Na rozdíl od roku 2010 zastupitelé města Chrastavy na svém veřejném zasedání dne 12. prosince 2011 téměř jednomyslně podpořili
mezinárodní kampaň „Vlajka pro Tibet“. Rád bych se s vámi podělil o důvod, který mě vedl k tomu, že jsem návrh na tuto formu podpory tibetského lidu do zasedání zastupitelstva předložil.
Proč Tibet, kde vlastně leží, má vůbec historii? Tibet leží na Tibetské náhorní plošině (sousedí s Čínou, Bhútanem, Indií, Nepálem) a jeho
průměrná nadmořská výška je kolem 5000 metrů nad mořem… Země hor i stepí... Tradičním etnikem jsou Tibeťané hovořící tibetským
jazykem. Šest milionů lidí, většina z nich vyznává víru – tibetský buddhismus. Hlavním politickým a kulturním i ekonomickým centrem je město Lhasa. Na území Tibetu se nachází spousta starých rozlehlých a vysoko položených klášterů. Tibeťané mají svoji osobitou kulturu, jsou
tradičně zemědělci a pastevci.
V minulosti býval Tibet nezávislým královstvím, ale v 17. stotetí byl král svržen a nahrazen duchovním i světským vůdcem dalajlámou. I v
době království to Tibeťané neměli lehké a oblast byla několikrát obsazena obávanými sousedy – Mongoly, později ji dobývali i Evropané a
její misionáři. V jiných dobách si zbožný národ ze „střechy světa“ porobili Číňané. Britové sem přišli v roce 1904, ale nakonec uzavřeli
s Tibeťany smlouvu a Tibetu začalo
období náboženské i ekonomické
svobody.
Bohužel pouze
do 50. let 20. století, kdy opět zabrala území Tibetu, tentokrát již socialistická Čína a
začala po „socialisticku“ prosazovat svoji moc. Obsazení nebo chcete-li „osvobození“ Tibetu armádou od vznikajícího „kapitalistického“ systému,
konec svobody náboženství, slova i tisku, znárodnění. Dalajláma odchází do exilu (Indie).
Tibeťané se proti okupaci bouří a vyvrcholením nepokojů proti čínské invazi byl 10. březen
1959, který je počítán za počátek tzv. tibetské revoluce. Do roku 1962 čínský režim zabil přes
osmdesát šest tisíc Tibeťanů, další desetitisíce jich byly nuceny odejít do exilu… Tisíce
tibetských mnichů se na protest proti čínské okupaci upálilo a další je dodnes následují…
A zde bych navázal, proč jsem návrh na podpoření „Vlajky pro Tibet“ podal. Nepřipomíná
vám příběh Tibeťanů něco? Tibet od nás sice leží hodně daleko, ale považoval jsem za svoji
morální povinnost vyjádřit tichou podporu tibetského lidu v boji za svobodu alespoň vyvěšením
vlajky na budově radnice. Tímto ještě jednou děkuji za podporu i našim zastupitelům.
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Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vás pozvat na devadesátý pátý „Večer se starostou“
na téma „Veřejně prospěšné práce a veřejná služba“
v našem městě, jaká je spokojenost s jejich činností a vše,
co se dané problematiky týče.
Odborným garantem večera je referent ORM MěÚ pan Petr Bezvoda
a kordinátorka paní Dana Hrubešová.
Setkání se koná ve středu 11. dubna 2012 od 17:00 hodin
v malé zasedací místnosti na radnici.
Těším se na Vaši účast.

Ing. Michael C a n o v, starosta
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———–— DOKONČENÍ z titulní strany ———–
50. léta 20. století jsem nezažil, rodiče mi líčili, jak jim bylo, když
v roce 1968 přijely „osvoboditelské” ruské tanky. Jasně si ale
vzpomínám na to, kdy jsme za doby socialismu v bývalém Československu byli zavřeni uprostřed Evropy bez možnosti cestování,
kdy jakýkoli jiný názor, než oficiální směr neměl šanci na
zveřejnění… Na přesuny kolon sovětské armády... Vzpomínám si
dobře na tajně pořádané koncerty písničkářů (které mimochodem
od sametové revoluce navštěvují i ti, kdo je dříve zakazovali), na
ladění Hlasu Ameriky a Svobodné Evropy, na vykradené dopisy,
které mi chodily přes celnici ze zahraničí, výuku komunistické
ideologie na středních a vysokých školách… Vzpomínám na zašité
záclony v polštářích, které jsme z NDR pašovali do Čech
z dovolené u studeného Baltu. Vzpomínám na to, jak nás SNB
rozháněla, když jsme tábořili v týpí jako indiáni na celostátních
srazech příznivců experimentální archeologie, vzpomínám na
oslizlé estébáky, kteří slídili v kostelích při půlnoční, na folkových
koncertech… atd. atd.
V té době jsme měli radost z každé zprávy o tom, že nás někdo
v zahraničí podporuje a sympatizuje s námi. I díky těmto podporám

Ve středu 14.3. 2012 vyvrcholil na zasedání Vlády České
republiky spor mezi Ministerstvem financí a ombudsmanem ve věci
videoterminálů.
Vláda přijala toto nařízení: „Nařízení vlády ministerstvu financí
ukládá, aby v souladu s loterijním zákonem zahájilo s
provozovateli hazardních her řízení o odnětí již uděleného
povolení k provozu hracích automatů.“
A premiér to po zasedání Vlády komentoval slovy: „Změna v
povolovacím procesu se týká dlouhodobé nezákonné
rozhodovací praxe spočívající v nerespektování loterijního
zákona a rovněž obecně závazných vyhlášek obcí přijatých za
účelem regulace hazardu"
Ministerstvo financí se léta vysmívalo obcím a vydávalo deseti
až padesátiletá povolení na videoterminály zcela bez ohledu na
jejich vyhlášky. A odebrat již vydané povolení, pokud vyhláška
vznikla později…no tak to dostávalo Ministerstvo financí přímo
záchvaty smíchu. A přitom loterijní zákon takovýto postup přímo
nařizoval a nařizuje.
§43 odst.1 loterijního zákona: „Orgán, který loterii nebo jinou
podobnou hru povolil, zruší povolení, jestliže nastanou nebo
dodatečně vyjdou najevo okolnosti, pro které by nebylo možné
loterii nebo jinou podobnou hru povolit“
Vysmívalo se Ministerstvo financí, vysmívalo, až to skončilo 14.
6. 2011 jeho debaklem u Ústavního soudu (kde dle jeho pokynů
Chrastavu žalovalo Ministerstvo vnitra). A praktický výsledek?…
Parlament hodil Ministerstvu financí laso a s odkazem na hrozbu
arbitráží se pokusil novelou loterijního zákona alespoň na tři roky
zachránit již vydaná povolení (schváleno 152 ze 179 přítomných
poslanců a 60 ze 63 přítomných senátorů).
Z novely loterijního zákona (schváleno 6. 9. 2011): „Na povolení,
která byla vydána podle § 2 písm. i), j) a podle § 50 odst. 3 zákona
o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění účinném před 1.
lednem 2012, se zmocnění obce vydávat obecně závaznou
vyhlášku nevztahuje do 31. prosince 2014“
Jenže, co čert nechtěl. Den poté, tj.dne 7. 9. 2011 utrpělo
Ministerstvo financí skrz Ministerstvo vnitra další debakl u

a utvrzování, že to má cenu, pak mohlo dojít k „sametové“ revoluci.
A o něco obdobného jde i v Tibetu! O svobodu víry, slova, rozhodování a pohybu!
Na závěr si neodpustím ještě dovětek. Již více než dvacet let
uplynulo od „sametové revoluce“. Emoce z příchozí svobody dávno
opadly, věci se nazývají pravými jmény, je řada věcí, které se nám
nelíbí (za sebe namátkou uvádím: předražené státní zakázky bez
potrestání viníků, korupce – ta byla ale za socialismu taky, přímé i
nepřímé rozkrádání státního majetku, prohřešky státních představitelů pravidelně „zametané“ pod stůl – nedostatek důkazů, špatně
nastavený sociální systém a podpora těch, kteří chronicky nepracují...). Je doba, kdy nejen politika většinu lidí znechutila a lidé už
nikomu a ničemu nevěří.
Jsem jedním z nich. Přesto beru rok 1989 jako významný krok.
Vážím si hodnot, které mi rok 1989 dal a které jsem do té doby
neznal – svoboda náboženství, svoboda pohybu (cestování),
svoboda podnikání, nesu si vlastní odpovědnost za svoje činy,
můžu mít svobodný politický názor a pokud chci a mám schopnost,
můžu se snažit jej prosazovat. To je pro mě SVOBODA.
Ivan Vydra, radní a zastupitel města

Ústavního soudu., když plénum Ústavního soudu vydalo ve věci
Františkových Lázní další jednomyslný nález. A v tomto nálezu
Ústavní soud explicitně sdělil, že ani zákon nemůže obcím odebrat
právo vydávat vyhlášky regulující hazard.
Z nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 56/10 (bod 37): „Ústavní soud
proto uzavírá, že nelze připustit takový výklad podústavních
předpisů, který by ve svém důsledku vedl k popření ústavně
zaručeného práva územních samosprávných celků na samosprávu
v tom smyslu, že by obce byly zbaveny možnosti rozhodovat ve
formě obecně závazných vyhlášek o tom, kde se mohou na jejím
území vyskytovat provozovny loterií a jiných podobných her, bez
ohledu na to, jaké je jejich vnitřní technické uspořádání.“
Ministerstvo financí však využilo lasa zákonodárců natolik, že se
vysmívalo nadále nejen obcím, ale přímo i Ústavnímu soudu a
(s výjimkou Chrastavy a Františkových Lázní) nadále odmítalo, byť
jen zahájit správní řízení o odejmutí již vydaných povolení, která
jsou v rozporu s vyhláškami. A vysmívalo se i ombudsmanovi, který
se do věci vložil. Pan ombudsman se však nedal a vláda mu dala
14. 3. 2012 za pravdu, když konstatovala, že dosavadní praxe
Ministerstva financí byla dlouhodobě nezákonná, a nařídila
Ministerstvu financí zahájit správní řízení k odebrání již vydaných
povolení.
Délka povolení, výše sázek, vzdálenost od škol – vše
nezákonně
Výše uvedené však nebylo vše, co ve svém usnesení
konstatovala Vláda. Dala totiž panu ombudsmanovi za pravdu i v
bodě, kde pan ombudsman explicitně konstatoval, že Ministerstvo
financí povolovalo na nezákonnou dobu (smělo max. na 1 rok, limit
překračovalo 10 až 50 krát), povolovalo nezákonné výše sázek,
proher, výher (limit překračovalo 500 až 10 000 krát ) a povolovalo
u škol a dalších zařízen, kde mu to zákon zakazoval..
Suma sumárum, při vědomí toho, že Ministerstvo financí povolilo
cca 70 tis. videoterminálů a že u každého povolení byl zákon
porušen několikrát, to vychází na cca 200 000 (slovy dvou set
tisícinásobné) porušení zákona ze strany úředníků odboru 34
(Státní dohled nad sázkovými hrami a loteriemi) Ministerstva
financí. A to nepočítám, že Vláda dala za pravdu panu
ombudsmanovi i v dalším bodě, kde ten tvrdil, že povolení na
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elektromechanické rulety, elektromechanické kostky a triplexy
vydávalo Ministerstvo financí absolutně nezákonně (Ministerstvo
financí vůbec nemělo zákonné oprávnění vydávat jakákoli povolení
na tyto přístroje, přesto je jednoduše obcím ukradlo).
Co bude dál?
Porušování zákona ze strany ministerských úředníků je
absolutně nepřijatelné. Tím spíše dlouhodobé porušování zákona.
A právě z tohoto tyto úředníky ve středu obvinila samotná Vláda.
Co bude dál? Jak je možné, že se týden po usnesení Vlády
s danými úředníky nic neděje? Dvou set tisícinásobné porušení
zákona ze strany úředníků MF (které vyplývá z usnesení Vlády) si

zaslouží nejen skandální zápis do Guinnessovy knihy rekordů, ale
proboha také snad musí přivést k právní resp. trestně-právní
zodpovědnosti i příslušné úředníky. Nebo snad nemusí…?
Svým usnesením zároveň Vláda implicitně přiznala nejen to, že
strašení arbitrážemi byly „bohapusté kecy“ (omlouvám se za
výrazivo, ale je nejvýstižnější), ale také to, že novela zákona, která
odebrala obcím na tři roky zmocnění k již vydaným povolením, je v
rozporu s ústavně zaručeným právem obcí na samosprávu. Omluví
se obcím poslanci a senátoři, kteří toto způsobili? Uvidíme…
V Chrastavě dne 17. 3. 2012, aktualizováno 21. 3. 2012
Ing. Michael Canov – starosta

Rada města na své schůzi projednala a usnesla se mimo jiné takto:
- schválila
1) záměr pronajmout část poz.p.č. 688/4 o výměře cca 20 m2 – ostatní plocha v k. ú. Dolní Chrastava, za účelem sekání trávy
2) záměr pronajmout část poz.p.č. 48/1 o výměře cca 150 m2 – ostatní plocha v k. ú. Chrastava II, za účelem sekání trávy
3) záměr pronajmout poz.p.č. 20 o výměře 255 m2 – trvalý travní porost a část poz. p. č. 700 o výměře cca 500 m2 - ostatní plocha, za
účelem chovu ovcí, vše k.ú. Dolní Vítkov
- schválila
1) v návaznosti na své usnesení 2009/05/VII odst. 2 ze dne 20. 4. 2009 návrh smlouvy o zřízení věcného břemene čj. VB/03/2012 ve
prospěch manželů Lucie a Miroslava Váňových, jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování vodovodní přípojky za cenu
ve výši 660,- Kč vč. DPH a náklady spojené se zřízením věcného břemene
2) v návaznosti na své usnesení 2009/10/III odst. 2 ze dne 27. 7. 2009 návrh smlouvy o zřízení věcného břemene čj. VB/05/2012 ve
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby č. IV-12-4005601, LBC,
Bílý Kostel n.Nisou, TS, RNN, kNN pro 7 RD, umístění kabelového vedení NN, za cenu ve výši 14.640,- Kč vč. DPH a náklady spojené se
zřízením věcného břemene
3) návrh smlouvy o zřízení věcného břemene čj. VB/04/2012 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., jímž dojde k zajištění strpění
umístění, zřízení a provozování stavby kabelové vedení NN, za cenu ve výši 600,- Kč vč. DPH a náklady spojené se zřízením věcného
břemene
- vzala na vědomí
hodnocení a zadání akce „Zpracování dokumentace návrhu IX. změny schváleného územního plánu města Chrastava“ na základě Zprávy
o posouzení a hodnocení nabídek vyhlášené v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
včetně výběru zhotovitele Ing.arch. Jiřího Plašila, Fučíkova 137/10, Liberec 5, IČ 42159130
- schválila
návrh smlouvy na akci „Zpracování dokumentace návrhu IX. změny schváleného územního plánu města Chrastava“ s Ing. arch. Jiřím
Plašilem, Fučíkova 137/10, Liberec 5, IČ 42159130
- schválila
návrh smlouvy o provádění zimní údržby komunikací, chodníků a ostatních venkovních prostor se zhotovitelem Technické a stavební
služby a. s., Liberecká 35, 463 31 Chrastava, IČ 25425706
- schválila
návrh smlouvy o provozu sběrného dvora, nakládání s odpady a přepravě odpadů se zhotovitelem Technické a stavební služby a. s.,
Liberecká 35, 463 31 Chrastava, IČ 25425706, s tím, že pro tyto zakázky RM schválila odchylný postup podle článku VIII odst. 8. 5.
směrnice RM č. 1/2012
- schválila
smlouvu o poskytnutí marketingového příspěvku s Česká pojišťovna a. s., Spálená 16, 113 06 Praha 1 a pověřila starostu jejím podpisem
- schválila
na základě žádosti darovací smlouvu DR/2/2012 – darování 1 ks osobního PC pro Mateřskou školu, Chrastava, Revoluční 488, 463 31
Chrastava, příspěvková organizace a pověřila starostu města podpisem smlouvy
- schválila
4. ročník 2012 předávání plaket J. A. Komenského – ocenění pedagogických pracovníků v těchto kategoriích:
1.
Nejvyšší ocenění: „Za celoživotní činnost ve školství“ - Mgr. Ivan Žák
2. „Za dlouholetou práci v předškolním zařízení a za aktivní vedení a práci při znovuzprovoznění budovy MŠ v Nádražní ulici po
povodni 2010“ - Bc. Helena Hochmanová
3. „Za aktivní práci ve školství a prezentaci školy a města“ - RNDr. Irena Lejsková
-schválila
omezení provozu Mateřské školy Chrastava, Revoluční 488 – příspěvkové organizace, v měsících červenci a srpnu 2012
- schválila
směrnici Rady města Chrastavy č. 2/2012 Odpisový plán a pověřila starostu jejím podpisem
- vzala na vědomí
informaci starosty města a tajemníka MěÚ ve věci petice – rybník Andělská Hora
- s c h v á l i l a návrh smlouvy o dílo na vypracování dokumentace pro stavební povolení na rekonstrukci vodní nádrže v Andělské Hoře s
Ing. Pavel SCHNEIDER – AquaKlimax, Klostermannova 883/8, 460 01 Liberec, IČ: 74725947
- v z a l a n a v ě d o m í informaci vedoucího OVÚS o aktuální situaci v řešení garáží paní Sanyové
- v z a l a n a v ě d o m í zápis z povodňové prohlídky provedené dne 2. února 2012 na toku Jeřice
- s c h v á l i l a použití znaku města na cyklistické dresy a na soutěž Miss Liberec 2012 dle předložených žádostí
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Rada města na své schůzi projednala a usnesla se mimo jiné takto:
1. v z a l a n a v ě d o m í
dopis náměstka hejtmana Libereckého kraje RNDr. Víta Příkaského
o jednání s MF ČR o prodloužení data oprávněnosti výdajů z Fondu
solidarity EU (FSEU) do 2. května 2012 a žádost vedoucího ORM
o uplatnění odchylného postupu pro zakázky na opravu škod
způsobených povodněmi, které by bylo možné realizovat
z prostředků FSEU

2. s c h v á l i l a
podle čl. VIII bodu 8.5. Směrnice Rady města Chrastava č. 1/2012,
o zadávání veřejných zakázek Městem Chrastava, příspěvkovými
organizacemi a dalšími subjekty nakládajícími finančními
prostředky z rozpočtu města a jejich předkládání orgánům města
(dále jen Směrnice) odchylný postup pro zadávání veřejných
zakázek uvedených v bodu 1. Zadavatel bude u těchto zakázek
postupovat podle čl. II bodu 2.2. Směrnice a pověřila starostu
podpisem příslušných smluv

Tradiční jarní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu se uskuteční v sobotu 21. a v neděli 22. dubna 2012. Systém svozu
zůstává stejný jako v loňském roce – městem bude projíždět souprava kontejnerů s obsluhou, která bude odpad vybírat a ukládat
přímo na vůz. Rozpis míst i časů je uveden na straně 4. Po zkušenostech z roku 2011 byly časy na svozových místech upraveny tak, aby
nedocházelo k velkým prostojům.
Další možností, jak zlikvidovat objemný a nebezpečný odpad, který nelze uložit do sběrné nádoby určené pro směsný odpad, je
využití služeb sběrného dvora. Do 200 kg/osobu/rok je tato služba pro fyzické osoby, které jsou přihlášeny k trvalému pobytu v Chrastavě
a jsou poplatníky místního poplatku za odpady ZDARMA.
Děkujeme Vám, že využíváte nabízených služeb a odpad nekončí na černých skládkách v okolí města.
Zuzana Vojtíšková, referent ORM

SBÌR NEBEZPEÈNÉHO A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Nebezpečné odpady – AKU baterie, vyřazené léky, plechovky od barev a oleje,vyjeté oleje, olověné akumulátory, olejové a vzduchové filtry, brzdové kapaliny
Výrobky pro zpětný odběr - lednice, televizory, mrazáky, zářivky, počítače, monitory,elektronické nářadí,
hračky, sporáky, svítidla apod.
Velkoobjemové odpady – matrace, nábytek, koberce, pneumatiky, podlahové krytiny, umyvadla, bedny, lyže
apod.
Uvedený odpad můžete BEZPLATNĚ předat pracovníkům firmy AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o., kteří přijedou do Vašeho
města se speciální svozovou technikou.

Střelecký Vrch
Bílokostelecká
Nádražní
Andělská Hora
Andělohorská
Na Hůrce
Lipová

Dolní Vítkov
Horní Vítkov
Richtrův Vrch
Frýdlantská
Liberecká
Turpišova

před vjezdem do sídliště
u DPS
parkoviště u BREMI
náves
zastávka ČSAD u mostu
Vzduchotechnik
u nádob na tříděný odpad

pod bytovkami naproti č.p. 59
křižovatka pod ZŠ u č.p. 109
křižovatka
u mostu k Družstevní
u sběrného dvora
parkoviště u TJ Spartak

800
10
9
50
9
30
10
1110
1140
1210

- 900 hod.
40
- 9 hod.
20
- 10 hod.
- 1100 hod.
- 1130 hod.
- 1200 hod.
- 1240 hod.

900 - 930 hod.
940 - 1000 hod.
1015 - 1045 hod.
1055 - 1120 hod.
1130 - 1200 hod.
10
30
12 - 12 hod.
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Firma DIMATEX CS spol. s r.o. oslovila město s nabídkou spolupráce v oblasti odpadového hospodářství, jejímž předmětem je sběr
nepotřebného textilu a párové obuvi. V případě, že se město s firmou DIMATEX CS spol. s r.o. dohodne na podmínkách předložené
nabídky, připojí se Chrastava k okolním městům a obcím (např. Liberci, Hrádku nad Nisou, Bílému Kostelu nad Nisou, Stráži nad Nisou,
Chotyni …), kde již bílé kontejnery slouží svému účelu.
Další informace budou zveřejněny v příštím čísle CHL.
Zuzana Vojtíšková, referent ORM MěÚ

DIMATEX CS spol. s.r.o. představuje kontejnery na sběr textilu
Zpracování oděvů a dalších textilií vhazovaných občany do kontejnerů na textil
Město Chrastava ve spolupráci s firmou Dimatex CS a s podporou Ministerstva životního prostředí ČR připravuje pro naše občany umístění
kontejnerů na sběr oděvů a textilních materiálů (katalogové číslo odpadu 200 110 a 200 111). Tento sběr slouží k další separaci a minimalizaci komunálního odpadu.
Jak funguje sběr textilu:
Sesbíraný textil a párované boty se sváží z jednotlivých kontejnerů do velkoobjemových kontejnerů a
nástaveb.Odtud se odváží na třídící linku, kde se ručně provádí třídění textilu dle kvality, charakteru,
stupně opotřebení apod.
Nositelné oděvy a boty slouží částečně pro charitativní účely, část se dále vyváží (Indie, Pákistán).
Část sesbíraného textilu je v rámci charity věnována Diakonii Broumov, která si pro sběry textilu
jezdí. Diakonii Broumov jsme v roce 2010 předali 8.739 kg textilií, tyto slouží jako
pomoc pro sociálně slabé a potřebné v krizových situacích.
Textilie, které již nejsou vhodné k dalšímu nošení, se dále třídí na savé materiály vhodné pro výrobu
čisticích hadrů, netkaných textilií, geotextilií, dále na materiály určené pro výrobu tzv. hadrových lepenek. Zbytek tvoří nezpracovatelný odpad, který tvoří znečištěné, mokré a zteřelé textilie, některé
syntetické materiály, nepárovaná a poškozená obuv, koberce, matrace, stany, spací pytle, molitan,
bohužel i komunální odpad. Nezpracovatelný odpad tvoří 10 – 15 % celkového objemu.
Co vhazovat do textilních kontejnerů:
Třídění textilu lze provádět pouze ručním způsobem, proto prosíme občany, aby do kontejnerů
vhazovali pouze čisté a suché textilie / i poškozené / a nositelné párované boty v zavázaných nebo
zauzlovaných PE – pytlích nebo taškách. Na kontejnerech je umístěn popis co lze vhazovat do
těchto nádob. Volně vhazované textilie, nebo textilie v nezavázaných pytlích se mohou při vybírání
kontejneru znehodnotit.
Závěrem je třeba občanům poděkovat za spolupráci a současně vysvětlit, že činnost sběru textilu se
provádí plně v režii sběratelské firmy bez poskytnutí jakékoliv subvence od státu nebo měst a obcí.
Sběr textilu je provozován za podpory Ministerstva životního prostředí. Tříděním a zpracováním tohoto textilu má pozitivní dopad na životní
prostředí.
Dimatex CS spol. s.r.o., Stará 24, 463 03 Stráž nad Nisou

tel.: 485 159 125, www.dimatex.cz, e-mail: dimatex@dimatex.cz

PREVENTIVNÍ ČINNOST MĚSTSKÉ POLICIE v únoru 2012
Výkon služby ve městě Chrastava

- kontroly okrajových částí města – Vítkov a bývalý statek tzv. pětistovka, Vysoká, Víska, Kolonka, Andělská Hora, Barandov
- dohled nad dodržováním nočního klidu a veřejného pořádku v celém katastru města
- dohled nad dopravní situací v centru města a okolí města
- kontroly parkování na celém katastru města
- zjišťování a nahlašování zjištěných závad na komunikacích, majetku města, soukromém majetku apod.
- monitoring nepovolených (tzv.černých) skládek v katastru města
- monitoring vodních toků
- dohled na přechodech pro chodce v ranních hodinách (děti jdoucí do škol)
- dohled nad dodržováním vyhlášek a nařízení města
- kontroly okrajových částí města – hřbitov, přehrada, vodojemy, parky, školky, školy, transbordér, kostel, pomníky, koupaliště, sídliště
Střelecký Vrch, sídliště okálů, okolí rybníků na Střeleckém Vrchu, podchod pod silnicí 1/13, sídliště v ul. Andělohorská, sv. Ján,
- kontroly v centru města – tržnice, okolí TJ Spartaku (kotelna, skatepark), bývalá kotelna za Kovákem, bývalá ubytovna Kovák, bývalý
kulturák, betonka, podloubí na náměstí, autobusové zastávky, autobusové nádraží, vlakové zastávky, vlakové nádraží, náměstí –
parkovací hodiny, vyhláška o požívání alkoholu, dům azylového typu, Eichstättská cesta, školní jídelna, škola, společenský klub.

Výkon služby v obci Stráž nad Nisou

- dohled nad dodržováním nočního klidu a veřejného pořádku v celém katastru obce
- dohled nad dopravní situací v centru obce a okolí obce
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- kontroly parkování na celém katastru obce
- zjišťování a nahlašování zjištěných závad na
komunikacích, majetku obce, soukromém majetku
apod.
- monitoring nepovolených (tzv.černých) skládek
v katastru obce
- dohled nad dodržováním vyhlášek a nařízení obce
- kontroly okrajových částí obce: Svárov, Bělidlo,
Zlatý Kopec
- kontroly v centru obce – hřbitov, kostel, škola,
školka, dětské hřiště, obecní úřad,
Kontroly jsou prováděny v denních i nočních
hodinách - vozidlem a pěšky.

Další činnost

- šetření ohledně údajných schválností mezi
sousedy v ul. Větrná (17. 2.)
- zajištění označení výkopu po výkopových prací
v ul. Alšova po společnosti RWE, výkop byl cca 15
cm hluboký a neoznačený (17. 2)
- usměrňování dopravy při dopravní nehodě v ul.
Vítkovská
- šetření ohledně úniku motorové nafty do splaškové
kanalizace u soutoku řeky Jeřice a Nisa, zajištěn
původce znečištění, předáno inspekci životního
prostředí (20. 2.)
- krádež v prodejně Penny v ul. Nádražní 2x
- předvedení osoby ke zjištění totožnosti na OOP
Chrastava za použití donucovacích prostředků –
pouta (23. 2.)
Odchyt zvířat
Počet mrtvých zvířat – 0, počet odchycených
zvířat – 2, počet předaných zvířat majiteli – 0, odvoz
do útulku MVDr. K.Tvrzníkové – 0, odvoz do útulku
Azyl pes Krásný Les – 2.

Spolupráce s OOP ČR Chrastava

- Spolupráce s PČR Odbor Hospodářské
Kriminality Liberec při otevírání chaty
v zahrádkářské kolonii v lokalitě Stříbrný Kopec,
Stráž nad Nisou, hlídka na místě jako nezúčastněná
osoba.
- Součinnost při požáru novostavby rodinného
domu v Chrastavě, ul. Luční, zajištění místa požáru
proti vstupu neoprávněných osob, usměrňování
dopravy.
- Spolupráce při kontrole lokality Víska a
následné předání údajů členu Lesní stráže řidičky
vozidla, která vjela do lesa a odmítala prokázat
Lesní stráži svou totožnost (12. 2.)
Mojmír Boch
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Jako každý měsíc, tak i v březnu byla výstava v městské galerii
zahájena vernisáží. Tentokrát se jedná o prodejní výstavu s
názvem „ KOUZLO RUČNÍ VÝŠIVKY “. Na vernisáži byl přítomen
starosta Michael Canov, místostarostka Zita Václavíková,
pracovníci Společenského klubu, ostatní hosté, ale především
Petra Farkašová z Liberce, která nás na svoji první autorskou
výstavu pozvala.
Také nám o sobě řekla, že se vyšívání věnuje již od dětství, ale
až poslední roky profesionálně. Její specialitou jsou velkoplošné
ručně vyšívané obrazy, ubrusy, přehozy, závěsy, ale i polštáře a
další bytové doplňky s převážně geometrickými vzory. Vždy se
jedná o originál, který většinou vzniká pro konkrétní prostory nebo
na přání zákazníka. Autorka klade důraz zejména na kvalitní
zpracování, výjimečnou estetičnost a snadnou údržbu výrobků.
Inspiraci nalézá při svých cestách po Francii a Belgii. Kvalitní ruční
výšivka se vyznačuje stejným směrem kladu všech stehů tak, aby
rub výšivky vyzněl stejně jako líc. Vyšívací příze by si měla zachovat i po mnoha praních stálou barvu a nesmí se rozpíjet do okolní látky.
Petra Farkašová dává přednost české bavlněné vyšívací přízi a vyšívá výhradně křížkovým stehem na kvalitní předem vysrážené bavlněné
látky. Kouzlo ruční výšivky spočívá v její jedinečnosti a umělecké hodnotě, díky které je ceněna jako dílo, jenž se dědí z generace na
generaci. A to je přání i Petry Farkašové.
Můžete navštívit její webové stránky www.petrafarkasova.cz. Na její výstavu jste srdečně zváni do 29. března 2012.
Na duben připravujeme výstavu olejomaleb Jany Serafínové z Liberce.

Jitka Marxová

Poslední únorový čtvrtek byl pro mnohé rybáře, ale nejen pro ně, dnem „D“. Do chrastavského kina totiž zavítal nejznámější český rybář
JAKUB VÁGNER, jehož popularita sahá široko daleko za hranice naší republiky a stále stoupá výš a výš. Do Chrastavy ho pozval
Společenský klub ve spolupráci s majitelem prodejny „U PYTLÁKA“ Miroslavem Jahelkou. Prodejna rybářských potřeb 24Fisch sídlí
v bývalém areálu Elitexu.
Ještě než se Jakub Vágner dostal ke slovu, proběhla prezentace námořní a kanálové plavby s možností získání kapitánské zkoušky,
kterou vedl odborný instruktor Jiří Kučera. Je zároveň majitelem firmy Lodník.cz, která se zaměřuje na cvičné plavby, pronájem lodí, akce
na lodích, plavby na plachetnicích a hlavně na kapitánské kurzy. Podrobnosti najdete na www.lodnik.cz nebo na www.
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kapitanemnazkouzku.cz.
A pak již za bouřlivého potlesku předstoupil před beznadějně
vyprodané kino sám Jakub Vágner a celé dvě hodiny poutavě
vypravoval o svých výpravách, putováních, dobrodružstvích,
zážitcích a úlovcích. Na konci svého vystoupení zodpověděl
všechny dotazy, uspořádal autogramiádu a ochotně se vyfotil se
všemi zájemci. Jak se nám svěřil, začal rybařit v pěti letech a jeho
první chycenou rybou byl desetikilový kapr. Původně studoval
pražskou státní konzervatoř, ale ve třetím ročníku muziku opustil a
začal se věnovat sportovnímu rybaření. První jeho cesta vedla do
Austrálie, kde pracoval mimo jiné jako rybářský průvodce a kde si
vyzkoušel mořský rybolov. Za svými úlovky putuje téměř do všech
koutů světa. Projel řadu východoevropských zemí i střední Asii,
hlavně tam, kde se vyskytuje sumec velký. Jako první prokázal
masový výskyt sumců v České republice. V posledních letech se
zaměřuje na výpravy do Ameriky, zejména do Amazonie, kde
dokonce žil sedm měsíců v pralese s indiány. Cestoval také do
Afriky, tam se především zaměřil na Kongo. V nejbližších týdnech
chystá výpravu do Íránu a Íráku. Úlovky Jakuba Vágnera vzbuzují
úžas a údiv zároveň. Je držitelem mnoha oficiálních i neoficiálních
rybářských rekordů, které sdružuje Mezinárodní asociace
sportovního rybolovu IGFA. Vylovil 215 kilovou piraíbu – největší
sladkovodní rybu, která kdy byla na prut ulovena. Chytil 154 kilovou
arapaimu o délce 307 cm, čímž posunul hranici světového rekordu.
Z vody také vytáhnul pangase o váze 21 kilo, tajmena dlohého 146
cm, pirarucu o hmotnosti 130 kg, sumce velkého s váhou 110 kg,
indického goonche se 73 kily a dokonce i lidožravého sumce. Mezi

Šibřinky aneb Maškarní rej uspořádal Společenský klub letos již potřetí. Taneční večer proběhl
v CVA v pátek 16. března od 20:00 hodin. K tanci a
zpěvu perfektně hrála kapela Bohemia Universal
Band. Opět dorazila stálá parta, kde se tentokrát
dámy přestrojily za pány a naopak páni za dámy.
Nutno podotknout, že muži si své přestrojení náležitě
užívali a velmi jim to slušelo. Jejich taneční kreace
na podpatcích byly chvílemi neuvěřitelné.
Jinak mezi nás dorazil pirát s pirátkou, sultán,
který vlastnil hodinky s vodotryskem, cestovatel,
vězni, závodníci, kovbojové, klaun, ale také skupinka
hippies, čertice, tanečnice, kočky, jeptišky, mimino,
bahenní žena, tanečnice, kuře, vlk a nesmí se
zapomenout na Křemílka s Vochomůrkou.
Zpestřením šibřinek byly i soutěže, do kterých se
téměř všichni zapojili. Celkově se večer vydařil,
masky se vyřádily, kapela se zpěvačkou byla
skvělá, občerstvení vynikající. A již pomalu nastává
čas přemýšlet o tom, jaký karnevalový kostým si
připravit na příští rok.
Jitka Marxová

jeho oblíbené způsoby rybaření patří i chytání pod ledem, tzv. lov
na dírkách. Jakub Vágner se aktivně podílí na propagaci myšlenky
sportovního rybolovu „chyť a pusť“, kdy nejsou ryby vnímány jako
zdroj obživy, ale jsou vráceny zpět do vody. Jeho životním
projektem je zmapování největších a vzácných sladkovodních ryb
naší planety. Říká jim „sladkovodní giganti“ a seznam čítá 24 druhů
ryb, které mohou přesáhnout až 100 kg a délku dvou metrů. Jakub
Vágner a jeho tým na mnoha náročných expedicích zmapoval již
šestnáct těchto sladkovodních gigantů.
Zapojil se také do projektu „Návrat přírody do škol“, kdy
navštěvuje školy, vypráví dětem o svých putováních za rybami a
snaží se u nich podnítit zájem o rybaření, o ochranu vodních ploch
a vodních tvorů. Spolupracuje s National Geographic, což byl jeho
velký sen a cíl, nejen s českou verzí tohoto časopisu, ale publikuje i
v zahraničí. Ozvali se mu i z americké televize, přednáší v zemích
celé Evropy, je zván do mnoha pořadů. Pracuje samozřejmě pro
Českou i Slovenskou televizi. Je tvůrcem oblíbeného dvaceti
dílného seriálu „S Jakubem na rybách“. Třináct let sepisoval svoji
první knihu, kterou vydal pod názvem „Můj přítel sumec“. Má za
sebou několik výstav a reportáže s ním vysílala i televizní stanice
Discovery. V současné době se věnuje natáčení své vlastní série
rybářských dokumentů pro televizní kanál National Geographic
Channel. Za svoji práci obdržel multiplatinovou desku a je uznáván
jako velký odborník rybolovu. Chcete-li se více dozvědět o tomto
rybím fenoménu, klikněte na www.jakubvagner.cz.
Jitka Marxová

Strana 9

V první polovině března letošního roku přijaly pozvání
Společenského klubu Chrastava dvě populární a velmi
oblíbené herečky Květa FIALOVÁ a Naďa KONVALINKOVÁ.
Vystoupily před zcela zaplněným kinem se svým pořadem „
DÁMY, NA KAFÍČKO“.
Přivezly si s sebou svého moderátora Vítka Chadima, který celý
program uváděl. Obě dámy s humorem svým vlastním povídaly o
sobě, vzpomínaly na svou hereckou kariéru, vyprávěly zážitky ze
svých společných cest, filozofovaly o životě, někdy vesele a
v některých okamžicích i vážně.
V září tomu bude osmdesát tři let, co se na Slovensku narodila
Květa Fialová, ale byli donuceni se přestěhovat do Čech. Po
studiích na brněnském JAMU působila od roku 1946 v několika
oblastních divadlech. V roce 1958 přijala angažmá v Divadle ABC,
které v té době řídil Jan Werich. Po sloučení s Městskými divadly
pražskými zde hrála do roku 1991 a dále jako host. Proslavila se
postavou barové zpěvačky Tornádo Lu v parodii „Limonádový Joe“.
Nezapomenutelně zapůsobila v „Babičce“ jako kněžna Zaháňská a
každý si určitě vzpomene i na její kouzelnou roli ve filmu „Účastníci
zájezdu“. Naposledy jsme ji mohli spatřit v televizním seriálu “Život
je ples“, kde ztvárnila Lízu.
Hrála téměř ve stovce filmech, seriálech, pohádkách, televizních
inscenacích a na svém kontě má přes padesát divadelních rolí.
V roce 2010 obdržela cenu Thálie za roli Maude ve hře „Harold a
Maude“. Je jedna z patronek „Evropského roku aktivního stáří“,
který probíhá právě letos. Svá životní moudra, názory a myšlenky
sepsala do několika knížek.
Naďa Konvalinková působila v několika divadlech, až nakonec
zapustila herecké kořeny také v Městských divadlech pražských,
kde došlo v roce 1976 k osudovému setkání s paní Květou, které
přerostlo v dlouholeté a pevné přátelství. Naďa Konvalinková
začínala nejprve v pohádkách, ale známe ji ze seriálů, filmů,
inscenací, divadelních představeních, dabingu a také z Českého
rozhlasu, kde již osmým rokem spolumoderuje pořad „Pochoutky“.
Namluvila i několik Večerníčků. Je patronkou nadačního fondu pro
opuštěné děti „Rozum a cit“ a spolupracuje s pěstounskými
rodinami. Sama byla po rozvodu rodičů téměř rok v dětském
domově. Úspěšně hubne, dokonce se nebála vystupovat v pořadu „

Jste to, co jíte“. Je plná optimizmu, vyzařuje z ní životní pohoda a
je stále usměvavá.
Obě dámy mají mnoho společného: léta hrály ve stejném
divadle, setkaly se ve filmu „Adéla ještě nevečeřela“, obě mají
dceru, jsou vášnivé čtenářky, milují přírodu, předvádí spolu modely
několika návrhářů, dokonce tráví společné dovolené, mají elánu na
rozdávání. Jejich obrovské přátelství přerostlo v potřebu být
v každodenním kontaktu, navzájem si pomáhat, myslet na sebe
v dobrém i zlém. To vše se odráželo i při jejich vystoupení. Těmto
úžasným dámám se podařilo pobavit, potěšit a rozesmát všechny
diváky v kině. O přestávce byla možnost zakoupení některé z knih
Květy Fialové. Jeden výtisk byl pořízen i do chrastavské knihovny.
Po představení se obě herečky ochotně podepisovaly a fotily
s návštěvnicemi jejich pořadu, který se velice líbil.
Jitka Marxová

Společenský klub zve příznivce výstav k návštěvě Městské galerie
v Chrastavě na prohlídku dubnové výstavy. Paní Jana
SERAFÍNOVÁ z Liberce nám představí své olejomalby a malované
kameny. I tentokrát se bude jednat o prodejní výstavu.
Jak se již stalo tradicí před velikonocemi i letos je výstava
obohacena o výrobky klientů OBLASTNÍ CHARITY LIBEREC –
Domova pro matky v tísni – Domov sv.Anny, Domov sv. Moniky a
Domov pokojného stáří sv. Vavřince v Chrastavě. Tyto výrobky si
budete také moci zakoupit. Výtěžek z prodeje bude předán
Oblastní charitě Liberec. Výstava bude zahájena v Městské galerii
vernisáží v úterý 3. 4. 2012 ve 14:00 hodin a potrvá do 28. dubna
2012, jste na ni srdečně zváni.
Pracovníci infocentra Vám všem přejí krásné prožití
velikonočních svátků. Užijte si je v klidu, spokojenosti a načerpejte
sílu a energii ze sluníčka a z probouzející se přírody.
Jitka Marxová
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1. dubna

neděle

13.00

Motyčkovic klika & Lidové sady
VELIKONOCE V LIDOVÝCH SADECH
- tvůrčí dílny pro malé i velké, tradiční prodejní trhy a dřevěné divadlo Honzy Hrubce, za příznivého
počasí bude vypraven Velikonoční express v Dětském koutku

2. dubna

pondělí

19.30

Experimentální studio
KOLEM MT. EVERESTU s Radkou Tkáčikovou
- málo navštěvované oblasti Himalájí v kontrastu s nejnavštěvovanějším trekem

3. dubna

úterý

18.30

Experimentální studio – Klub přátel výtvarného umění
ROMÁNSKÉ UMĚNÍ II, přenáška Mgr. Zuzany Štěpanovičové

3. dubna

úterý

19.30

RADŮZA, tentokrát s kapelou

4. dubna

středa

19.30

Experimentální studio
TRACYHO TYGR – inscenované čtení světoznámé novely v provedení studentů FP TUL

10. dubna úterý

19.30

Experimentální studio
VÚDU AFRIKA – přednáška Tomáše Kubeše o cestě po Západní Africe a tajemných kultech

11. dubna středa

19.30

Experimentální studio
NEZMAŘI & PASSAGE – hostem našich mladých známých jsou ještě mladší

12. dubna čtvrtek

19.00

8. abonentní koncert 53. sezony komorní hudby
ZEMLINSKÉHO KVARTETO – František Souček - I. housle, Petr Střížek - II. housle,
Petr Holman - viola, Vladimír Fortin - violoncello

15. dubna neděle

14.00

TANEČNÍ ODPOLEDNE – setkání s Libereckými harmonikáři

18. dubna středa

19.30

Experimentální studio – Úplně nenormální ochotnický spolek při TUL
4 TVÁŘE VRAHA – 1. Premiéra, poslední případ pro Phila Marlowa
1 Picasso, 2 Knížáci, 3 výstřely ve tmě a 4 podezřelí z vraždy v detektivní komedii se zpěvy

19. dubna čtvrtek

19.30

Experimentální studio
FRU FRU – skvělá a naprosto originální třebíčská skupina

20. dubna pátek

19.30

Experimentální studio – Úplně nenormální ochotnický spolek při TUL
4 TVÁŘE VRAHA – 2. premiéra

22. dubna neděle

19.30

Experimentální studio
Teátr Víti Marčíka: LABYRINT SVĚTA
Všudybud a Mámení provázejí Víťu labyrintem světa, aby nakonec nalezl ráj ve vlastním srdci

23. dubna pondělí

19.30

Experimentální studio: ÍRÁN
- nejen procházku starověkou Persepolí, ale i roztomilé gekony, mangrovy a nejvyšší sopku
Blízkého východu vám přiblíží cestovatel a fotograf Topi Pigula.

25. dubna středa

19.30

Divadlo bez opony - Divadlo Viola
JAK DĚLAT PODOBIZNU PTÁKA, hrají: Josef Somr, David Novotný a Barbora Poláková

26. dubna čtvrtek

19.30

Experimentální studio
JITKA VRBOVÁ – koncert jazzové a trampské zpěvačky v doprovodu Standy Chmelíka

30. dubna pondělí

20.00

ČARODĚJNICE – lampiónový průvod z nám. Dr. E. Beneše do zahrady Lidových sadů,
noční projížďka vláčkem, opékání buřtů

Připravujeme na květen:
2. května – středa 19.30 – Experimentální studio – ROCKOVÁNÍ s Jiřím Černým
3. května – čtvrtek 19.00 – 9. abonentní koncert 53. sezony komorní hudby LYRA DA CAMERA, umělecká vedoucí Jitka Navrátilová
7. května – pondělí 19.30 – Divadlo bez opony – Divadlo Ungelt NA ÚTĚKU
hrají: Jana Štěpánková a Zlata Adamovská (náhradní termín za 14. 3. 2012)

LIDOVÉ SADY
LIBEREC
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POZVÁNKA
na výstavu mých prací - akvarely s tématem "Přiroda a květiny". Výstava bude probihat v dubnu 2012
v obchodním centru Plaza Liberec ve 2. poschodí. Blanka Klímova

turistické setkání

VÝHLEDY 2O12

21. dubna 2012

K setkání zveme odbory z Hrádku, Frýdlantu, Mníšku, Liberce a další k hvìzdicovému výšlapu.
Jinou variantu nabízí novì zøízená autobusová linka Frýdlant – Chrastava – Liberec.
Od motorestu Albrechtice po zelené na rozcestí pod výhledy a na vrchol.
Výhledy 2012 - trasa vycházky.
Odchod z námìstí v Chrastavì po modré turistické znaèce kolem kostela smìr Vysoká (koòská farma) na Rùžek. Zde
odboèit na žlutou turistickou znaèku smìr Horní Vítkov.
Další možnosti:
Pokraèovat rovnì kolem dvorce Wothanburg po neznaèené cestì na silnici, dále vlevo po zelené
tzv. pod Výhledy a vpravo odboèkou na vrchol.
Zpìt po zelené k motorestu Albrechtice a autobusovou linkou Frýdlant - Chrastava - Liberec, odj. 14:44 hod.
smìr Liberec, 13:46 hod. smìr Frýdlant.
Trasu najdete na turistických mapách Hrádecko-Chrastavsko (1:25 000), Lužické hory (1:50 000), mapa KÈT è. 14.
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Liberec, 1. března 2012 - 5. května 2012 pozná Liberecký kraj svou první Miss po deseti
letech. Slavnostní večer soutěže Miss Liberec open 2012 proběhne v Domě kultury v Liberci.
Šanci stát se nejkrásnější dívkou regionu mají slečny od 17 do 24 let, svobodné, bezdětné,
které trvale bydlí nebo studují, případně pracují v Libereckém kraji. Pořadateli Miss Liberec
open 2012 jsou VIP models s.r.o. a P.J. Art Production s.r.o. „V roce 1996 jsem si soutěží
Miss Liberec prošla jako soutěžící. Mám na to milé vzpomínky. Byla to velká zkušenost, která
mi pomohla odstartovat mou kariéru. Myslím, že nadešel čas vrátit Liberci tuto soutěž. Pevně
doufám, že Miss Liberec open 2012 bude jedna z nejatraktivnějších kulturních akcí v regionu
v letošním roce,“ věří Veronika Šťastná, ředitelka soutěže a majitelka společnosti VIP models. „Navíc jsem přesvědčená, že tady u nás žije velké množství půvabných dívek, které už
mají své cíle, názory a představy o životě, chtějí prezentovat svou osobnost a nebojí se vystoupit na veřejnosti,“ doplňuje Šťastná. Kromě titulu Miss Liberec open 2012 budou dívky soutěžit o další tři - Miss Sympatie, Miss Internet
a Miss Press. Soutěž získala silné partnerské zázemí. Po desetileté odmlce je tak pro dívky připravena velmi důstojná vábnička. „Ceny,
které pro vítězky máme, výrazně překračují standardy regionálních soutěží. Automobil Škoda Citigo, diamanty, wellness pobyty, luxusní
kosmetiku nebo třeba kuchyňské spotřebiče. Musím říct, že jsme se prakticky v celém kraji setkali se zájmem. I proto jsme rádi, že soutěž
bude vysílat regionální televize Genus Plus,“ říká výkonný producent projektu Pavel Jakubec a majitel P.J.Art Production. „Čekají nás tři
castingy, na kterých se dívky mohou předvést. 20. března v Turnově v Kulturním centru Střelnice, 21. března v České Lípě v hotelu Morris
a 22. března v Liberci v Clarion Grandhotelu Zlatý Lev, vždy od 16 hodin,“ vysvětluje Jakubec. Samotné castingy jsou neveřejné a dívky se
do nich musí předem přihlásit na webových stránkách www.missliberec.cz. Z nich vybere porota deset finalistek a dvě náhradnice. Účastnice finále se předvedou ve čtyřech klasických soutěžních disciplínách, jednou z nich bude samozřejmě divácky nejoblíbenější promenáda
v plavkách. „Samotná soutěž není „jen“ o finálovém večeru. Chceme, aby si lidé soutěž užili. Mladí jistě ocení naše aktivity na sociálních
sítích, v dubnu plánujeme doprovodné akce, kdy soutěžící budou vidět mezi lidmi. Celé je to organizačně velmi náročné, ale věřím, že to
bude bavit nejen finalistky, ale i širokou veřejnost,“ plánuje marketing manager Denis Tomáš. Finálový večer proběhne 5. května 2012 od
18:30 hodin v Domě kultury v Liberci. Večerem provede Libor Bouček, vystoupí Ladislav a Tereza Kerndlovi. „Do poroty Miss Liberec open
2012 přislíbily účast zajímavé osobnosti z řad umělců, celebrit a odborníků. Velmi si vážíme podpory pana architekta Bořka Šípka, který je
s Libereckým krajem úzce spjat. Pro finálový večer zapůjčí některá ze svých děl na výzdobu a pro vítězku soutěže vyrobí speciální cenu,“
prozrazuje ředitelka soutěže Šťastná.

V polovině roku 1952 založili pánové Alois Stahoň st., Josef
Haloun, Jan Pařík, Jiří Janků a Jan Lukáš zápasnický oddíl pod
hlavičkou Spartak TOTEX n. p.
Jan Lukáš byl zároveň prvním předsedou, rozhodčím a
trenérem. V roce 1953 se už pod vedením Aloise Stahoně st.
oddíl zapojil do krajských, republikových a federálních soutěží,
kde dosahoval dobrých výsledků. Družstvo mužů, ve složení
Volf, Borůvka, Stahoň, Těšínský, Janků, bratři Abrtové, Hrubeš
vybojovalo postup na P ČSR. V dalších letech se družstvo
Spartaku Chrastava sloučilo s družstvem Lokomotivy Liberec,
kde pod vedením Jaroslava Trojana vybojovalo na Přeboru
ČSR 3. místo v sestavě – Volf, Král, Stahoň, Janků, Pařík,
Pacht, Krupička, Zvonař, Rosa, Nekvinda a Kisela. Následovaly
medaile z Přeboru ČSR a ČSSR v soutěžích jednotlivců, o které
se hlavně zasloužili Borůvka, Těšínský, bratři Abrtové, Blecha,
Kirsch, Hnízdil, Špinka, Pelant a jiní. Poté se v dalších letech
věnoval Alois Stahoň st. mládeži a to více než dobře. Za svoji
kariéru vychoval řadu výborných sportovců.
Jeho rukama prošli medailisté z P ČSR a ČSSR, např.
Smožanica M., Vlček, Průša, Kondruš, Stahoň Al. ml., Stahoň
Rostislav, Neuman, Pecár, Novák Petr, Novák Jiří, Bartáček,
Velagii, Valtr Václav, Valtr Ladislav, Žižka, Vondrášek,
Chmelař, Lhota, Burian, Paleček, Tarant a další.
V roce 1986 jsem začal trenérskou kariéru pod vedením
mého otce Aloise Stahoně st. Spolu jsme trénovali až do roku
1990, kdy otec ukončil svoji činnost v oddíle. Myslím si, že mu
patří velké dík za to, co pro chrastavský oddíl a celý zápas
vykonal.
V roce 1991 jsem založil i zápas ve volném stylu dívek. Dívky
vnesly do našeho oddílu zdravou konkurenci, neboť v těch
nejmenších kategoriích dokázaly leckdy svého klučičího
soupeře porazit. Zaměřil jsem se hlavně na práci těch
nejmenších, (5 – 6 let), kteří nám dělali radost svými výsledky.

Ve stejném roce si poprvé družstvo seniorů vybojovalo, jako
vítěz krajského mistrovství, účast ve 2. lize pro rok 1992. Ve
složení: Cerman, Fialka, Kuzma, Hakl M., Hanuš, Paleček,
Lhota, Landa, Stahoň Al., Stahoň Rost., Vála, Žák, Šindelář a
Švec obsadilo ve 2. lize 4. místo.
V roce 1993 pokračovalo družstvo mužů ve 2. lize ve složení:
Cerman, Palát,Tajbr, Hakl M., Šimek, Hanuš, Paleček, Landa,
Stahoň Rost., Vála, Novák P., Novák J., Šindelář, Synek a
Stahoň M., kteří ve své skupině obsadili 4. místo a k boji o
celkové 7. místo jsme z finančních důvodů nenastoupili.
Konečné 8. místo bylo pro nás zklamáním. Poté se družstvo
rozpadlo. Ty nejlepší jsme pustili na hostování do Teplic
(Gomolák, Kraus, Hakl M., Kuzma), kde úspěšně bojovali v 1.
lize. V dalších letech jsme naše nejlepší dorostence a muže
pouštěli na hostování do 1. Ligy – hlavně do Teplic – kde si
vedli více než dobře.
V roce 1997 náš oddíl oslovil chomutovský podnikatel pan
Berezniak, kterému neušly naše sportovní výsledky a zřídil u
nás sportovní středisko s profesionálním trenérem, jímž jsem
se stal já. Středisko Nelson začalo fungovat v srpnu 1997.
Udělal se nábor nových členů, vybavil tělocvičnu novou
žíněnkou, digitální váhou, cvičnými figurínami apod. Měli jsme
vynikající podmínky a také jsme je dokázali prodat ve
sportovních výsledcích. Každý měsíc pořádal minimálně jeden
mezinárodní turnaj, na který jsme jezdili zdarma (min. 40 – 50
závodníků). Také jsme jeho turnaje většinou v soutěži družstev
vyhrávali. Tento sen trval do února 2000, kdy pan Berezniak
spolupráci ukončil, neboť se jeho firma dostala do finančních
potíží. Bohužel po něm zůstaly jenom dluhy (nezaplacené
faktury za dopravu, telefony, neuhrazený nájem sportovní haly
a také nebyly uhrazeny faktury za mzdu trenéra apod.).
Pochopitelně si také odvezl všechno sportovní vybavení. Po
této zkušenosti jsme spadli na zem, zmenšili jsme členskou

Strana 16
základnu a pokračovali jsme v úspěšném tažení za dalšími
medailemi.
V roce 1998 si družstvo mužů opět vybojovalo účast ve 2.
lize, kterou jsme suverénně vyhráli. Nastupovali jsme
v sestavě Czomor, Gomolák, Kuzma, Kraus, Burian, Křenek,
Landa, Žák L., Žák J., Kníže, Novák P., Novák J., Šimek a Švec.
Rok 1999 měl být vyvrcholením startu družstva seniorů
v naší nejvyšší soutěži. Bohužel se nám nepodařilo udržet
kádr pohromadě, a tak jsme se postupu vzdali a zůstali ve 2.
lize.Tu jsme opět vyhráli a znovu si vybojovali postup do
nejvyšší soutěže.
Rok 2000 jsme se konečně dočkali - jsme v 1. Lize. Nemohli
jsme nakoupit posily, vsadili jsme na ,,srdíčko“, sice jsme
bojovali, ale na lepší než 10. místo to nebylo. Z každé skupiny
postupovala prvá tři mužstva, která se utkala o titul. Ostatní
bojovala už jen o umístění s družstvy z druhé skupiny. My jsme
na Teplice, Chomutov a Plzeň neměli, takže jsme skončili ve
skupině na 5. místě. Poté jsme družstvo rozpustili, protože bez
peněz se tato soutěž dělat nedá.
Zatím poslední sestava v 1. lize za náš oddíl: Gomolák,
Czomor, Kraus, Kuzma, Burian, Hakl M.,Drzymala, Hanzalík,
Novák P., Novák J., Ježek, Vála, Šulc a Buřič.
Nejlepší medailové žně pro náš oddíl začaly v roce 1994, kdy
se začala prosazovat naše děvčata. Začala sbírat medaile na
mistrovstvích ČR a brzy se tlačila i do reprezentace ČR.
Nejúspěšnější mezi děvčaty byla Petra Pradeová, účastnice
pěti juniorských šampionátů, kde její nejlepší umístění bylo 2
x 5. místo. Dalšími úspěšnými byla Iva Stahoňová, Šárka
Stahoňová a Lucie Skálová, která se zúčastnila
dvou
šampionátů. Po jedné účasti si připsala Hana Fejfarová,
Monika
Krausová,
Vendula
Kleinhamplová,
Šárka
Sehnoutková a Petra Suchá. V chlapcích se zúčastnil jednoho
šampionátu Lukáš Drzymala.
Jediné, co nám kazí radost, je fakt, že se nám nepodařilo
vybojovat alespoň jednu medaili, i když v některých případech
k tomu nebylo daleko.
V této době se výsledkově dařilo ještě Adéle Dítětové,
Kateřině Kůtové, Lukáši Dlabolovi, Lukáši Hanušovi, Petru
Šafaříkovi, Martinu Pernému, Lukáši Eiglovi, Pavlu Liškovi a
dalším.
Nyní se mezi naše velké talenty řadí např. Holec Martin,
Tarant Dominik, Popelínský Petr, Šefr Matěj, Košková Tereza,
Culek Filip apod.
Mezi největší talenty našeho oddílu byli bratři Novákové Petr
a Michal. Svůj talent měli možnost rozvíjet v TSM v Havlíčkově
Brodě a nyní se už připravují ve vrcholovém středisku

Hana Fejfarová
1997 - M E juniorek – Hradec Králové, váha 51 kg - 9. místo
MČR – 6 medailí – 5 x MISTRYNĚ ČR a 1 x stříbrnou medaili

Monika Krausová
1995 – M E Juniorek – Klippan (Švédsko), váha 48 kg – 8. místo
M Č R – 7 medailí, 7 x MISTRYNĚ ČR

Petra Pradeová
1996 – ME juniorek – Rödby (Dánsko), váha 65 kg – 7. místo
1997 – ME juniorek – Hradec Králové, váha 68 kg – 5. místo
1998 – ME juniorek – Patras (Řecko), váha 68 kg – 5. místo
1999 – ME juniorek – Budapešt , váha 68 kg – 9. místo
2000 – ME juniorek – Sofie (Bulharsko), váha 68 kg – 9. místo
Mistrovství Č R - 18 medailí
9 x MISTRYNĚ Č R a 6 x stříbrnou ,3 x bronzovou medaili

Ivana Stahoňová
1998 – MS kadetek – Manchester, váha 56 kg – 11. místo
2000 – ME juniorek - Sofie (Bulharsko), váha 54 kg – 11. místo
mistrovství Č R – 8 medailí,
4 x MISTRYNĚ ČR a 2 x stříbrnou , 2 x bronzovou medaili

v Olympu Praha. Letošní rok pro ně bude moc důležitý, protože
se budou pokoušet na třech kvalifikačních turnajích o postup
na Olympijské hry do Londýna. Držíme palce!
Na závěr bychom se chtěli pochlubit, že se nám podařilo od
roku 1980 – 2011 vybojovat na mistrovstvích České republiky
328 medailí. 139 x MISTR ČR, 99 stříbrných a 90 bronzových
medailí.
Na těchto medailích se podílelo celkem 94 zápasníků a
zápasnic.
Alois Stahoň, předseda oddílu zápasu

Šárka Stahoňová (Sehnoutková)
2001 – ME kadetek – Izmir (Turecko), váha 60 kg – 8. místo
2003 – ME kadetek – Sevilla (Španělsko), váha 60 kg – 8.místo
Mistrovství Č R – 10 medailí
7 x MISTRYNĚ ČR a 2 x stříbrnou , 1 x bronzovou medaili

Lucie Skálová
1998 - MS kadetek – Manchester, váha 49 kg – 9. místo
1999 – MS kadetek – Lodž (Polsko), váha 52 kg – 10. místo
Mistrovství Č R – 8 medailí
6 x MISTRYNĚ ČR a 2 x stříbrnou medaili

Vendula Kleinhamplová
2001 ME kadetek – Izmir (Turecko), váha 46 kg – 5. místo
Mistrovství ČR – 7 medailí
6 x MISTRYNĚ ČR a 1 x stříbrnou medaili

Šárka Sehnoutková
1998 – MS kadetek – Manchester, váha 46 kg – 7. místo
Mistrovství ČR - 6 medailí
4 x MISTRYNĚ ČR a 1 x stříbrnou, 1 x bronzovou medaili
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Petra Suchá

Lukáš Drzymala

2003 – ME kadetek - Sevilla (Španělsko), váha – 65 kg – 12.
místo
Mistrovství ČR – 8 medailí
3 x MISTRYNĚ ČR a 2 x stříbrnou , 3 x bronzovou medaili

1997 – MS kadetů – Maribor (Slovinsko), váha – 76 kg
– 22. místo
Mistrovství ČR – 8 medailí
1 x MISTR Č R, 2 x stříbrnou a 5 x bronzovou medaili

Soutěž Česko-Slovenského poháru „U 23“
Tato mezinárodní soutěž se hraje na tři turnaje, účastní se jí cca jedenáct mužstev. Z jednotlivých turnajů, kde se každé
umístění boduje, postupuje prvních 6 mužstev do semifinále a následně pak do finále U 23. Semifinále se bude hrát 5.
května 2012 v Chrastavě a finále pak 23. června 2012 ve Svitávce.
1. kolo bylo odehráno 22. ledna 2012 v Šitbořicích na Moravě, kde naše dvojice Fořt Filip – Culek Jiří skončila na 9. místě, když porazila
Sokol Zlín 6:0. V tomto turnaji nezískala naše dvojice pro postup do semifinále žádný bod.
2. kolo se konalo dne 11. 3. 2012 rovněž na Moravě, a to v Přerově, naše dvojice zahrála velmi dobře, obsadila 4. místo, když ve skupině
o 4. až 6. místo prorazila Spartak Přerov 4:2 a Favorit Brno 4:1 a tím obsadila 4. místo a získala tak 5 bodů po 2. kole, což představuje 5.
místo zatím postupové. Rozhodne 3. kolo, které se bude hrát 28. dubna 2012 v Kolárově na Slovensku. Mladí borci mají zatím dobře
rozehráno.

Muži – „Český pohár“ a „1. liga“
Český pohár mužů s naší dvojicí Brodský Tomáš – Fadrhonc Daniel byl zahájen 14. ledna 2012, po 1. kole konaném 14.
ledna 2012 v Liberci obsadila naše dvojice 2. místo a tím se probojovala do semifinále Českého poháru, jež se konalo 4.
února 2012 v Plzni. Tady skončili ze 12 mužstev na 4. místě, ale jelikož postupovala do finále ČP pouze první tři mužstva,
tak jim postupové místo uteklo opravdu o chlup.
25. února 2012 byla zahájena i 1. liga mužů, za náš oddíl nastoupila dvojice Fadrhonc Daniel a Culek Jiří, který nahradil Brodského
Tomáše, neboť Tomáš dlouhodobě onemocněl. Jirka se této role zhostil velice dobře, nezklamal. Naše dvojice skončila po 1. kole
konaném u nás v Chrastavě na 6. místě, ale má před sebou ještě dvě kola, která se budou hrát 26. května ve Zlíně a v 22. září 2012
v Nazamyslicích na Moravě. Tak jim držme palce k co nejlepšímu výsledku.

Žáci
Po několika letech, kdy jsme měli problémy s náborem nových žáků a kdy jsme dokonce museli některé turnaje zrušit,
protože jsme žáky neměli, se nám zadařilo a máme nové posily. Naši noví žáci začnou soutěžit o Mistrovství ČR tento
měsíc, a to kvalifikací skupiny A, která se bude hrát u nás v Chrastavě 31. března 2012 od 10:00 hodin. Bude to jejich první
vystoupení, ale protože trénují teprve tři měsíce a s turnaji teprve začínají, budeme jim rovněž držet palce. Hrát budou dvě dvojice, a to
Hradecký Ondřej – Packa Dominik a Sobotka Filip – Dušek Pavel.
Chrastava 16. 3. 2012

Tělocvičná jednota Sokol byla v Chrastavě založena 13. 11.
1927. V té době žilo ve městě kolem 5000 Němců a jen necelých
500 Čechů.
Prvním starostou byl Josef Krupička – poštmistr, prvním
cvičitelem byl Adolf Fibigr - poštovní zaměstnanec. První tři roky
pracovala jednota jako pobočka Sokola Liberec. Teprve pak se
osamostatnila. Cvičilo se v jídelně české školy. Byla to malá nízká
místnost, ze které se musel uklízet inventář a po cvičení zase
vracet.
Teprve od roku 1934 propůjčovala německá dívčí škola spíše
z donucení svou školní tělocvičnu k sokolskému cvičení. Tím se
podmínky ke cvičení podstatně zlepšily.
K letnímu pobytu využívali cvičenci místo u rybníčku v Bílém
Kostele nad Nisou, který byl v majetku sokolské rodiny Urbachové.
V roce 1937 – před válkou – byl náčelníkem František Rožďalovský
a náčelnicí Marie Mašková.
10. Všesokolského sletu se zúčastnilo sto cvičenců.
Po válce byl Sokol rychle obnoven, ale brzy nato zrušen komunistickou diktaturou a řízení tělovýchovy přešlo do státem řízeného
ČSTV.
V roce 1990 byla jednota znovu obnovena a od té doby pracuje
pravidelně. Jednota je platným členem Sokolské župy Ještědské.
Činnost jednoty se opírá o stabilní cvičitelský sbor, jehož cvičitelky
mají potřebnou kvalifikaci a pracují bez nároku na odměnu.
Do budoucna hledí jednota s důvěrou, že úspěšná činnost bude
zdárně pokračovat.
Josef Mácha - jednatel

Celler Ladislav, vedoucí oddílu

Již po sedmé byl v březnu uspořádán memoriál Norberta
Husáka. Letos byl termín konání na žádost soupeřů ze Žitavy
posunut až na březen.
Norbert Husák byl náš dlouhodobý
předseda oddílu a dobrý kamarád. Jistě by měl náš Míra radost
z toho, jak pěkná je kuželna dnes. Letos se nám při sportovním
memoriálním klání nepodařilo porazit tradičního soupeře ze
Žitavy a tím se poměr proher a vítězství od nás odklonil na 3:4.
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Sportovní výkony byly sice na dobré úrovni, žádný rekord i přes
účast mistra Saska Kurta Seiferta ale nepadl. Příští rok si dáme
větší pozor a nedáme se zaskočit. Celkově proběhl memoriál ve
velmi pěkné atmosféře a kuželkářům ze Žitavy se u nás opět
tradičně velmi líbilo. Soupeři nám přivezli pozvání na sportovní
účast při květnové oslavě šedesáti let sportu v Žitavě a na
srpnové utkání o pohár starosty města Žitavy. Pozvání jsme přijali
a budeme se snažit dobře reprezentovat Chrastavu i za hranicemi.
Ostatní sportovní činnost probíhá dle plánu. Obě družstva
úspěšně reprezentují v nadstavbě krajského přeboru první a druhé
třídy. Sportovní zařízení je již stabilizované. V obou kategoriích byly
překonány rekordy. V mužích překročil jablonecký hráč Pepa Kuna
rekord našeho hráče Tancibudka a zlepšil mužský rekord na sto
hodů z 472 na 485. V ženách se podařilo naší hráčce Janě
Vokounové při mistrovském utkání 15.3.2012 zlepšit ženský
rekord z 452 na pro ženu magických 482 kuželek na sto hodů
sdružených s půlkou 262. Tento skutečně pěkný rekord tu asi
vydrží hodně dlouho i když při Janině výkonu byly vidět ještě
určité rezervy. Dosažené rekordy svědčí o dobrém sportovním
vybavení a o celkové dobré úrovni kuželny v Chrastavě.
Kuželna je v dobrém stavu a je možné ji veřejností využívat
formou pronájmu. Bližší informace najdete na www.
kuzelnachrastava.cz Stále hledáme a zveme případné sponzory,
přijďte se podívat, že vaše dary a příspěvky nezapadnou. Nabízíme
také prostor na umístění reklamy. Na kuželně se v rámci
krajského přeboru a akcí vystřídá dost osob, a reklama zde bude
mít jistě účinek.
——————————————————–
Za oddíl kuželek F. Vokoun

Vážení čtenáři,
obracíme se na vás ve věci žádosti o poskytnutí
finančního sponzorského daru sportovní organizaci Spartak
Chrastava – zařízení kuželna. Toto sportoviště vybudované
v roce 1958 bylo v roce 2010 těžce poškozeno povodní.
Během roku se podařilo díky sponzorům a obětavé práci
členů oddílu kuželek škody na zařízení odstranit. Všechny
dostupné prostředky byly již účelně vyčerpány a nyní zbývá
ještě dokončit - vnější omítky, oplocení, vnitřní parapety,
osvětlení, dovybavení zařízení a různé drobnosti. Naší
snahou je dokončit toto sportovní zařízení tak, aby opět
sloužilo široké veřejnosti. Náklady na sportovní činnost si
členové oddílu hradí z vlastních prostředků.

Stav kuželny před povodní.

Stav kuželny těsně po povodni v srpnu 2010.

Pro ilustraci vám nabízíme foto stavů sportoviště před a
po povodni. Nově jsme zřídili stránky, na kterých je možné
se informovat o činnosti kuželny.
Současně nabízíme pronájem prostor pro akce
sportovního využití menších kolektivů. Snažíme se, aby
vybavení odpovídalo potřebám akcí pro širší veřejnost.
V prostorách sportoviště také nabízíme místo pro
umístění reklamy vaší činnosti.
Peněžní sponzorský dar, na který vám dodatečně
vystavíme dárcovskou smlouvu, je možné zaslat na účet
TJ Spartak
Chrastava
vedený u
ČS a. s. číslo
0982328389/0800 - v/09 (určeno kuželně)
Věřím, že naší žádost vyslyšíte a podpoříte tento účelný
projekt. Je možné se domluvit i na jiné formě sponzorství.
Spojení na nás je fapo@quick.cz případně mobil
602 266 455.
Za oddíl oddílu kuželek Spartak
František Vokoun
Stav kuželny dnes (2012).
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Přestože do konce soutěže chybí odehrát poslední dvě kola, je naše A – mužstvo jistým vítězem krajského přeboru 2. třídy.
Potvrdili jsme roli favorita a vyhráli všechna březnová utkání.
TJ Spartak Chrastava A - TJ Lokomotiva Česká Lípa D 16 : 2
Domácí nastoupili ve složení K. Žemlička 4/0, P. Průša 4/0, P. Zahradník 4/0, M. Šimon, 3/1 čtyřhra 1/1 (počet vyhraných zápasů/počet
porážek).
TJ Spartak Chrastava A – TJ Zákupy A 13 : 5
Domácí – M. Svědík 3/1, K. Žemlička 3/1, P. Průša 3/1, P. Zahradník 3/1, čtyřhra 1/1
TJ Sokol Košťálov A – TJ Spartak Chrastava A 8 : 10
Domácí – M. Svědík 3/1, K. Žemlička 3/1, P. Průša 1/3, P. Zahradník 1/3, čtyřhra 2/0
TJ Spartak Rokytnice n. Jizerou A – TJ Spartak Chrastava A 5 : 13
Domácí – M. Svědík 4/0, K. Žemlička 3/1, P. Průša 3/1, P. Zahradník 2/2, čtyřhra 1/1

TJ SPARTAK CHRASTAVA A - VÍTĚZ KRAJSKÉHO PŘEBORU 2. TŘÍDY

P. Zahradník, M. Živnůstka, P. Průša, M. Svědík, K. Žemlička
Karel Žemlička - předseda oddílu

Jubilejní patnáctý ročník Thermica rally Lužické hory je připraven pro posádky na 27. – 28. dubna 2012. V pátek 27. dubna se uskuteční
seznámení posádek s tratí od osmi do osmnácti hodin. V rekreačním areálu Kristýna proběhnou týž den administrativní přejímka (od 14
hodin) a technická přejímka (od 14:30). V sobotu 28. dubna odstartuje 1. posádka v devět hodin z hrádeckého náměstí. Do cíle pak přijede
vítězná dvojice tamtéž krátce po půl páté odpoledne.
Trať soutěže měří celkem 274 kilometrů, z toho osm rychlostních zkoušek tvoří 83 km.
Zařazené rychlostní zkoušky:
RZ 1,5: Bílý Kostel (10,4 km) – start prvního vozu 9:23 a 12:55
hodin
RZ 2,6: Václavice (10,8 km) – start prvního vozu 9:53 a 13:25 hodin
RZ 3,7: Kunratice (6,5 km) – start prvního vozu 11:22 a15:04 hodin
RZ 4,8: Jindřichovice (13,65 km) – start prvního vozu 12:02 a 15:44
hodin
Letošní ročník hrádecké soutěže se opět započítává do
Mistrovství ČR ve sprintrallye, do mezinárodního Lužického poháru
a nově i Deutsche Rallye Serie, v níž mohou startovat atraktivní
vozy kategorií WRC as GT (vozy Porsche). Thermica Rally Lužické
hory připravují členové Autoklubu Hrádek nad Nisou za výrazné
podpory Města Hrádek nad Nisou a řady dalších organizací a
jednotlivců. Záštitu nad soutěží převzal hejtman Libereckého kraje
mgr. Stanislava Eichlera.
Ředitelství soutěže děkuje všem občanům, kterých se soutěž
dotkne, nebo je v době konání omezí za podporu a shovívavost.
Příznivcům motoristického sportu pak přejeme zajímavou
podívanou.
Foto: Loňští vítězové Matthias Kahle – Christian Doërr s vozem
Škoda Octavia WRC
Text a foto: Pavel Vydra
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Ples seniorů „Když jaro zaťuká …“

V duchu nadcházejícího jara se nesl 2. ples seniorů, který pořádal Klub Evergreen, jenž je jednou z aktivit Jednoty bratrské v Chrastavě.
Tentokrát se ples konal ve spolupráci se Společenským klubem, což bylo jistým přínosem celé akce. Celý ples byl ve znamení květin v
různých podobách a připomněl blížící se jaro. Tento příjemný večer byl pod záštitou biskupa Jednoty bratrské pana Mgr.Evalda Ruckého,
ThDr.
Po zdařilém předchozím plesu jsme na žádost mnohých účastníků tuto akci zopakovali a byla to dobrá volba, plný sál spokojených seniorů
byl pro nás odměnou. K tanci hrála a opět nezklamala mladoboleslavská skupina Mix Music, doprovázená panem Soukupem. Přestávky
vyplnila taneční skupina Mamma Mia se skvělým stepařem, slečna Veronika s border kolií a videoprojekce představující činnost Klubu
Evergreen. Samozřejmě nechyběla ani plesová soutěž, ve které měli soutěžící uhodnout květinu na zakoupené vstupence. Děkujeme
sponzorům za darované věci do plesové soutěže. Tentokráte nás podpořili Květinářství-papírnictví paní Zahradníkové, Zahradnictvíkvětinářství manželů Schaferových, Drogerie Teta, Lékárna Chrastava pana Mgr. Novotného, FAPO zámečnictví pana Vokouna, RECO
design pana Vydry, manželé Skálovi, paní Růžena Briestenská a paní Soňa Stefanová. Zároveň chceme poděkovat Společenskému klubu
za poskytnutí sálu a všem, kteří obětavě před a v průběhu akce pomáhali.

Tajemství výroby pravého
holandského sýru

Ve středu 7. března jsme v Klub Kavárně Bétel uvítali vzácné hosty
manžele Daana a Jenny Vegterovi z Holandska. Přesto, že jsou již
oba sedmdesátníci, jezdí pravidelně do Čech a rádi vyprávějí o životě
v jejich zemi. I my jsme měli možnost se s nimi již několikrát setkat.
Tentokrát nám pomocí videoprojekce přiblížili, jak se vyrábí pravý
holandský sýr, v čem spočívá tajemství jeho chuti. Na konci
nechyběla ochutnávka a krátký film o Holandsku. Toto setkání bylo
obohacením pro všechny, kdo přišli, včetně holandských hostů, kteří
mohli být s lidmi z Chrastavy.

Trénování paměti

Po delší odmlce, kdy jsme naši paměť trénovali ve svých domovech,
jsme se ve středu 14. března, opět sešli ke společnému tréninku.
Program vedla opět ergoterapeutka Míša Březinová a tak, jako pokaždé, byl skvělý. Sešlo se celkem patnáct skutečných zájemců. Aktivně
se účastnili všech cvičení, která jsme museli během lekce protrénovat.
Tato akce proběhla v rámci Národního týdne trénování paměti. Při zvyšujícím se počtu starších lidí a při třetinovém nárůstu Alzheimerovy
choroby v naší zemi, je trénink paměti důležitým faktorem k plnohodnotnému prodloužení života. Prostory a drobné občerstvení poskytl
Bétel Jednota bratrská Chrastava.

Senátní den: „Jednota bratrská – poklad národní historie“

U příležitosti 555. výročí vzniku Jednoty bratrské Senát Parlamentu ČR a Jednota bratrská společně připravili Senátní den s tématem:
„Jednota bratrská – poklad národní historie“. Uskutečnil se 6. března 2012 v zasedací síni Senátu PČR, seděli jsme tedy v lavicích, kde
zasedají senátoři.
Z Chrastavy nás byla početná skupina, pozvání přijal starosta města Chrastava pan Ing.Michael Canov, místostarostka paní Zita
Václavíková, ředitel základní školy pan Mgr. Aleš Trpišovský s manželkou a předsedkyně Společnosti přátel historie města Chrastavy paní
Mgr. Jaroslava Špaková. Spolu s dalšími naše „chrastavská výprava“ čítala jedenáct osob a patřila k početnějším skupinám hostů
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z různých míst naší země (od Plzně až po Ostravu). Slyšeli jsme pět přednášek týkajících se historie i současnosti Jednoty bratrské a jejího
působení ve světě, zhlédli jsme multimediální prezentaci, čas byl i na občerstvení a rozhovory. Řečníky byli odborníci z naší země i
zahraniční hosté. Kulturní vložku zajistilo pražské vokální těleso Open House. Prostředí senátu bylo důstojným místem pro toto setkání,
obohacující byla možnost se pohybovat v senátních prostorách a skrze rozmanité přednášky nahlédnout do významných kapitol našich a
skrze práci exulantů z naší země i světových dějin.

V DUBNU VÁS SRDEČNĚ ZVEME:
KLUB KAVÁRNA S HOSTY: KANADA II.

- středa 18. 4. od 18:00 hod.

Zveme vás na cestopisnou besedu, tentokrát o západní části Kanady. Nebude chybět videoprojekce krásné kanadské přírody. Pohoštění
bude zajištěno.

HASIČI RADÍ OBČANŮM
Pravidla pálení biologického odpadu

Jaro patří k obdobím, kdy lidé pracují na svých zahradách a zahrádkách. Proto jsou jarní měsíce každoročně
spjaty s vypalováním porostů a pálením biologického odpadu (listí, větví, rostlinného odpadu apod.). Z hlediska
pohledu požární ochrany je tato činnost spojena se zvýšeným rizikem vzniku požáru.
Vypalování porostů je zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů zakázáno a
porušení zákazu je možno trestat u fyzických osob až do výše 25 000 Kč a u právnických osob postihem do
500 000 Kč. Na rozdíl od vypalování porostů není pálení shrabané trávy, listí či klestu zákonem výslovně zakázáno. I na tuto činnost platí
však určitá pravidla a omezení.
Zákon jasně stanovuje podmínky pro pálení, které provádí podnikající
fyzické a právnické osoby. Je to zejména povinnost ohlašovat každé
pálení na územně příslušné operační středisko Hasičského
záchranného sboru Libereckého kraje. Pálení lze nahlásit telefonicky na
čísle 950 470 111 nebo z pohodlí domova po internetu pomocí
jednoduchého formuláře, který je uveřejněn na webových stránkách
www.hzslk.czv horní pravé části nazvané „pálení klestí“. Při ohlašování
pálení je nutno uvést následující informace:
- datum a místo pálení
- osobu, která je za pálení odpovědná + kontakt (mobilní telefon)
- dobu po kterou bude pálení probíhat
Povinnost ohlašovat pálení se nevztahuje na fyzické osoby, které tuto
činnost provádějí na svém pozemku. Pokud ale fyzická osoba plánuje
pálení většího množství biologického odpadu, je vhodné také ohlásit
pálení na informační a operační středisko HZS Libereckého kraje. I pro
tyto práce na soukromém pozemku platí určitá pravidla:
- Je třeba dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona o ovzduší
a platných obecně závazných vyhlášek obcí (požární řád obce,
vyhlášky o nakládání s komunálním odpadem apod.)
- Pálení musí být po celou dobu přítomna osoba starší 18 let.
- Oheň by se neměl rozdělávat za pomoci hořlavých kapalin.
- Při nepříznivých povětrnostních podmínkách (silný vítr, inverze) by se pálení mělo přerušit.
- Je třeba dodržovat bezpečnou vzdálenost ohniště od zástavby a hořlavých předmětů (domy, auta, ploty apod.) a mít k dispozici
jednouché hasební prostředky (lopata, kbelík s vodou, písek apod.)
- Velikost ohniště je třeba volit tak, aby všechen hořící materiál shořel v době, kdy je na místě přítomen dozor.
- Po ukončení pálení se musí ohniště řádně uhasit a prolít vodou. V období sucha je třeba ohniště kontrolovat i v průběhu
následujícího dne, popřípadě opakovaně prolít vodou.
- V případě, že se oheň vymkne kontrole a nelze ho uhasit vlastními silami, je osoba provádějící pálení povinna okamžitě vzniklý
požár ohlásit místně příslušnému operačnímu středisku HZS kraje, případně na tísňové linky 150 nebo 112.
Autor: nprap. Jiří Košek, oddělení kontrolní činnosti HZS Libereckého kraje

Místní organizace Českého rybářského svazu děkuje pracovníkům CVA za možnost uskutečnění prodeje známek a
povolenek našim členům v roce 2011 a 2012 v krásných prostorách centra.
Děkujeme všem za kladný přístup, ochotu a také úklid po třech sobotách, ve kterých se uskutečnil prodej.
MO ČRS Chrastava- výbor

Ve čtvrtek 8. března 2012 navštívili pracovníci Společenského
klubu Chrastava Dětský domov v Krompachu v Čechách za účelem
předání věcného daru. Ze zisku společenské akce pracovníků
Městského úřadu Chrastava byly zakoupeny čtvery boby a sada na

stolní tenis. Dar udělal dětem radost, neboť zrovna odjížděly na
týdenní pobyt na horách do Harrachova.
Domov se nachází v malé vesničce v Lužických horách, téměř
na hranicích s Německem. Rozlehlá budova s parkem a hřištěm je
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původně zámek a byla postavena v polovině 16. století. Dřívější
panská budova se stájemi, která dnes slouží jako jídelna a
společenská místnost, po válce sloužila jako škola v přírodě pro
pražské děti. V polovině 60. let minulého století byla využívána jako
zvláštní internátní škola.
Celý název domova je Dětský domov, Základní škola a
Mateřská škola Krompach v Č. a žije v něm 48 dětí od tří do
osmnácti let. Svojí kapacitou se jedná o druhý největší dětský
domov v Libereckém kraji. Jsou zde umístěny děti ze sociálně
slabých rodin nebo děti s mentálním postižením. Děti jsou
rozděleny po osmi do šesti rodinek, takže sourozenci bydlí
pohromadě. Každá „rodina“ má svůj byt s kuchyní, obývákem,
ložnicemi a příslušenstvím. Měli by to být především rodiče, kteří
společně tvoří svět svých dětí, ale tady to jsou všichni pracovníci
domova, především vychovatelky, které tráví s dětmi nejvíce času.
Ke každé rodince jsou přiděleny dvě vychovatelky, které s dětmi
hospodaří, dělají úkoly, věnují se jim ve volném čase, hrají si s nimi,
organizují jim kroužky, chodí s nimi na procházky a výlety a o
víkendech dětem vaří. Tety vlastně dětem nahrazují maminky. Po
domově nás provedla paní ředitelka Mgr. Regina Stiblíková a
vedoucí vychovatelka Renata Hrochová a umožnily nám nahlédnout

do běžného dne domova.V přízemí jsme navštívili šatnu, mateřskou
školku, kde nám děti zarecitovaly, dále jídelnu a tělocvičnu.
Nahlédli jsme do tříd ZŠ a do několika bytečků. Každý ze šesti bytů
je jiný. Mluvili jsme s dětmi i s vychovatelkami. Zjistili jsme, že se
zde dětem daří dobře, jsou spokojeny, nestyděly se nás, a my
doufáme, že boby na horách užijí k velké radosti. Děti jezdí nejen
na hory, ale na letní tábory s různým zaměřením, absolvují mnoho
pobytů mimo dětský domov, byly několikrát u moře, zúčastňují se
mnoha akcí a výletů. Mají zde několik kroužků, jezdí na kolech,
sportují. Z takových to aktivit si děti odnesou velké množství
zážitků, na které dlouho vzpomínají.
Dětský domov se prezentuje různými vystoupeními i pro
obyvatele Krompachu. Letos např. poprvé místní zažili masopust.
Děti se účastní letních slavností a vyvrcholením je třídenní akce
Andělská slavnost před vánočními svátky, která loni proběhla již
podvanácté.
S dětmi z domova se uvidíme na Chrastavských slavnostech, kde
se nám představí kroužek mažoretek a před vánocemi chystáme
charitativní akci „Splněná přání“, které se může zúčastnit každý
z vás. Podrobnosti přineseme v říjnových listech.
Jitka Marxová

Liberec (19.3.2012) – Regionální televizi RTM bude již brzy možné sledovat i na satelitu Astra 3B, a to na nově vznikajícím programu
s názvem regionalnitelevize.cz. Projekt, který sdružuje regionální a lokální televizní vysílání napříč republikou, totiž získal v uplynulých
dnech potřebnou vysílací licenci od Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.
Zpravodajství z Liberecka a Jablonecka vyráběné TV RTM přitom bude možné sledovat v premiéře denně od 18.00 hodin, a v reprízách
pak v 22:00, 2:00, 6:00, 10:00, 14:00 hod.
Satelitní program regionalnitelevize.cz se bude věnovat převážně regionálnímu a lokálnímu tv zpravodajství a propagaci turisticky
atraktivních míst a akcí v jednotlivých oblastech ČR. PARAMETRY SATELITNÍHO PŘÍJMU: Astra 3B (23,5
Čtyřiadvacetihodinový program bude ze začátku složen z čtyřhodinových, periodicky se opakujících smyček rozdělených do dvanácti
dvacetiminutových bloků, přičemž premiérový programový blok bude začínat každý den od 17:00 hodin celostátním zpravodajstvím, kam
budou své příspěvky dodávat jako doposud do stejného internetového projektu všechna zapojená televizních studia z celé republiky. Poté
budou následovat bloky jednotlivých regionů.
PROGRAMOVÉ SCHÉMA ČTYŘHODINOVÉ SMYČKY:
17:00 CELOSTÁTNÍ SESTŘIH
17:20 MAGAZÍN Z JIŽNÍCH ČECH A VYSOČINY (R1 Vysočina, STTV, JHTV)
17:40 MAGAZÍN Z VALAŠSKA (TV Beskyd)
18:00 MAGAZÍN Z LIBERECKA (RTM)
18:20 MAGAZÍN Z KARLOVARSKA (TV Západ)
18:40 MAGAZÍN Z OLOMOUCKA (ZZIP)
19:00 vysílání slovenské televize PATRIOT TV
19:20 MAGAZÍN Z ORLICKOÚSTECKA A ČESKOTŘEBOVSKA (OIK TV)
19:40 MAGAZÍN Z ÚSTECKÉHO KRAJE (TV Regia, TV Litoměřicko)
20:00 MAGAZÍN Z PLZEŇSKA (TV Plzeň)
20:20 MAGAZÍN ZE SLOVÁCKA A ZLÍNSKA (TV Slovácko)
20:40 MAGAZÍN Z OSTRAVSKA (FABEX TV)

Po osvobození nejhrůznějšího koncentračního tábora Osvětim - Březinka (Auschwitz -Birkenau) byl zbytek vězňů hnán na Západ před
blížící se sovětskou frontou. Dozorci byli přemístěni do tábora Gross-Rosen. Spolu s nimi tam byl přidělen také táborový lékař dr. Josef
MENGELE. Zajížděl do všech poboček tohoto tábora, který měl své ředitelství poblíž dnešního polského města Wałbrzych. K němu patřil
také pobočný tábor v Rychnově nad Nisou, v polské Sieniawce a oba tábory v Chrastavě – Kratzau I a Kratzau II.
Protože se v posledních dnech války likvidovaly (pálily) všechny kompromitující dokumenty, nezachovaly se žádné písemné listiny o tom,
že tu Mengele působil při selekcích v ženských táborech. Existovaly však osobní výpovědi několika vězňů, kteří jeho činnost v samém
závěru 2. světové války potvrdili. Byl prý tu v říjnu roku 1944 a v lednu a v březnu 1945.(Tento údaj je od p. Ivana ROUSE, pracovníka
Severočeského muzea.)
Jaký byl?
Byl prý to elegantní, pohledný muž, který řádně vystudoval medicínu na univerzitě v Mnichově. Jeho oblek byl vždy vzorně vyžehlený,
nikdy na nikoho nekřičel, dětem dával bonbóny,aby si získal jejich důvěru při pokusech. Prostě bezcitný fešák.
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Přesto patřil k nejhorším válečným zločincům...
Narodil se v roce 1911 v bavorském městě Günzburgu. Pocházel z bohaté podnikatelské rodiny,
měl dva bratry. Už na základní a střední škole byl mimořádně vnímavý žák a student. Pocházel
z věřící katolické rodiny. Během vysokoškolských studií ho zaujaly rasové otázky, zabýval se
arijskou čistou rasou, k niž patřil německý národ, zatímco Slované a Židé byli pro něho rasou
méněcennou.
V roce 1938 vstoupil do fašistické strany NSDAP, o rok později se stal příslušníkem SS.
Všemu svému jednání při pokusech na vězních (dvojčata) dával rasový podtext, během velmi
bolestivých pokusů je nijak nelitoval, normální lidský soucit mu byl naprosto cizí.
Při příjezdu nákladních vlaků, přeplněných vězni různých národností, prováděl na příjezdové
rampě v Osvětimi tzv. selekci. Pohybem ruky doprava nebo doleva je bleskurychle třídil na ty, kteří
mohli ještě určitou dobu žít a vykonávat otrockou práci pro Říši (museli pracovat v německých
koncernech AEG, Krupp nebo Siemens), nebo byli nemilosrdně posláni přímo do plynových komor.
Odhaduje se, že na jeho pokyn bylo posláno do plynu přes 400.000 vězňů. Byl nesmírně
ctižádostivý a chtěl dělat „vědeckou práci“ v oboru čistoty rasy. Nakonec uvěřil, že on je jakýsi „
nový Bůh“, který je schopen „vyšlechtit“ novou, kvalitní lidskou rasu.
Proč se zabýval pokusy s dvojčaty ? Věřil, že Hitlerovo Německo ovládne v budoucnu celý svět.
Aby bylo Němců – jako nadlidí – dostatečný počet a aby jich přibývalo každoročně co nejvíce,
zajímala jej (z vlasteneckých důvodů) právě otázka dvojčat.
Po vypuknutí války měl dostatek „materiálu“ pro důkazy, že Poláci ,Rusové a ostatní slovanské
národy jsou méněcenní. K tomu používal jako důkazů měření lebky, sklonu čela a jiných
rádobyvědeckých metod.
V roce 1944 se narodil jeho syn Rolf, který však s otcovými názory nikdy nesouhlasil a považoval
jej za zločince.
Mengele po skončení války včas utekl do americké okupační zóny. Když se dověděl, že se mezinárodně pátrá po fašistických zločincích,
nechal se převést přes Alpy do Itálie a z přístavu Janov se dostal lodí do Jižní Ameriky. Jeho pas byl vystaven na jméno Ludwig Gregor.
Pobýval v Paraguayi, později v Argentině a v Brazílii. Měl falešné cestovní doklady, v případě nebezpečí policii podplatil. Po letech se vrátil
zpět do Evropy a zdálo se, že tu může dokonce žít pod vlastním jménem.
Musel však odjet zpět do Ameriky, kde měli fašisté dobré zázemí. V roce 1964 začal syn Rolf studovat práva a stal se juristou. Teprve
druhý manžel jeho matky (po rozvodu) se stal jeho otcem, s nímž si dobře rozuměl.
V roce 1977 navštívil otce v Americe, vedl s ním dlouhé rozhovory, ale neshodl se s ním.
V roce 1979 při koupání v moři postihl Mengeleho infarkt a masový vrah se utopil. Pohřeb byl uspořádán na falešné jméno Wolfgang
Gerhard...
PhDr. František Vydra

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás seznámil s činností obvodního oddělení Policie České republiky v Chrastavě za
období od 1. ledna 2012 do 29. února 2012. Ve zmiňovaném období bylo přijato za měsíc leden 25 trestních
oznámení, 98 přestupků, z toho jich bylo 74 řešeno v blokovém řízení, kdy celková vybraná částka za
pokuty byla ve výši 22.400,- Kč, v měsíci únoru bylo přijato 23 trestních oznámení, 76 přestupků, z toho
v blokovém řízení řešeno 66 v celkové částce 26.600,- Kč. Objasněnost trestných činů za měsíc leden a
únor je 58,33 %. Mimo jiné se podařilo v tomto období našim policistům objasnit i sedm trestných činů
z loňského roku.
Velmi dobrou místní a osobní znalostí se podařilo odhalit pachatele, který se dopustil tří vloupání do
myslivny ve Vítkově, vloupání do zahradní chatky ve Vítkově a odcizení televizoru z domu ve Vítkově, na
pachatele byla uvalena vazba.
V noční době ze dne 29. 1. na 30. 1. 2012 se hlídce OOP Chrastava podařilo odhalit dva pachatele,
kteří se dopustili trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí, v obou případech se jednalo o řidiče,
kterým byl vysloven zákaz řízení motorových vozidel.
Dne 13. 2. 2012 se v době od 10:00 hod. do 16:30 hod. neznámý pachatel v Machníně po rozbití okna vloupal do automobilu Ford
Tranzit, následně v době od 16:00 hod. do 17:15 se v Kryštofově Údolí neznámý pachatel vloupal do rekreační chalupy čp. 45, kde odcizil
dřevěnou skříňku, v době od 15:15 do 18:30 hod. se neznámý pachatel v Kryštofově Údolí vloupal do domu čp. 171, z kterého odcizil
elektronářadí a jízdní kolo zn. Author a v době okolo 17:45 hod. se pokusil neznámý pachatel vloupat v Kryštofově Údolí do garáže u domu
čp. 163, kdy poškodil vstupní dveře sekyrou. Službu konající policisté příkladným přístupem při plnění služebních povinností zorganizovali
pátrání po pachateli, který se dopustil výše uvedených trestných činů. Po zjištění, že pachatel měl odcestovat z Kryštofova Údolí vlakem,
zavolali policisté na ČD, vyžádali si spolupráci, kterou bylo zjištěno, že v Karlově byla z vlaku vysazena osoba polské národnosti, která
cestovala bez platné jízdenky. Na nádraží v Karlově se podařilo získat přesný popis uvedené osoby a směr jejího odchodu. Vyžádáním
součinnosti na OOP Vápenka a OOP Ruprechtice při pátrání po osobě, která měla jít směrem k Bauhausu, a poskytnutím přesného popisu
se podařilo pachatele trestných činů zadržet u OC Bauhaus. V osobě pachatele byl zjištěn občan polské národnosti, za spáchané trestné
činy mu bylo sděleno obvinění pro trestný čin krádeže s návrhem na uvalení vazby.
npor. Bc. Tomáš Dostál, vedoucí oddělení

Informace Místního sdružení ODS

Zástupci ODS v radě a zastupitelstvu města Chrastavy (MUDr. Petr Hartl, pan
Ivan Vydra a Ing. Karel Žemlička) vstoupili do druhého roku svého působení na
radnici. V loňském roce se detailně seznamovali s problematikou města, ale také se podíleli na řešení řady
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problémů. Ne vždy jsou názory členů rady a zastupitelstva
na jednotlivé projednávané záležitosti shodné a ne vždy se
našim zástupcům při daném početním zastoupení v těchto
orgánech daří jejich představy prosazovat. Přesto však
přicházíme s konstruktivními návrhy a snažíme se chovat
odpovědně k občanům, k majetku města, vůči budoucnosti
Chrastavy.
Počínaje dubnem letošního roku bychom vás rádi
informovali o některých projednávaných záležitostech v
orgánech města, o postojích našich zástupců, o jejich práci
v radě a zastupitelstvu. Informace budeme průběžně
zveřejňovat na našem webu www.ods-chrastava.cz.
Na našich webových stránkách naleznete během roku
rovněž informace a odkazy týkající se voleb do
zastupitelstva Libereckého kraje a přímé volby prezidenta
republiky.
Petr Medřický, předseda MS ODS

NABÍDKA PRONÁJMU SPORTOVNÍ HALY
TJ Spartak Chrastava (Turpišova 292)
sportovní veøejnosti z øad obèanù mìsta a okolí
Vážení sportovní pøátelé,
TJ Spartak Chrastava nabízí široké veøejnosti volnou kapacitu
ve sportovní hale Turpišova 292 v Chrastavì:
----------------------------------------------------------PO 15:30 – 16:30 h a 20:00 – 21:00 h
ST
15:00 – 18:00 h
ÈT
20:00 – 21:00 h
PÁ
15:00 – 16:30 h
SOBOTY a NEDÌLE dle domluvy se správcem
----------------------------------------------------------Cena za hodinu: 500 Kè.
Zájemci o trvalé nebo i jednorázové použití sportovní haly
mají možnost kontaktovat správce p. Martinyho, tel.: 723 591 570.
Chrastava, 31.1.2012

Výkonný výbor TJ

Zprávy z Libereckého kraje, zajímavé reportáže, kulturní
tipy, osobnosti ze severu Čech, písničky na přání a
celodenní společnost, nalaďte si nás i vy. Hrajeme písničky
s důrazem na českou hudbu, uslyšíte známé moderátory –
Jana Rosáka (vždy po 12 hod. TANDEM) nebo Petra
Novotného a jeho Chuťovky (recepty pro každý den).
Vstáváme s vámi již od 5.hodiny, ranní blok je naplněný
nejen příjemnou muzikou, která po ránu osvěží, ale i
informacemi ze severu, nabízíme aktuální zprávy z kraje,
můžete se zapojit do tématu dne, voláme do ČHÚ a ptáme
se prognostiků na počasí, přiblížíme přehled tisku a
zajímavé kalendárium. Vašimi průvodci mluveného slova
jsou ráno Tomáš Beneš nebo Petr Beran.
Po půl deváté si zveme k mikrofonu různé odborníky, kteří
čekají na vaše dotazy (právníci, veterináři, psychologové,
astrologové, bylinkářky, finanční poradci….). Dopolední
expres začíná v 9 hodin v režii Aleny Perkové nebo Jindry
Moravcové, nabízíme zde nejrůznější témata (cestování,
móda, nevšední sporty,zajímavé rady včetně nákupního
košíku a etikety).
V poledne u nás vysílá Jan Rosák hodinovou talkshow
Tandem a zve si rovněž zajímavé hosty. Po 13. hodině
začínají na Severu písničky na přání s Mírou Tartárkem a je
na Vás, co si hudebně objednáte. Ve 14 hodin startuje
odpolední vysílání s Ivetou Kalátovou, která má pro vás
denně reportáže z Liberecka, Jablonecka nebo Českolipska.
Zajímavé kulturní tipy, o čem se zítra dočtete v novinách,
humorná scénka nebo Chuťovky, a to není všechno. Po 16.
hodině vysíláme druhé písničky na přání a podvečerem vás
provede David Hamr. Vždy v úterý a ve čtvrtek po půl šesté
nabízíme tzv. pracovní poradnu. Hezké dny s Českým
rozhlasem SEVER.
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Kvìta Fialová
a Naïa Konvalinková

Šibřinky
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V pondělí 19. března se nám začala opět po roce líhnout mláďata agam vousatých (P. vitticeps). Samice snesla celkem dvacet tři vajec
již 12. ledna. Přesunuli jsme je do inkubátoru a nechali inkubovat. K dnešnímu dni (22. 3. 2012) máme již čtyři zcela vylíhlá mláďata a
zbytek se již dere ven z vajíčka. Velikost agam je v současné době asi 5 cm, ale během několika málo měsíců několika násobně vyrostou ,
a to až do délky 60 - 70 cm.
Nejedná se o první letošní odchov. Již před čtrnácti dny se nám vylíhli dva gekončíci noční (E. macularius) a na další čtyři ještě čekáme.
Chtěl bych ještě podotknout, že pro náš kroužek je to veliký úspěch z toho důvodu, že neinkubujeme v profesionálním inkubátoru, ale
v podomácku vyrobených inkubátorech. Přesto bych chtěl poděkovat Tomášovi Hájkovi, který nám jeden zapůjčil, abychom byli schopni
všechna vajíčka umístit.
Pavel Urban - lektor teraristického kroužku

PRODÁM zahrádku s chatkou ve Višňovce. Informace o prodeji na tel.: 602 388 169.
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