Rok s rokem se sešel a další ročník jarního pochodu VÝHLEDY se uskutečnil v sobotu
21. dubna 2012. Jak se již stalo zvykem, opět ho uspořádal KČT Chrastava spolu
s osadním výborem ve Vítkově. Odcházelo se z náměstí v půl deváté. Počasí nám
neuvěřitelně přálo a na Výhledech se sešlo kolem 280 účastníků, což je zatím rekordní
účast. Každý obdržel na památku pohlednici s razítkem. O bezchybné občerstvení a oheň
se jako vždy postarali Vítkováci a patří jim za to obrovský dík. Tento velký počet účastníků
vyvolal na místě debatu o úpravě vrcholového prostoru. Bylo domluveno, že se tak stane
ještě v tomto roce. Letos se jednalo o akci mezinárodní, neboť dorazili nejen turisté
z Libereckého kraje, ale i z Německa a Polska a také cyklisté ze Žitavy a členové
historického spolku z Bogatynie. V jedenáct hodin začalo u informativní tabule a
triangulačního kamene setkání představitelů
měst Trojzemí, kteří rokovali o výstavbě
rozhledny a singltreku na vrcholku Výhledů.
Za Chrastavu se dostavil starosta Ing.
Michael Canov a místostarostka Zita
Václavíková. Za Hrádek nad Nisou Bc. Martin Půta a za Polsko náměstek bogatynského
primátora Jerzy Stachyra. Atmosféra na vrcholku byla jedinečná a neopakovatelná.
Byl již stanoven datum dalšího výšlapu v příštím roce a sice na 20. dubna 2013. Tímto jste
srdečně zváni!
Jan Horáček, Jitka Marxová
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V pátek 30. března 2012 byla
slavnostně otevřena nová ordinace
pana MUDr. Aldeeba Muhanada.
Přítomen byl samozřejmě i starosta
města Ing. Michael Canov, který se
stal zároveň prvním pacientem
usedajícím do zubařského křesla, ve
kterém následně přišel o zub.
Vzácným hostem byl také starosta
Nové Vsi pan Jaroslav Müller. Jelikož
lidé z Nové Vsi také dojíždějí
k chrastavským stomatologům, je
nová posila vítána i tam (stejně je to
také v Bílém Kostele nad Nisou).
Opět tedy máme v Chrastavě tři
zubní lékaře, kteří lépe pokryjí přes
8 000 občanů (Chrastava, Bílý Kostel
nad Nisou a Nová Ves).
Ordinovat se oficiálně začalo dne
2. 4. 2012 v ordinaci po paní MUDr.
Janě Vlkové. Objednávat se je
možné na tel. čísle 773 300 098.
Přejeme panu doktorovi mnoho
spokojených pacientů a mnoho
dalších úspěchů.
Bc. Pavel Urban
- vedoucí Společenského klubu
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Liberecký kraj navzdory všem svým dosavadním
záměrům a slibům svoji oficiální dopravní prioritu č. 1
přeložku II/592 nezařadil do seznamu žádostí
z poslední výzvy operačního programu z Evropské unie
na období 2007-2013 (přesněji řečeno její zbývající III.
etapu). A to přesto, že jak ze strany města Chrastava
(výkupy v řádu cca 5 mil. Kč a připravenost na úhradu
tzv. neuznatelných nákladů, tj. chodníků), tak ze strany
Povodí Labe, bylo vše připraveno. A dodnes nás o
tomto svém kroku oficiálně neinformoval (tím méně o
tom, jak plánuje, že se tato situace v budoucnu zhojí).
Počínání kraje je o to nepochopitelnější, že dotace,
které Liberecký kraj získal v rámci dvou prvních dvou
etap, byly navázány na dodělání celého díla,
tj. i etapy třetí, a pokud by třetí etapa zůstala
trvale nedodělaná, znamenalo by to pro kraj
dle mého názoru povinnost dosud obdržené
dotace vrátit. A i město Chrastava by se
v takovém případě přihlásilo u Libereckého
kraje o vzniklou škodu. Věřím však, že
k tomuto černému scénáři nebude muset
dojít a akce, byť v dlouhodobém horizontu,
dokončena bude.
Možnosti, jak celé dílo dokončit, jsou nyní
v podstatě dvě. První je, že bude pro kraje
vyhlášena výzva i v novém operačním
programu 2014 – 2020 (což není vůbec jisté,
v současnosti to nechce vláda povolit), a
druhou, že bude akce dokončena
z některých českých dotačních programů.
Každopádně to je úkol již pro nové krajské
vedení v čele s novým hejtmanem
(hejtmankou).
V Chrastavě dne 26. března 2012
Ing. Michael Canov,
starosta města Chrastava
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Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vás pozvat na devadesátý šestý „Večer se starostou“
na téma „Policie České republiky v Chrastavě “.
Pozvání přijali plukovník Mgr. Pavel Finkous, vedoucí územního odboru
vnější služby Policie ČR Liberec a velitel obvodního oddělení PČR v
Chrastavě npor. Bc. Tomáš Dostál.
Odborným garantem večera je velitel městské policie pan Alan Grebson.
Setkání se koná ve středu 16. května 2012 od 17:00
v malé zasedací místnosti na radnici.
Těším se na Vaši účast.

Rada města na své schůzi projednala a usnesla se mimo jiné takto:
- vzala na vědomí
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

Rada města na své schůzi projednala a usnesla se mimo jiné takto:
- schválila
dodatek č. 1, čj. N/19/2012, ke smlouvě o nájmu pozemku čj.
N/03/2008, kterou uzavřelo město Chrastava a pan Zdeněk Dlabola
- schválila
záměr pronajmout poz. p. č. 147 o výměře 338 m2 – zahrada, poz.
p. č. 148 - o výměře 524 m2 – zahrada a poz. p. 157 o výměře
1356 m2 – ostatní plocha, vše k. ú. Chrastava I, za účelem zřízení
manipulační plochy a sekání trávy
- schválila
1. v návaznosti na své usnesení 2011/04/V ost. 3 ze dne 14.3. 2011
návrh smlouvy o zřízení věcného břemene čj. VB/06/2012 ve
prospěch paní Vladimíry Malinové, jímž dojde k zajištění strpění
umístění, zřízení a provozování vodovodní přípojky pro stavbu „RD
na st.p.č. 1014 a poz. p. č. 1068/15 v k. ú. Chrastava I“, za cenu ve
výši 600,- Kč vč. DPH a náklady spojené se zřízením věcného
břemene
2. v návaznosti na své usnesení 2011/04/V odst. 2 ze dne 14.3.
2011 návrh smlouvy o zřízení věcného břemene čj. VB/07/2012 ve
prospěch Severočeské vodárenské společnosti a. s., jímž dojde k
zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby „Vodovodní
řad PE DN 90“, za cenu ve výši 2.670,- Kč vč. DPH a náklady
spojené se zřízením věcného břemene
- schválila
1. zřízení věcného břemene na poz. p. č. 691/4, 661/14, 691/2,
117/2, 117/1, 661/9 a st. p. č. 99/2, vše k. ú. Dolní Vítkov ve
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., jímž dojde k
zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby „
Vrchního vedení NN vč. podpěrných bodů“, za cenu ve výši do
100 bm 10.000- Kč + DPH a nad 100 bm za každý další bm
100,- Kč + DPH, vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o

Ing. Michael C a n o v, starosta

- schválila
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

zřízení věcného břemene čj. SBS/05/2012
zřízení věcného břemene na poz. p. č. 365/1 a 366/1, vše k. ú.
Chrastava I ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.,
jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování
stavby „Lbc,Chrastava, p. č. p. 365/1,366/1, kab. smyč.pro 2
OM“, za cenu ve výši 4.000- Kč + DPH, vč. návrhu smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj. SBS/06/2012;
3. zřízení věcného břemene na poz. p. č. 1464 v k. ú. Horní
Chrastava ve prospěch společnosti RWE GasNet, s. r. o, jímž
dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování
stavby „STL plynovodní přípojka pro RD na poz.p.č.. 965/1 v k.
ú. Horní Chrastava“ (investor pan Poloprutský), za cenu ve
výši 500,- Kč + DPH, vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene čj. SBS/07/2012
4. zřízení věcného břemene na poz. p. č. 1464 a 966 v k. ú.
Horní Chrastava ve prospěch pana Bohumíra Poloprutského,
jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování
stavby „Vodovodní přípojky pro RD na poz.p.č. 965/1 v k.ú.
Horní Chrastava“, za cenu ve výši 500,- Kč + DPH, vč. návrhu
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj.
SBS/08/2012
5. dodatek č. 1, čj. SBS/09/2012, ke smlouvě čj. SBS/26/2011,
kterou uzavřelo Město Chrastava a Severočeská vodárenská
společnost
- vzala na vědomí
zprávu o nabídce společnosti DIMATEX CS, spol. s r. o., Stará 24,
463 03 Stráž nad Nisou, IČ 43224245 na sběr nepotřebného textilu
a párové obuvi
- schválila
návrh smlouvy o spolupráci za účelem sběru a převzetí textilu a
párové obuvi se zhotovitelem DIMATEX CS, spol. s r.o., Stará 24,

2.
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- schválila
zadání veřejné zakázky „Město Chrastava – údržba městské
zeleně“ spolu s návrhem na jmenování komise pro otevírání obálek
a hodnocení nabídek
- schválila
hodnocení a zadání akce „Chrastava – zpracování pasportu
kanalizací“ na základě Protokolu o posouzení a hodnocení nabídek,
v souladu s § 6 a §12 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a se Směrnicí Rady
města Chrastava č. 1/2012, o zadávání veřejných zakázek, a
přidělila zakázku Ing. Radku Zahradníkovi, U Černého dolu 575/4,
460 01 Liberec 4, IČ 86822136
- schválila
návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem Ing. Radkem Zahradníkem,
U Černého dolu 575/4, 460 01 Liberec 4, IČ 86822136 na
zpracování pasportu kanalizací v rámci realizace akce „Chrastava –
zpracování pasportu kanalizací“
- schválila
na základě důvodové zprávy návrh dodatku č. 6 ke smlouvě o
svozu komunálního odpadu ve městě Chrastavě s AVE komunální
služby s. r. o., Žitavského 496, 156 00 Praha 5 Zbraslav, IČ
60491736
- schválila
na základě žádosti darovací smlouvu DR/3/2012 – finanční dar TJ
SOKOL Chrastava, IČ 44223927, zastoupený starostkou Ivou
Leškovou
- schválila
smlouvu o dodávkách nových verzí systému Gramis s Ing.
Václavem Lepšem, Boženy Němcové 488, České Meziříčí a
pověřila starostu jejím podpisem (příloha č. 13 k originálu usnesení)
- schválila
na základě zákona č. 561/2004 Sb, § 23 odst. 5, o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a dle
zákona č. 128/2000 Sb. § 102 odst. 2b, o obcích, ve znění
pozdějších předpisů - udělení výjimky z nejvyššího počtu dětí ve
třídě - navýšení do počtu 4 dětí v běžné třídě Mateřské školy
Chrastava, Revoluční 488 – příspěvková organizace (budova MŠ v
Nádražní ulici a Luční ulici).
- schválila

v souladu s § 31, odst. 1, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, odpisové plány zřízených příspěvkových organizací na
rok 2012
a) Základní škola Chrastava, náměstí 1. máje 228, okres
Liberec, příspěvková organizace, IČ 72741643
b) Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69,
příspěvková organizace, IČ 72741724
c) Mateřská škola, Chrastava, Revoluční 488, příspěvková
organizace, IČ 72741881
a) Školní jídelna Chrastava, Turpišova 343, okres Liberec,
příspěvková organizace, IČ 69411123
- rozhodla
o vypořádání zlepšeného výsledku hospodaření zřízených PO za
rok 2011 dle přílohy
- vzala na vědomí
zápis č. 2012/5 z jednání bytové a sociální komise ze dne 19. 3.
2012
- rozhodla
-o uzavření smlouvy o poskytnutém přístřeší v zařízení azylového
typu panu Lubomíru Mistrovi
-o uzavření smlouvy o poskytnutém přístřeší v zařízení azylového
typu panu Jiřímu Augustovi
-o uzavření smlouvy o poskytnutém přístřeší v zařízení azylového
typu paní Emílii Berkyové
-o uzavření smlouvy o poskytnutém přístřeší v zařízení azylového
typu panu Janu Doupovcovi
- rozhodla
o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu paní Luďce Skálové
- rozhodla
o uzavření smlouvy o nájmu bytu paní Luďce Skálové
- rozhodla
o uzavření smlouvy o nájmu bytu panu Luboši Zavadilovi
- rozhodla
snížit nájemné u bytu č. 11, Turpišova ulice č. p. 241, Chrastava o
15 % do doby odstranění závad v souladu se zákonem č. 40/1964
Sb., občanský zákoník, dle § 698 (plíseň v bytě)
- neschválila
nabídku Rádia Dobrý den, Papírová 537, 460 01 Liberec

Na tomto svém zasedání zastupitelstvo města mimo jiné projednalo
a usneslo se takto:
- schválilo
členy komise pro otevírání obálek při prodeji části podílu města
Chrastava v MBD Chrastava: Mgr. Oldřich Němec, Miloslav Pilař,
Pavel Pěch
- schválilo
převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu
Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 5 v domě
č. p. 249, Loudátova ul., k. ú. Chrastava I, za minimální cenu
570.631,- Kč v souladu Podmínkami pro prodej částí podílu města
Chrastavy v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně
souvisejících práv a povinností k volným bytům bez nájemního
vztahu t a k t o:
nejvyšší nabídce paní Anně Zbořilové, za cenu 611.555,- Kč vč.
návrhu smlouvy o převodu části členského podílu vč. práv a
povinností v MBDCH Chrastava čj. K/03/2012
- schválilo
v návaznosti na své usnesení čj. 2011/02/V odst. 2 ze dne 7. února
2011 prodej dle geometrického plánu čz. 229-168/2011 pozemkové
parcely č. 115/3 o výměře 408 m2 – ostatní plocha v k.ú. Horní
Vítkov, do vlastnictví paní Zuzany Balcarové, za cenu 20.400,- Kč a
náklady spojené s prodejem, vč. návrhu kupní smlouvy čj.
K/05/2012
- schválilo
1. v návaznosti na své usnesení čj. 2011/06/XVII odst. 3 ze dne
27. června 2011 prodej dle geometrického plánu čz. 790226/2011 pozemkové parcely č. 1295/1 o výměře 333 m2 –
trvalý travní porost v k.ú.Chrastava I, do vlastnictví manželů
Moniky a Milana Janovských, za cenu 33.300,- Kč a náklady
spojené s prodejem, vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/04/2012

2.

v návaznosti na své usnesení čj. 2010/07/VIII odst. 2 ze dne
13. prosince 2010 směnu dle geometrického plánu č. 51767/2010 pozemkové parcely č. 1441/2 o výměře 216 m2 ostatní plocha v k.ú. Horní Chrastava, která je ve vlastnictví
města, za pozemkovou parcelu č. 880/5 o výměře 345 m2 –
trvalý travní porost v k. ú. Horní Chrastava, které je ve
vlastnictví paní Evy Jiránkové, za rozdíl cen směňovaných
pozemků ve výši 11.500,- Kč, jenž uhradí město, vč. návrhu
směnné smlouvy čj. K/06/2012
3. v návaznosti na své usnesení čj. 2011/09/V odst. 7 ze dne 12.
prosince 2011 směnu dle geometrického plánu č. 239250/2011 pozemkové parcely č. 7/4 o výměře 47 m2 - trvalý
travní porost a č. 7/5 o výměře 49 m2 - trvalý travní porost, vše
k. ú. Dolní Vítkov, které jsou ve vlastnictví města, za
pozemkovou parcelu č. 3/3 o výměře 102 m2 – trvalý travní
porost v k.ú. Dolní Vítkov, které je ve vlastnictví manželů Květy
a Josefa Hlavsových, vč. návrhu směnné smlouvy čj.
K/07/2012
- schválilo
nabytí (darování) pozemkové parcely č. 1386/5 o výměře 704 m2 ostatní plocha a pozemkové parcely č. 1391/6 o výměře 583 m2 –
ostatní plocha, vše k.ú. Chrastava I, z vlastnictví Libereckého kraje
do vlastnictví města, vč. návrhu darovací smlouvy čj. D/06/2012
- schválilo
z důvodu probíhajícího úsilí o vydání kolaudačního souhlasu
veřejně prospěšné stavby Libereckého kraje: „Chrastava, dopravní
řešení v centru města – přeložka silnice II/592“ – II. etapa koupi dle
geometrického plánu č. z. 796-120/2011 pozemkové parcely č. 67/3
o výměře 2 m2 – ostatní plocha a pozemkové parcely č. 69/3 o
výměře 3 m2 – ostatní plocha, vše k.ú. Chrastava I, které jsou ve
vlastnictví paní Hedviky Třešňákové a paní Evy Javůrkové, za cenu
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10.000,- Kč a náklady spojené s koupí (2000,- Kč/m2, tj. stejné
podmínky jako měli ostatní vlastníci pozemků u II. etapy přeložky),
vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/08/2012
- schválilo
1. v návaznosti na své usnesení čj. 2009/01/VIII odst. 1 ze dne 1 ze
dne 2. února 2009 prodej části pozemkové parcely č. 965/3 o
výměře cca 312 m2 – trvalý travní poros, a části pozemkové
parcely č. 948/1 o cca výměře 990 m2 – zahrada, vše k. ú. Horní
Chrastava, do vlastnictví pana Radima Zatočila, za cenu 350,- Kč/
m2 a náklady spojené s prodejem
2. v návaznosti na své usnesení čj. 2011/09/V odst. 8 ze dne 12.
prosince 2011 prodej části pozemkové parcely č. 1112/1 o výměře
cca 600 m2 – ostatní plocha v k.ú. Horní Vítkov, do vlastnictví
JUDr. Ivy Fialové-Ištvánkové, za cenu 50,- Kč/m2 a náklady
spojené s prodejem
3. v návaznosti na své usnesení čj. 2011/09/V odst. 6 ze dne 12.
prosince 2011 prodej části pozemkové parcely č. 720/1 o výměře
cca 50 m2 – ostatní plocha v k. ú. Andělská Hora u Chrastavy, do
vlastnictví paní Petry Pradeové, za cenu 60,- Kč/ m2 a náklady
spojené s prodejem
4. v návaznosti na své usnesení čj. 2011/09/V odst. 4 ze dne 12.
prosince 2011 prodej části pozemkové parcely č. 60/6 o výměře
cca 580 m2 – zahrada v k. ú.Chrastava I, do vlastnictví manželů
Šárky a Tomáše Valentových, za cenu 300,- Kč/ m2 a náklady
spojené s prodejem
5. v návaznosti na své usnesení čj. 2011/09/V odst. 4 ze dne 12.
prosince 2011 prodej části pozemkové parcely č. 60/6 o výměře
cca 33 m2 – zahrada v k.ú.Chrastava I, do vlastnictví pana Martina
Hrušky, za cenu 300,- Kč/ m2 a náklady spojené s prodejem
- schválilo
1. v návaznosti na své usnesení čj. 2011/09/VI ze dne 12.
prosince 2011 prodej části pozemkové parcely č. 688/1 o
výměře cca 170 m2 – ostatní plocha v k.ú. Dolní Chrastava,
do vlastnictví manželů Markéty a Martina Sochorových, za
cenu 150,- Kč/ m2 a náklady spojené s prodejem;
2. v návaznosti na své usnesení čj. 2011/09/VI ze dne 12.
prosince 2011 prodej části pozemkové parcely č. 688/1 o
výměře cca 30 m2 – ostatní plocha v k.ú. Dolní Chrastava, do
vlastnictví Ing. Petry Hoblíkové, za cenu 150,- Kč/ m2 a
náklady spojené s prodejem
- schválilo
nabytí pozemkové parcely č. 618/3 o výměře 83 m2 - zahrada,
pozemkové parcely č. 316//11 o výměře 186 m2 - zahrada, vše k.ú.
Chrastava I a pozemkové parcely č. 219/1 o výměře 59 m2 zahrada v k.ú. Dolní Chrastava z vlastnictví České republiky, PF
ČR do vlastnictví města
- schválilo
1. záměr prodat pozemkovou parcelu č. 16/4 o výměře 7 m2 –
ostatní plocha, v k.ú. Chrastava II a pozemkovou parcelu č.
323/11 o výměře 95 m2 – trvalý travní porost, v k.ú. Andělská
Hora u Chrastavy (přístup na pozemek ve vlastnictví žadatele);
2. záměr prodat pozemkovou parcelu č. 35/3 o výměře 20 m2 –
trvalý travní porost v k.ú. Horní Vítkov
- schválilo
záměr směnit část pozemkové parcely č. 720/1 o výměře cca 40
m2 – ostatní plocha, která je ve vlastnictví města za část

pozemkové parcely č. 110 o výměře cca 6 m2 – ostatní plocha, a
část pozemkové parcely č. 720/5 o výměře cca 15 m2 – trvalý
travní porost, vše k.ú. Andělská Hora u
Chrastavy, které jsou ve vlastnictví manželů Jitky a Romana
Vyskočilových (pro zřízení zahrady);
- schválilo
návrh 1. změny rozpočtu a investičního plánu na r. 2012
- schválilo
v souladu se schválenou 1. změnou rozpočtu na rok 2012 darovací
smlouvu DR/5/2012 – poskytnutí finančního daru Římskokatolické
farnosti Chrastava, Vrchlického 328/81, Liberec14, IČ 467 49 250
ve výši 50.000,- Kč
- schválilo
na základě žádosti a v souladu se schválenou 1. změnou rozpočtu
na rok 2012 darovací smlouvu DR/4/2012 – poskytnutí finančního
daru Oblastní charitě Liberec, Uhlířská 424/7, Liberec, IČ 265 206
99 ve výši 50.000,-- Kč
- schválilo
na základě žádosti a v souladu se schváleným rozpočtem na rok
2012 poskytnutí neinvestiční účelové dotace TJ Spartak Chrastava,
Turpišova 292, 463 31 Chrastava, IČ 46744657
- schválilo
aktualizaci Přílohy č. 1 ke zřizovací listině – vymezení majetku ve
vlastnictví města Chrastava (DHM pořízený po povodni), který se
předává k hospodaření příspěvkové organizaci Mateřská škola,
Chrastava, Revoluční 488, 463 31 Chrastava, IČ 72741881
- schválilo
smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. OLP/395/2012 od
Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 na projekt „
Obnova mostu M3, Vítkovská ulice, včetně navazující komunikace“,
pod podmínkou u v závěru důvodové zprávy
- vzalo na vědomí
1. žádost pana Bui Duy Hai ze dne 1. 2. 2012 o sdělení stanoviska
Města Chrastava k jím plánované nástavbě 24 bytů na sídlišti
Střelecký Vrch 537, následné kategoricky zásadně nesouhlasné
stanovisko Města uvedené ve vyjádření starosty města pod č.j.
13/2012 ze dne 7. 3. 2012 a následně podaný odpor žadatele ze
dne 20. 3. 2012
2. potvrdilo
stanovisko města uvedené ve vyjádření starosty pod č.j. 13/2012 ze
dne 7. 3. 2012
- vzalo na vědomí petici občanů Andělské Hory pro zachování
požární nádrže v Andělské Hoře doručenou dne 5. 3. 2012
- konstatovalo, že uvedená petice splňuje všechny náležitosti zák.
č. 85/1990 Sb., o právu petičním, v platném znění
- pověřilo starostu města a tajemníka MěÚ, aby vzhledem k tomu,
že petici podepsalo více než 60 % dospělých obyvatel Andělské
Hory, učinili kroky vedoucí k naplnění uvedené petice
- schválilo
rozdělení grantu města Chrastavy pro rok 2012 na podporu rozvoje
sportovní, kulturní, spolkové činnosti a cestovního ruchu
- vzalo na vědomí
změnu plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru na 1. pololetí
roku 2012 - doplnění o bod "Kontrola hospodaření Společenského
klubu - příjmy, výdaje"

Vzhledem k trvale neuspokojivému stavu Eichstättských schodů, kdy dochází po každé zimě
k nutnosti oprav poškozených míst, jsme zahrnuli celkovou opravu této důležité spojnice mezi
sídlištěm na Střeleckém Vrchu a spodní částí města do plánovaných oprav. Vzhledem k charakteru
oprav bude celá akce koordinována se správci sítí v blízkém okolí, zejména s firmou VE a RWE,
správci teplovodního vedení, resp. plynovodu, kteří by se na akci finančně podíleli, a omezilo by se
tím riziko stavebních zásahů do opravených schodů v případě havárie.
V současné době je reálný termín oprav v roce 2013, aby každý z dotčených subjektů mohl akci
investičně a finančně zahrnout do svých plánů.
Z těchto výše uvedených důvodů letos proběhne pouze běžná oprava nejhorších poškozených
úseků, aby byla zajištěna bezpečnost chodců.
Současně při této příležitosti bych rád připomenul smutnou skutečnost a tou je neustálý problém
vandalismu, se kterým se potýkáme v celé Chrastavě, zde konkrétně především na altánku, který
je v horní části Eichsttätských schodů a kde dochází k jeho neustálému poškozování a devastaci.
Následné opravy zatěžují rozpočet města a peníze pak chybějí jinde, na jistě potřebnějších
místech.
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Pokud budete svědkem poškozování majetku města, neváhejte se obrátit na městskou policii
(tel.: 482 363 824 / 823, příp. 603 941 561), nebo státní policii (485 143 092). Vandalové ničí
majetek nás všech!
Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM MěÚ Chrastava
FOTO vpravo: Altánek na Eichstättské cestě, poničený vandaly.

Rada města schválila rozšíření sběru tříděného odpadu o textil. Bílé kontejnery budou umístěny
k nádobám na plast, sklo, papír a nápojové kartony. Vyváženy budou firmou DIMATEX CS, spol. s r.o.
a to dle potřeby a bezplatně. 4 stanoviště budou umístěny v lokalitách:
1.
2.
3.
4.

Střelecký Vrch – vjezd
Turpišova ul. – před jídelnou
křižovatka ulic Andělohorská a Ještědská
Bílokostelecká ul. – u DPS

ANO
čisté a suché textilie (i poškozené) a nositelné párované boty v zavázaných nebo zauzlovaných
pytlích nebo taškách. Volně vhazované textilie se mohou při vybírání kontejneru znehodnotit.
NE
znečištěné a mokré textilie, syntetické materiály, nepárovaná a poškozená obuv, koberce, matrace,
spací pytle, molitan, stany apod.

ANO
Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících
a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD
disků a další výrobky z plastů.
Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.
NE
Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných
nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky

ANO
Hodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly , cokoliv z lepenky, nebo knihy.
Obálky s fóliovými okýnky sem můžete také vhazovat, zpracovatelé si s tím umí poradit. Bublinkové obálky
vhazujeme pouze bez plastového vnitřku! Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Ty se během
zpracování samy oddělí.
NE
Do modrého kontejneru nepatří uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály
nelze už nadále recyklovat. Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír,
ale do popelnice.

ANO
Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat jakékoliv sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin. Patří sem také tabulové sklo z oken a ze dveří.
Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit!
Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý kontejner, vhazujeme do bílého čiré sklo a do zeleného sklo barevné.
NE
Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo,
zlacená a pokovovaná skla. Vratné zálohované sklo patří zpět do obchodu.
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ANO
Kontejner na nápojové kartony nemusí být nutně celý oranžový, důležité je opět označení sbírané komodity
oranžovou nálepkou na kontejneru. Pokud najdete oranžovou nálepku pak sem patří krabice od džusů, vína,
mléka a mléčných výrobků, které je potřeba před vhozením do kontejneru řádně sešlápnout.
NE
Nepatří sem „měkké" sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové
kartony silně znečištěné zbytky potravin.

Třídění a následné zpracování odpadu má pozitivní vliv na životní prostředí. Zmenšuje se objem komunálního odpadu, který v lepším
případě končí ve spalovně nebo na skládce, v horším případě kolem nás.
Zuzana Vojtíšková, referent ORM MěÚ

PREVENTIVNÍ ČINNOST MĚSTSKÉ POLICIE
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
- kontroly parkování na celém katastru obce
- zjišťování a nahlašování zjištěných závad na komunikacích, majetku obce, soukromém majetku apod.
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- 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 na kole a pěšky
Další činnost
- Šetření v ul. Liberecká ohledně volně pobíhajících psů, močících na vchodové dveře panelového domu u čp. 606
Spolupráce s SDH Chrastava při demolici střechy domu v ul. Hřbitovní – uzávěra komunikace, usměrňování dopravy
Zajištěno zabezpečení bývalé vodárny v ul. Liberecká – vyrozuměn majitel, vchod zajištěn, zazděn
Provedeno šetření ohledně pohybu osob podezřelých z krádeže kovu v ul. Sportovní v blízkosti fotbalového hřiště – nejednalo se
o přestupkové jednání
Přijato oznámení ohledně nálezu černé skládky, skládka se nacházela na katastru obce Václavce – předáno MP Hrádek nad
Nisou
Nahlášení závad referentu MSO – 2x
Dopadení pachatele krádeže železného zábradlí v ul. Družstevní – vyřešeno blokově
Odchyt zvířat
Počet mrtvých zvířat :
Počet odchycených zvířat :
Počet předaných zvířat majiteli :
Odvoz do útulku MVDr. K.Tvrzníkové :
Odvoz do útulku Azyl pes Krásný Les :

0
5x
1x
2x
2x

Spolupráce s OOPčr Chrastava
- spolupráce s hlídkou PČR při prověření údajného požáru v ul. Alšova čp. 165, oznámení se nezakládalo na pravdě, následné šetření ve
spolupráci s hlídkou v Johny baru, kde se měla nacházet oznamovatelka, dále v šetření PČr
- spolupráce při zajištění osoby v podnapilém stavu, verbálně napadající svou družku, rovněž vyhrožováno fyzickou likvidací v ul.
Družstevní, Chrastava (26. 3.)
- opakované namátkové DBA se zaměřením na dodržování zákazových značek a řidiče jezdící pod vlivem alkoholu
str. Mojmír Boch

Dubnová výstava v Městské galerii byla zahájena vernisáží v úterý 3. 4. 2012. Přítomné hosty přivítal vedoucí Společenského klubu
Pavel Urban a poté se slova ujala místostarostka Zita Václavíková. Autorkou vystavovaných výtvarných děl je Jana Serafínová z Liberce.
Narodila se v roce 1943 v Praze a v Novém Boru se vyučila malířkou skla. Olejomalbám se naplno věnuje až několik posledních let, do té
doby si kreslila jen tužkou do šuplíku. K šedesátým narozeninám dostala dárkem
barvy a malování se stalo jejím největším koníčkem. Svými olejomalbami vyjadřuje
vnitřní pocity, vize, touhy, sny či okamžité nápady. Jedná se o její první autorskou
výstavu, kterou doplnila malovanými kameny a korálkovými stromky, a všechna díla
jsou k prodeji.
Tak jako každý rok na Velikonoce i letos si můžete udělat radost zakoupením
velikonočních výrobků klientů Oblastní charity Liberec, kterou na vernisáži
zastupovala paní ředitelka Marie Jandíková. Jedná se o azylové domy pro matky
s dětmi v tísni – Dům sv. Anny a sv. Moniky a Dům pokojného stáří sv. Vavřince
v Chrastavě. O instalaci se postarala paní Květa Zedková. Ručně malovaná vajíčka
a malé obrázky Chrastavy nabízí Blanka Klímová ze Švédska.
Na květen připravujeme výstavu prací žáků výtvarného kroužku
ZUŠ Liberec, pobočky Chrastava
pod
vedením
učitelky Ivany Vykypělové.
Jitka Marxová
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Již potřetí se konaly „Velikonoční tvůrčí dílničky“ pro děti a jejich
rodiče. Uspořádal je Společenský klub tentokrát ve spolupráci s
Dámským klubem na Velký pátek 6. dubna 2012. Bohužel počasí
nám nedovolilo velikonoční hrátky uskutečnit venku u kina, tak se
konaly naproti v CVA.
Hrála nám hudba a bylo nám příjemně. Velikonoční vejce
symbolizují životní sílu a alespoň jedno by mělo být červené. Děti s
maminkami si mohly vyzkoušet barvení vajíček pomocí krepáku a
vody, obalování v máku či kokosu, malování voskem, zdobení
perníčků. Vyrobily si zvířátka z vlnitého papíru nebo vlastní
magnetku. Jelikož se sešly děti všech věkových kategorií, malé si
mohly vybarvovat vajíčka nebo zvířátka na čtvrtkách. Na dalším

stanovišti děcka vytvářela papírové kytičky, velikonoční ozdoby,
zápichy nebo vajíčka zdobila ubrouskovou technikou. Samozřejmě
se pletly i pomlázky – jeden ze symbolů velikonoc. To se nejvíce
líbilo tatínkům.
Pro maminky byly připraveny recepty na pečení beránků,
bochánků a jidášů. Vše, co děti vytvořily, si mohly odnést domů a
pochlubit se svojí šikovností. U každé „dílničky“ jsme malé i velké
šikulky odměnili sladkostmi. Vyhlásili jsme soutěž o nejkrásnější
vajíčko a na konci velikonočního vyrábění jsme tři nejlepší
vyhodnotili a autory odměnili. Předvelikonoční odpoledne se
vydařilo a všem se nám líbilo.
Jitka Marxová

Stejně, jako v předchozích letech se i letošní rok předávaly, u
příležitosti Dne učitelů, plakety Jana Ámose Komenského. Přesto,
že se mezinárodní den učitelů slaví 5. října, v České republice
připadá na 28. března, kdy je výročí narození předního českého a
celosvětově uznávaného pedagoga Jana Ámose Komenského (28.
3. 1592 – 15. 11. 1670).
Jako v předchozích letech, vybrala i tento rok rada města tři
významné pedagogické osobnosti, které ocenila plaketami. O
úvodní slovo a předávání se postarali již tradičně pan starosta Ing.
Michael Canov a paní místostarostka Zita Václavíková.

spojí právě s panem Žákem. Svůj proslov přednesl, jak jinak, než
ve verších.
Všem učitelům přejeme hodně osobních i pracovních úspěchů
do budoucího života.
Bc. Pavel Urban – vedoucí Společenského klubu

První oceněnou se stala ředitelka Mateřské školy v Chrastavě
paní Bc. Helena Hochmanová, která přebrala plaketu za
dlouholetou práci v předškolním zařízení a za aktivní vedení a práci
při znovuzprovoznění budovy MŠ v Nádražní ulici po povodni 2010.
Číslovka 28 nebyla pouze datem předávání těchto ocenění,
stejné číslo bylo osudné i dalšímu oceněnému. Právě 28 let pracuje
na Základní škole v Chrastavě paní RNDr. Irena Lejsková, která
získala plaketu za aktivní práci ve školství a prezentaci školy a
města.
Za celoživotní činnost ve školství získal ocenění pan Mgr. Ivan
Žák, ve své pedagogické činnosti proslul hlavně poezií. Dalo by se
říct, že pokud se v Chrastavě řekne „poezie“, každý si toto slovo

RNDr. Irena Lejsková
Co považujete za svůj největší pracovní úspěch?
Jsem ráda, že se kromě práce se žáky mohu ve vedení školy podílet na chodu školy a budování kvalitního pedagogického sboru. Za
úspěch považuji především dobré vztahy v našem učitelském sboru i vztahy mezi učiteli a vedením založené na vzájemné důvěře a
podpoře.
Mám radost i z toho, že se nám podařilo navázat spolupráci se školou v partnerském městě Eichstätt a už deset let pořádáme pravidelné
výměnné pobyty našich a německých žáků, které se vždy setkávají s kladným ohlasem.
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Jste spokojena se současnou propagací školy?
Informovanost veřejnosti a propagace školy jsou v dnešní době
důležitou součástí naší práce. Škola má kvalitně zpracované
webové stránky, přispíváme do Chrastavských listů, pořizujeme
fotografie a záznamy z našich školních akcí. Uvědomujeme si
však, že máme stále co zlepšovat. Proto bychom rádi rozšířili
spolupráci se Společenským klubem a využili možnost natáčení
krátkých dokumentů z některých zajímavých akcí školy.

Bc. Helena Hochmanová
Jaké jsou Vaše pocity z ocenění?
Byla jsem velmi překvapená a dojatá, samozřejmě mám z
ocenění velkou radost. Plakety J. Á. Komenského si velmi vážím
a beru ho zároveň jako ocenění všech pedagogů v celé mateřské
škole.
Získala jste mimojiné také ocenění za znovuzprovoznění MŠ
v Nádražní ulici po povodni. Uvažujete dnes, když se situace
zklidnila, o dalším rozvoji MŠ v Chrastavě?
Další rozvoj MŠ v Chrastavě je potřeba, zejména rekonstrukci
celé budovy potřebuje MŠ Sluníčko v Revoluční ulici. MŠ Motýlek
by potřebovala dokončit výměnu oken, MŠ Pastelka by
potřebovala rekonstruovat topení. To vše je však vázáno na
nemalé finanční prostředky, proto ve spolupráci s MÚ hledáme
stále cesty k financování těchto oprav.
Co považujete za Váš největší úspěch během své praxe?
Během své dlouhé praxe jsem zažila mnoho drobných úspěchů
ale i nezdarů. Ale práci, kterou mám, dělám velmi ráda. Mám
kolem sebe kolektiv schopných a profesionálně vyspělých
kolegyň, takže výsledky mé práce jsou zároveň výsledky
spolupráce celého kolektivu. Mohu říct, že našim největším
úspěchem je vytvoření a fungování právního subjektu složeného
ze tří mateřských škol. Vše bylo pro mě nové, všichni jsme se od
sebe návzájem učili. Jenom díky vzájemnému porozumění všech
zaměstnanců se nám podařilo dosáhnout vysoké úrovně
předškolní výchovy v Chrastavě.
Přeji si, aby se všem zaměstnancům v naší mateřské škole
pracovalo se mnou tak dobře, jako mě s nimi.

Mgr. Ivan Žák
Jak jste se dostal k pedagogické práci?
Když jsem se seznamoval s rodokmenem našeho rodu z Tábora,
tak jsem zjistil, že řada mých předků už vlastně jako učitelé
působila. Byl to bratr mého dědečka, jeho dcera, dcera druhého
bratra mého dědečka, takže já vlastně jsem k tomu přišel
z těchto důvodů. Jinak po gymnáziu mě přesvědčil na toto
povolání pan profesor Jiří Janáček, který dosud žije v Liberci, byl
to můj profesor na gymnáziu a ten, vzhledem k mé lásce k poezii,
mě přesvědčil, abych šel na pedagogickou fakultu a učil pak
zejména český jazyk.
Na co nejraději vzpomínáte?
Je toho mnoho, na co se dá vzpomínat. Na všechny mé žáky,
kteří byli ochotni se vzdělávat a také, a to je hlavní, co chci říci,
byli ochotni pracovat i v zájmové činnosti a zejména se věnovali
poezii. Z tohoto jejich zájmu, z jejich úspěchů, jak obohacovali
svůj projev, jsem měl asi největší radost.

RNDr. Irena Lejsková
Do Chrastavy jsem přišla za svým manželem hned po dokončení
studia na Přírodovědecké fakultě v roce 1984. Začala jsem učit ve
škole na náměstí, po mateřské dovolené jsem přešla do Školní
ulice a v roce 1999 jsem se v této škole stala ředitelkou. Od
sloučení škol pracuji jako zástupkyně ředitele. Vyučuji především
přírodopis, matematiku a německý jazyk. Podařilo se mi navázat
spolupráci se školou v partnerském městě Eichstätt, díky níž
uskutečňujeme pravidelné výměnné pobyty našich žáků.

Bc. Helena Hochmanová
Do Chrastavy jsem se přestěhovala v roce 1977 a od roku 1981
jsem pracovala jako učitelka v MŠ v Revoluční ulici. Od roku 1989
do r. 2000 jsem byla ředitelkou v MŠ Andělská Hora, odkud jsem
přešla do MŠ Nádražní. V roce 2003 jsem byla jmenována
ředitelkou příspěvkové organizace MŠ Chrastava, kde pracuji
dodnes. S celým kolektivem se snažíme, aby děti byly spokojené a
rodiče s námi rádi spolupracovali.

Mgr. Ivan Žák
Narodil jsem se v Táboře. Moji předkové se věnovali učitelskému
povolání. Bratr mého dědečka učil v roce 1906-8 na Táborském
gymnáziu latinu, němčinu a řečtinu. V roce 1956 jsem maturoval ve
Varnsdorfu a poté jsem vystudoval na Pedagogické fakultě v Ústí
n. Labem obor český a ruský jazyk. V roce 1961 jsem se oženil,
mojí ženou se stala Doris Žáková, se kterou jsme loni oslavili zlatou
svatbu. Devět let jsem dojížděl z Chrastavy do Varnsdorfu, kde
jsem učil na Odborném učilišti u p. Velveta. V roce 1971 jsem začal
působit ve Výchovném ústavu v Chrastavě, a to po dobu třiceti
jedna let. Své učitelské vzdělání jsem si rozšířil dálkovým studiem
speciální pedagogiky na Karlově univerzitě v Praze.
K mým velkým láskám patří poezie, ochotnické divadlo a operní
hudba. Vedl jsem recitační kroužky, ve Výchovném ústavu jsem
založil a organizoval „Chrastavskou sloku“, ve které recitovaly děti
ze speciálních tříd okresu Liberec. Recitovali jsme českou i
romskou poezii. V Chrastavě v knihovně jsme uspořádali na třicet
večerů poezie. V roce 1976 jsme recitovali i v městském parku,
který byl právě otevřen. Vydávali jsme brožuru „Verše pro tebe“,
doplněné originálními obrázky.
V ochotnickém divadle jsem realizoval hru A. Jiráska „Kolébka“ a
dramatizaci „Ženichové“. Zajížděli jsme i do Nové Vsi, Oldřichova
v Hájích, Chotyně a Žibřidic.
Třináct let jsem zpíval v pěveckém sboru „Ještěd“ v Čechách,
Německu, Francii, Řecku a Polsku. Dvanáct let zpívám jako externí
sborista v Divadle F. X. Šaldy v Liberci a operách Turandot, Aida,
Nabucco, Dalibor, Trubadúr, Bludný Holanďan a Simon Bocanegra.
Zúčastnil jsem se i operního festivalu v Lokti v operách Aida a
Prodaná nevěsta.
V lázních Kundratice jsem uspořádal tři večery poezie, samozřejmě
bez nároku na honorář. Řadu let recituji se svou dcerou při vítání
občánků. Ve Společenském klubu jsme loni uspořádali
s Františkem Boudou Večer poezie. 28. března tohoto roku jsem
obdržel Plaketu J. A. Komenského. Vyjadřuji městu Chrastava
hlubokou vděčnost a poděkování.

V sobotním odpoledni se na sále Společenského klubu konal „Dětský maškarní karneval“.
Rej masek začal po 14. hodině 21. dubna 2012.
Princezny, víla, tanečnice, různá zvířátka, námořníček, kovbojové, hasič, šášulka i jiné masky
tančily, soutěžily, zpívaly a veselily se celé odpoledne pod taktovkou pana Zdeňka Kaňky z umělecké agentury Nový Bor. Pro děti byly připraveny sladkosti a pro rodiče občerstvení. Na závěr
byly všechny masky odměněny.
Jitka Marxová
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2. května

středa 19.30

Experimentální studio
ROCKOVÁNÍ Jiřího Černého – legendární publicista a hudební kritik opět v Experimentálním studiu

3. května

čtvrtek 19.00

9. abonentní koncert 53. sezony komorní hudby
LYRA DA CAMERA, umělecká vedoucí Jitka Navrátilová

5. května

sobota 20.00

HARLEJ – support The Snuff a Apocalyptica-revival

7. května

pondělí 19.30

Divadlo bez opony – Divadlo Ungelt
NA ÚTĚKU (náhradní termín za 14. 3. 2012) - nezdolnou energií a nadějí nabitá komedie o náhodném
setkání dvou obyčejných žen, hrají: Jana Štěpánková a Zlata Adamovská

9. května

středa 19.30

Experimentální studio
Krátké a úderné divadlo: UPÍR Z NOSLIBVERDY , aneb Vaříme s eucalyptem - obnovená derniera

10. května čtvrtek 18.30

Experimentální studio
Klub přátel výtvarného umění: ČESKÝ ARCHITEKTONICKÝ KUBISMUS, přednáška Dr. Miloslava Vlka

11. a 12. května

JEŠTĚDSKÝ KRYSTAL – mezinárodní festival kouzel a magie

14. května pondělí 19.30

Experimentální studio
CO JE NOVÉHO V ZOO LIBEREC, přehled novinek a beseda s hlavním zoologem Lubošem Melicharem

15. května úterý 19.30

Experimentální studio
Divadelní společnost Vojan: NATĚRAČ, komedie Donalda Churchilla v podání českodubských divadelníků

16. května středa 19.30

Experimentální studio: KAREL PLÍHAL – koncert písničkáře, pořad nepřístupný dětem do 12 let

18. května pátek 19.30

Experimentální studio: JAUVAJS – irská muzika v tradičním pojetí, svižné reely i zádumčivé balady

20. května neděle 17.00

Experimentální studio
Pohádkové odpoledne – Divadlo z půdy
VODNÍČKU VRAŤ SE, pohádkový příběh z pojizeří

22. května úterý 19.30

Experimentální studio – autorský ženský divadelní soubor Nakafráno
NAŠTĚKANÁ aneb 4 ženy v maloměstě, divák se stane pozorovatelem dýchánků čtyř přítelkyň,
nahlíží do jejich přání a snů - muži žasnou a ženy se poznávají

23. května středa 19.30

VZPOMÍNKA NA NEJVĚTŠÍ HITY QUEEN
účinkují: QUEENIE, Dětský sbor Brno a sopranistka Markéta Mátlová

23. května středa 19.30

Experimentální studio: DEVÍTKA, s Duší z peří v prvním samostatném libereckém koncertu

24. května čtvrtek 19.30

Experimentální studio
KVĚTY & TY SYČÁCI – hlavní představitelé brněnské alternativní scény v jeden večer a na jednom místě

25. května pátek 19.30

Experimentální studio
JARRET & PAKOSTRA, hostem Jarretu je tentokrát Radek Pastrňák, Jiří Kostadinov a Josef Pak

27. května neděle 14.00

TANEČNÍ ODPOLEDNE – setkání s Libereckými harmonikáři

28. května pondělí 19.30

Experimentální studio – Kulturní agentura Štěk uvádí Worldexperiment:
JARABÁCI – pražská kapela mnoha stejných ksichtů, host: Ztracené Světlo – liberecké akustické trio

29. května úterý 19.30

Experimentální studio – Koncert pro Katku
PÍSNĚ PAVLA HAVLÍKA
v podání spřátelených kapel: Stráníci, The Scoffers, Bit map trio, Grasshoppers, Kabája, Jarret

30. května středa 19.30

Experimentální studio: JIŘÍ SCHMITZER – recitál známeho herce a písničkáře, předkapela: Tlupa Tlap

31. května čtvrtek 19.00

zahrada: HRADIŠŤAN, v úvodu open air vystoupí folklorní soubor Jizera

LIDOVÉ SADY
LIBEREC
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Společenský klub zve všechny na rodinný jarní výlet do PRAHY.
Výlet se uskuteční v sobotu 19. května 2012. Odjíždět se bude
z náměstí v 7:30 hod. přes sídliště a stavět se bude i v Liberci za
tunelem u Formule. Cena jízdného je 180,- Kč za osobu. Vstupné si
hradí každý sám. Hlavním cílem výletu je návštěva ZOO, botanické
zahrady a zámku Troja s rozlehlým parkem. Jinak si každý může
zvolit svůj individuální program.
Brána pražské ZOO se poprvé otevřela veřejnosti 2. září 1931.
Je zde chováno 4.334 jedinců v 671 druzích, z nichž 50 je velmi
vzácných a 91 jich patří k druhům bezprostředně ohroženým
vyhubením. Mezi nejznámější patří kůň Převalského. Lze navštívít
Indonéskou džungli, komplex opičích ostrovů, průchozí voliéry,
pavilon Afriky, novou expozici slonů a hrochů, lachtany, lední
medvědy, žirafy, voliéry sov a dravců, pavilon ptačí mokřady a
plazů, dětskou zoologickou zahradu a mnoho dalšího.
Nezapomenutelné je pozorování goril. Samotná ZOO žije velice
pestrým životem. Je zde pořádána řada doprovodných akcí,
komentované krmení a cvičení zvířat, lze využít vláček, dětský
koutek, lanovku do horních míst zahrady, vylézt na rozhlednu
Obora, zakoupit občerstvení a suvenýry.
Do botanické zahrady lze vstoupit čtyřmi pokladnami z různých
stran. Roste zde mnoho druhů vzácných a zajímavých rostlin.
Potěší vás nevšední květy, pestré listy sakur, vilínů, liliovníků a
dalších keřů a stromů. Můžete tady spatřit kukly motýlů, z kterých

se líhnou tropičtí motýli, ve skleníku Fata Morgana v horní části
zahrady. Venkovní expozice nabízí procházku japonskou zahradou,
flórou Středomoří a Turecka, ornamentální zahradu, lesní biotopy
východní Asie a severní Ameriky. Můžete navštívit arboretum,
pivoňkovou louku, opodál kosatce, stínomilné trvalky, stálozelené
dřeviny, mokřady, Severoamerickou prérii nebo polopoušť. Záleží
v kterém ročním období botanickou zahradu navštívíte, pokaždé
bude jiná. Je možnost se zastavit na sedmi vyhlídkách. Z některých
je úžasný pohled na Prahu. Na krátký výlet se můžete vydat
přírodním areálem s tříkilometrovou naučnou stezkou, kterou lemují
informativní tabule. Kousek za botanickou zahradou je uprostřed
lesa vybudován přírodní areál pro děti. Ve spodní části zahrady je
připravena expozice výroby vína, na vinici je vystaven viniční lis. Na
ochutnávku vín zve viniční domek s pohledem na kapli sv. Kláry,
podle které se vinice jmenuje.
Naproti stojí Trojský zámek. Jedná se o romantický barokní
letohrádek ze 17. století s třemi křídly. Po širokém dvouramenném
schodišti sejdete do zahrady ve francouzském stylu s kašnou
uprostřed. Tato místa lze navštívit v Trojském trojúhelníku. Koho
lákají historické památky, výstavy, muzea, Petřín nebo třeba
projížďka lodí po Vltavě, vystoupí z autobusu dříve a bude se
věnovat svým plánům. Odjezd z Prahy je plánován na 17. hodinu.
Přihlášky na zájezd s platbou přijímá infocentrum.
Jitka Marxová

Společenský klub připravil na měsíc květen hned dvě výstavy. První z nich je již
tradiční výstava prací žáků výtvarného kroužku ZUŠ Chrastava pod vedením paní
učitelky Ivany Vykypělové.
Žáci nám představí své malby a výrobky, které za rok od loňské výstavy vytvořili.
Letos jejich výstava nese název „Výtvarný jazyk“ a jste na ni zváni do Městské
galerie až do 29. května. Výstava bude zahájena vernisáží v pátek 4. května 2012
v 15:30 hodin v infocentru.
Druhá výstava je ojedinělá a o to více zajímavá. Na několik měsíců nám zapůjčil
svá díla německý umělec pan Erwin POHL, rodák z Chrastavy, který se zde narodil
2. 9. 1914. Nyní žije ve Furthu im Wald. Pan Erwin Pohl pracoval mnoho let ve
sklářsko – keramickém a porcelánovém průmyslu jako návrhář. Po odchodu
z aktivního pracovního života se věnoval novým technikám. Jeho díla visí na řadě
místech, jako je Waldsassen, Tirschenreuth, Neustadt an der Waldnaab, Weidebn,
Luhe-Wildenau, Winklarn, Schönsee, Cham, Waldmünchen, Neukirchen b. Hl. Blut,
Furth im Wald, Lohberg, Arrach, Regen, Freyung, Grafenau, Passau. Nyní máme
možnost spatřit i my v Chrastavě část díla sklářského výtvarníka Erwina Pohla.
Jedná se o výstavu obrazů s malbou na skleněném pozadí. Velká část díla
Erwina Pohla se nachází v sále městské knihovny při správním soudu
v Regensburgu jako stálá expozice. Art-Forum Východoněmecké galerie také
vlastní jeho některá díla. Po určité době, kdy došlo ke zhodnocení malby na
skleněném pozadí v expressionosmu díky skupině „Blauer Reiter – Modří jezdci“,
začal ve stejném čase Erwin Pohl s tzv. naivní malbou na skleněném pozadí v 2.
pol. 20. století a vtiskl této malbě vlastní nový nádech. To neplatí jen s ohledem na
částečně abstraktní motivy a formy, ale také s ohledem na použité materiály, jako
je např. křída, saze, rez, fólie nebo tuž. Výstavu jeho obrazů můžete spatřit
v Městském muzeu. Všechny Vás co nejsrdečněji zveme na slavnostní otevření
výstavy. Vernisáž proběhne v pátek 4. května 2012 v 11:00 hodin v muzeu a
umělec pan Erwin Pohl se nám představí osobně se svými přáteli.
Jitka Marxová
—————————————————————————————————————
PODĚKOVÁNÍ JANY SERAFÍNOVÉ
Ráda bych touto cestou poděkovala za to, že jsem mohla ve vaší městské galerii
uskutečnit svou první výstavu obrazů a ručně malovaných kamenů.
Potěšilo mě zahájení vernisáže vedením města, a to paní místostarostkou Zitou
Václavíkovou a vedoucím klubu panem Bc. Pavlem Urbanem, za což jim moc
děkuji. Je dobře, že je zde umožňováno prezentovat díla tvořivých lidí. A to ještě
v tak příjemném prostředí. Je to pro nás povzbuzující a inspirující.
Také děkuji paní Jitce Marxové z infocentra. Vzorně se postarala o propagaci,
která je pro takové akce velmi důležitá.
Také chci poděkovat všem lidem, kteří projevili zájem a přišli se na mou výstavu
podívat.
Věřím, že vás mé obrazy a kamínky pozitivně naladily a obohatily. Městu
Chrastavě přeji hodně štěstí.
S díky, autorka vystavených děl, atodidakt Jana Serafínová
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Chrastavské infocentrum oznamuje rozšíření prodeje turistických
suvenýrů. Nabízíme zcela nové dva druhy oválných pohledů
Chrastavy a novou pohlednici Andělské Hory. K té si lze zakoupit
výroční turistickou známku transbordéru. Jelikož také prodáváme
turistickou dřevěnou známku s číslem 1870 – hrad Roimund, máme
k ní i turistickou vizitku s číslem 1713. Takže nyní již máme
v nabídce osm druhů vizitek a sedm turistických známek. Nově
prodáváme také dva druhy turistických nálepek s motivy kostela sv.
Vavřince a s motivy Muzea historické hasičské techniky

v Chrastavě. Také sběratele potěší dvě minivýletky v rozlišení 3D.
Na jedné je zobrazen Führichův dům s portrétem Josefa Führicha,
tu lze použít i jako magnetku, a na druhé je vyfocen transbordér –
visutá lávka nad řekou Nisou na ruční pohon. Všechny tyto
suvenýry lze zakoupit od 4,- Kč do 30,- Kč. Rozšířili jsme také
nabídku knih, DVD, map a letáků. Přijďte nás navštívit, určitě si
vyberete.
Jitka Marxová

Rada města jmenovala na své schůzi dne 23. 4. 2012 na základě výsledků výběrového řízení ředitelkou školní
jídelny paní Miloslavu Šírovou na období 1. 8. 2012 – 31. 7. 2018. Výběrové řízení se uskutečnilo na základě
novely školského zákona a paní Miloslava Šírová, která je ředitelkou školní jídelny již cca 20 let, dokázala své
místo úspěšně obhájit. Blahopřejeme. Měl jsem tu čest jmenovací dekret přímo na radnici slavnostně předat
staronové paní ředitelce za účasti pracovníků školní jídelny dne 24. 4. 2012.
V Chrastavě dne 25. 4. 2012

Řekněte nám něco o staré školní jídelně.
Ve staré školní jídelně jsme dovařili v roce 2004. Stěhování
proběhlo ze dne na den. Vzali jsme si jenom osobní věci a druhý
den jsme zahájili provoz v nové školní jídelně.
Jaké bylo očekávání na novou školní jídelnu?
Ve staré školní jídelně jsme neměli sociální zázemí pro personál,
strávníci neměli odpovídající šatny a sociální zařízení, byl také
omezený počet míst u stolů. Z hygienických důvodů byly malé a
neodpovídající sklady a nebyla příjmová část na zboží. Zboží se
podávalo oknem.
Co přinesla nová školní jídelna?
V nové školní jídelně byla úplně nová technologie kuchyně, která
odpovídá požadavkům EU. Zaměstnanci mají odpovídající sociální

Euroregion Nisa prostřednictvím energetické agentury
Trojzemí o. p. s. (jejíž správní rady jsem členem – výkon
funkce zdarma) nabízel Statutárnímu městu Liberec
jednání s polskou hnědouhelnou elektrárnou Turow
ohledně dodávky levnějšího tepla.
Dle dosavadních výpočtů a odhadů by zavedení
polského tepla přineslo podstatně levnější cenu tepla jak
pro město Hrádek nad Nisou, tak pro Chrastavu a také
pro krajské město Liberec.
Nedávno však vedení
Statutárního města Liberce oznámilo, že o projekt nemá
zájem. V současné době však pracovníci energetické
agentury jednají s vedením města Liberce o případné
změně stanoviska. V Chrastavě bychom změnu
libereckého postoje velmi uvítali, protože bez účasti
Liberce celý projekt z ekonomických důvodů padá,
naopak při účasti Liberce by z realizace projektu mělo
ekonomický profit obyvatelstvo všech výše uvedených
měst.
V Chrastavě dne 23. 4. 2012
Ing. Michael Canov, starosta

Ing. Michael Canov – starosta

zázemí a šatny, skladovací prostory jsou dostatečné, a to včetně
chladících a mrazících zařízení. Strávníci mají dvě prostorné a
světlé jídelny a cizí strávníci jsou prostorově a časově odděleni.
Co chystáte do budoucna?
Do budoucna se budeme snažit se věnovat zdravé výživě ve
spolupráci s Odborem hygieny dětí a mladistvých. Budeme se také
snažit, aby co nejvíce dětí navštěvovalo naši školní jídelnu, protože
stravování ve školském zařízení je pro děti, po stránce zdravé
výživy, nejideálnější.
My přejeme školní jídelně mnoho spokojených strávníků.
—————————————————————
Bc. Pavel Urban – vedoucí Společenského klubu
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Orientační nadšence po zimě přilákal 17. 3. první závod Jarní
skály. Pro 650 běžců jej v orientačně i fyzicky náročném terénu
v okolí hradu Kosti připravil TUV Turnov. Z našich závodníků se
dobře umístili: H65 5. R.Smetana, D21A 6. K. Kašková, D21C 3. B.
Gorčicová, D55 5. A. Ševčíková, 9. V.Bradnová.
Další závod probíhal také v režii Turnováků. 24. 3. mezi hradem
Valdštejnem a rozhlednou Hlavaticí hledali kontroly také členové
našeho klubu OK CHA. A jak dopadli? D10 5. V.Růžičková, D10L 2.
A.Jeřábková, D12 1. M.Pavlíková, D21L 3. K.Kašková, D50 2.Z.
Šaffková, 4. H.Vajcová, D55 4. A.Ševčíková, D60 4. P.Vokálová,
D65 2. E.Kašková, H10L 3. A.Brand, H18 3. St.Nejman, H55 2. R.
Kaška, H60 4. J.Vokál, 5. J.Barták, H65 5. R.Smetana.
V noci předtím se ve stejném prostoru běžel noční OB, kdy přední
místa ze tmy vydobyli R.Smetana (1. v H60) a D. Pachnerová (2.
v D35).
Pro další orientační závod byl terén Českého ráje vyměněn za
neméně obtížný, ale charakterově jiný. Skály, skalky, kameny byly
nahrazeny podmáčenou podhorskou podložkou s mnoha
pokácenými stromy, rýhami, kopcem nad Ostašovem směrem
k Výpřeži. Organizátoři z VLI Liberec tady připravili pro účastníky
Ještědské oblasti velmi těžké tratě jak svou délkou, tak i
náročností. Ani zde se naši závodníci mezi vyhlašovanými neztratili
(D10 2. V.Růžičková, D12 2. M.Pavlíková, D50 2. Z.Šaffková, 5. V.
Bradnová, D55 3. A.Ševčíková, D65 2. E.Kašková, H18 2. St.
Nejman, H35 1. J.Polák, 2. M.Kočárek, H55 2. R.Kaška, H65 1. R.
Smetana).Do první desítky se mezi 44 soutěžícími v kategorii HDR
(děti s rodiči po fáborkách) včlenily 7. Houdová V. a 8. Danková A.
Nyní nás čeká 28.4. přebor jednotlivců a štafet v Novém Boru.
Kromě závodů nesmíme také zapomenout na akci orientačního
kroužku dětí, které si dva dny (31. 3. – 1. 4.) užily společně na
jarním soustředění na Frýdštejně. Ani aprílové počasí, kdy se
střídalo sluníčko se sněhovými vánicemi, je neodradilo.
Zasportovaly si, ale i lépe se poznaly a sblížily v rámci her, soutěží
a závodů. Všech šestnáct dětí ve věku 5,5 až 12 let se už těší na
podobné podzimní vícedenní setkání. Velice kladně hodnotíme

pomoc rodičů při zajišťování dopravy na soustředění, ale i na
závody, za což jsme jim moc vděčni. Také bychom rádi poděkovali
panu I. Vydrovi a K. Luskovi, kteří nám zdarma připravili na tuto
akci mapy.

Teď je náš klub v plné přípravě na 20. ročník mezinárodních
závodů SAXBO (19. – 20. květen), jež pořádáme společně se
žitavskými kluby a kterého se zúčastňuje pravidelně na 1000 běžců
od nás i ciziny. Ředitelem české etapy je V. Vokál, tratě staví K.
Kašková a J. Polák. Centrum se nachází u Polesí za Rynolticemi.
Jste srdečně zváni, poněvadž tři kategorie jsou určeny pro příchozí
i neregistrované (P2, P4 a rodiče s dětmi HDR). Prezentace se
uskuteční v centru závodu od 9:30 do 11 hodin. Kategorie P2, P4 a
HDR mají po odprezentování volný startovní čas.
E.Kašková

Michal Vávra (14 let) je nejen žákem osmé třídy chrastavské školy, ale i
úspěšným sportovním tanečníkem a v současnosti reprezentuje taneční klub
manželů Koškových v Liberci. Od roku 2009 se věnuje především standardním
a latinskoamerickým tancům. S taneční partnerkou Klárkou Ptáčkovou z Liberce se od roku 2010 účastnili hobby soutěží v kategorii Junior I. V lednu 2011
se zaregistrovali u Českého svazu tanečního sportu a začali se účastnit tzv.
postupových soutěží za Taneční klub Koškovi. 30. dubna 2011 si vytančili v
Ústí nad Labem skupinu C v latinskoamerických tancích a následně v Praze
stejnou skupinu v tancích standardních.
Od září 2011 Michal tancuje s novou partnerkou Janou Roubalovou (14 let)
z Rychnova u Jablonce a již 15. září na své první společné soutěži zvítězili ve
své kategorii v latinskoamerických tancích a byli druzí ve standardu.
S novým rokem 2012 přichází i měna kategorie – Junior II. Na soutěži v Ústí
nad Labem si vytančili skupinu B v latinskoamerických tancích a v Nymburku
vyhrávají soutěž ve standardních tancích (walz, tango, valčík, quickstep).
Tréninkové zatížení je opravdu velké – týdně trénink probíhá 4 – 5 krát v Liberci. Z většiny soutěží dvojice přiváží cenné medaile a poháry.
Mezi latinskoamerické tance, které dvojice provozuje, patří samba, rumba,
cha cha, jive a od třídy C i paso doble.
Úspěšná dvojice se také věnuje ukázkám v tanečních kurzech a předtančení
na plesech.
Ivan Vydra
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Jednota bratrská Chrastava

Velikonoční tvůrčí dílna v Bételu

Páteční podvečer před velikonočním týdnem patřil v Bételu tradičně
přípravám dekorací na nadcházející svátky. Šikovné ženy a dívky
vyráběly a zdobily věnečky z proutí, velikonoční kraslice, dekorace
z ovčího rouna a věnečky ze zbytků látek. Výrobky byly velice zdařilé,
jenom čas utíkal rychleji, než zhruba třicet šikulek čekalo. Vzhledem
k tomu se závěr plánovaný na 20 hodin opět protáhl, tentokrát pouze
o dvě hodiny, a stále bylo co dělat a o čem si povídat. Těšíme se
tedy na další společný čas.
Děkujeme za pomoc s vedením dílen manželům Bristenským a Míle
Vojtěchové. Naše díky patří též sponzorům akce: panu Schäfrovi,
paní Bohunce Šindelářové a Zdeňkovi Skálovi.

Kanada II.

Před rokem v květnu byl hostem Klub Kavárny Bétel biskup
Jednoty bratrské Mgr. Evald Rucký, který vyprávěl o své návštěvě
západní části Kanady. Letos na středu 18. dubna přijala pozvání
paní Mária Koblasová, která procestovala 7,5 tisíce kilometrů
východní Kanadou. Své vyprávění doprovázela projekcí fotografií,
díky nimž mohli posluchači zhlédnout krásy kanadské přírody
(např. fotografie losa z bezprostřední blízkosti, fotografie
Niagárských vodopádů) a také vidět některá velká města
kanadského východu (Ottawa, Montreal, ...). Prezentace byla
doplněna řadou osobních zážitků z dlouhé cesty, včetně pozitivních
zkušeností s obyvateli Kanady.
Tento večer byl nejen rychlou virtuální návštěvou vzdálené rozsáhlé
země, ale pro některé možná i povzbuzením k cestování, které sice
znamená dočasnou ztrátu domácího pohodlí, ale vždy přináší poznání nových krajů, nových lidí a nezapomenutelné zážitky. A to za to stojí
přeci…!

V KVĚTNU VÁS SRDEČNĚ ZVEME:
RODINNÝ VÝLET DO LABYRINTÁRIA A ZÁMKU LOUČEŇ
- neděle 20. 5. 2012, sraz v 10 hod. v Bezručově 503

Výlet pro rodiny s dětmi do labyrintária a na zámek Loučeň. V rámci výletu můžete projít zámecký park s desítkou bludišť, absolvovat
prohlídku zámku, popř. navštívit restauraci „Vtipná kaše“. A jako bonus příjemně strávit čas s partou ostatních rodičů a dětí! (Doprava
vlastními automobily!). DALŠÍ INFORMACE NA TEL. 732 335 877

VÝLET KLUBU EVERGREEN PRO SENIORY
- sobota 26. 5. 2012

Jaro je tady a začíná čas k prozkoumání našeho okolí. Klub Evergreen Vás zve v sobotu 26. 5. na výlet. Během výletu si prohlédneme
zámek Mnichovo Hradiště a vyjedeme k rozhledně na hoře Tábor. Na zpáteční cestě, dle tradice, se stavíme v cukrárně na kafíčko a dortík.
Cena výletu je 150,-. Závazné přihlášky přijímá do středy 23.5. p. Vokál na tel. 728 977 973 nebo osobně na kavárničce v Bételu ve středu
mezi 17.00 až 19.30 hod. Těšíme se na příjemně strávený čas!

BURZA OBLEČENÍ V DOMEČKU po rekonstrukci opět otevřena!!!
Otevřeno (na zazvonění): Po – Pá 12:00 až 16:00 hod. ( Stř: 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.

V ČERVNU PŘIPRAVUJEME:
ZAHRADNÍ SLAVNOST PRO CELÉ RODINY při příležitosti DNE OTCŮ
- sobota 16. 6. 2012 – disciplíny pro děti i dospělé, kavárnička, kulturní program (vystoupení kapely THE NEON atp.)
www.jbchrastava.cz
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Celonárodní sbírka LPR Praha
——————————————–
16. květen 2012
——————————————–
I letos budou mít občané na celém území Čech a Moravy
možnost přispět na podporu Ligy proti rakovině. A také letos
se sbírka uskuteční v Chrastavě.
Květy měsíčku lékařského budou, za symbolickou cenu
nejméně 20,-Kč, nabízet dobrovolníci turistického oddílu
Perseus. Poznáte je podle žlutých triček a úsměvu na tváři.
Spolu s kvítkem měsíčku lékařského obdrží každý letáček s
informacemi o prevenci rakovinového onemocnění.
Letošní ročník je ve znamení hesla
„Hýčkejme své ledviny“
Na viděnou se těší dobrovolníci TO Perseus

Již déle než rok působí v Chrastavě při Společenském klubu
DÁMSKÝ KLUB.
Členská základna se stále rozšiřuje a nové členky mezi sebou
rády přivítáme i do budoucna.
Začaly jsme návštěvami zumby, zúčastňujeme se každý rok
Šibřinek, nechybíme na čarodějnicích, dva večery jsme strávily
ve společnosti kosmetičky paní Evy Presové.
V prosinci jsme připravily vánoční zdobení perníčků pro děti. V
letošním roce se každý měsíc scházíme v CVA na „Podvečerech
ručních prací“. Učily jsme se plést ponožky, háčkovat a dvakrát nás
paní Dana Koldová zasvětila do tajů patchworku. Pomohly jsme na
akci „Velikonoční dílničky pro děti“. Některé z nás se zúčastní
výletu do Prahy 19. května, který pořádá Společenský klub.
Plánujeme na středu 23. května ruční pletení košíků z papíru,
budeme se učit vyrábět pralinky, pracovat s marcipánem,
vyměňovat si recepty a životní zkušenosti. Takže, ženy, neváhejte
a navštěvujte naše akce. Konají se pro vás všechny, i když nejste
našimi členkami.
Jitka Marxová
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Společ
Společnost Technické a stavební služ
služby a.s.
se sídlem Liberecká 35,
35, Chrastava
nabízí pro obč
občany a podnikatele:

———————————————————————
- dopravu materiálu vozidlem Multicar (2 tuny)
nebo valníkem (5 tun),

- strojní čištění komunikací,
- opravu komunikací,
- práci nakladačem Locust (terénní práce, nakládání),
- drobné stavební práce,
- drobné zámečnické práce,
- nakládání s odpady včetně odvozu
(v rámci platné legislativy),

- provoz sběrného dvora.
—————————————————————
Informace a objednávky na telefonu 485 143 287.
PRODÁM byt 1 + 1 OV, 43 m² v
Chrastavě, Andělohorská 207, 5.
Patro, nízké měsíční náklady. Dům
je zateplen, plastová okna. Cena:
650 000,- Kč
Telefon: 776 230 252
———————————————
PRODÁM mobilní telefon Nokia
3310, málo používaný, s nabíječkou, ve 100 % stavu, jednoduché
ovládání, velká písmena – vhodný
pro seniory, jen 490 Kč. I na
dobírku.
Tel.: 731 342 476
———————————–————
PRODÁM nový dalekohled, 30 x 60
mm, barva černá, s brašnou,
Russia, výborný stav, cena jen 450
Kč. Mohu zaslat i na dobírku. Tel.:
731 342 476
———————————————
PRODÁM 2 nepromok. plachty
3x4m, odolné proti slunci i mrazu,
ze silnější plast. hmoty, univerz.
použití na stavbě, zahradě apod.,
úplně nové v orig. balení, 290 Kč/
ks. I na dob. Tel.: 731 342 476
———————————————
PRODÁM plastovou nádrž 800 litrů
s ocelovou klecí, bez palety. Uvnitř
b yl a z a p l a ve n a - p o t ř eba
propláchnout. Chybí vrchní víčko.
Vhodný otvor na přívod okapem.
Cena 400,- Kč. Odvoz možný
dohodou z Horní Chrastavy.
Informace tel.: 774 225 005

Strana 23

Strana 24

