V pondělí 28. 11. 2011 byl ve 14:00 hodin slavnostně otevřen most u
autobusového nádraží. Opravu provedla firma PSVS a.s. Pásku slavnostně
přestřihli starosta města pan Ing. Michael Canov a vedoucí inženýr odštěpného
závodu 2 Ing. Aleš Sládek. Nutno podotknout, že most je jednou z hlavních
pěších tepen. Spojuje totiž centrum města nejen s obytnými domy, ale i
s Domem s pečovatelskou službou, zdravotním střediskem a Muzeem hasičské
techniky.
Původní most byl narušen srpnovou povodní v roce 2010, a proto musel být
odstraněn.
Bc. Pavel Urban – vedoucí Společenského klubu

Ve středu 14. prosince 2011 byly slavnostně otevřeny všechny komunikace, které
opravovala firma BALTOM s. r. o. Pásku slavnostně přestřihli starosta města Ing. Michael
Canov a jednatel firmy BALTOM s.r.o. Ing. Josef Tomeš u mostu v Dolním Vítkově.
Firma BALTOM s. r. o. opravovala následující komunikace: komunikace Dolní Vítkov, Alšova
ulice, ulice Malá Frýdlantská, Mostní ulice, ulice U Nisy, komunikace u autobusového nádraží,
ulice Malá Nádražní, Bílokostelecká ulice. Navíc realizovala tři nové „zvedací“ lávky u ČOV, v
Malé Nádražní ulici a v Malé Kostelní ulici.
Bc. Pavel Urban - vedoucí Společenského klubu
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V pondělí 5. prosince 2011 byly ve 14:00 hodin
slavnostně otevřeny opravené chodníky. Opravu
realizovala firma TSML a. s. Pásku slavnostně
přestřihli ředitel TSML a. s. Ing. Otakar Kypta,
tajemník statutárního města Liberec Ing. Jindřich
Fadrhonc a starosta města Ing. Michael Canov. Po
přestřižení pásky prošli novými chodníky od kruhového
objezdu až do Žitavské ulice. Za nové chodníky
děkujeme.
Bc. Pavel Urban – vedoucí S-Klubu
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Na tomto svém zasedání zastupitelstvo města mimo jiné
projednalo a usneslo se takto:
- schválilo
1. v návaznosti na své usnesení čj. 2008/04/XIX odst. 5 ze dne 23.
června 2008 prodej dle geometrického plánu č. 522-169/2010 poz.
p. č. 1345/5 o výměře 88 m2 – zahrada, v k. ú. Horní Chrastava, do
podílového vlastnictví manželů Veroniky a Ioana Popových – ideální
podíl ve výši 1/2 z celku, a manželů Dany a Zdenka Zoulových ideální podíl ve výši 1/2 z celku, za cenu 6.600,- Kč a náklady
spojené s prodejem, vč návrhu kupní smlouvy čj. K/31/2011
2. v návaznosti na své usnesení čj. 2011/06/XVII odst. 2 ze dne 27.
června 2011 prodej poz. p. č. 1079/1 o výměře 296 m2 - trvalý
travní porost, v k.ú. Chrastava I, do vlastnictví manželů Ludmily a
Pavla Baumrukrových, za cenu 29.600,- Kč a náklady spojené s
prodejem, vč návrhu kupní smlouvy čj. K/32/2011
3. v návaznosti na své usnesení čj. 2011/06/XVII odst. 7 ze dne 27.
června 2011 směnu dle geometrického plánu č. 557-167/2011 poz.
p. č. 1464/2 o výměře 168 m2 - ostatní plocha, v k.ú. Horní
Chrastava, která je ve vlastnictví města Chrastava a dle
geometrického plánu č. 556-166/2011 poz. p. č. 1176/3 o výměře
74 m2 - ostatní plocha, v k. ú. Horní Chrastava, která je ve
vlastnictví manželů Miriam a Pavla Fialových, za rozdíl ceny
směňovaných pozemků ve výši 9.400,- Kč a nákladů spojených se
směnou, které uhradí manželé Fialovi, vč. návrhu směnné smlouvy
čj. K/33/2010
- schválilo
1. koupi st. p. č. 123/1 o výměře 376 m2 – zastavěná plocha a
nádvoří, st. p. č. 123/2 o výměře 105 m2 – zastavěná plocha a
nádvoří a poz. p. č. 201/3 o výměře 366 m2- zahrada, vše k. ú.
Dolní Chrastava, od manželů Veroniky a Miroslava Machových, za
cenu 150.000,- Kč a náklady spojené s prodejem, vč. návrhu kupní
smlouvy čj. K/34/2011
2. koupi poz. p. č. 98 o výměře 50 m2 – zahrada a poz. p. č. 1536 o
výměře 143 m2 – ostatní plocha, vše k. ú. Chrastava I, od pana
Václava Johana, za cenu 72.000,- Kč a náklady spojené s
prodejem, vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/35/2011
3. koupi dle geometrického plánu č. 243-324/2011 poz. p. č. 79/5 o
výměře 4 m2 – ostatní plocha, v k. ú. Dolní Vítkov, od paní Renaty
Polákové a Lukáše Veselého, za cenu 500,-Kč a náklady spojené s
prodejem vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/35/2011
- schválilo
1. záměr prodat dům čp. 30 se stavební parcelou č. 1 o výměře 134
m2 – zastavěná plocha a nádvoří, pozemkovou parcelu č. 1/1 o
výměře 638 m2 - trvalý travní porost a pozemkovou parcelu č. 2/1 o
výměře 1634 m2 - zahrada, vše k. ú. Dolní Vítkov
2. záměr prodat objekt se stavební parcelou č. 180 o výměře 21
m2 – zastavěná plocha a nádvoří a pozemkovou parcelu č. 1266/2
o výměře 139 m2 - ostatní plocha, vše k. ú. Horní Chrastava
3. záměr prodat pozemkovou parcelu č. 270/1 o výměře 613 m2 zahrada v k. ú. Chrastava I, za účelem zřízení zahrady
4. záměr prodat pozemkovou parcelu č. 60/6 o výměře 613 m2 –
zahrada, v k.ú. Chrastava I, za účelem zřízení zahrady a přístupu k
domu
5. záměr prodat pozemkovou parcelu č. 78/2 o výměře cca 146
m2 - ostatní plocha, v k. ú. Dolní Chrastava, za účelem přístupu k
pozemkům
6. záměr prodat část pozemkové parcely č. 720/1 o výměře cca 50
m2 - ostatní plocha, v k.ú. Andělská Hora u Chrastavy, za účelem
zřízení zahrady a přístupu k domu
7. záměr směnit část pozemkové parcely č. 7/2 o výměře cca 100
m2 - ostatní plocha, která je ve vlastnictví města, za část poz. p. č.
3/1 o výměře cca 100 m2, která je ve vlastnictví manželů Květy a
Josefa Hlavsových, vše v k. ú. Dolní Vítkov 8. záměr prodat část
pozemkové parcely č. 1112/1 o výměře cca 600 m2 - ostatní plocha
v k. ú. Horní Vítkov s podmínkou zachování přístupu do krajiny
9. záměr prodat pozemkovou parcelu č. 116/10 o výměře 1014
m2 - lesní pozemek, v k. ú. Horní Chrastava
- schválilo

záměr prodat část pozemkové parcely č. 688/1 o výměře cca 200
m2 - ostatní plocha v k. ú. Dolní Chrastava, za účelem zřízení
zahrady a přístupu k domu
- zamítlo
záměr prodat pozemkovou parcelu č. 1418/5 o výměře 422 m2 ostatní plocha, v k.ú. Chrastava I
- schválilo
návrh 4. změny rozpočtu a investičního plánu na r. 2011 včetně
změn přijatých přímo na jednání ZM
- schválilo
1) rozpočtové provizorium a investiční plán na rok 2012 dle § 13
odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
2) pravidla rozpočtového provizoria potřebná k zajištění plynulosti
hospodaření v souladu s § 13 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů
- schválilo
v souladu se schválenou 3. změnou rozpočtu na rok 2011 darovací
smlouvu DR/11/2011 – poskytnutí finančního daru TJ Spartak
Chrastava, oddíl kuželek, Turpišova 292, 463 31 Chrastava, IČ
46744657 ve výši 20.000,-- Kč
- schválilo
v souladu s § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění platných předpisů, rozpočtový výhled
na rok 2013 - 2014
- schválilo
žádost o uvolnění z pozice člena osadního výboru Andělská Hora
pana Mgr. Aleše Knapa
- určilo
na uvolněné místo člena osadního výboru Andělská Hora s
platností od 01.01.2012 paní Helenu Kačenovou bytem Andělská
Hora 31, 463 31 Chrastava
- schválilo
návrh předsedkyně osadního výboru Andělská Hora, předsedy
osadního výboru Vítkov a předsedy finančního výboru na peněžitá
plnění členům výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva města za 2.
pololetí r. 2011, včetně návrhu místostarostky města na finanční
plnění předsedkyni OV Andělská Hora
- vydalo
obecně závaznou vyhlášku č. 7/2011, o o podmínkách užívání
dětských hřišť a sportovišť na území města Chrastavy a o zrušení
obecně závazné vyhlášky č. 7/2010 ze dne 12. prosince 2010
- vydalo
obecně závaznou vyhlášku č. 8/2011, kterou se mění a doplňuje
obecně závazná vyhláška č. 3/2011
- zřídilo
podle § 84 odst. 2, písm. c zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
účelový fond pomoci řešení problémů se zásobováním pitnou
vodou ve Vítkově
- schválilo
pravidla tvorby a čerpání účelového fondu pomoci řešení problémů
se zásobováním pitnou vodou ve Vítkově a pověřila starostu města
jejich podpisem
- deleguje
1. zástupce města Ing. Michaela Canova, starostu, na jednání
valné hromady společnosti Severočeská vodárenská společnost a.
s., konané v roce 2012 (náhradník paní Zita Václavíková,
místostarostka)
2. zástupce města Ing. Michaela Canova, starostu, na jednání
valné hromady společnosti Technické a stavební služby a. s.,
konané v roce 2012 (náhradník paní Zita Václavíková,
místostarostka)
3. zástupce města paní Zitu Václavíkovou, místostarostku, na
jednání členské schůze bytového družstva MBD Chrastava a. s.,
konané v roce 2012 (náhradník Ing. Michael Canov, starosta)
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4. zástupce města Ing. Michaela Canova, starostu, na jednání
členské schůze TJ Spartak Chrastava, konané v roce 2012
(náhradník paní Zita Václavíková, místostarostka)
5. zástupce města paní Zitu Václavíkovou, místostarostku, na
jednání valné hromady
a) honebního společenstva Liberec - Machnín, konané v roce 2012
(náhradník Ing. Michael Canov, starosta)
b) honebního společenstva Chrastava - Vítkov, konané v roce 2012
(náhradník Ing. Michael Canov, starosta)
Výše uvedené delegace jsou platné od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012.

- vzalo na vědomí
a) 1. změnu rozpočtu Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko na rok
2011
b) návrh rozpočtu Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko na rok 2012
a rozpočtový výhled na rok 2013 a 2014
- schválilo
podpoření mezinárodní kampaně Vlajka pro Tibet, a to
vyvěšováním vlajky na budově radnice v termínu 9. až 10. března
daného roku jako projev solidarity s lidem Tibetu, požadující
dodržování lidských práv a svobod

Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vás pozvat na devadesátý druhý „Večer se starostou“
na téma

"Jeøice – oprava pobøežní zdi"
Odborným garantem večera je tajemník MěÚ Ing. Miroslav
Chvála. Pozvání přijal Ing. Jakub Hušek z Povodí Labe a večera
se zúčastní též zástupce projektanta firmy Valbek.
Setkání se koná v pondělí dne 16. ledna 2012 od 17:00 hodin
v malé zasedací místnosti budovy radnice.
Těším se na Vaši účast.

Nedávno roce jsem zveřejnil, že město Chrastava vzhledem
k povodním v roce 2010 neuvažuje a neuvažovalo pro léta 2011 a
2012 o navýšení místního koeficientu daně z nemovitosti. Považuji
za čestné, pokud stejně veřejně touto cestou informuji občany, že
pro rok 2013 považuji za velmi naléhavé a nezbytné navýšit tento
místní koeficient ze základní sazby 1 na 2 (netýká se veškerých
pozemků).
Vím, že se jedná o krajně nepopulistické opatření, ale vzhledem
k tomu, že příjem z této daně je čistým příjmem města, dokáže
tímto opatřením město navýšit své příjmy o cca 3 mil. Kč, což se
jeví pro rok 2013 i další jako nezbytná záležitost pro zajištění

Ing. Michael C a n o v, starosta

alespoň minimálních příjmů pro zajištění investičních akcí města.
Město Chrastava se svými šesti tisíci obyvateli patří na jedné
straně města, která mají nejnižší základní koeficient daně
z nemovitostí ve výši 1,4 oproti městům větším (Hrádek 1,6,
Liberec 3,5, Praha 5,5) a na straně druhé téměř absolutně
nejmenší příjem na obyvatele z rozpočtového určení daní
(Chrastava 7 tisíc Kč, Hrádek n. N. 7,4 tisíc Kč, Liberec 9,8 tisíc
Kč, Plzeň 17,9 tisíc Kč, Praha 29,6 tisíc Kč., ale i třeba Bílý Kostel
7,6 tisíc Kč).
V Chrastavě dne 16. 11. 2011

Ing. Michael Canov, starosta

V průběhu roku jsme Vás informovali o
probíhajících opravách po loňské povodni a proto
ke konci roku nastává čas pro rekapitulaci již
dokončených akcí a současně přehled akcí, které
nás ještě čekají v příštím roce.
Většina akcí byla zahájena již na jaře, případně
na začátku léta, takže se je již podařilo dokončit a
předat do užívání. Do této skupiny patří všechny
mosty ve Vítkově (celkem 4). Do užívání pro
veřejnost byly uvedeny 3 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
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od realizace ustoupil a muselo se vypsat nové výběrové řízení. Práce na ní by měly být zahájeny, jakmile to klimatické podmínky dovolí a
dokončena by měla být do června 2012.
Stavební práce jsou již také ukončeny na mostech u autobusového nádraží, v ul. Družstevní ulici a v Malé Frýdlantské.
Realizaci mostu v Malé Nádražní zdržela nutná přeložka plynovodu a vodovodu, kvůli které se plánovaná realizace posunula až na příští
rok. Z tohoto důvodu i oprava navazující komunikace ze strany k čističce, včetně předpolí mostu bude provedena po ukončení prací na
mostě.
U komunikací a chodníků, až na jednu výjimku (již zmíněná komunikace a předpolí mostu v Malé Nádražní), byly již všechny opravované
úseky komunikací dokončeny a předány. Pro připomenutí to byly následující - ul. Bílokostelecká, U Nisy, místní komunikace 023c a 024c
(odbočka vlevo z ul. Frýdlantské, cca 30m za mostem přes Jeřici), ul. Turpišova, Družstevní, Pobřežní, Malá Nádražní, U Nisy, Mostní,
Alšova, ul. Nádražní (od hasičské zbrojnice k mostu) a chodníky v ul. Žitavská, Nádražní a Bílokostelecká.
Současně byl v rámci nápravy povodňových škod opraven místní rozhlas s tím, že nově je již mezi Vítkovem a Chrastavou veden
bezdrátově a postupně budou i další úseky v rámci pravidelné obnovy řešeny pouze bezdrátovým přenosem.
Akce, jejíž časový harmonogram je z důvodu složité koordinace a návaznosti na další opravy povodňových škod jinými subjekty (Krajská
správa silnic LK, Povodí Labe, atd.) posunut do konce roku 2012, je oprava veřejného osvětlení.
Poslední akcí na závěr zůstává symbol loňských povodní - bývalý secesní most přes Jeřici, který byl ve vlastnictví Libereckého kraje.
Město po dohodě s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR získalo dotaci i na tento most a v současné době probíhá výběrové řízení na
zhotovitele. Pokud vše dopadne podle předpokladů, měly by se stavební práce rozběhnout na jaře příštího roku.
Z důvodu splnění podmínek Povodí Labe již nebylo možné postavit kopii původního železného mostu, ale most je navržen jako železobetonový se zachováním původního tvaru zábradlí a ozdobných lamp (viz. vizualizace na str. 3).
V Chrastavě 21.12.2011

Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM

V pondělí 5. prosince 2011 se v podvečer zcela zaplnilo náměstí dětmi s rodiči a
prarodiči. Co se tam událo? Po roce do Chrastavy opět zavítal Mikuláš s andělem a
letos mu pomáhali dokonce již dva čerti. Že by u nás přibývalo zlobivých dětiček?
Přesně úderem osmnácté hodiny za zvuků koled přišel Mikuláš mezi děti a rozsvítil
se vánoční strom, na který vyrobili velké barevné ozdoby žáci ZŠ Chrastava. A pak
jsme již poslouchali písničky, básničky, ale i sliby, jak budou děti hodné a nebudou
zlobit. Ukáplo i pár slziček, ale hned přišla radost z balíčků s dobrotami a
sladkostmi.
K příjemné pohodě
přispěl svým vystoupením výběr orchestru
BOHEMIA UNIVERSAL
BAND, který podtrhl
náladu
vá n o č n ím i
koledami. Připraveno
bylo občerstvení a byla
zde možnost zakoupení
výrobků klientů Domova
pro
mentálně
postižené z Liberce
Harcova.
J. Marxová

Od prosince jsou v prodeji v městském Infocentru charitativní
kalendáře na rok 2012. Výtěžek z prodeje bude věnován pro
potřeby Sboru dobrovolných hasičů Chrastava.
Charitiativní kalendář sponzorují tyto firmy: PSVS a.s. Praha,
BREX s.r.o. Liberec,
EK- PROJEKT s.r.o. Praha, STRABAG a.s., Ještědská stavební
společnost s.r.o., SKANSKA a.s., SYNER s.r.o.
Všem sponzorům děkujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.
Bc. Pavel Urban – vedoucí Společenského klubu
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VÍCE INFORMACÍ NA WWW.CHRASTAVA.CZ

sponzorsky vytiskla fa
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POVŠIMNĚTE SI LASKAVĚ ZMĚN ZAČÁTKU FILMOVÝCH PŘEDSTAVENÍ
Změna programu vyhrazena
Pátek 6. ledna v 19:00 hodin
Ben Stiller, Eddie Murphy, Alan Alda, Téa Leoni, Matthew Broderick, Casey Affleck v americké komedii
MISTROVSKÝ PLÁN (Tower Heist) – USA – komedie – české titulky- 104 minuty
Obyčejní lidé. Neobyčejná loupež.

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

Úterý 10. ledna v 18:00 hodin

CAPTAIN AMERICA: PRVNÍ AVENGER (Captain America: The First Avenger) – USA – české znění – 124 minuty.
Zrodil se stylově, když na obálce jednoho z prvních komiksů společnosti Marvel pěstí knokautoval Adolfa Hitlera. Bylo to v roce 1941, krátce před vstupem
Spojených států do války a Kapitán Amerika měl alespoň virtuálně udržovat bojovou připravenost svých krajanů na vysoké úrovni. Hrdina s typickým štítem
se postupně stal fenoménem, o čemž svědčí 210 miliónů prodaných komiksů. A na jeho výjimečnosti nic nemění, že jeden z nejstarších superhrdinů na
marvelovské planetě se vlastního filmu dočkal jako jeden z posledních (dávno po Spidermanovi, Iron Manovi nebo Fantastické čtyřce).
Vstupné: 75 Kč, v IC Chrastava – 60,-Kč

Úterý 10. ledna ve 20:10 hodin
BASTARDI 2 – ČR – 95 minut – drama
Druhý díl začíná krátce po smrti největšího bastarda Michala Dostála. Michalův otec a dědeček jsou přesvědčeni, že učitel Majer stál za vraždami všech tří
žáků a mstil smrt své sestry. Začnou tak Majera psychicky deptat a hledají důkazy. Důkazy hledá také nový policejní vyšetřovatel Karas, jenž přebírá
agendu po zesnulém policejním vyšetřovateli Palečkovi. Karasovi se okamžitě v případech úmrtí "Bastardů" něco nezdá a začíná se zaměřovat též na
Majera, který je v tuto chvíli již ředitelem školy.
Vstupné: 75 Kč, v IC Chrastava – 60,-Kč
Úterý 17. ledna v 18:00 hodin
- USA – české znění – rodinná komedie – 103 minuty
Rodinná komedie, ve které se pojí animovaný i hraný film, uvádí na plátna kin všem dobře známé modré hrdiny, Šmouly.

ŠMOULOVÉ

Vstupné: 50 Kč

Úterý 17. ledna ve 20:00 hodin
(Debt, The) – USA – české titulky – drama – 114 minut
Rok 1965. Tři mladí agenti Mossadu, Rachel Singer (Jessica Chastain), David Peretz (Sam Worthington) a Stephan Gold (Marton Csokas) vrátili domů
jako hrdinové, poté co ve Východním Berlíně úspěšně vystopovali a zabili nacistického válečného zločince, bývalého doktora z Osvětimi. Současnost. Teď
již vysloužilí agenti Mossadu, Rachel (Helen Mirren), David (Ciarán Hinds) a Stephan (Tom Wilkinson) mají status národních ikon, dcera Rachel dokonce
o jejich misi napsala knihu. Oni však zoufale trpí pod tíhou tajemství, které se zavázali nikdy neprozradit. Před třiceti lety v Berlíně se totiž odehrálo jiné
drama než to, které později prezentovali veřejnosti
Vstupné: 75 Kč, v IC Chrastava – 60,-Kč

DLUH

Úterý 31. ledna ve 20:00 hodin
Matt Damon, Marion Cotillard, Gwyneth Paltrow, Kate Winslet, Jude Law, Laurence Fishburne, John Hawkes v americkém filmu
NÁKAZA (Contagion) – USA – české titulky – drama/katastrofický – 109 minut
Film „Nákaza“ sleduje rychlé šíření smrtícího vzduchem přenosného viru, který nemocné zabíjí během několika dnů. S rychlým šířením epidemie se lékaři
po celém světe snaží najít lék a minimalizovat paniku, která se šíří ještě rychleji, než samotný virus. Cestující na letišti se dotkne salátové místy v letištním
baru předtím, než podá kreditní kartu číšníkovi. Obchodní jednání začne podáváním rukou. Muž zakašle v plném autobusu. Jeden kontakt. Jeden
okamžik. A smrtelný virus se přenese. V americkém Centru pro kontrolu a prevenci nemocí dochází k mobilizaci všech výzkumných pracovníků, kteří se
snaží rozluštit kód unikátního patogenu, který neustále dále mutuje. Jak postupně narůstá počet mrtvých a lidé se v kolabující společnosti snaží ochránit
sebe samotné a své nejbližší, jeden aktivista a blogger (Jude Law) začne tvrdit, že veřejnost nedostává pravdivé informace o skutečném dění, čímž vyvolá
epidemii paranoie as strachu stejně nakažlivou jako původní virus. . Obyčejní lidé se zároveň snaží přežít ve společnosti, která se prakticky zhroutila.
Vstupné: 75 Kč, v IC Chrastava – 60,-Kč

Rezervace vstupenek: http://evstupenka.cz
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Ačkoliv se dnes rozezvučí
všechny zvony světa,
jen jediný – ten pro štěstí
mi bude v uších znít…
Ten, co mívá příchuť voňavého léta,
ten, co rozhostí v mé duši blahodárný klid.
Ne každá generace lidí
takový rok prožívá,
v němž snad štěstí přece nekončí,
ale znovu ožívá.
Ve jménu zdraví, nás i našich dětí,
vzdejme hold dalšímu roku
třetího tisíciletí!

Dnes mám růžovou chvilku jenom pro sebe,
poslouchám příjemnou hudbu
a myslím při ní na sněženku, která nezebe…
na nás a všechny uplynulé pátky,
co nelze nikdy vrátit už zpátky.
Myslím na stařičký rok, co tiše odchází
i na ten, co právě přichází.
Myslím na růži, kterou bych tisknout chtěla,
aby nám svou něžnou vůní
krásné chvíle mládí opět připomněla…
Myslím na přátelství, lásku a naději,
vždyť ve štěstí a zdraví se nám bude žíti snadněji.
————————————–
Alena Vydrová

Den seniorů

V sobotu 26. listopadu 2011 uspořádala Jednota bratrská
Chrastava, Klub Evergreen pro seniory, pod záštitou starosty
města pana Ing. Michaela Canova první ročník Dne seniorů, který
byl dodatečnou oslavou tohoto svátku (připomínáme si jej v
měsíci říjnu).
Taneční večer, při kterém hrála mladoboleslavská hudební
skupina Mix Music, byl zpestřen pestrým programem. Vystoupil
zde dětský hudební klub Notičky, taneční skupina Mamma Mia a
flašinetář pan Janeček. Zaplněný sál Společenského klubu (cca
75 účastníků) s napětím očekával také vyhlášení tomboly, ve
které mohli zúčastnění vyhrát hodnotné ceny.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kteří ceny do
tomboly věnovali, a to firmám i jednotlivcům: FAPO (pan
Vokoun), TETA drogerie, PROCH (pan Procházka), RECo design
s.r.o. (pan Vydra), FOTO JANA (paní Zahurancová), FELA
(manželé Fejfarovi), SIPRON, LÉKÁRNA CHRASTAVA (pan Novotný), KVĚTINÁŘSTVÍ-PAPÍRNICTVÍ (paní Zahradníková), CUKRÁRNA
Pod kaštany, FARMÁŘSKÉ POTŘEBY, panu Kasalovi a panu Žatečkovi.
Zároveň chceme poděkovat panu F. Boudovi za ochotu a pomoc
při přípravě sálu, paní Zahurancové za fotografování v průběhu
večera a panu Loučkovi za zajištění videozáznamu.
Spokojení návštěvníci tanečního večera odcházeli se slovy: „
Zopakujte to!“ Tak uvidíme…

Adventní vyrábění

Stalo se dobrou a příjemnou tradicí sejít se v čase počínajícího
adventu ke společnému vyrábění adventních a vánočních dekorací
v Dětském a mateřském centru Domeček. Letos poprvé jsme se
ale mohli sejít i v „našem“ domečku, kde se maminky s dětmi
schází pravidelně po celý rok. Celý dům v Bezručově ulici ožil
v sobotu 3. prosince 2011 více než stovkou šikovných dětí, rodičů a
prarodičů vyrábějících adventní věnce, zápichy, perníčky a další
ozdoby. Společné odpoledne nám zpestřily voňavé dobroty z Klubu
kavárny a děti měly možnost shlédnout promítání vánoční pohádky.
Domů jsme si odnesli řadu krásných výrobků a touhu přenést
pohodu tohoto příjemného setkání do celého období adventu a Vá-
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noc. Poděkování za hladký průběh patří všem pomocníkům a zvláště pak maminkám
Růžence Bristenské a Míše Březinové.

Thanksgiving

V pátek 9. prosince jsme v Centru dobrého času Bétel již podruhé společně oslavili
tradiční americký svátek Díkůvzdání. Příjemné setkání asi 35 lidí tvořili kromě pořadatelů
studenti anglické konverzace, naši dva američtí lektoři Linda a Ken Stapleton se svými přáteli
a dále ti, kteří naši práci pravidelně podporují – naši sponzoři. Večer zahájilo svým
vystoupením hudební trio a po něm jsme v podání Lindy vyslechli historii vzniku tohoto svátku
o poutnících z Evropy, kteří díky pomoci Indiánů přežili a naučili se žít v nových podmínkách.
Pak jsme si pochutnali na tradičním krocanovi s nádivkou a brusinkami v podání „šéfkuchaře“
Kena. Linda dále vyprávěla, jak prožívají Díkůvzdání Američané dnes. Na závěr nás
hudebníci svými písněmi naladili do vánoční atmosféry a zbylo také spousta času na
povídání. Díkůvzdání je svátek o vděčnosti, především Tomu, který je autorem a zdrojem
všeho dobrého v našem životě, o vděčnosti i za ty nejobyčejnější věci, které jsme mohli prožít
v uplynulém roce. Během tohoto hezkého večera jsme společně došli k závěru, že ten, kdo je
vděčný, je opravdu bohatý.

Chrastavská světýlka
s živým betlémem

V předvečer Štědrého dne se zahrada v Bezručově ulici proměnila v krajinu okolo
Betléma. Ve chlévě seděl Josef s Marií a miminkem, malým Ježíšem. Okolo byli andělé,
pastýři, ovečky i tři mudrci. To vše mohli vidět Ti, kteří neváhali a přišli. Než ale dorazili
do „Betléma“, předcházela tomu cesta z náměstí, odkud šel průvod za hvězdou, kterou
nesl anděl. Cesta ale nebyla snadná, všechny čekalo několik úkolů, které připravili
jednotliví mudrci. Všichni, kdo došli, mohli být svědky hraného vánočního příběhu, připojit
se ke koledám a zahřát se horkým čajem a svařákem.
Poděkování patří všem, kteří pomohli připravit a zahrát vánoční příběh i všem, kteří se
stali diváky a pomohli vytvořit skvělou vánoční atmosféru.

V LEDNU VÁS SRDEČNĚ ZVEME:
Rituály v životě dítěte
- pátek 6. 1. 2012 od 19:00 hod.

Přednáška s besedou, kdy Mgr. Evald Rucký promluví na téma, jakou roli hrají rituály a
pravidelné návyky v životě dítěte. Uslyšíte odborné informace i praktické rady týkající se
vedení a výchovy dětí. Na závěr nebude chybět prostor pro diskusi.

Večer pro muže
- pátek 20. 1. 2012 od 19:00 hod. v Bezručově 503

Pohodový večer s provokativním tématem. Kulečník, fotbálek a šipky pro všechny, kteří rádi soutěží, a k tomu dobré jídlo a pití. Host
večera ThMgr. Martin Bukovský promluví na téma „Fakta a fikce o Bibli aneb je, či není Bible stále moderní knihou?“ Vstupné: 150,-Kč.

Základy křesťanství
- pondělí 30. 1. 2012 od 19:00 hod. v Bezručově 503

Cyklus šesti setkání pro všechny, kteří hledají pevný bod pro svůj život. Interaktivní besedy, kde není žádná otázka zakázána. Jak jsem to
prožil - obyčejní lidé hovoří o neobyčejných věcech.

BURZA OBLEČENÍ V DOMEČKU (dětského i dospělého)
- otevřena na zazvonění: Po – Pá 12:00 až 16:00 hod. ( Středa – 12:00 až 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.

Klub českých turistů Chrastava pořádá ve spolupráci se Společenským klubem Chrastava tradiční zimní turistický pochod
Chrastavské šlápoty 2012, a to v roce 2012 již po 39. Akce se uskuteční v sobotu 7. ledna 2012 a místo startu a cíle bude
od 7:30 hodin v Centru volnočasových aktivit (CVA) - bývalé školní jídelně.
Tradiční tratě – 7, 10, 15 a 20 km povedou krásným okolím našeho města.
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Pochod se koná za každého počasí a každý účastník obdrží v cíli pamětní diplom a malé občerstvení. Nezapomeňte svoje
oblečení přizpůsobit lednovému počasí. Pokud budete s sebou brát svého psího miláčka, prosíme, abyste jej vedli po dobu
pochodu na vodítku. Další informace najdete na internetové adrese www.chrastava.cz/sport a obdržíte v informačním centru v Chrastavě.
kčt

Rok 2012 je pro chrastavský Sokol památný. Jednota v tomto roce oslavuje své 85.výročí vzniku.
Jednota vznikla v roce 1927 v době, kdy žilo v Chrastavě přes 5.000 Němců a jen necelých 500 Čechů.
První tři roky byla jednota pobočkou Sokola Liberec. Po osamostanění pracovala jednota pravidelně až do roku 1952, kdy byl Sokol
zrušen komunistickou diktaturou.
Jednota se obnovila v roce 1990 a od té doby je platnou složkou Sokolské župy Ještědské. V současné době má jednota 136 členů,
z toho přes polovinu mládeže. Všem svým členům a příznivcům přejeme úspěšný rok 2012 jakož i roky další.
Josef Mácha - jednatel

Dne 17. 12. 2011 proběhl tradiční Vánoční turnaj ve stolním
tenisu za účasti devatenácti hráčů Liberecka. Nejvýše nasazeni byli
tenisté z libereckého oddílu, kteří hrají 3. ligu. Kvalita a zkušenost
těchto hráčů byla nad naše možnosti, a tak hráči SKST Liberec
obsadili první tři místa v kategorii jednotlivců, a to v pořadí:
1. místo
Obešlo Josef ml.
2. místo
Kaněra Jan
3. místo
Šilhán Petr
Vše jsme si vynahradili v turnaji čtyřher. Sehranost a trochu
herního štěstíčka rozhodlo, že jsme mohli oslavit umístění v první
trojce.
Výsledky Vánočního turnaje 2011 ve čtyřhře:
1. místo
Obešlo ml. – Batthyany (SKST Liberec)
2. místo
Průša – Žemlička (TJ Spartak Chrastava)
3. místo
Zahradník – Živnůstka (TJ Spartak Chrastava)
Karel Žemlička – předseda oddílu

A – mužstvo, účastník krajského přeboru 2. třídy, již tradičně
patří mezi elitní týmy soutěže a po odehrané první polovině
základní části je na třetím místě se ztrátou 2 body na vedoucí tým.
V zimní přestávce náš oddíl posílil hráč z SKST Liberec ,pan
Miroslav Svědík, který svými zkušenostmi a kvalitou ( dlouholetý
hráč 3. ligy) výrazně zvýšil naše ambice s jasným cílem – postup
do krajského přeboru 1. třídy.

B – mužstvo hraje okresní přebor I. třídy a po polovině soutěže je
na páté příčce se ztrátou 5 bodů na vedoucí Hrádek nad Nisou.
Karel Žemlička

Na druhou adventní neděli dorazil do Andělské Hory Mikuláš
společně s čertem a andělem. Sice nám moc nepřálo počasí, ale
dětí a rodičů dorazilo opět požehnaně. Děti vypouštěly do nebe
balónky se vzkazem pro Ježíška, poslechli jsme si a zazpívali
koledy za doprovodu kytar. Nechybělo občerstvení a nadílka pro
nejmenší od Mikuláše. Na další společnou akci se těší Osadní
výbor Andělské Hory.
M. Hartlová
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Vážení čtenáři, ráda bych se s vámi podělila o krásný zážitek. 26. 11. 2011 se uskutečnil společenský večer pro seniory. Večer byl zahájen a
odstartován starostou panem Michaelem Canovem. V pěkném sále Společenského klubu, který město k této akci propůjčilo, bylo na vkusně
nazdobených stolech připraveno cukroví. Vedle podia bylo připraveno množství dárků, které bylo možno získat v tombole. Připravena byla i
hudba, která všem přítomným rozvázala jak nohy, tak hlasivky. Jedním slovem: nálada bezvadná. K radostné náladě přispěla i vzorná obsluha a kvalitní vínečko. Přestávky byly vyplněny velice pěkným programem. Byl to nádherný večer na úrovni, se kterou se tak často nesetkáváme. Touto cestou děkujeme všem, kteří se na jeho uskutečnění podíleli. Nebyla to jistě lehká a snadná záležitost všechno dokonale připravit.
O to větší dík si zasluhují. Děkujeme proto všem obětavým členům Klubu Evergreen z Centra dobrého času a hlavně panu Stanislavu Vokálovi, hlavnímu organizátorovi celé této náročné akce.
Za všechny rozesmáté a spokojené účastníky večera přejeme všem krásné, pohody plné Vánoce a v novém roce pevné zdraví. Elán a mnoho
úspěchů.
Za účastníky A. Vrbová
Hezký celý rok 2012 a hodně pozitivních zpráv!
Nalaďte si rádio Vašeho kraje – Český rozhlas Sever.
Vysíláme u vás na frekvenci 102,3 FM nebo na 88,8
FM.
Denně mapujeme dění z Libereckého kraje, přinášíme
vám čerstvé zprávy a zajímavé reportáže z celých
severních Čech.
Každé všední ráno začínáme Dobrým ránem na
Severu již od 5.hodiny, vašimi průvodci jsou Tomáš
Beneš nebo Petr Beran. V 8:30 hod. přivítáme
zajímavého hosta, který vám poradí (právník, finanční
poradce, veterinář, lékař, bylinkářka, astroložka…)
Dopolední expres startuje úderem 9.hodiny s Alenou
Perkovou nebo Jindrou Moravcovou, je plný různých
životních témat, která vás budou zajímat. Polední „
Tandem“ známého moderátora Jana Rosáka začíná
ve 12 h.
Ve 13h vysíláme na Severu Písničky na přání s Mírou
Tartárkem a odpolední blok s Ivetou Kalátovou určitě
po 14. hodině potěší. Dvouhodina naplněná ryze libereckými reportážemi včetně hodiny dobrých zpráv, kulturního servisu aj.
Písničky na přání jsou na programu i po 16. hodině a večerním časem vás provede David Hamr. Pohodový poslech a hezké zimní dny
s námi!
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Pocit vítězství si vychutnali starší žáci ze ZŠ v Chrastavě na florbalovém turnaji ve Frýdlantu. 24.11.2011 zorganizovala tamější obchodní akademie turnaj pro šest družstev základních škol. Ta se
nejdříve utkala ve dvou základních skupinách a jejich vítězové postoupili do finále.
Naši chlapci se nejdříve utkali se ZŠ Stráž nad Nisou a zvítězili
6:2. Ve druhém utkání základní skupiny jim los přisoudil soupeře z
Višňové. Porazili ho jasně 7:0 a postoupili do finále turnaje. V něm
nastoupili proti vítězi druhé skupiny - ZŠ Frýdlant. Finálové utkání s
domácími probíhalo ve vzrušené atmosféře. I když naše družstvo
bylo po určitou dobu oslabeno o vyloučeného hráče, nepodlehlo tlaku
domácích a po dobrém výkonu zvítězilo 7:3.
Domů si vítězové přivezli pohár, medaile a upomínkové předměty.
ZŠ Chrastava reprezentovali tito hráči: M. Holec, J. Wolf, D. Wolf,
D. Tarant, J. Kudláček, M. Pokorný. M. Pavlišta a náhradník D. Ďuriš.
V. Řehořek

Vánoèní škola
Už se stalo tradicí, že si jeden školní den před Vánocemi prožijí děti trochu jinak. Tento projektový den se jmenuje Vánoční
škola a jde o to, aby si při řešení různých „vánočních úkolů“ společně pomáhali žáci různých ročníků.
I letos takto různě namíchané skupiny soutěžily, vyráběly, řešily rébusy, počítaly matematické šifry a pracovaly v počítačové
učebně. Ukázalo se, že není žádný problém, když třeťák pracuje se čtvrťákem nebo dokonce s páťákem. Ti starší byli ke svým
mladším spolužákům ohleduplní, počkali, když jim něco trochu déle trvalo, dokázali poradit.
Letošní Vánoční škola proběhla za vydatné pomoci děvčat ze 7. A, které si zaslouží za svou práci pochvalu jak od p. učitelek,
tak i od dětí.
Vl. Kollmannová

Letošní advent svým uplakaným počasím vůbec
vánoční čas nepřipomíná. Proto ředitel naší školy v
kratičkém úvodu tradiční Vánoční akademie popřál
všem divákům v hledišti kina, aby si trochu vánoční
atmosféry užili díky programu našich žáků.
Pak už se ujali mikrofonů Viki a Sára z devítky
společně s páťákem Adamem, aby uváděli jeden
výstup za druhým. A tak diváci srdečně tleskali
roztomilým prvňáčkům, vtipným večerníčkovým
scénkám dramatického kroužku, komponovaným
pásmům třetích tříd i pěkným výstupům páťáků. Do
programu vlastní hip-hopovou sestavou přispěla
děvčata devátých ročníků a snad také neurazila
zumba s překvapením v podání tanečnic z šestky
za podpory paní učitelek. Tradičně vystoupil oddíl
aerobiku a nechyběly melodie v podání mladších i
starších flétnistek. Na závěr vystoupil sbor Jiřičky.
Za vším se skrývá mnoho práce a času, za což
patří díky nejen těm, kteří nacvičovali a vystupovali,
ale i všem ostatním, kteří např. poskytli prostory
nebo se postarali o výzdobu a také o ozvučení.

Vl. Kollmannová

1

Mikulášský
bìh
do
schodù
30.
11.
2011
12
Strana

Tentokrát vyšel náš sedmý ročník tradičního Mikulášského běhu do schodů
již na poslední listopadový den. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 23
běžců. Jejich úkolem bylo vyběhnout co nejrychleji z přízemí až do
posledního patra ve škole na náměstí, kde máme tři patra. A to je přesně 79
schodů. Navíc posledních 25 schodů má vyšší nášlap, takže je to opravdový
záběr. Účastníci byli rozděleni do čtyř kategorií: dívky 6.-7.tř., chlapci 6.-7.tř.,
dívky 8.-9.tř. a chlapci 8.-9.tř. Všichni se velice snažili a dosahovali
vynikajících výsledků, takže nakonec všichni dostali malou sladkou drobnost
a první tři diplomy a ještě něco navíc. Byla taky vyhlášena nejrychlejší
schodařka, kterou byla Hanka Čermáková s časem 12,78s a nejrychlejší
schodař byl Josef Koubík s časem 12,86s.

Nevím, kam se o letošním mikulášském pondělí poděli žáci ze IV. A, ale třída rozhodně prázdná nebyla. Místo dětí přišli čertíci a
čertice, kteří hned po příchodu obsadili malá peklíčka, což byla stanoviště pro čertí skupiny.
Jakmile zazvonilo, představila se nová čertí učitelka a začala krátká čertí porada. Na ní se malí čerti dozvěděli, co je dnes čeká. A
bylo toho poměrně dost. Čertí žáci museli zvládnout pěkně zamotaný přírodopis, pekelně zašifrované zprávy a počítat mikulášské
příklady. U všeho museli prokázat dosavadní znalosti. Za vyřešené úkoly dostávali čertíci lentilky.
Aby se vše dobře dařilo, podával se po celé dopoledne pravý čertí čaj s uhlíky vařený podle tajného receptu.
Naši práci náhle přerušilo pekelné bouchání na dveře a hned nato nastala pěkná mela. Vlítli k nám pěkně velcí čerti a hned začali
některé naše čertíky cpát do pytlů. Ještěže s nimi byli i andělé a Mikuláš, takže vše dobře dopadlo a nikdo se naštěstí nedostal do
opravdového pekla.
Velká čertice + malí čertíci ze IV. A
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Za devatero horami a devatero řekami leží jedno království,
které v sobě
ukrývá spoustu pokladů a tajemství. A my se rozhodli, že ho navštívíme.
Cesta tam je však předaleká, a tak 42 poutníků společně se čtyřmi průvodci
muselo vyrazit již ve dvě hodiny v noci dne 2. prosince léta Páně 2011. Oči se
nám klížily, ale kočí nás bezpečně dovezl na první tajemné místo. Těsně před
ním se jakoby mávnutím kouzelného proutku rozestoupila mlha a kolem nás
se objevily vrcholky Alp.
Nejprve jsme se vydali za skřítky z Halleinu, kteří bedlivě střeží své solné
doly. Abychom mohli vstoupit do jejich tajemné říše, zapůjčili nám slušivé bílé
obleky, posadili nás na vláček a odvezli do útrob solných štol. Pomocí dvou
dřevěných skluzavek jsme se dostali ještě hlouběji až k solnému jezeru, přes
nějž nás převezli lodí. Čas bohužel vypršel velmi rychle a nám nezbývalo nic
jiného než opustit tajuplné podzemí. Ještě chvíli jsme v puse cítili chuť slané
vody a v ruce svírali darovaný poklad – sůl.
Další kroky nás zavedly do samotného centra pohádkové říše –
Salzburgu. Pevnost Hohensalzburg, katedrála, rodný dům W.A.Mozarta i
zámek Mirabell postupně odkrývaly svá tajemství a my dychtivě hltali nové
informace a obdivovali jejich krásu. Ačkoli všichni kolem nás hovořili
podivnými jazyky, my se nezalekli a snažili se s nimi navázat kontakt.
Závěrečné chvíle našeho putování jsme strávili na vánočních trzích, kde
jsme nakoupili nezbytné dárky a především nasáli atmosféru Vánoc. Poté už
se brány pohádkové říše uzavřely a my vyjeli na dlouhou cestu domů. V půl
druhé ráno zazvonil zvonec a celodenní pohádky byl konec.
(K. Kašková)
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