
     Od 1. listopadu 2011 již nebude v Chrastavě žádný videoterminál provozován v rozporu s vyhláškou. Videoterminály od jejich vzniku 
nezákonně povolovalo Ministerstvo financí v rozporu s vyhláškami obcí. Až teprve naše červnové vítězství u 
Ústavního soudu dokázalo, že ministerstvo musí vyhlášky obcí respektovat a nesmí provoz videoterminálů 
povolovat v rozporu s nimi. Ministerstvo financí je zároveň povinno odebírat povolení na již dříve povolené 
videoterminály, což však konat nechce. Nám se však po bombardování stížnostmi podařilo dovést 
ministerstvo k žádoucí aktivitě. Dohodlo se se všemi provozovateli na ukončení provozu všech 
videoterminálů na nepovolených místech v Chrastavě. Drtivá většina videoterminálů již skončila, poslední 
dva skončí k  31. říjnu 2011. Chrastava se tak dle dostupných informací stane vůbec prvním městem 
v  České republice, kde nebude od 1. listopadu 2011 vyhláška o videoterminálech jen cárem papíru, ale kde 
bude absolutně na 100 % dodržována, kde nebude ani jeden videoterminál na nepovoleném místě.  

 
     Vyhláška města Chrastava povoluje v současnosti automaty a videoterminály ve třech 
restauracích, a to „U Plaváčka“, „U Marušků“ a „U Jeřice“. Případná změna, tj. rozšíření či 
zúžení není vyloučena, ale rozhodovat o něm bude jen a pouze zastupitelstvo města 
Chrastava, nikoli ministerští úředníci.   
 
V Chrastavě dne 10. 10.  2011                                                    Ing. Michael Canov,  starosta

Vážení spoluobèané,

     dovoluji si Vás pozvat na devadesátý „Veèer se starostou“ na téma 

Co se daøí realizovat v roce 2011, co nám zbývá v roce 2012. 

    Odbornými garanty veèera jsou pracovníci ORM MìÚ Mgr. Jakub 
Dvoøák a  Zuzana Halamová.

     Setkání se koná 

     Tìším se na Vaši úèast.

                                                                      Ing. Michael Canov, starosta

povodòové investièní akce na mìstském majetku – mosty, lávky, 
komunikace.  

v pondìlí 14. listopadu 2011 na od 17:00 v malé 
zasedací místnosti na radnici.

    V pondělí dne 17. října 2011 se oficiálně 
otevřely a daly do provozu tři zdvihací lávky („U 
Seppu“, „U kruháče“ a „U čističky“). Jak si 
Chrastaváci velmi dobře vybavují, z veškerých 
předpovodňových lávek nezůstalo nic, a proto 
byl zvolen zdvihací mechanismus, který zaručí, 
že ani extrémní povodně typu loňských lávky 
neohrozí (maximální zdvižení je o 2,3 metru).  
 
————————————————————— 
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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 smlouvy o dílo se zhotovitelem Snížek Václav, Voděrádky, 
Zámecká ul. 6, 251 01 Říčany, IČ 43751474 na realizaci akce „
Obnova památek v pohraničí – Chrastava, morový sloup“ a pověřila 
starostu jejím podpisem 
-  s c h v á l i l a 
návrh smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení  se 
zhotovitelem RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad 
Labem, IČ 27295567 na realizaci přeložky plynárenského zařízení 
v ul. Turpišova a pověřila starostu jejím podpisem 
-  r o z h o d l a  
o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o přenechání majetku do 
užívání č. 50515/2007 s Ministerstvem práce a sociálních věcí a 
pověřila starostu jeho podpisem  
-  s c h v á l i l a 
prodej vozidla Škoda Felicia SPZ LBL 51-97 za nabídkovou cenu  
-  s c h v á l i l a 
přijetí daru – darovací smlouvu DR/10/2011uzavřenou mezi 

Městem Chrastava a Projektová kancelář VANER s. r. o., 
V Horkách 101/1, Liberec 9 a pověřila starostu jejím podpisem  
-  s c h v á l i l a  
z důvodu realizace akce „Oprava mostů v Chrastavě, likvidace 
povodňových škod 08/2010“, objekt „SO M1 – Most Malá Nádražní 
u pana Starého“ níže uvedené smlouvy: 
1. zřízení věcného břemene na poz. p. č. 124/1 v  k. ú. Dolní 
Chrastava ve prospěch společnosti  RWE Distribuční služby, s. r. 
o., jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování 
stavby „Přeložka STL plynovodu“, za   cenu  ve výši  500,- Kč + 
DPH, vč. návrhu smlouvy  o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a souhlasu se zřízením stavby čj. SBS/28/2011, č. 
BVB/11/075/LIB a pověřila starostu jejím podpisem  
2. návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 
souhlasu se zřízením stavby čj. SBS/29/2011, č. BVB/11/076/LIB, 
kterou uzavře RWE Distribuční služby s. r. o, Mgr. Alena Stará, 
paní Iveta Krulichová, pan Jaroslav Starý a Město Chrastava, za 
cenu ve výši 500,- Kč + DPH a pověřila starostu jejím podpisem  
3. návrh smlouvy  o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

DOKONČENÍ z titulní strany 
———————————————————————— 

    V praxi se bude postupovat preventivně, tzn. 
v případě, kdy ČHMÚ vydá výstrahu na extrémní 
nebezpečí či voda bude dosahovat na Jeřici na druhý 
povodňový stupeň, bude dán pokyn a lávky se 
s předstihem zdvihnou. Projektantem lávek byl Ing. 
Tomáš Humpál z firmy VANER s. r. o., investorem celé 
akce byla firma BALTOM s. r. o., zdvihací zařízení 
instalovala plzeňská firma ALTO SYSTEMS s. r. o.  
    
V Chrastavě dne  18. 10.  2011                                                                                                                      
                                         Ing. Michael Canov,  starosta
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souhlasu se zřízením stavby  čj. SBS/30/2011, č. BVB/11/081/LIB, 
kterou uzavře RWE Distribuční služby s. r. o., Povodí Labe s. p. a 
Město Chrastava a pověřila starostu jejím podpisem  
4. návrh smlouvy o přeložce  čj. RU/38/2011, č. CES 1535/2011 pro 
realizaci přeložky vodovodu DN 300, kterou uzavře Severočeská 
vodárenská společnost, a. s. a Město Chrastava a pověřila starostu 
jejím podpisem  
5. návrh smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a 
úhradě nákladu s souvisejících  čj. RU/39/2011, č. 150228, kterou 
uzavře RWE Distribuční služby, s. r. o. a Město Chrastava a 
pověřila starostu jejím podpisem  

-   v z a l a   n a   v ě d o m í 
zprávu vedoucího ORM MěÚ Chrastava o závazku RWE GasNet, 
s. r. o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 27495949  na 
obnovu komunikací v majetku Města Chrastava po provádění 
rekonstrukce plynovodů  
-   p o v ě ř i l a 
starostu města podpisem smlouvy umožňující převod prostředků 
RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 
27495949 do běžných výdajů ORM za účelem úhrady závazků na 
obnovu komunikací v majetku Města Chrastava po provádění 
rekonstrukce plynovodů 

Rada města na své schůzi projednala a usnesla se takto:  
-  r o z h o d l a  
vzhledem k situaci s insolvenčním řízením s firmou Baltom, s. r. o. a z toho plynoucímu extrémnímu nebezpečí nedodržení závazných 
podmínek rozhodnutí o přidělení dotací, o uzavření smluv s náhradními dodavateli při dodržení veškerých parametrů rozhodnutí MMR a 
pověřila starostu jejich podpisem současně s vypovězením smluv dosavadnímu dodavateli firmě Baltom, s. r. o.  

    V Libereckém deníku ze dne 10. 10. 2011 se v článku "Vlastníci v Hrádku zaplatí kvůli povodním vyšší daň z nemovitosti" objevila 
informace následujícího znění: "Zvýšení daně z nemovitosti zvažovali kvůli povodním i v Chrastavě, nakonec od toho ale upustili." 
    K výše uvedenému sděluji následující: Informace o Chrastavě uvedená v článku není pravdivá. Zastupitelstvo města Chrastava vel-
mi intenzivně jednalo o navýšení daně z nemovitosti v minulosti, nikoli však po povodních. Přes velké nároky na spolufinancování více 
než 40 povodňových akcí si vzhledem k mohutné podpoře z celé České republiky mohlo město Chrastava dovolit nejen pro příští rok 
daň z nemovitosti pro své povodní zasažené obyvatele a podnikatele nezvyšovat, ale ani to nezvažovat. 
 
V Chrastavě dne 10. 10. 2011                                                                                                                       Ing. Michael Canov, starosta 

    V souvislosti se zavedením vydávání nových typů občanských 
průkazů se strojově čitelnými údaji a občanských průkazů se 
strojově čitelnými údaji s kontaktním elektronickým čipem od 1. 1. 
2012 (tzv. e-OP) bude Městský úřad v Chrastavě přijímat žádosti o 
vydání občanských průkazů do středy 30. 11. 2011 do 17:00 
hodin.  
    Po tomto datu se budou veškeré žádosti o vydání občanského 
průkazu z jakéhokoliv důvodu podávat pouze u Magistrátu města 
Liberec. 
 
    PROVEĎTE SI KONTROLU PLATNOSTI OBČANSKÝCH 
PRŮKAZŮ A PŘIJĎTE VČAS !!                            
                                                                               Ivana Loučková 

    Loňská povodeň způsobila na městském majetku obrovské 
škody, které se nám s pomocí dotací od státu, ale i jiných dárců 
daří postupně napravovat. Neprodleně po povodni byly zahájeny 
přípravné práce na zpracování projektových dokumentací a dalších 
podkladů, nezbytných pro uvolnění prostředků ze státního rozpočtu, 
konkrétně z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR) „
Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní 
pohromou“. Po nezbytné administrativě a příslibu uvolnění peněz 
bylo na jednotlivé akce vypsáno výběrové řízení a po podpisu 
smluv byly všechny podklady poslány opět na ministerstvo, které 
vydalo tzv. Rozhodnutí o poskytnutí dotace, a akce se mohly 
naplno rozjet.  
     Většina akcí byla zahájena na jaře, případně na začátku léta, 
takže některé již byly definitivně předány městu a u velké většiny 
zbývajících se tak stane v nejbližší době. 
Jako první se podařilo dokončit a předat most u školy v Horním 
Vítkově, aby mohl sloužit již od letošního školního roku, před 
dokončením jsou další mosty ve Vítkově (dva mosty u hřiště a 
jeden v Dolním Vítkově).   
    V pondělí 17. 10. 2011 byly předány do užívání pro veřejnost tři 
lávky v centru města (u čističky, pod  dálničním mostem a v Malé 
Kostelní). Poslední lávka u Führichova domu nabrala zpoždění 
vzhledem k tomu, že původní zhotovitel od realizace ustoupil a 
muselo se vypsat nové výběrové řízení. Práce na ní by měly být 
zahájeny ještě do konce letošního roku s termínem realizace do 
června 2012. 
    Stavební práce se chýlí ke konci na mostech u autobusového 
nádraží a v Malé Frýdlantské, oba by měly být předány do konce 
října. Oprava mostu v Družstevní ulici již byla skončena.  
    Realizaci mostu v Malé Nádražní zdržela nutná přeložka 
plynovodu a vodovodu, kvůli které se plánovaná realizace posunula 
až na příští rok.  
    Samostatnou kapitolou je bývalý secesní most přes Jeřici, který 
byl ve vlastnictví Libereckého kraje. Město po dohodě s MMR 
získalo dotaci i na tento most a v současné době se zpracovává 
dokumentace pro výběr zhotovitele. FOTO: Rekonstrukce mostu u autobusového nádraží. 
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    Co se týká oprav komunikací, byly již dokončeny a předány ul. 
Bílokostelecká, U Nisy, místní komunikace 023c a 024c (odbočka 
vlevo z ul. Frýdlantské, cca 30m za mostem přes Jeřici), před 
předáním jsou komunikace v ul. Turpišova, Družstevní, Pobřežní, 
Malá Nádražní, U Nisy, Mostní a Alšova. Stavební práce jsou 
v plném proudu v ul. Nádražní (od hasičské zbrojnice k mostu) a na 
chodnících v ul. Žitavská, Nádražní a Bílokostelecká. 
   Vzhledem k velkému počtu stavebních akcí, často přímo 
v centru města, se Vám omlouváme za případné komplikace a 
prosíme o trpělivost. Děkujeme. 
 
V Chrastavě 18. 10. 2011            Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM 

    Loňskou ničivou povodní byly na území města, nepočítám-li 
majetek ve vlastnictví města Chrastavy,  největší škody způsobeny  
na majetku podniku Povodí Labe. Silně poškozených nebo zcela 
zničených bylo několik stovek metrů nábřežních zdí a břehových 
opevnění. Velké části toků byly zaneseny naplaveninami. 
   Neprodleně po opadnutí povodňové vlny v loňském roce byla 
kritická místa toků opevňována těžkými záhozy a s částečným 
využitím těžených nánosů byly vyrovnávány nejrozsáhlejší břehové 
nátrže a erozní rýhy. Po provedené inventarizaci a nahlášení 
odhadů výše škod podnik Povodí Labe zadal zpracování  projektů 
na komplexní opravy koryt hlavních toků na území Chrastavy: 
Lužické Nisy, Jeřice a Vítkovského potoka.  
    Nejrychleji, tedy již v letošním roce započaly práce na opravách 
koryta Lužické Nisy. Opevňování břehů v místě velkých nátrží a 
čištění koryta je možné vidět v Andělské Hoře. Plošně 
nejrozsáhlejší je opevnění nátrže kyklopským zdivem na protější 
straně toku u cesty do Kolonky.  Dokončení oprav je naplánováno 
na listopad letošního roku, celkové náklady jsou cca 7 mil. Kč. 
    Zpracování projektů na opravy toků Jeřice a Vítkovského potoka 
probíhalo v průběhu letošního roku a zástupci města se s nimi 
seznamovali v rámci výrobních výborů, které byly do Chrastavy 
objednatelem svolány. Při těchto jednáních byly posuzovány rozsah 
a způsoby oprav jednotlivých úseků toků a byla řešena návaznost 
zpracovávaných projektů na stavební akce města.  
    Projekt oprav Vítkovského potoka zpracovává firma Hydroprojekt 
Praha. Stavební práce podle tohoto projektu by měly být zahájeny 
v roce 2012.  
    Některé drobnější úpravy na Vítkovském potoce po povodňovém 
stavu z letošního roku bude podnik Povodí Labe realizovat ještě do 
konce listopadu 2011. Jde o pomístní čištění koryta Vítkovského 
potoka v úseku Chrastava – Dolní – Horní Vítkov nákladem cca 
400.000,-Kč a oprava pravobřežní zdi na Vítkovském potoce v 
Chrastavě (mezi mosty nad soutokem s Jeřicí) nákladem cca 
1.150.000,- Kč. 
    Projekt na opravu toku Jeřice v úseku od jejího soutoku 
s Lužickou Nisou až po konec Chrastavy zpracovává firma Valbek. 
Celkové náklady na opravy, které by měly být zahájeny v roce 2012  
a z důvodu velkého rozsahu dokončeny v roce 2013, jsou 
předběžně vyčísleny na cca 320 mil. Kč.  
 

Ing. Miroslav Chvála, tajemník MěÚ 

Označení budov čísly popisnými 
 
    V souvislosti se zavedením systému základních registrů RUIAN (registr územní identifikace adres a 
nemovitostí) ve státní správě, kde je nově spuštěna evidence čísel popisných stavebních objektů určených 
k bydlení je nezbytně nutné provést označení objektů číslem popisným. 
 
   Z tohoto důvodu žádáme všechny vlastníky nemovitostí, aby v co nejkratší době řádně označili 
své objekty čísly popisnými. 
                                                                                                                                                 Ivana Loučková 
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   Od roku 2007, kdy bylo na chrastavském hřbitově rozšířeno 
původní kolumbarium o 44 nových míst, se zájem o tento způsob 
ukládání ostatků blízkých zvýšil natolik, že v létě letošního roku 
byla postavena další část s novými 44 místy. Stavbu provedl p. 
Martin Hruška, který realizoval i původní kolumbarium. 
    Po vydláždění cest a postavení nového kolumbaria čeká hřbitov 
v dohledné době ještě revitalizace zeleně, která završí úpravy 
hřbitova v opravdu důstojné pietní místo. 
 

Zuzana Vojtíšková, ORM 

    Možná jste zaznamenali, že osvětlení kostela sv. Vavřince doznalo změny, 
která nejenže lépe upoutá oči návštěvníka na tuto chrastavskou 
pamětihodnost, ale současně ušetří městskému rozpočtu nemalé prostředky. 
    Původní slavnostní osvětlení kostela vzniklo v roce 1997. Byla to tehdy 
pozoruhodná změna, i když za cenu velmi vysoké spotřeby a také vysokých 
nákladů na materiál při následných prováděných údržbách. Z těchto důvodů, 
když po cca dvanácti letech osvětlovací tělesa dožila, byla ve spolupráci se 
správcem veřejného osvětlení Ing. Lambertem Medřickým navržena úprava 
osvětlení, splňující současné standardy. 
    První část úpravy byla provedena již začátkem léta 2010, práce však byly 
přerušeny přednostními opravami zničeného zařízení po povodni v srpnu 
2010. Čas k dokončení proto přišel až koncem letošního léta. 
    Rekonstrukcí bylo dosaženo více jak 50% úspory el. energie, další úsporu je 
možno opakovaně očekávat snížením nákladů na materiál (světelné zdroje)  
při následných opravách. 
    Ani zdemontovaná svítidla ovšem nezůstala bez užitku. Byly využity zbytky 
dochovaných světelných částí a po rekonstrukci svítí již rok na kostele v 
Andělské Hoře. I zde vznikla úspora na elektrickou energii ve výši 50%, navíc 
se mnohonásobně prodloužil interval údržby. 
    V současné době je osvětlení ve zkušebním provozu a v rámci toho bude 
ještě třeba upravit nastavení osvětlení střechy lodi kostela. 

 
Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM 

Ing. Lambert Medřický, správce veřejného osvětlení 

    V pondělí 3. 10. 2011 bylo otevřeno po dlouhém očekávání parkoviště na Střeleckém Vrchu mezi domy č.p. 714 a 715. Výstavba 
přinesla 26 nových parkovacích míst (velké parkoviště – 2 řady po 11, malé parkoviště – čtyři místa), která zajisté přispějí  nejen k lepšímu 
parkování v této lokalitě, ale i k celkové průjezdnosti sídlištěm.  
    Na parkoviště byly zastupitelstvem uvolněny finanční prostředky (850 tis. Kč) již v loňském roce, ale kvůli povodni musela být realizace 
přeložena až na rok 2011. Celkové náklady činí  756 330,49 Kč.   
 

Pavel Urban – vedoucí společenského klubu  

   V úterý 4. října 2011 navštívilo šedesát žáků chrastavské základní školy, spolu se svým vedením, starostou a místostarostkou města, 
partnerské město Lwówek Ślaski, kde byly připraveny dvě tematické výstavy.  
    První se týkala křemenných minerálů, které se v této oblasti těží a také následně zpracovávají. Tyto kameny jsou dále propagovány a 
prodávány na každoroční akci města, která nese název „Lato Agatowe“.  K vidění ale nebyly pouze místní kameny, ale nacházely se zde 
kameny ze všech koutů světa -  Monaka, Indie, Rumunska, Gruzie, České republiky.  
    Druhá výstava se jmenovala „Putování s geologií“, která přibližovala život před stovkami miliony let. Výstava byla financována Evropskou 
unií. Na tuto akci nebyli pozváni pouze žáci chrastavské školy, ale i jejich vrstevníci z Lwówku a z Wilthenu, dalšího partnerského města. 
Součástí návštěvy byla i prohlídka dalších historických expozic, především středověká mučírna a hladomorna.  

————————————————————– 
Pavel Urban – vedoucí Společenského klubu 
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    Jak jsme vás již informovali, městu se podařilo získat dotační prostředky z Fondu mikroprojektů 
Cíl 3 OPPS 2007 – 2013 na obnovu morového sloupu na náměstí. Vzhledem k tomu, že tato dotace 
(I. etapa) nepokrývala prostředky na celkovou obnovu památky, jsme požádali o podporu zbývající 
části oprav (II.etapa) Ministerstvo kultury ČR, které nám částečně vyhovělo a dotaci poskytlo, i když 
ne v požadované výši. Požadovaná dotace byla ve výši 373 tis. Kč a přidělená 159 tis. Kč, přičemž 
celkové náklady na II. etapu oprav činí 415  tis. Vzhledem k blížící se zimě a nutnosti dokončení 
restaurátorských prací v rámci II. etapy do konce roku (podmínka Ministerstva kultury) se zhotovitel, 
odborný restaurátor – Václav Snížek, okamžitě pustil do oprav a v současné době již morový sloup 
obepíná lešení.  
 
   Morový sloup na náměstí 1. máje – sloup se sochou Panny Marie a sousoším světců – je 
nemovitou kulturní památkou a její oprava probíhá pod dozorem pracovníků státní památkové péče. 
 
    Termín dokončení je rozdělen na dvě etapy, I. etapa – očištění, ošetření biocidním nátěrem a 
zlacení, je do půlky května 2012. II. etapa, zahrnující zejména restaurování plastik, je do konce 
letošního roku. 

Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM 

POVŠIMNĚTE SI LASKAVĚ ZMĚN ZAČÁTKU FILMOVÝCH PŘEDSTAVENÍ
Změna programu vyhrazena

Pátek 18. listopadu v 18:00 hodin

 – USA – české znění – komedie
V pradávné bitvě mezi kočkami a psy zašla jedna kočička až příliš daleko.
Tváří v tvář takové bezprecedentní hrozbě musí kočky a psi poprvé v historii spojit své síly do neobvyklé aliance, aby zachránili sebe i lidstvo. Komedie 
spojující loutkařské umění a počítačovou animaci. Připravte se na akční komedii, ve které budou chlupy lítat!

                                                                                  

Pátek 18. listopadu ve 20:00 hodin
 v americké 

kriminální komedii.

 – USA – komedie – české titulky – 98 minut
Jediná věc, která by udělala Nickovi, Kurtovi a Daleovi denní dřinu v práci snesitelnou, by byla rozdrtit jejich netolerantní šéfy na prach. Podat výpověď je 
bohužel nemožné, takže s podporou více než malého množství drinků a pár pochybných rad od bývalého trestance si tři kamarádi vymyslí komplikovaný 
a zdánlivě „blbuvzdorný“ plán, jak se navždy zbavit svých nadřízených. Je tu však jeden problém. I ten nejlepší plán je vždy jen tak spolehlivý jako mozek, 
který ho vymyslel…..                                                                                                   

Pátek 25.listopadu v 18:00 hodin

 – USA – české znění – 95 minut – komedie
Hřejivá rodinná komedie Pan Popper a jeho tučňáci vypráví příběh pana Poppera (Jim Carrey), který je úspěšným newyorským podnikatelem. Nakolik se 
mu ale daří v podnikání, natolik se mu nedaří v osobním životě, kde má problémy urovnat vztahy se svou rodinou a utíká od všech zásadních rozhodnutí, 
která by měl učinit. Jednoho dne se však stane něco, co jeho život obrátí úplně naruby. Přímo do obýváku mu totiž pošta doručí neočekávanou a hodně 
podivnou zásilku. Šest velkých krabic, ze kterých vyleze šest živých tučňáků, které pan Popper, jak se následně dozví, zdědil.           

Pátek 25.listopadu ve 20:00 hodin
 v americké komedii

 – USA – české titulky – komedie – 92 minuty
Elizabeth Halseyová je učitelka, která by z chování dostala přinejmenším dvojku. Je sprostá, zlá a chová se naprosto nevhodně. Pije, bere drogy a nemůže 
se dočkat, až si najde dobře situovaného muže, který se o ni postará a ona bude moci svou kariéru učitelky definitivně opustit. Když se s ní rozejde její 
snoubenec, vymyslí plán, jak získat jeho bohatého a pohledného náhradníka  – o jehož přízeň soupeří se svou přehnaně aktivní kolegyní Amy – ale 
zjišťuje, že je místo toho nucena bránit se snahám obhroublého učitele tělocviku. Elizabethiny bizarní plány a jejich bláznivé následky šokují její studenty, 
spolupracovníky a dokonce i ji samotnou.                                                                   

JAKO KOČKY A PSI: POMSTA PROHNANÉ KITTY

ŠÉFOVÉ NA ZABITÍ

Jason Bateman, Charlie Day, Jason Sudeikis, Kevin Spacey, Jennifer Aniston, Colin Farrell, Donald Sutherland a Lindsay Sloane

Cameron Diaz, Lucy Punch, Jason Segel a Justin Timberlake

 

PAN POPPER A JEHO TUČŇÁCI

ZKAŽENÁ ÚČA

Vstupné: 60 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

Rezervace vstupenek: http://evstupenka.cz



Strana 7                               

VÍCE INFORMACÍ NA WWW.CHRASTAVA.CZ sponzorsky vytiskla fa
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Společenský klub Vás srdečně na  představení hry  
 

POTICHUPOTICHUPOTICHUPOTICHU    TOTOTOTO    NEUMÍMNEUMÍMNEUMÍMNEUMÍM, , , , JSEMJSEMJSEMJSEM    VÁŠNIVEJVÁŠNIVEJVÁŠNIVEJVÁŠNIVEJ    aneb FAMÍLIEFAMÍLIEFAMÍLIEFAMÍLIE    
 

Napsal: Joe DiPietro 
Účinkuje: divadelní soubor VOJAN z  Hrádku nad Nisou 

 
dne 4. listopadu 2011 od 19:00 hodin v městském kině. 

 
Vstupné: 50,-Kč 
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I. kategorie – dívky do 14 let 
1. místo      Markéta Pavlíková        Orientační klub Chrastava 
 
II. kategorie – chlapci do 14 let 
3. místo      Jakub Jína                    Základní škola Chrastava 
2. místo      Martin Hruška               Sportovní střelecký klub 
1. místo      Novák David                 Sportovní střelecký klub 
 
III. kategorie – chlapci do 18 let 
1. místo      Jiří Culek + Filip Fořt     TJ Spartak – sálová cyklistika 
 
IV. kategorie – dívky a ženy 
3. místo      Ivana Prchalová            Orientační klub Chrastava 
2. místo      Denisa Kratochvílová    Sportovní střelecký klub  
1. místo      Jana Valešová              Orientační klub Chrastava 
 
V. kategorie – muži 
3. místo      Jaroslav Polák              Orientační klub Chrastava 
2. místo      Daniel Fadrhonc + Tomáš Brodský 

                                                   TJ Spartak – sálová cyklistika 
1. místo      Tomáš Rajnoha            Sportovní střelecký klub 

VI. kategorie – cvičitel/ka – trenér/ka 
2. místo       Julius Oszlík            Sportovní střelecký klub 
1. místo       Josef Rajnoha         Sportovní střelecký klub 
 
VII. kategorie – kolektivy, družstva 
3. místo       Kolektiv cvičitelek žactva TJ SOKOL : 
                   Kateřina Kosová, Radka Portelová, Pavlína Ulrichová,  
                   Renáta  Hebláková 
2. místo       Ondřej Hradecký, Jakub Pejznoch, Jiří Dušek, Pavel 
                   Tippelt – Základní škola Chrastava 
1. místo       Kolektiv oddílu kuželek TJ Spartak 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

    V pátek 14. října 2011 od 17:00 hodin v kinosále proběhl již tradiční večer odměňování 
nejlepších sportovců a vyhlášení osobnosti města Chrastavy pro rok 2011. 

    Celkem bylo nominováno dvacet čtyři sportovců do šesti kategorií a pět kolektivů. V letošním 
14. ročníku byl opět nominovaný zástupce I. Kategorie (dívky do 14 let). Na základě nominace, 
vybrala komise dle dosažených výsledků ty nejlepší – viz. níže. 

    Večerem všechny provedl opět pan  Jaroslav Suchánek st. za doprovodu místní kapely 
WOKO, představil se také oddíl aerobiku Berušky a TJ Sokol. Celý večer byl zpestřen i 
vystoupením ZUŠ Liberec, která se představila s pěti saxofony. Za zvuku kapely jsme se dostali 
až k samotnému vrcholu večera:  

Osobnost města 2011 

    Bylo zvykem, že každý rok se stává Osobností města osoba, která dlouhodobě spolupracuje 
s městem a zapsala se do dějin Chrastavy. Letošní osobností se stal pan JOSEF KUČERA z 
Liberce, osobnost, která nevykonávala dlouhodobou činnost v Chrastavě, ale dokázala se 
zapsat do dějin během několika hodin. Pan Kučera 7. srpna 2010 zachránil pomocí bagru přes 
216 osob. Nutno podotknout, že riskoval svůj vlastní život proto, aby zachránil život druhým. 
Ocenění předal starosta města pan Ing. Michael Canov. 

   Všem přejeme mnoho dalších úspěchů.                                                                                  
Pavel Urban – vedoucí Společenského klubu 

PPPPřřřřehledehledehledehled    výsledkvýsledkvýsledkvýsledků ů ů ů aaaa    umístumístumístumístěěěění ní ní ní ----    SportovecSportovecSportovecSportovec    2020202011111111    



Strana 12                                

    Počasí v září a říjnu bylo většinou nádherné, a to se v lesích běhá příjemněji než v parném létě. Podzimní sezóna se odehrávala ve třech 
liniích. 
A) 17. – 18. září v okolí Bečova nad Teplou se uskutečnilo mistrovství ČR na klasice. Tratě vedly v porostově zajímavém terénu 
obohaceném o kameny a skalky. Ženám se příliš nedařilo, zato veteráni v mužské kategorii se po sobotním semifinále probojovali do finále 
A (M – 55 M. Pavlík, R. Kaška, M – 60 Z. Kadavý, M. Ševčík ). 
B) 24. – 25. září se konal v Liberci (prostor pod Císařským kamenem až k lyžařskému areálu Vesec) světový pohár v OB. Byl to pro nás 
nezapomenutelný zážitek. Sjeli se zde nejlepší z nejlepších a po oba dny jsme jejich boje v lese mohli sledovat na velkoplošné obrazovce 
na shromaždišti a zatleskat jim naživo při doběhu do cíle. A bylo na co koukat! Odpoledne se na jejich upravené tratě vydalo 1300 
závodníků národního žebříčku B. Možná někteří zahraniční a naši reprezentanti inspirovali nás, obyčejné běžce, k maximálnímu výkonu. A 
tak při vyhlašování výsledků stanuli na stupních vítězů nebo v těsné blízkosti i členové OK CHA (D – 55 H.Vajcová sobota – 3. , neděle –  

4. , A. Ševčíková sobota – 6. , neděle –  5. , D – 60 Z. Šaffková po oba dva 
dny 1. ,D – 65 E. Kašková sobota – 1., neděle – 3.). 
C) Závody Ještědské oblasti po několik víkendů připravily oddíly z Doks, 
Nového Boru, Jablonce nad Nisou a Turnova. Zařadili jsme se mezi ně i my. 
1. října jsme pořádali v Mařenicích Chrastavský pohárek pro tři stovky 
závodníků. Soutěž byla hodnocena velmi kladně. Na oblastních závodech 
teď na podzim projevila výbornou formu K. Kašková (D 21L) a J. Čechovský 
(H 18), kteří se umisťovali na medailových místech. 
   Sezóna r. 2011 končí. Přinesla mnohým spoustu skvělých výsledků, ale 
ani ostatní, kteří  nezískali žádné medaile,  nebyli zklamáni. Zasportovali si 
v přírodě, potrápili tělo i mozek, strávili čas mezi stejně naladěnými lidmi. 
    A z čeho máme opravdovou radost? Od září opět funguje kroužek OB 
(každé pondělí od 16 do 17 hodin v tělocvičně  ZŠ ve Školní ul. za 
kostelem). Mladí běžci mají už na svém kontě počáteční orientační závody, 
objevily se první kufry, ale i úspěchy (HDR 3. a 10. V.Růžičková, F. Rajn 7. , 
Št. Krupka 10.). Třeba z nich i dalších vyroste nový Pavel Hradec nebo Jana 
Valešová. 
                                                                                                   Eva Kašková 

 

     Ještě jednou se vracím k letošnímu vyhlášení sportovců města Chrastavy, které proběhlo v kině a kde byl mezi kolektivy na prvním 
místě vyhodnocen kolektiv kuželkářů Spartaku Chrastava. Vracím se k tomu proto, že v kině šlo vše velice rychle. Při přebírání diplomu 
jsem rychle nezareagoval a v podstatě k tomu všemu jsem nic moc neřekl. Asi jsem čekal otázky na tělo od moderátora Suchánka, ale ten 
zrovna mlčel. Nevadí a pokusím se v těchto řádcích stručně sdělit to, co mělo zaznít v kině: 
     Nemůžeme se za rok 2011 chlubit mimořádnými sportovními výkony, ale snad jen výkony při záchraně a rekonstrukci kuželny, která by 
jistě bez velkého nasazení členů oddílu neproběhla a sportoviště by natrvalo zaniklo. Jak již bylo mnohokrát řečeno, dobrá věc se podařila 
a to byl asi hlavní důvod udělení uznání kolektivu z kuželny. Je třeba podotknout, že ne všichni kuželkáři jsou občany Chrastavy a přesto 
odpracovali na této obnově bezplatně stovky brigádnických hodin.  
    Musím ještě také znovu poděkovat vedení Spartaku Chrastava, pojišťovně Kooperativa a.s. za uskutečněné pojistné plnění, dále pak 
pracovníkům a funkcionářům Města Chrastavy v čele s našim starostou Michaelem Canovem. Poděkování patří také všem našim 
sponzorům  i ostatním nejmenovaným, kteří nám byli po celou dobu nápomocni.  
                                                                                                                                                                   Za oddíl kuželek František Vokoun 

    Veterán, jeden senior, tři muži, jeden junior, jedna starší dorostenka a dva mladší dorostenci 
AVZO TSČ ČR ZO Chrastava se za uplynulou malorážkovou sezonu zúčastnili šestnácti 
střeleckých soutěží, z toho jedné mezinárodní v Německu. Celkem dvakrát vystoupili na nejvyšší 
stupínek, 4x byli stříbrní, 2x bronzoví, 3x skončili přímo pod stupínkem a 5x se umístili na pátém 
místě. Z toho vystříleli dvě první výkonnostní třídy, třináct druhých a osm třetích výkonnostních tříd. 
    Sami jsme uspořádali nebo byli spolupořadatelé třinácti střeleckých soutěží. Daří se nám a 
stává se tradicí střelecká soutěž historických zbraní. Na tuto soutěž k nám jezdí střelci pravidelně z 
celé republiky, kolem třiceti střelců. Dvakrát ročně jsme začali pořádat střeleckou soutěž ve střelbě 
z libovolné malorážky (pušky). Letos jsme zkusili také šestikolovou soutěž z libovolné pistole 
(LP60), ale neosvědčila se nám. Dále jsme byli spolupořadatelé krajského přeboru v LP60 a VC 
SSK Liberce KPK také v LP60. Už tradičně v rámci Chrastavských slavností pořádáme “Dny 
otevřených dveří” pro veřejnost. Tady si mohou zájemci vyzkoušet pod vedením zkušených střelců 
co taková sportovní střelba obnáší. Za dva dny se tu vystřídá kolem tří set lidí. Někteří už nás 
navštěvují pravidelně každý rok. 
    Na příští rok plánujeme uspřádat šest střeleckých soutěží, “Den otevřených dveří” při Chra-
stavských slavnostech. Také jsme se přihlásili na uspořádání MR AVZO TSČ ČR v puškových dis-
ciplínách v roce 2012. 
    Naší odměnou je nejen pravidelná účast střelců na našich soutěžích, pozvánka na soutěže ne-
jen v rámci ČR, ale i pozvání do sousedních států. Nejvíc si vážíme odměny našich občanů při vy-
hlašování SPORTOVCE ROKU, kdy naši členové jsou vyhodnoceni na předních 
místech. 
    Náš pravidelný trénink je v úterý a ve čtvrtek. Zveme proto všechny příznivce sportovní střelby. 
K dispozici jsou vzduchové a malorážkové pušky i pistole, které v rámci tréninku rádi zapůjčíme. 

Josef RAJNOHA, vedoucí SSK, FOTO: 1. Martin Hruška, 2. Petr Medřický 
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    Možná, že mnozí Chrastaváci si vzpomenou na vyššího štíhlého 
kluka, který za každého počasí vybíhal do okolí, aby si zlepšoval 
svou fyzickou kondici. Již  jako  žák, pak dorostenec sbíral na 
mistrovských orientačních závodech cenné kovy. Nominoval se i do 
juniorského a dospěláckého „manšaftu“, se kterým po světě bojoval 
o co nejlepší umístění.  
    Mezi jeho největší trofeje patří i zlatá medaile ve štafetách na 
juniorském mistrovství světa v Rumunsku r. 1996. O rok později 
v Belgii přidal ze stejné akce také ve štafetách stříbro. Své 
štafetové úspěchy zhodnotil ještě mezi dospělými na světovém 
šampionátu r. 2001 ve Finsku, odkud přivezl bronz. Mohli bychom 
pokračovat ve výčtu úspěchů i dále. Jeho reprezentační kariéra 
v OB již sice skončila, avšak nadále se „orienťáku“ věnuje. Pracuje 
jako inženýr v Liberci, kde je také členem OB klubu při vysoké 
škole. 
    Tento oddíl byl vybrán, aby připravil světový pohár v OB, který se 
uskutečnil 24. – 25. září v lesích kolem Císařského kamene u 
Milířů. Shromaždiště a doběh do cíle byly umístěny  v lyžařském 

areálu v Liberci – Vesci. Po celé dva  dny mohli lidé sledovat  na 
ČT 4 přímé přenosy. Na startu nechyběla velká jména ze 
Švýcarska, Švédska, Francie, Norska a samozřejmě i z domácích 
řad.  
    A teď se dostávám k tomu, proč jsem napsala tak dlouhý úvod. 
Zmíněnému, ještě nejmenovanému bývalému chrastavskému 
závodníkovi byla prokázána velká čest – připravit tratě pro tuto 
světovou akci. Více než rok pečlivě promýšlel, jak postavit závod, 
aby byl kvalitní, zajímavý, náročný… Že se mu práce velice zdařila, 
dokazují ohlasy samotných světových účastníků a jejich trenérů, 
mezinárodní federace IOF a Českého svazu OB. 
   Víte už, o kom stále píšu? Přece o MICHALU HORÁČKOVI, 35 
let, který donedávna bydlel v Liberecké ulici v Chrastavě. 
Díky svému snažení, tvrdé práci a soustavné přípravě po celou 
dobu své kariéry dokázal, že i z malé Chrastavy může pocházet 
mladý člověk, který se  ve světě neztratí. 

Eva Kašková 

Nalaďte si rádio Vašeho kraje – Český rozhlas Sever 88, 8FM , 91,3 FM , 102,3 FM 
Od 3. října 2011 vysíláme NOVĚ. Ranní pořad Dobré ráno na Severu začíná od 5 hodiny ranní a vašimi průvodci jsou Tomáš Beneš nebo Petr Beran, 
nabízíme přehled tisku, v kalendáriu se zastavíme u zajímavého výročí daného dne, po půl sedmé voláme meteorologům a ptáme se na počasí, denně 
mapujeme, kde se co na severu děje, každých 30 minut servírujeme k ranní kávě čerstvé zprávy z Libereckého kraje. Po půl deváté nabízíme tzv. 
servisního hosta, který radí a pomáhá lidem v daných situací (právník, psycholog, lékař, veterinář, finanční poradci aj.) Dopolední expres – to je název 
nového bloku v čase 9 – 12h, nejrůznější události ze všedního života, kulturní tipy, budeme se zabývat cestováním, různými koníčky, které vás zajímají. 
Ve 12h začíná pravidelná talkshow Jana Rosáka TANDEM a hned poté vysíláme písničky na Vaše přání s Mírou Tartárkem. Od 14h se na vás těší Iveta 
Kalátová, která nabídne nejrůznější liberecké události, reportáže z našeho dění, kulturní nabídky aj. V podvečerním čase vás mluveným slovem provede 
David Hamr, mimochodem vždy v úterý a ve čtvrtek po 17:30h vysíláme pořad o nezaměstnanosti – různé rady, tipy, návody, jak si počít v dnešní 
době. . Noční „live“ linka začíná od 23 hod. každý den.  Na slyšenou…  

    V úterý 20. září se uskutečnilo jednání místního sněmu ODS, na kterém mimo jiné proběhly řádné volby předsedy, místopředsedy a 
dalších členů místní rady. Rada místního sdružení bude v následujícím období pracovat ve složení: 

   Petr Medřický – předseda 
                    Karel Žemlička – místopředseda 
                    Zuzana Hodaňová, Martin Chaloupka, Stanislav Peřina – členové rady 
 
    Naši zástupci se v pátek 14. 10. zúčastnili jednání oblastního sněmu ODS v Liberci, kde probíhala volba oblastní rady, nominace na 
kongres ODS (22. 10.) a nominace kandidátů pro volby do zastupitelstva Libereckého kraje, které proběhnou v příštím roce (kandidátka 
ODS bude sestavena z nominací oblastních sdružení Liberec, Česká Lípa, Jablonec a Semily). Chrastavské sdružení bude na kandidátce 
do kraje zastupovat pan Martin Chaloupka z Kryštofova Údolí. Vyslechli jsme také aktuální informace 1.místopředsedy Senátu pana Dr. 
Přemysla Sobotky a člena Evropského parlamentu pana Edvarda Kožušníka. 
 
    V listopadu proběhne další setkání členů MS ODS Chrastava s našimi zástupci v radě města Chrastavy, v zastupitelstvu, výborech a 
komisích a s našimi kandidáty do loňských komunálních voleb. 
    Předmětem setkání bude vyhodnocení spolupráce se zástupci volební strany Starostové pro Liberecký kraj na úrovni rady města, 
informace o činnosti zastupitelstva, výborů a komisí při řešení problémů města a jeho občanů a hodnocení souladu realizovaných opatření 
s naším volebním programem po prvním roce volebního období. 
 
   Během července a srpna letošního roku připravila místní rada ODS ve spolupráci se členy zastupitelstva Libereckého kraje za ODS 
panem Mgr. Radimem Zikou a panem Vladimírem Malenou  podání žádostí o dotace na sportovní a spolkovou činnost v rámci krajského 
grantového programu. Zpracovaný projekt významně finančně podpořil mj. sportovní oddíly naší tělovýchovné jednoty Spartak. Většina 
sportovců využívá ke své přípravě tělocvičnu TJ a nájemné, které sportovní oddíly musí vynaložit, tvoří hlavní a největší část jejich výdajů. 
Aby v důsledku špatné finanční situace oddílů nedošlo ke snížení počtu hodin rezervovaných v tělocvičně TJ a následně k navýšení ceny 
pro další období, podané žádosti podporují sportovní oddíly v tomto základním bodě. Díky této iniciativě MS ODS získalo pět oddílů TJ 
Spartaku Chrastava částku celkem 67 tis. Kč (oddíl kolové 15 tis.Kč, oddíl zápasu 15 tis.Kč, oddíl stolního tenisu 15 tis.Kč, oddíl kopané 12 
tis.Kč, oddíl volejbalu 10 tis.Kč).    
 
    Naši zástupci v zastupitelstvu města (MUDr.Hartl, p.Vydra, Ing.Žemlička) zaznamenali žádost lyžařského oddílu TJ Spartak Chrastava o 
dotaci z grantu města pro rok 2011 na nutnou rekonstrukci lyžařského vleku v Andělské Hoře. Jelikož oprava vleku je finančně náročná a 
velikost částky přidělené z grantu města pokrývá pouze 10% potřebných nákladů, navrhla rada místního sdružení ODS dotaci v rámci 
krajského grantového programu na tuto akci a oddílu lyžování pomohla zajistit částku 68 tis.Kč. 
Do projektu podpory vytypovaných chrastavských organizací byl dále zařazen Střelecký klub Chrastava (dotace 20 tis. Kč na sportovní 
činnost) a Sbor Jednoty bratrské (15 tis.Kč na realizaci stavebních úprav a dovybavení „domečku“).  
Děkujeme tímto oběma krajským zastupitelům za pomoc s podáním žádostí a zástupcům jednotlivých organizací za spolupráci při 
administraci požadavků na poskytnutí prostředků z krajského rozpočtu. 
 

Petr Medřický, předseda MS ODS 
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Get Together 3,0 
  O víkendu 7. – 9. 10. parta jedenáct mladých lidí (+dva vedoucí) z klubů 
Teens a Youth vyrazila na „Get Together“, tzv. „GéTéčko“ – již 3. ročník setkání 
mládeží z různých koutů naší země, téměř odevšad, kde pracuje Jednota 
bratrská. Setkání se uskutečnilo v Liberci a mělo společné téma: „Nejsem 
středem vesmíru“. „GéTéčko“ se skládalo z  hlavních večerních programů + 
neděle dopoledne se zajímavými řečníky, sobotních dopoledních seminářů 
(volitelné semináře na téma např. „Jak vycházet s penězi – jak nebýt mladý a 
chudý, jak vyjít s tím, co mám“, „Jak to zvládnout v rodině – vztahy, komunikace, 
konflikty…“), odpoledního volnočasového programu (geocaching, fotbalový 
turnaj, zumba, scrapbook – tvůrčí dílna, spousta her, atp.) a na závěr každého 
dne se otevřela čajovna, kde se dalo při hraní deskovek v klidu dopovídat 
všechno, co se přes den nestihlo. Bylo to super a již se těšíme na další ročník! 
————————————————————————————– 

Podzimní koktejl 
   Povzbuzeni krásou letošního podzimu, rozhodli jsme se i my v Dětském a 
mateřském centru Domeček namíchat pestrý koktejl her, soutěží, vyrábění a 
jiných aktivit spojených právě s podzimem. Tato podařená akce probíhala o 
třetím říjnovém víkendu.  
   V sobotu pod názvem „Měla babka čtyři jabka…“ ožil dům v Bezručově ulici 
nejméně stovkou lidí všech generací, kteří si v průběhu celého odpoledne 
přicházeli zahrát a zasoutěžit na zahradě v jablečných disciplínách, vyrobit 
podzimní dekorace a papírové draky, zkusit štěstí v soutěži o nejlepší jablečný 
závin a příjemně posedět v připravené kavárně.  
   V neděli již tradičně probíhala na Ovčí hoře drakiáda pod názvem „Pojďte 
s námi taky, pouštět draky!“. Začátek byl v půl třetí odpoledne, slunce svítilo, 
nebe bylo modré jak uprostřed léta, vítr foukal tak akorát a z Chrastavy se začaly 
rojit rodinky vyzbrojené draky všech barev a velikostí. 
Nakonec se sešlo přibližně tři stovky dětí a dospělých.  Byla 
to skutečná přehlídka draků, nejvíce cenění byli samozřejmě 
ti vlastnoručně vyrobení. Byl spočítán také rekordní počet 
draků nad Chrastavou – najednou jich bylo ve vzduchu něco 
málo přes padesát! Děti měli opět možnost absolvovat pár 
podzimních soutěží, nechyběl ani ohníček na opékání 
buřtíků a pečení brambor. Všichni na tento úžasný víkend 
vděčně vzpomínáme. 

——————————————————— 

Výlet Klubu Evergreen 
pro seniory 

  Ani konec října, ani nástup podzimu nám nevzal chuť 
vyrazit na podzimní výlet, tentokrát na zámek Loučeň, který 
se nachází poblíž Nymburka. V sobotu  22. října  jsme v 
počtu 10 osob vyjeli z prosluněné Chrastavy do mlhou 
zalitého Polabí. Kromě prohlídky zámecké expozice jsme 
navštívili zajímavý zámecký park, ve kterém se nachází 14 
různých bludišť a labyrintů. Prošli jsme několik bludišť a 
příjemně znavení a zmrzlí jsme vyrazili k domovu. Cesta uběhla rychle a na palubě byla dobrá nálada. Výlet byl zakončen, jako obvykle 
návštěvou cukrárny, tentokráte jsme vzali útokem cukrárnu v Liberci-Růžodole. Na jaře 2012 znovu vyrážíme!       
 

V LISTOPADU VÁS SRDEČNĚ ZVEME:  
 

Trénování  paměti 
 

•       cyklus 5 setkání, která povede odborná lektorka      
••••                       ve středu 2., 9., 16., 23. listopadu a 7. prosince 
••••                       od 17 do 18 hodin v Bezručově 503,     cena: 40 Kč za jednu hodinu 
•        přihlášky na  e-mail: domecek@jbchrastava.cz, tel.: 732 335 877 
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KLUB KAVÁRNA S HOSTY:  O VÍNU 

 - středa 23. 11. od 17:00 hod. 
Srdečně vás zveme na povídání o vínu, o tom,  jak z vinné révy vzniká víno, jaké má chutě   i  jak postupovat při výběru  dobrého vína. 
Naším hostem a průvodcem bude znalec vína  Petr Krásný Th.M. Součástí programu bude ochutnávka vín. Počítejte prosím s příspěvkem 
50 Kč na pokrytí nákladů. 

 
DEN SENIORŮ 
- sobota 26. 11. od 17:00 hod, sál Společenského klubu (CVA), Turpišova ulice 
Klub Evergreen zve všechny seniory na taneční večer s pestrým programem. K poslechu a tanci hraje hudební skupina Mix Music. 
V průběhu večera vystoupí pěvecký sbor Notičky, taneční skupina Mamma Mia, flašinetář pan Janeček. Nebude chybět bohatá tombola. 
Vstupné je 80,-Kč, vstupenky je možné objednávat na tel.: 728 977 973. 

 
BURZA OBLEČENÍ V DOMEČKU (dětského i dospělého) 

- otevřena  na zazvonění: Po – Pá  12:00 – 16:00 hod. ( Středa 12:00 – 17:00 hod.)  
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. 

Vstupenky je možné objednat  u p. Vokála  tel.: 728 977 973
nebo v CDČ Bétel, p.Veselý tel.: 608 210 623 
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    V Chrastavě se objeví několik desítek nových vzrostlých stromů, 
které budou vysazeny během letošního podzimu v rámci projektu 
firmy KPMG Česká republika s.r.o zaměřeného na pomoc oblastem 
postižených loňskými povodněmi.  
 
    Čmelák – společnost přátel přírody z Liberce, ve spolupráci 
s Městským úřadem Chrastava a dobrovolnickým spolkem CHASA, 
poskytl desítky sazenic vzrostlých stromů ze svých lesních bio 
školek, které byly financovány díky štědré podpoře KPMG s.r.o.  
 
    Jedná se zejména o sazenice vzrostlých buků, jilmů a javorů. 
Hlavním účelem této výsadby je snaha o zapěstování dlouhověké 
aleje podél panelové cesty směrem na Střelecký Vrch, která byla 
poničena loňskými povodněmi, a bude fungovat i jako 
protipovodňové opatření. Dále se nové stromy vyskytnou i na 
několika místech podél toku řeky Jeřice, kde muselo velké 
množství zeleně ustoupit opravám a rekonstrukcím poničených 
břehů. Nové stromy tak přispějí nejen k účelnému ozelenění a 
revitalizaci několika míst ve městě, ale také pomohou celkově 
zkrášlit širší centrum Chrastavy. Věříme, že se nové krásné stromy 
setkají s kladným ohlasem širší veřejnosti a zároveň, že první akce 
tohoto typu nezůstane tou poslední. 
                                                                                    Martin Spáčil 

    Společenský klub nabízí zájmový kroužek pro děti ve věku od 6 do 12 let. 
Kroužek je vhodný i pro děti bez výrazného výtvarného nadání. Cílem kurzu je u 
dětí rozvíjet jejich manuální a výtvarné schopnosti, cit pro materiál a barvy, 
prohlubovat jejich estetické cítění, trpělivost a používat různé výtvarné techniky. 
Přihlášky jsou k vyzvednutí v infocentru a v kanceláři vedení Společenského 
klubu. 

Tvořílek 
   Kroužek pro všechny, které baví vytvářet neobvyklé výrobky.  
Budeme vyrábět dárky pro celou rodinu i kamarády a uděláme si 
dekorace pro radost i různé příležitosti.  
   Vyrobíme si přívěsek na mobil, trojrozměrné přáníčko, závěsnou rybu 
pro štěstí, magnetky na ledničku, akvárium z krabice od bot, africkou 
masku, originální tričko, rámeček na fotografie, velikonoční dekoraci na 

dveře, vánoční svícen, betlém, vánoční ozdoby a spoustu dalšího… Máš šikovné ruce nebo si v kreslení a modelování 
moc nevěříš? Přijď! Uvidíš, že společně to zvládneme na jedničku s hvězdičkou. 
 

Sejdeme se vždy v pondělí od 15:00 do 16:30 hod. a od 16:30 do 18:00 v budově společenského klubu. 

-     odchyt psů – 5x (2x útulek Azyl Pes, 1x útulek Chrastava, 2x převzal majitel) 
-     opakované kontroly zaměřené na rušení nočního klidu v katastru obce 

-     opakované kontroly v okolí kostela sv. Vavřince 
-     pravidelné kontroly na požívání alkohol. nápojů na veřejných místech, kde je to zakázáno 
vyhláškou města 
-     opakované kontroly ohledně volného pobíhání psů bez vlivu majitele v katastru obce 
-       usměrňování dopravy v ul. Frýdlantská (uzavírka) 
-     spolupráce s OO PČR Chrastava, dopravně-bezpečnostní akce zaměřená na dodržování 
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu 
-     zajištění odstranění vraků motor. vozidel v katastru obce 

-      šetření poškození vysílače společnosti Vodafone (Lichá) 
        -       pravidelné kontroly azylového domu 

-     kontrola dopravní situace v ul. Spojovací  
-     opakované kontroly trasbordéru v osadě Kolonka 

-       průběžné kontroly lokality Vítkov 
-       průběžné kontroly příjezdové komunikace do osady Kolonka (Andělská Hora) 
-       opakované kontroly ohledně kouření na místech zákonem zakázaných 
-       řešení veřejného pořádku a dopravní situace v lokalitě Střelecký Vrch 
-       městská policie mimo vyjmenované činnosti provádí během celého měsíce  
      kontrolu  dopravní situace a  kompexní dohled nad dodržování veřejného 

      pořádku, dále jsou pravidelně prováděny kontroly všech lokalit obce  
      Chrastava a  Stráž nad Nisou   

   Vypracoval:  str. Mojmír Boch  



Strana 17                               

Ladislav POLÁK

Pavel MULAČ

Vítkov 118 - 463 31 CHRASTAVA
pavel.mulac@seznam.cz 

776 024 273
e-mail:

tel.: 

automobil TATRA 815 sklápěčka

PRODÁM LEDNIČKU S MRAZÁKEM 
v+š+h  122+50+60 cm, mrazák  42 litrů, 
lednička  145 litrů 
tel.: 777 888 501 - Sídliště Chrastava 
Cena: 900,- Kč        
————————————————— 
Hvězdářský dalekohled - teleskop pro 
začínající astronomy, kompletní sou-
prava včetně hledáčku, kompasu, 
stativu, nový v orig. balení, cena pouze 
800 Kč. Mohu zaslat i na dobírku.  
T: 604 961 269 
————————————————— 
Ultrazvuková čistička, úplně nová, dokonale 
a šetrně vyčistí šperky, brýle, zubní protézy, 
hodinky aj. drobné předměty, velmi 
jednoduchá obsluha, český návod, cena 490 
Kč. I na dobírku. T: 604 961 269 
———————————————————— 
Nokia 6070, fotoaparát/kamera, FM stereo 
rádio, přehrávač MP3, diktafon, infraport, 
USB, internet, hry, stříbrná, jako nová, ve 
100% stavu, s nabíječkou, cena pouze 800 
Kč. I na dobírku. Tel.: 604 961 269 
———————————————————— 
Prodáme truhlicový mražák o rozměrech: h 
65 cm, š. 85 cm, v. 84 cm. Za 1000,- Kč a 
odvoz.  Tel.: 607 629 443 

Nejnižší podání: 890.000,- Kè
Tržní odhad:   1.500.000,- Kè
Minimální pøíhoz:  5.000,- Kè

, 777 269 906www.kp-real.cz

(mimo záplavy)

 
Mateřská škola, Chrastava, 

Revoluční 488 - příspěvková 
organizace přijme od 1. 1. 2012 

hospodářku na 0,3 úvazku. 
Velmi vhodné pro důchodkyni. 

Telefon: 485 143 665, 
pí ředitelka Hochmanová 
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ZAČÍNÁ DEŠTIVÉ 
A ZIMNÍ POČASÍ 

PŘIJĎTE SE ZAHŘÁT 

SAUNA 

SOLÁRIUM 
MALÁ KOSTELNÍ 146, 

CHRASTAVA 
 

VÁS SRDEČNĚ ZVE 
K NÁVŠTĚVĚ 
OTEVŘENO 

DENNĚ OD 10:00 – 20:00 hodin 
SAUNA NA OBJEDNÁNÍ 

tel.: 774 205 700 

Město Chrastava nabízí k prodeji
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