlunem proti proudu Mekongu, návštěva horského kmene Akha, královský Luang Prabang, jeskyně  
                               ve Vang Viengu a hlavní město Vientine 
 
18. června  8:00     Experimentální studio: AUKČNÍ SÍŇ – dražba historických pohlednic Liberecka a Jablonecka 
 
19. června  12:00   Experimentální studio: 18. výročí založení KOKRHÁČEK 
                               - dětský pěvecký sbor při ZŠ Ještědská doprovází orchestr „MUSICA NOSTRA“, řídí Jindřich Kuba Jehlička 
 
19. června  14:00   TANEČNÍ ODPOLEDNE , setkání s Libereckými harmonikáři 
 
20. června  19:00   náhradní termín za 10.2.2011 
                               GRAFFOVO KVARTETO –  Štěpán Graffe - I. housle, Lukáš Bednařík - II. housle, Lukáš Cybulski - viola,  
                               Michal Hreňo - violoncello  
 
21. a 22. června      18:00 Experimentální studio: S – HLEDÁNÍ 
                               - setkání žáků a studentů literárně - dramatického oboru ZUŠ Liberec 
 
23. června  17:30   Experimentální studio: VEČÍREK HUDEBNÍCH KURZŮ – závěrečný žákovský koncert pro školní rok 2010/11 
 
26. června  17:00   Experimentální studio: Pohádkové odpoledne – divadlo Agnez  
                               KOZLÍK – loutková pohádka pro nejmenší i malé na motivy norské novely 
 

tradicní svátky setkávání, zábavy, kultury a sportu

3. - 5. èervna 2011
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    Volejbalový oddíl pořádá o slavnostech v sobotu 4. června od devíti hodin nohejbalový turnaj. Přihlášky se 
přijímají do 9 hodin na místě konání, volejbalových kurtech u tělocvičny.                                                                     Karel Šír 

    Čarodějnice a 1. máj pro nás znamenaly zapomenout na oslavy a napnout všechny své síly, abychom zvládli spolu s žitavskými kluby 
dvoudenní mezinárodní orientační závody SAXBO 2011, kterých se zúčastnilo 916 běžců z ČR, Polska a Německa. Na naší straně jsme 
využili lesy v okolí Malevilu u Jablonného v Podještědí, v neděli skalnatý prostor u Bertsdorfu. Akce měla výbornou pořadatelskou i 
sportovní úroveň, počasí také po oba dva dny přálo. V neděli si někteří naši chrastavští členové i zazávodili. Pěkných výsledků dosáhli: D 
21L – 3. K. Kašková, D 21K - 6. D. Pachnerová, D 50 – 1. Z. Šaffková, D 65 – 4. E.Kašková, H 16 – 6. St. Nejman, H 21K - 1. P. Kadavý, H 
35 – 1. J. Polák. 
    O týden později 7. 5. pořádal SOK Turnov Oblastní mistrovství Ještědské oblasti (JO) na krátké trati v orientačně zajímavém terénu 
plném jam a břidličných lomů v okolí Alšovic u Železného Brodu. I tady jsme dali o sobě vědět. D 21L – 4. K. Kašková, D 50 – 3. Z. 
Šafková, 5. V. Bradnová, 6. E. Kadavá, D 65 – 2. M. Horčíková, 3. E. Kašková, H 16 – 6. St. Nejman, H 18 – 3. J. Čechovský, H 21K - 7. 
M. Veselý, H 50 – 7. J. Čechovský, H 55 – 8. R. Kaška, H 60 – 2. J. Barták. 
    V polovině měsíce se rozjely závody národního žebříčku B – Čechy. V sobotu  14. 5. se stal pořadatelem sportovní klub Studenec, který 
pro akci vybral prostředí v Mostku u Dvora Králové. Terén byl převážně dobře průběžný, porostově rozmanitý, místy prohlubně, jámy nebo 
kameny. V první desítce se umístili tito závodníci: D12C - 7. M. Pavlíková, D55 – 2. H. Vajcová, 5. A. Ševčíková, D65 - 5. E. Kašková, 6. M. 
Horčíková. Mužům se tolik nedařilo.  
    Druhý den 15. 5. se běželo pod taktovkou klubu z Nové Paky blízko Lázní Bělohrad v podhorském kopcovitém terénu s minimálním 
podrostem. V hlavní části byl ale prostor značně členitý s množstvím terénních tvarů, kamenných polí, volných kamenů a jam po dávné 
těžbě kamene. Výborný výsledek se podařil K. Kaškové v D21A, kde jako 5. zůstala pouze 3:16 za D. Brožkovou, naší reprezentantkou a 
mistryní světa. Další skvělá umístění: D50 – 10. E. Kadavá, D55 – 4. V. Bradnová, 6. H. Vajcová, D65 – 1. E. Kašková, H55 – 11. R. 
Kaška. 
   Následující volný víkend jsme věnovali stavbě stanového tábora v Krčkovicích blízko Věžáku v Českém ráji.V létě se tady od 13. 7. 
uskuteční dětský sportovní tábor (kolo, rafty, OB …), který organizují i naši mladí jako praktikanti, vedoucí, takže jsou zárukou kvalitního 
prázdninového turnusu. Pokud byste měl někdo zájem poslat své dítě do Krčkovic, ozvěte se (tel. 731 25 55 77). Děcko nemusí provozovat 
orientační běh, stačí,  aby mělo rádo sport a přírodu. 
    Koncem května nás čeká ještě Oblastní mistrovství JO na  klasické trati v zajímavém  prostředí v Sosnové u České Lípy. 
    Musíme také připravit tratě a diplomy pro náborový miniorienťák městem v rámci Chrastavských slavností (pro zájemce z řad veřejnosti 
neděle 5. 6. dopoledne na náměstí). Také si zde můžete vyzkoušet elektronické ražení na kontrolách pomocí čipu. 
                                                                                                                                                                                                       E. Kašková 
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U 23   
     V letošním roce se zúčastnila naše dvojice Filip Fořt a Jiří Culek 
soutěže U 23, ve které byli nejmladší soutěžící. Tato soutěž se 
hraje na tři soutěžní kola, jedno semifinále a jedno finále. Účastní 
se celkem deset mužstev na třech turnajích, z těch deseti mužstev 
postupuje do semifinále šest mužstev a pak se koná finále. Naše 
dvojice skončila na 7. místě a jen těsně ji uniklo semifinále a finále. 
Přesto je tento výsledek pro naši mladou dvojici pěkným  
úspěchem.  
 
Junioři  
     Juniorská dvojice Filip Fořt a Jiří Culek bojovali o nominaci na 
Mistrovství Evropy  Juniorů v Rakousku. Tato 
soutěž se hraje na 6 kvalifikačních utkání, 1 
předkolo Mistrovství ČR a finále Mistrovství 
ČR. V těchto turnajích zahráli tak dobře, že se 
dostali až do finále Mistrovství  ČR ve 
Svitávce, kde se umístili na 2. Místě, a tím se 
nominovali jako náhradníci na Mistrovství 
Evropy Juniorů 2011 do Rakouska, které se 
hraje ve dnech 3. – 5. června 2011. K tomuto 
postu jim všichni moc blahopřejeme a do 
budoucna si přejeme, aby na sobě ještě více 
pracovali, vylepšovali hru, aby mohli na tento 
úspěch navázat i v soutěži U 23.   
 
Muži 
     Naši muži odehráli Český pohár mužů 
semifinále v Chrastavě 5. února 2011, kde 
bylo deset mužstev, rozdělení bylo na dvě 
skupiny, ve skupině „A“ Dalibor Hodaň – Pavel 
Matuškovič se umístili na 5. místě, tím však 
nepostoupili do finále a celkově obsadili 9. 
místo, což je pro nás bezesporu úspěchem, 
neboť v semifinále hrají i extraligoví hráči a 
vícemistři  Hasoň – Hrdlička ze Svitávky. 
Druhá naše dvojice Tomáš Brodský – Daniel 
Fadrhonc skončila ve své skupině na 1. místě 
a tím postoupila do finále, kde obsadila krásné 
3. místo a tím se nominovala na Finále 
Českého poháru v Nezamyslicích, kam 
postupovala první 3. družstva. Finále se 
odehrálo 26. 2. 2011, a to za účasti sedmi 
mužstev, a to tak, že všichni ostatní byli 
extraligoví závodníci a my jako jediní  hráči 1. 

ligy.  Tento turnaj berme jako zkušenost, jak se vyrovnat s těmi 
nejlepšími, zatím to bylo nad naše síly a  skončili jsme sedmí. 
Přesto 7. místo ČP v republice je úspěchem pro chrastavskou 
kolovou a závodníkům blahopřejeme. 
 
     5. března 2011 dvojice Tomáš Brodský a Daniel Fadrhonc 
odehrála první dvě kola 1. ligy, a to v Přerově, kde jim vstup vůbec 
nevyšel a skončili na 6. místě, pak si vylepšili pozici, když ve 2. kole 
v Chrastavě 14. května 2011 získali 3. místo. Teď nás čeká 
poslední kolo, které se bude hrát v září 2011. Prozatím jsou celkově 
na 5. místě.  
 

    Klub českých turistů v Chrastavě připravil pro své členy čtyři 
autobusové výlety, z nichž se první uskutečnil v sobotu 14. května 
2011.  
    V půl sedmé ráno jsme odjížděli do Litoměřic, kde jsme se 
v devět hodin nalodili na výletní loď Porta Bohemica 1 a vypluli 
směrem Ústí nad Labem. Loď pro tři stovky pasažérů je dlouhá 
47,5 m a široká 8,45 m a brázdí hladinu Labe Českým středohořím.  
Sluníčko začínalo prostupovat mezi mraky, nálada byla výborná a 
všichni jsme se těšili na tříhodinovou plavbu. Na lodi je k dispozici 
nekuřácká lodní restaurace „Létající ryba“, čehož většina z nás 
využila. Splouvali jsme nejkrásnější úseky labského kaňonu, 
pozorovali unikátní přírodní útvar Porta Bohemica – Brána Čech, 
kochali se pohledem na malebné vesničky na obou březích a na 
stráně s vinicemi. V Lovosicích jsme propluli zdymadlem a 
pokračovali jsme k jezeru Píšťany, kde byla další zastávka. Propluli 
jsme Žernoseky, Zálezly a přistáli jsem v Ústí nad Labem – Vaňov. 
     Odtud jsem pěšky pokračovali podél Labe ke zdymadlu. 
Autorem vodního díla byl známý architekt František Vahala. 
Realizace stavby probíhala v letech 1924 – 1936 a v březnu 1925 
bylo slavnostně pojmenováno na Masarykovo zdymadlo Střekov. 
Vystoupali jsme k hradu Střekov, který je považován za nejlépe 
dochovanou hradní zříceninu v České republice. Majestátní hrad se 

vypíná na černé čedičové skále, čnící z hladiny Labe do výšky sto 
metrů. První zmínky o hradu jsou z roku 1319, majitelé se střídali, 
hrad byl prostorný a obranyschopný. V roce 1953 jej převzal 
Československý stát. Krátkou dobu byl vlastnictvím Klubu českých 
turistů. V rámci restitučních zákonů byl hrad roku 1992 vrácen zpět 
rodu Lobkowiczů, takže je dnes soukromou, avšak veřejně 
přístupnou kulturní památkou. Po prohlídce a občerstvení v hradní 
restauraci jsme odjížděli směrem na Děčín. Čekala nás ještě jedna 
zastávka v Přední Lhotě. Odtud někteří z nás zdolali velmi strmý 
kopec na zříceninu hradu Vrabinec, který se nachází vysoko na 
čedičovém návrší a je k nepřehlédnutí již z velké dálky. Nepřístupná 
a dominantní poloha se stala na počátku 15. století důvodem 
k výstavbě hradu, který zde nechal vybudovat příslušník nižší 
šlechty Jan z Těchlovic. Odměnou za namáhavý výstup je 
nádherný pohled ze skalní vyhlídky do údolí Labe a Rychnovského 
potoka. Tento mohutný skalní útvar byl prohlášen přírodní rezervací 
a zároveň slouží jako horolezecký terén. 
     První jarní výlet se velmi zdařil. Druhý nás čeká 28. května, kdy 
jsme objednáni na exkurzi vodní elektrárny ve Spálově. Po 
prohlídce projdeme Riegrovou stezkou do Semil. 

                                        J. Marxová  
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Žáci 
     Jistě jste si povšimli, že nepíši  o našich žácích, ale bohužel  se 
nám nedaří získat nové posily na tento zcela jistě atraktivní  sport. 
Přitom jej můžou děti provozovat po celý rok a za každého počasí, 
neboť  hrajeme jen v tělocvičně. Zatím máme pouze 1 družstvo, 
které se zatím učí, ale bylo by potřeba získat další  kluky nebo 
holky, kteří se kola nebojí a mají chuť a vytrvalost se něco nového 
naučit. Apeluji zvláště na rodiče 8-10 letých dětí, aby je do našeho 

oddílu přihlásili, do tělocvičny je posílali a učili je tím vytrvalosti a 
smysluplného využití volného času. U nás mají šanci v tomto 
zajímavém sportu vyniknout. Tréninky v tělocvičně jsou vždy ve 
středu a v pátek od 18:30 do 20:00 hodin. Další informace nebo 
dotazy můžete získat přímo v tělocvičně při tréninku nebo na 
telefonu trenéra 605 879 042. 
Chrastava  20. 5. 2011                     Celler  Ladislav,  vedoucí oddílu 

P O Z V Á N K A 
   Oddíl stolního tenisu TJ Spartak Chrastava a Společenský klub vás 
zvou dne  3. 6. 2011 od 17:30 hodin na turnaj ve stolním tenise, který je 
pořádán v tělocvičně TJ  v rámci Chrastavských slavností . 
    Turnaje se může zúčastnit každý, komu učaroval 40 mm bílý míček. 
Důležitou podmínkou je čistá obuv se světlou podrážkou, pálka na stolní 
tenis, dobrá nálada a chuť si zasportovat .   

 

Povídání o stolním tenisu 
    Soutěž ve stolním tenisu je skloubením týmového sportu, kdy proti 
sobě hrají  4 – členná družstva, kde proti sobě hraje každý s každým  
s prvky individuálního pojetí sportu, neboť za tím stolem jsi sám a záleží 
jen na tobě, jak jsi připraven  a jakou použiješ strategii boje.  Průměrný 
zápas trvá 10 minut a ty musíš během této chvíle najít soupeřovu slabinu 
a snažit se jí využít k získání vítězství. 
    Stolní tenis je sport, kde zkušenosti a dobrý odhad soupeře velmi často 
vítězí nad dravostí mládí a svaly.  
    Stolní  tenis je sport, který je možno úspěšně  provozovat celý život. 
Dokladem tohoto tvrzení  je legenda stolního tenisu v Chrastavě pan 
Daniel Martiny, který úspěšně hraje okresní přebor I. třídy i po dovršení 
sedmdesáti  let a řada jeho soupeřů je juniorského věku. 
ZAUJALO TĚ TOTO KRATIČKÉ POVÍDÁNÍ O STOLNÍM TENISU? 
CHCEŠ ZKUSIT HRÁT? 
SEZÓNA ZAČÍNÁ 10. SRPNA 2011 V TĚLOCVIČNĚ SPARTAKU 
CHRASTAVA V 18:00 HODIN. 
RÁDI TĚ MEZI SEBOU  UVÍTÁME A O RADY DO ZAČÁTKU NEBUDE 
NOUZE (máme mezi námi několik velmi dobrých teoretiků :-) ) 

                                                                                                                              
Karel Žemlička – předseda oddílu  

    V pátek 13. května se v Multifunkčním centru v Hrádku nad Nisou uskutečnila konference s názvem Mezinárodní presstrip ODRA-NISA 
a marketingové aktivity, zaměřená na prezentaci cyklistické dopravy a turizmu Trojzemí a napojení české části na páteřní trasu vedoucí až 
k Baltickému moři. 
    Dopoledne bylo ve znamení přednášek našich i zahraničních delegátů. Například projektant Ing. Luboš Vaner představil územně 
technickou studii ověření páteřní cyklotrasy ODRA-NISA v úseku Nová Ves nad Nisou až Hrádek nad Nisou. Nastínil celou trasu s jejími 
problematickými úseky i jednotlivá technicko-dopravní 
řešení a vypíchl nutnost projednávání takovýchto liniových 
staveb se samosprávami jednotlivých obcí. 
    Přednášky německých zástupců Wolfganga Michela a 
Olafa Lanka účastníky zavedly na stezky u našich 
severních sousedů, kde tyto komunikace již dlouhou dobu 
fungují. Prezentovány zde byly závěry spojené nejen 
s udržením dobrého technického stavu stezek, ale zazněl i 
velmi zajímavý názor týkající se samotné myšlenky 
cyklotras. A to, že stezky nejsou samoúčelné, ale jde o 
komunikace, které dokáží přilákat značné množství turistů 
a tím i kapitálu do jednotlivých destinací.  
    Odpoledne následovala cyklo-exkurze, která zavedla 
účastníky po nejbližším okolí Trojzemí. 
Napojení Chrastavy na téměř 600 km cyklotrasy je veliká 
příležitost pro všechny živnostníky i další subjekty, které 
se zabývají cestovním ruchem či aktivitami k tomu 
přidruženými. 
    Realizace tohoto projektu je naplánována na konec roku 
2018 a měla by být podpořena z finančních zdrojů EU, 
konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj, cíl 3. 
 

Text: Martin Spáčil, foto: Petr Bezvoda 
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    V partnerském městě Lwówek Śląski v Polsku na městském stadionu se v sobotu 14. 5. 2011 konala soutěž v hasičském sportu. 
Soutěže se z chrastavského sboru dobrovolných hasičů zúčastnilo sedm soutěžících. Celkem se soutěže zúčastnilo devět polských 
družstev a jedno české – z Chrastavy. 
Soutěž měla dvě části: 
1) štafeta 7 x 50 m s hasičskými úkoly a překážkami 
2) požární útok 
   Vzhledem k tomu, že polská pravidla takovéto soutěže se liší od 
českých, hrálo naše družstvo mimo soutěž. Ale pro porovnání s 
ostatními družstvy se naše časy také měřily. A protože naše družstvo 
vlastní silnější čerpadlo než mají polská družstva a také proto, že náš 
způsob požárního útoku je rychlejší, dosáhlo naše družstvo celkově 
nejlepšího času.  
    Za účast jsme obdrželi čestné uznání a po skončení soutěže a 
slavnostním nástupu nás polští kolegové pohostili připraveným 
rautem.  
Rádi bychom u nás v Chrastavě polské kolegy na podobné soutěži 
také přivítali, ale bohužel v současné době nemají chrastavští 
dobrovolní hasiči k dispozici žádný prostor vhodný pro konání 
takovéto soutěže.  

Martin Stahoň 

    V Liberci - Karlinkách  bojovali mladí hasiči obvodu Liberec v hasičských 
disciplínách celostátní soutěže Plamen. 
Na oválu je čekala štafeta s překonáváním překážek, např. břevna, lávky, ale 
na stanoviště také přenášeli hasící přístroj, rozhazovali a napojovali hadice. 
Další disciplínou byla štafeta požárních dvojic, kdy jde o rozhazování hadic, 
napojení proudnice a připojení k hydrantovému nástavci. Nejočekávanějším se 
stal požární útok s použitím vody. „Na to se vždycky mladí hasiči moc těší, je 
to taková disciplína pravdy, záleží na mnoha detailech a ne vždycky je 
zasažení terčů v dobrém čase jednoduché“, upřesnil jeden z rozhodčích 
Zdeněk Čálek. 
       Velké ambice na dobré umístění měl domácí kolektiv Karlinek pod 
vedením skvělého vedoucího Ivana Přenosila. Tradičně pečlivě připravení 
přijeli hasiči z Vratislavic, Stráže nad Nisou, Jeřmanic. „My jsme přijeli 
vyzkoušet první velké závody, sbíráme zkušenosti a snažíme se uspět“, 
připomněl Vladimír Židlický, vedoucí mladých hasičů z Chrastavy. 
       Nejlepšími se s kategorii mladších staly Karlinky „A“ před Jeřmanicemi a 
Vratislavicemi. Ve starší kategorii první a druhé místo vybojovaly Karlinky „A a 
B“  před Vratislavicemi. Poslední květnovou sobotu proběhne okresní kolo 
Plamenu ve Frýdlantě , kde se utkají vítězové obvodních soutěží. Nejlepší 
postoupí na krajské a republikové mistrovství. 

                                             Věra Nutilová 
 
FOTO: Chrastavští mladí hasiči na obvodním kole Plamenu bojovali čestně 
snaživě 

Rádi bychom touto cestou poděkovali panu Miloši Peřinovi za neobvyklý, ale o to více ceněný dar. Při loňské srpnové 
povodni jsme mimo jiné přišli i o nákladní vůz AVIA, který byl z nedostatku prostoru zaparkován vedle garáží. Bohužel nám 
ho voda nemilosrdně zničila.   
     V březnu letošního roku se  ozval pan Miloš Peřina – fa KOVOVÝROBA PEŘINA Hrádek a sdělil nám neuvěřitelnou věc, 
že nám daruje nákladní vůz AVIA A 31 L. Vozidlo je způsobilé k jízdě a má platné doklady. 
     Je to další příklad lidské solidarity a ochoty pomoci v nouzi. Tento dar je pro nás nejen velice potřebný, ale je také 
důkazem, že si naší práce lidé váží a proto se  snaží pomoci. 
     Děkujeme vám, pane Peřino, za váš skvělý dar, který nám bude usnadňovat naši mnohdy nelehkou práci. 
 

Za SDH Chrastava Miroslav Pivoňka, velitel sboru   
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Výlet Klubu Evergreen pro seniory 

   V sobotu 30. dubna jsme v počtu 18 osob vyrazili na další společný výlet, 
tentokrát na zámek Hrubý Rohozec a na Dlaskův statek. Počasí nám přálo, 
skvělí a trpěliví průvodci nám byli plně k dispozici s vyčerpávajícím výkladem. 
Už se také stalo pravidlem, že výlet končíme návštěvou cukrárny, tentokrát 
neodolal našemu nájezdu Ovocný bar v blízkém Turnově. Po občerstvení jsme 
v podvečer dorazili domů. Příští výlet pro seniory pořádá Klub Evergreen na 
zámek Ctěnice v měsíci červnu.  
          

Sourozenecké konstelace 
  Pátek 13.května rozhodně nebyl žádný smolný den pro třicet návštěvníků 
zajímavé a podnětné přednášky na téma „Rodinné konstelace“. Mgr. Evald 
Rucký nám pomáhal pochopit, jakou roli hraje např. pořadí, ve kterém se člověk 
do rodiny narodí a ve kterém vyrůstá a jak to, spolu s dalšími věcmi, ovlivní náš 

život až do dospělosti. Přednáška byla vedena jak z pohledu nás dospělých, tak i z pohledu na výchovu našich dětí. V poslední části 
setkání bylo zodpovězeno také mnoho dotazů. V dobré náladě, povzbuzeni 
novými poznatky, jsme se ve večerních hodinách rozešli domů. 
 
Rodinný výlet do Kleinwelky 
    V neděli 22. května se vypravila kolona osmnácti aut do dinosauřího parku 
v Kleinwelce. I když cesta byla poměrně dlouhá, nakonec jsme všichni šťastně 
dojeli k cíli. Některé děti si v autě i pospaly a tak mohly odpočaté vyběhnout 
mezi dinosaury. Počasí bylo nádherné, park nabídl množství úžasných atrakcí, 
včetně vodních, takže děti byly mokré, špinavé a spokojené. Ve stínu 
brontosaura jsme společně poobědvali a pokračovali jsme dál v objevování 
dávné minulosti až do pozdního odpoledne. Výlet byl skvělý, všech sedmdesát 
jedna účastníků spokojených, návštěvu parku můžeme všem doporučit. 
 
PODĚKOVÁNÍ 
   Z doprodeje charitativních povodňových kalendářů jsme v květnu obdrželi 
ještě 2.500 Kč, jako příspěvek na naši práci s dětmi. Děkujeme znovu paní Kláře Sehnoutkové i všem, kteří pomohli s tímto fajn 
projektem!!!  
————————————————————————————————————————————————————————————— 

 VVVV    ČČČČEEEERVNURVNURVNURVNU    VÁSVÁSVÁSVÁS    SRDESRDESRDESRDEČČČČNNNNĚ Ě Ě Ě ZVEME:ZVEME:ZVEME:ZVEME:     

BURZA OBLEČENÍ V DOMEČKU (dětského i dospělého) 
- otevřena  na zazvonění (Po - Pá: 12:00 až 16:00 h, středa 12:00 až 17:00 h)  
   Máte-li doma přebytečné věci, můžete je darovat do burzy v otevírací době (po dohodě i jindy – tel: 732 335 877). Výtěžek bude použit na 
provoz DMC Domeček. 

 
DEN OTCŮ  - sobota 18. 6. od 15:30 hod. na zahradě v Bezručově 503 

   Zábavné  odpoledne pro celé rodiny s možností vyzkoušet různé chlapské disciplíny.  K zakoupení budou  grilované klobásky, pití, 
zmrzlina. A na závěr se můžete těšit na malé hudební překvapení. 
 
VÝLET KLUBU EVERGREEN NA ZÁMEK CTĚNICE 

- sobota 25. 6., odjezd v 9:30 hod. od Bezručova 503  
   Využijte možnost navštívit moc hezký, ale málo známý zámek v blízkosti Prahy a také muzeum kočárů. Přihlášky přijímá do středy 22. 6. 
pan S. Vokál osobně nebo  na tel.: 728 977 973. 

 

VVVV    ČČČČERVENCIERVENCIERVENCIERVENCI    2011201120112011    POPOPOPOŘÁŘÁŘÁŘÁDÁMEDÁMEDÁMEDÁME    DDDDĚĚĚĚTSKÝ TÁBORTSKÝ TÁBORTSKÝ TÁBORTSKÝ TÁBOR 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – „ZA DOBRODRUŽSTVÍM NAŠICH PŘEDKŮ“ - 11. – 15. ČERVENCE 
Tábor je určen pro děti ve věku 6 – 10 let (1. - 4. třída ZŠ). 
Cena tábora je stanovena na 700,- Kč (v ceně jsou zahrnuty obědy, výtvarný materiál, provozní náklady). Tábor začíná 
každý den v 9:00 hod. a končí v 16:00 hod. 
Přihlášky zasílejte mailem: jbchrastava@jbchrastava.cz nebo osobně St. Vokálovi – tel. 728 977 973 do 11. června 
2011. Bližší informace obdržíte po přihlášení dítěte na tábor. 
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    V neděli 22. května se uskutečnila další etapa dobrovolnické akce 
zaměřené na úklid soutoku Jeřice s Nisou. Vzhledem k více než pěknému 
počasí, probíhaly téměř veškeré uklízecí práce z vody a užilo se i spousta 
zábavy.  
   Co ale zábavné nebylo, je nález dlouhodobě ukládaných odpadů ve 
stráni přímo nad soutokem. Zahrádkáři z kolonie Višňovka se tu vytrvale 
snaží zavážet jednu ze strží. Bohužel někteří i věcmi, které by žádný z 
nich ve svém kompostu rozhodně vidět nechtěl! Jen namátkou šlo o 
skleněné či plastové lahve, obaly různého charakteru, plechovky, zbytky 
lepenky, linolea či celého přístřešku a nepotřebné věci všeho druhu. 
Snahu všech zúčastněných korunoval pohled na západ nedělního slunce 
nad čistou řekou bez nevzhledných odpadů na březích.  
Další akce již bude zaměřena výhradně na tok Jeřice, který je v plánu 
uklidit celý! (Otázkou je. Na jak dlouho…) 
                                                                                                              MS 

    Dne 11. 5. 2011 proběhla celorepubliková sbírka pořádaná Ligou 
proti rakovině Praha, známá pod názvem „Kytičkový den“. 
    V letošním roce to byl již 15-tý ročník. I Chrastava se zapojila a 
spolu s Hrádkem nad Nisou přispěla na dobrou věc čátkou 29.466,- 
Kč. 
    Dobrovolníci z řad turistického oddílu Perseus prodali za tento 
den 1300 kytiček . Poděkování patří jak „žluťáskům“, kteří si v tento 
den užívali svoji „dovolenou“,  tak především všem dárcům. 
Ještě jednou děkuji a všem přeji hodně zdraví a za rok snad opět 
nashledanou. 

P. Kopecká, TO PERSEUS 

    V roce 2013 by se mělo začít v Chrastavě vařit pivo v 
minipivovaru. Pokud se dobrý záměr podaří, tak to bude zásluhou 
firmy 100P s.r.o. . Tato firma získala 60% dotaci na vybudování 
pivovaru v objektu známém pod názvem Sepp z prostředků 
Evropské unie. Celkové náklady se budou pohybovat v řádu 60 
milionů korun.  
    Dle sdělení zástupce firmy pana Marka Vávry, stavební práce 
začnou již toto léto rekonstrukcí střechy, budova dostane nová 
okna, která budou respektovat okna původní a zároveň se obnoví 
původní fasáda škrábané omítky s hladkými lizénami, která byla 
typická pro Liberecký kraj 19. století.   
    A bude se jednat skutečně o zrod anebo spíše o návrat 
chrastavského piva? Dle kolovaných sdělení v Chrastavě již pivovar 
byl, a to prakticky na tom samém místě před cca 500 lety. Ale 
přiznám se, že na vlastní oči jsem si o tom dosud žádný dokument 
ještě nepřečetl. 
    Ať tak či tak, doufejme že  záměr vyjde a v roce 2013 si všichni 
přiťukneme chrastavským pivem na zdraví!   
 
V Chrastavě dne 4. 5.  2011            Ing. Michael Canov,  starosta     
 
Projekt pivovaru Chrastava: http://www.chrastava.com/starosta/
pivovar.pdf. 

PODĚKOVÁNÍ 
    Tímto způsobem chci poděkovat všem, kteří pomohli při uskutečnění výstavy i vernisáže Blanky Klímové dne 1. dubna - 28. dubna 2011 
v Chrastavě:  
p. starostovi Canovovi za pěkné zahájení, F. Boudovi za nádhernou muziku, J. Marxové za veškerou pomoc při instalaci a během jejího 
trvání, J. Riedlovi za pomoc s počítačem, Janě Zahurancové fotografce, panu kameramanovi, který vše perfektně zaznamenal na živo, 
pani reportérce za šikovné reportáže. 
Díky také všem, kteří se přišli podívat. 
Doufám, že jsem na nikoho nezapomněla. Jestli ano, tak se omlouvám. 

Blanka Klímová    
————————————————————————————————————————————————————————————— 

VZPOMÍNKA 
Dne 27. 6. to bude 15 let co od nás odešel po velkém utrpení pan Alfred Mojžíš. O vzpomínku prosí dcera Dana. 

    Senioři navštívili mateřskou školku Sluníčko v Revoluční ulici 
(šest babiček a jeden dědeček). Paní učitelky nás pěkně uvítaly 
v krásném sále. Děti nám zazpívaly, zarecitovaly a zatancovaly 
tanečky na lidové písničky. Bylo to krásné a milé. Nabídly nám i 
občerstvení, dobré kafíčko a kuchařkami upečené výborné koláčky. 
Po občerstvení nás paní učitelky provedly po budově školky. My 
jsme byli jak „Alenka v říši divů“. Ložnice i herny byly překrásně 
uklizené a moc hezky vyzdobené učitelským sborem. Byl to pěkný 
zážitek a byli jsme všichni nadšeni. Takových školek více! 
Děkujeme.  
                                                        Babičky a dědeček z Chrastavy 
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Co všichni říkáme: 
–   sportovat má každé dítě (každý 
      člověk) 
–   sport je nejlepší prevence proti 
     drogám 
–   sport zvyšuje fyzickou zdatnost 
–   sport snižuje nemocnost 
–   sport pomáhá získat nové 
      přátele 
–   kdo sportuje, nezlobí atd , … 
 
  Ale uvědomujeme si, že k tomu musíme 
vytvořit podmínky? Celá společnost, ale i každý 
z nás v rámci svých možností. Bohužel mám poslední 
dobou pocit, že ty možnosti jsou velice omezené. Již 
spoustu let se na zajištění činnosti oddílu kopané v 
našem městě podílí parta několika málo „bláznů“, kteří 
se starají o vše – trénování, shánění peněz i klasické „
bafuňaření“ (co je zrovna potřeba). Na úkor svých rodin, 
svého volného času a nezřídka i za svoje peníze. Jak 
dlouho ještě vydrží? 
 
  Když hledáme někoho, kdo by pomohl, slyšíme nemám 
čas, dělám na směny, dejte mi pokoj, já tomu 
nerozumím, mám svých starostí dost. Nechci nikomu 
křivdit, ale kolikrát spíše cítím nezájem. Co si mám 

myslet o tom, že neznám ani všechny rodiče 
dětí, kterým se v našem oddíle věnujeme (v 

současné době zhruba třicet žáčků ve 
věku 8 – 15 let ve dvou družstvech). Proč 
nejsou schopni (někteří) přijít na zápas 

podpořit své ratolesti? Nezajímá je, co 
dělají, jak jim to jde nebo co za lidi se o 
ně stará?  
 

  Ale třeba se mýlím. Možná jsou mezi 
námi rodiče, prarodiče, příbuzní, bývalí 
hráči, fanoušci, kteří mají zájem pomoci. 

Nebojte se, ozvěte se, přihlašte se, rádi vás 
mezi námi uvítáme. Každá hlava, ruka, noha se 

hodí. Jsem pevně přesvědčen, že zachovat kopanou v 
našem městě je ve veřejném zájmu a ne pouze rozmar 
několika málo jedinců.  
 
 
 
  Kontakty: 
————————————————————————– 
  Milan Kneys, mobil 724 518 453  
         – kancelář na náměstí (vedle květinářství u školy) 
 
  Vratislav Procházka, mobil 602 122 621     

S

PARTAK
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Nalaďte si rádio Vašeho kraje - 
Český rozhlas Sever. Od května 
pro vás vysíláme nově od 5 hod. 
DOBRÉ RÁNO a nabídneme vám 
pestrý program postavený na 
regionálních událostech ze 
severu Čech, zprávách. Na 
libereckých frekvencích 91.3, 
97.4 nebo 102.3 FM uslyšíte 
každých 30 minut aktuální 
i n fo rmace  z  L iberecka , 
samozřejmostí jsou regionální 
reportáže, kalendárium, o čem 
píší noviny,počasí na severu, 
kulinářské Chuťovky Petra 
Novotného a další rubriky. 
  
Těšíme se na slyšenou a na 
Chrastavských slavnostech v 
sobotu 4. června 2011 také na 
viděnou.  
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Ladislav POLÁK

n a b í z í
obyvatelům Chrastavy
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