S radostí mohu oznámit všem občanům Chrastavy, že prezident České republiky Václav Klaus přijal
mé osobní pozvání a dne 28. září 2012 – na den české státnosti – ve 14:30 hodin slavnostně otevře
nově vybudovaný secesní most, když ten původní se stal symbolem povodní 2010.
Prezident republiky Václav Klaus byl v Chrastavě den po povodni dne 8. srpna 2010 osobně. Mnozí
z vás si jistě vzpomenou na dramatické chvíle, neboť pan prezident přijížděl právě v okamžiku, kdy se
rychlostí překonávající rychlost světla rozšířila fáma, že se protrhla přehradní nádrž Mlýnice. Tehdejší
návštěva pana prezidenta nás tehdy velmi podpořila, získali jsme jistotu, že pan prezident je s námi i
v našich nejtěžších chvílích.
Město Chrastava opravilo v době popovodňové již téměř nesčíslné množství způsobených škod.
Považuji proto za více než symbolické, že to bude právě nově vybudovaný secesní most, který měl vždy
pro Chrastavu a Chrastavany takový zásadní význam a stal se symbolem našeho města, bude otvírat
hlava našeho státu.
Chrastava byla po staletí, ba celé tisíciletí od svého
vzniku, mimo zájem nejvyšších představitelů Českého
Království, Rakouska-Uherska, Československa i České
republiky. To vše platilo až do roku 2005, kdy to byl
právě prezident Václav Klaus, který jako první hlava
státu Chrastavu navštívil při příležitosti otevření
zrekonstruované radnice. Druhá návštěva se
uskutečnila, jak výše uvedeno, během nejtragičtějších
chvil v historii Chrastavy dne 8. 8. 2010. Třetí návštěva,
kterou spojuje slavnostnost i vzpomínku na tragédii, se tedy uskuteční v pátek dne 28. září
2012.
Účast na slavnostním otevření přislíbil též náměstek ministra pro místní rozvoj a hejtman
Libereckého kraje.
Zváni jsou samozřejmě též starostové postižených obcí a měst.
V neposlední řadě se slavnostního otevření zúčastní též delegace partnerského města
Eichstätt v čele s panem primátorem. V tomto Bavorském městě byla v popovodňových dnech
uspořádána sbírka na Chrastavu.
Vážení chrastavští spoluobčané, všichni jste samozřejmě na toto slavnostní otevření
srdečně zváni. Již od 14:00 hodin začíná program (zřejmě bude hrát Cimbálová muzika
Dušana Kotlára). Po slavnostním otevření jste všichni zváni na malé pohoštění.
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Dne 9. 8. 1952 byl v Praze na Pankráci popraven tehdejším režimem občan města
Chrastava pan Rudolf Fuksa.
Dne 9. 8. 2012 byla při slavnostním aktu Rudolfu Fuksovi odhalena oficiální pamětní
deska města Chrastava na budově městského muzea.
Čest jeho památce
Ing. Michael Canov, starosta

Rudolf Fuksa (* 27. listopadu 1930 v Motyčíně u Kladna – 9. srpna 1952 v Praze) byl agent
chodec, účastník protikomunistického odboje popravený ve svých jednadvaceti letech v Praze
na Pankráci.
Po druhé světové válce se s rodiči přestěhoval do Chrastavy, kde Rudolf Fuksa stál u zrodu
chrastavského fotbalu a působil jako vedoucí skautů. U svého otce, který se stal správcem
tiskárny, se vyučil typografem. 4. dubna 1949 nastoupil ke Sboru národní bezpečnosti. Po
základním výcviku v Liberci sloužil u Pohraniční stráže v Nýrsku u Železné Rudy.
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Prodělal radiotelegrafický kurz ve Zbirohu a dosáhl hodnosti staršiny.
6. srpna 1951 přešel v uniformě a se zbraní hranice do západního
Německa, kde se v utečeneckém táboře seznámil s na den stejně
starým Jiřím Hejnou. Oba mladé muže získal pro spolupráci
československý zahraniční odboj, který úzce spolupracoval s americkou
zpravodajskou službou. Společně prošli školením v Mnichově, kde byli
seznámeni s náplní práce agentů chodců. 19. října 1951 přešli hranice
zpět do Československa a v Děčíně a Teplicích získali spolupracovníky
a vybudovali mrtvou schránku.
V Plzni byl však Rudolf Fuksa poznán svým kamarádem Františkem
Dolejšem, který bezprostředně potom agenty udal StB. 27. října 1951
byli oba mladíci zatčeni na nádraží v Klatovech. Obviněni byli z
vlastizrady, vyzvědačství a zběhnutí a následně 12. března 1952
odsouzeni k trestu smrti. Odvolání ani žádosti o milost nebyly vyslyšeny
a 9. srpna 1952 byli oba časně ráno popraveni.
Tělo Rudolfa Fuksy skončilo v hromadných hrobech v Ďáblicích, kde
má dnes svůj pomníček spolu s dalšími oběťmi komunistického režimu.

První a dosud jediná ředitelka ZŠ a MŠ
Chrastava – Vítkov paní Marie Pilařová dne
31. 7. 2012 končí ve své funkci po šestnácti
letech. Ovšem paní Pilařová se stala ředitelkou MŠ ve Vítkově již před 29 lety. A když
právě před 16 lety vznikl, z velké části právě
její zásluhou, ve Vítkově i první stupeň školy
základní, stala se ředitelkou sloučené ZŠ a
MŠ. Za odvedenou práci za celá ta dlouhá léta
jí patří obrovský dík. Vítkovská škola však s
její pomocí může počítat i nadále. Ač je již
důchodového věku, bude nadále působit jako
učitelka v mateřské škole. Ještě jednou si dovoluji jménem všech členů zastupitelstva města za odvedenou práci poděkovat.
Rada města ve středu dne 11. července
2012 jmenovala novou ředitelkou ZŠ a MŠ
Chrastava-Vítkov Mgr. Romanu Sobotkovou.
Mgr. Romana Sobotková v minulých letech již
na této škole pracovala a tak věříme, že novou velmi zodpovědnou funkci zvládne. Paní
ředitelce přejeme mnoho sil a energie.
V Chrastavě dne 13. 7. 2012
Ing. Michael Canov, starosta

Po několika týdnech jednání opravila Krajská správa silnic příkop v Andělohorské ulici včetně znovuvybudování odváděcí roury do
protékajícího potoka. Nechráněný extrémně hluboký příkop proslul tím, že to do něj „napálilo“ hned několik aut. Zásluhu nad nápravou stavu,
která se nyní zdá jednoduchá, ale vůbec tomu tak nebylo (komplikace s tím, že byl do potoka vypouštěn nepovolený odpad, technický problém
s odvodem případných povodňových vod aj.), má především občanka paní Hana Vachová. Krajské správě silnic a především jejímu
vedoucímu oddělení inspekce silniční sítě Ing. Pavlu Oleníčkovi děkujeme za realizaci.
V Chrastavě dne 8. července 2012

Ing. Michael Canov, starosta města Chrastava

Chtěla bych touto cestou moc poděkovat starostovi Chrastavy, panu ing.Michaelu Canovovi. Již několik desítek měsíců nás v Andělohorské
ulici trápil stav nezasypaného hlubokého příkopu podél komunikace. Po upozornění se pan starosta přijel osobně okamžitě podívat a začal v
dané věci konat. Přestože to zpočátku vypadalo, že situace nemá řešení, pan starosta to nevzdal a věnoval se problému až do úplného
vyřešení do zdárného konce, takže za pouhé 2 měsíce od nahlášení se můžeme těšit ze zatrubněného a zasypaného příkopu. Někomu to
může připadat jako banalita, ale my, co tu bydlíme nebo okolo denně musíme projít, velmi vnímáme, jaká pozitiva přineslo zasypání příkopu. A
za to patří mé poděkování hlavně v prvé řadě našemu panu starostovi ing. Canovovi , ale také panu ing.Olejníčkovi z KSS LK. Je vidět, že když
se dokáží rozumní lidé domluvit, řešení se vždy najde. A nemalé díky patří také panu Petru Bezvodovi, který celou záležitost vykomunikovával
a za úřad na vše dohlížel a zajišťoval. Takže pánové děkujeme.
za všechny sousedky a sousedy Hana Vachová
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 Na tomto svém zasedání zastupitelstvo města mimo jiné
projednalo a usneslo se takto:
- vzalo na vědomí
studii Petra Malloty Tragická mise kurýrů Josefa Fuksy a Jiřího Hejny
uvedené na
http://www.ustrcr.cz/data/pdf/pamet-dejiny/pad1004/093-112.pdf
a článek starosty města ze dne 21. 10. 2008 (včetně odkazů) ve věci
rozhodování zastupitelstva města ve věci Rudolfa Fuksy v roce 2008
uvedeném na http://www.chrastava.cz/muinfo/akt08/deska1.htm
- revokovalo
rozhodnutí zastupitelstva města z 1. 9. 2008 a z 20. 10. 2008, kdy
nebyly opětovně schváleny návrhy podané starostou města a členem
ZM Ing. Pavlem Šteklem pod č. 2008/06/XXV a 2008/07/III/3 na
zřízení pamětní desky účastníkovi protikomunistického odboje panu
Rudolfu Fuksovi tak, že
- schválilo
pořízení této pamětní desky panu Rudolfu Fuksovi na budově
městského muzea s textem: Ve městě Chrastava žil v letech 19451949 účastník protikomunistického odboje pan RUDOLF FUKSA,
narozen 27. 11. 1930, popraven 9. 8. 1952. Čest jeho památce Město
Chrastava k 60. výročí jeho popravy, 9. 8. 2012 v uspořádání dle
grafického návrhu pamětní desky
http://www.chrastava.com/zm/st/2012/03/deska.gif
- schválilo
1. v návaznosti na své usnesení čj. 2012/01/VIII odst. 1 ze dne 6.
února 2012 návrh kupní smlouvy čj. K/11/2012 prodej dle
geometrického plánu čz. 670-35/2012 pozemkové parcely č. 309/21 o
výměře 311 m2 – trvalý travní porost, v k. ú. Dolní Chrastava, do
vlastnictví manželů Romany a Čestmíra Krčkových
2. v návaznosti na své usnesení čj. 2012/01/VIII odst. 2 ze dne 6.
února 2012 návrh kupní smlouvy čj. K/12/2012 prodej dle
geometrického plánu čz. 670-35/2012 pozemkové parcely č. 309/22 o
výměře 122 m2 – trvalý travní porost, v k. ú. Dolní Chrastava, do
vlastnictví manželů Lenky a Jiřího Kejzarových
3. v návaznosti na své usnesení čj. 2012/02/I odst. 2 ze dne 16.
dubna 2012 návrh kupní smlouvy čj. K/13/2012 prodej dle
geometrického plánu čz. 233-98/2012 pozemkové parcely č. 1112/3 o
výměře 668 m2 – ostatní plocha, v k. ú. Horní Vítkov, do vlastnictví
JUDr. Ivy Fialové Ištvánkové
- schválilo
v návaznosti na své usnesení čj. 2010/03/VI ze dne 21. června 2010
prodej pozemkové parcely č. 269/1 o výměře 680 m2 – zahrada, v k.
ú. Chrastava I, do podílového vlastnictví paní Jitky Bukajové ve výši
1/2 z celku a pana Romana Slivoně ve výši 1/2 z celku
- schválilo
1. v návaznosti na své usnesení čj. 2011/09/V ze dne 12. prosince
2011 prodej pozemkové parcely č. 116/10 o výměře 1014 m2 - lesní
pozemek, v k. ú. Horní Chrastava, do vlastnictví společnosti JANKU
CZ, s. r. o., za cenu 52.200,- Kč a náklady spojené s prodejem, vč.
návrhu kupní smlouvy čj. K/15/2012
2. v návaznosti na své usnesení čj. 2012/02/XII odst. 2 ze dne 16.
dubna 2012 prodej pozemkové parcely č. 35/3 o výměře 20 m2 trvalý travní porost, v k.ú. Horní Vítkov, do vlastnictví Ing. Filipa
Poříze, za cenu 500,- Kč a náklady spojené s prodejem, vč. návrhu
kupní smlouvy čj. K/16/2012
3. v návaznosti na své usnesení čj. 2012/02/XII ze dne 16. dubna
2012 prodej pozemkové parcely č. 16/4 o výměře 7 m2 - ostatní
plocha, v k. ú. Chrastava II pozemkové parcely č. 323/11 o výměře 95
m2 - trvalý travní porost, v k. ú. Andělská Hora u Chrastavy, do
vlastnictví pan Štěpána Čepely
- schválilo
koupi dle geometrického plánu čz. 568-165/2011 pozemkové parcely
č. 968/6 o výměře 254 m2 – zahrada, a pozemkové parcely č. 968/7 o
výměře 25 m2 – zahrada, v k. ú Horní Chrastava, které jsou ve
vlastnictví Mysliveckého sdružení Chrastavská Víska, za cenu
59.940,- Kč, a náklady spojené s prodejem, vč. návrhu kupní smlouvy
čj. K/09/2012

- schválilo
1. záměr prodat část pozemkové parcely č. 380/3 o výměře 150 m2 –
trvalý travní porost v k. ú. Chrastava I (za účelem zřízení zahrady)
2. záměr prodat část pozemkové parcely č. 380/3 o výměře 50 m2 –
trvalý travní porost, v k.ú. Chrastava I (za účelem zřízení zahrady)
3. záměr prodat část pozemkové parcely č. 720/1 o výměře 50 m2 –
ostatní plocha porost, v k.ú. Andělská Hora u Chrastavy (za účelem
zřízení zahrady)
4. záměr prodat pozemkovou parcelu č. 652/8 o výměře 295 m2 –
vodní plocha, zamokřená plocha v k. ú. Dolní Vítkov (pozemek města
bez přístupu)
5. záměr prodat část pozemkové parcely č. 693/2 o výměře 65 m2 –
vodní plocha, v k. ú. Dolní Vítkov (za účelem zřízení vjezdu na
pozemek žadatele)
6. záměr prodat část pozemkové parcely č. 693/2 o výměře 45 m2 –
vodní plocha, v k.ú. Dolní Vítkov (za účelem zřízení vjezdu na
pozemek žadatele)
- schválilo
záměr směnit část pozemkové parcely č. 1464 o výměře cca 25 m2 ostatní plocha, která je ve vlastnictví města, za část poz.p. č. 1035/1 o
výměře cca 25 m2 - zahrada, která je ve vlastnictví manželů Aleny a
Pavla Gebrových, vše v k.ú. Horní Chrastava
- schválilo
záměr směnit část pozemkové parcely č. 1433/2 o výměře cca 160
m2 - ostatní plocha, která je ve vlastnictví města, za část poz.p. č.
436/1 o výměře cca 30 m2 – ostatní plocha, poz.p.č. 436/2 o výměře
85 m2 – ostatní plocha, část poz,p.č. 1433/3 o výměře cca 20 m2 –
ostatní plocha a poz.p.č. 1433/4 o výměře 23 m2 – ostatní plocha,
které jsou ve vlastnictví manželů Jany a Michala Pavlištových, vše v
k.ú. Chrastava I
- schválilo návrh 2. změny rozpočtu a investičního plánu na r. 2012
- schválilo
v souladu s § 17, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, celoroční
hospodaření a závěrečný účet města za rok 2011 bez výhrad
- vzalo na vědomí
v souladu s § 39 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, závěrečný účet
Mikroregionu Hrádecko–Chrastavsko za rok 2011 schválený členskou
schůzí Mikroregionu Hrádecko–Chrastavsko dne 19. 6. 2012, čj.
2012/III/MHCH-12
- schválilo
smlouvu o postoupení pohledávky č. PP/01/2012/HFO mezi
postupitelem Technické a stavební služby a.s., Liberecká 35, 463 31
Chrastava, IČ 25425706 a postupníkem Město Chrastava, IČ
00262871 a pověřilo starostu města podpisem smlouvy
- schválilo
návrh předsedkyně osadního výboru Andělská Hora, předsedy
osadního výboru Vítkov a předsedů finančního výboru a kontrolního
výboru na peněžitá plnění členům výborů, kteří nejsou členy
zastupitelstva města za 1. pololetí r. 2012, včetně návrhu
místostarostky na finanční plnění předsedkyni OV Andělská hora a
předsedovi OV Vítkov
- schválilo návrh na své zástupce do orgánů Městského bytového
družstva. Představenstvo: Ing. Michael Canov a paní Miloslava
Šírová. Kontrolní komise: Zdeňka Povová, Ing. Libuše Mítová a Mgr.
Jana Bezvodová
2) delegovalo zástupce města Ing. Miroslava Chválu na jednání
členské schůze MBD v roce 2012
- schválilo
přistoupení města Chrastava do Sdružení místních samospráv ČR na
základě § 46 a § 84 odst. 2 písm. e zákona o obcích č. 128/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení místních
samospráv České republiky
- delegovalo
zástupce města Ing. Michaela Canova, starostu, na jednání
mimořádné valné hromady Severočeské vodárenské společnosti a.s.,
konané v roce 2012 (náhradník paní Zita Václavíková, místostarostka)
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- schválilo
darovací smlouvu DR/10/2012 – finanční dar pro obec Sovětice, IČ



00269581, zastoupenou starostou Alešem Krátkým a pověřila
starostu města Chrastava podpisem smlouvy

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

- schválila
v návaznosti na své usnesení čj. 2012/07/IV odst. 2 ze dne 23. dubna 2012 pronájem části p. p. č. 365/1 o výměře cca 400 m2 – trvalý travní
porost, v k. ú. Chrastava I, panu Jindřichu Endrychovi, na zřízení zahrady, vč. smlouvy o nájmu pozemku čj. N/32/2012
- schválila
1) v návaznosti na své usnesení 2010/17/VII. ze dne 22. 11. 2010 návrh smlouvy o zřízení věcného břemene čj. VB/08/2012 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
2) v návaznosti na své usnesení 2010/21/IV odst. 1 ze dne 22. 11. 2010 návrh smlouvy o zřízení věcného břemene čj. VB/09/2012 ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s., jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby kabelové vedení NN, za cenu ve výši
12.000,- Kč vč. DPH
- schválila
zřízení věcného břemene na poz.p.č. 691/4 v k.ú. Horní Vítkov ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., jímž dojde k zajištění strpění
umístění, zřízení a provozování stavby „Zemní kabel NN“ (investor Kramer), za cenu ve výši do 20 bm 500,- Kč + DPH, vč. návrhu smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj. SBS/19/2012
- schválila
záměr pronajmout část poz. p. č. 1534 o výměře cca 170 m2 – ostatní plocha, v k. ú. Chrastava I, za účelem zřízení zahrady
- schválila
návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem Valbek, spol. s r. o., Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec 3, IČ 48266230 na zpracování projektové
dokumentace obnovy komunikací v rámci akce "Obnova mostu M3, včetně navazující komunikace v ulici Spojovací a Vítkovská" a pověřila
starostu jejím podpisem s tím, že bude použit odchylný postup dle odst. VIII. Závěrečná ustanovení, bod 8.5. Směrnice Rady města Chrastava
č.1/2012 pro výběr zpracovatele projektové dokumentace z důvodu návaznosti projekčních prací mostu M3 a III. etapy přeložky
- schválila
návrh smlouvy o využití systému zavedeného městem Chrastava pro nakládání s komunálním a separovaným odpadem s Duy Hung Vu,
Habartice e.č. 35, 463 73 Habartice, IČ:28545281
- schválila
pojistnou smlouvu č. 37353272-17 o pojištění odpovědnosti za škodu (odpojištěna „veřejná služba“) a pověřila starostu jejím podpisem
- schválila
na základě žádosti darovací smlouvu DR/9/2012 – finanční dar pro Orientační klub Chrastava, IČ 46748318, zastoupený předsedou Ing.
Vojtěchem Vokálem a pověřila starostu jejím podpisem
- udělila souhlas
se zapůjčením vlajky města Chrastava a užitím znaku města Chrastava Orientačnímu klubu na prezentaci města na Mistrovství světa veteránů,
které se koná v červenci v Německu
- jmenovala
na základě doporučení konkurzní komise pro výběrové řízení Bc. Helenu Hochmanovou ředitelkou Mateřské školy Chrastava , Revoluční 488 příspěvkové organizace na funkční období 6 let s účinností od 1. srpna 2012 do 31. července 2018
- p o v ě ř i l a starostu Ing. Michaela Canova podpisem a předáním jmenovacího dekretu – jmenování
- schválila
žádost TJ Spartak Chrastava o použití pozemku pro pouťové atrakce a stánky – viz žádost - u příležitosti konání srpnové tradiční „Vavřinecké
pouti“ s podmínkou předání a zpětného převzetí nepoškozeného pozemku pracovníkem Města Chrastava
- v z a l a n a v ě d o m í zápis č. 2012/7 z jednání bytové a sociální komise ze dne 11. 6. 2012
- r o z h o d l a o uzavření smlouvy o nájmu bytu panu Marku Ferencovi
- r o z h o d l a o výpovědi z nájmu bytu paní Zlatuši Zikmundové
- r o z h o d l a o výpovědi z nájmu bytu paní Ivetě Feixové
- s c h v á l i l a cenový sazebník č. 1/2012 úkonů pečovatelské služby v Chrastavě
- s c h v á l i l a poskytnutí peněžitých darů členům samosprávy města Chrastava, bytová a sociální komise RM za 1. pololetí 2012
- schválila
se souhlasem finančního výboru a v souladu s čl. 2, část III. vnitřní směrnice „Zásady při nakládání s pohledávkami“ převod daňových
nedoplatků do podrozvahové evidence
- vzala na vědomí
celkový přehled pohledávek a daňových nedoplatků po lhůtě splatnosti k 31. 5. 2012 (dle části V., čl. 1, bod č. 3 vnitřní směrnice „Zásady při
nakládání s pohledávkami“)
- schválila
návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa, IČ 25018094 na realizaci
akce „Oprava povodňových škod v Chrastavě – L5, lávka Mlýnská ul.“

 Rada města na své schůzi projednala a usnesla se mimo jiné takto:
- schválila
záměr rozšířit smlouvou s Úřadem práce ČR - krajská pobočka v Liberci, Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec, IČ:
72496991 počet pracovníků VPP o 2 a pověřila starostu, případně místostarostku, podpisem příslušné smlouvy
- schválila
žádost Mateřské školy Chrastava, Revoluční 488 – příspěvková organizace o schválení převodu financí z rezervního fondu do investičního
fondu
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- schválila
platové výměry ředitelům příspěvkových organizací Města Chrastavy (ZŠ Chrastava, MŠ Chrastava a Školní jídelna Chrastava)
- v z a l a n a v ě d o m í zápis č. 2012/8 z jednání bytové a sociální komise ze dne 25. 6. 2012
- r o z h o d l a o uzavření smlouvy o nájmu bytu manželům Vladimíru a Zdeňce Sokolovým
- s c h v á l i l a konání Chrastavských slavností v roce 2013 od 7. června do 9. června 2013
- vzala na vědomí
- stížnost Mgr. Kláry Beníčkové k průběhu konkurzního řízení ZŠ a MŠ Vítkov, - vyjádření Ing. Michaela Canova k této stížnosti, - vyjádření
Bc. Mgr. Aleše Trpišovského
- jmenovala
na základě doporučení konkurzní komise pro výběrové řízení paní Kateřinu Rožcovou ředitelkou Základní a Mateřské školy Chrastava , Vítkov
69 - příspěvkové organizace na funkční období 6 let s účinností od 1. srpna 2012 do 31. července 2018
- p o v ě ř i l a starostu Ing. Michaela Canova podpisem a předáním jmenovacího dekretu
- s c h v á l i l a žádost Sdružení linky bezpečí o finanční podporu telefonní linky ve výši 2.100,- Kč
- s c h v á l i l a žádost SPINFIT Liberec o pořádání závodu na horských kolech v termínu 1. 9. 2012 dle stanoviska města
- v z a l a n a v ě d o m í dopis starosty města Povodí Labe ve věci most M3

 Rada města na své schůzi projednala a usnesla se mimo jiné takto:
- vzala na vědomí
rezignaci paní Kateřiny Rožcové na funkci ředitelky Základní a mateřské školy Chrastava, Vítkov 69 – příspěvkové organizace
- jmenovala
na základě výběrového řízení Mgr. Romanu Sobotkovou ředitelkou Základní a Mateřské školy Chrastava , Vítkov 69 - příspěvkové organizace
na funkční období 6 let s účinností od 1. srpna 2012 do 31. července 2018
- p o v ě ř i l a starostu Ing. Michaela Canova podpisem a předáním jmenovacího dekretu

 Rada města na své schůzi projednala a usnesla se mimo jiné
takto:
- schválila
v návaznosti na své usnesení čj. 2012/09/II ze dne 4. června 2012
pronájem části st.p.č. 62 p o výměře cca 150 m2 v k. ú. Chrastava I,
paní Marii Bajzové, na zřízení zahrady, vč. smlouvy o nájmu pozemku
čj. N/34/2012
- vydala souhlas
na základě žádosti společnosti PJ NEPTUN s. r. o. s podnájmem
nebytových prostor v objektu čp. 1, Bílokostelecká ul., vč. letní terasy
firmě, Petr Kupec PE-KU, na dobu srpen a září 2012
- schválila
1. zřízení věcného břemene na poz.p.č. 790/33 v k. ú. Chrastava I
ve prospěch společnosti RWE GasNet, s. r. o., jímž dojde
k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby „NTL
plynovodní přípojka pro RD na poz.p.č. 631/11 v k.ú. Chrastava
I“ (investor pan Honzátko), za cenu ve výši 500,- Kč + DPH, vč.
návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
čj. SBS/20/2012
2. zřízení věcného břemene na poz. p. č. 777/1 v k. ú. Dolní
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. 95/1 v k. ú. Dolní
Chrastava“ (investor pan Kraka), za cenu ve výši 500,- Kč +
DPH, vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene čj. SBS/21/2012
3. zřízení věcného břemene na poz.p.č. 777/1 a 124/1 v k.ú. Dolní
Chrastava ve prospěch pana Milana Kraky, jímž dojde k zajištění

strpění umístění, zřízení a provozování stavby „Vodovodní přípojku a kanalizační přípojku pro RD na poz.č. 95/1 v k. ú. Dolní
Chrastava“, za cenu ve výši nad 20 bm – 500,- Kč + 25,- Kč za
každý další bm nad 20 bm, vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj. SBS/22/2012
- schválila
1. záměr pronajmout část poz.p.č. 661/14 o výměře cca 100 m2 –
trvalý travní porost a část poz. p. č. 117/2 o výměře cca 150 m2 –
ostatní plocha, v k. ú. Dolní Vítkov, za účelem zřízení zahrady
2. záměr pronajmout část poz.p.č. 234/1 o výměře cca 200 m2 –
zahrada v k.ú Chrastava I, za účelem zřízení zahrady
- schválila
na základě žádosti darovací smlouvu DR/11/2012 – finanční dar
pro Klub vojenské historické techniky Liberec V AČR, IČ
69291306, zastoupený předsedou Ing. Petrem Nejedlým a
pověřila starostu jejím podpisem
- schválila
na základě usnesení RM č. 2012/09/VIII ze dne 4. 6. 2012 návrh
kupní smlouvy s Ziegler Hasičská Technika s. r. o., Tuřanka 115, 627
00 Brno, IČ 27722309 na pořízení hasičské cisternové stříkačky
v rámci projektu „Dodávka hasičského vozidla v rámci projektu
Chrastava, Skalice a Bertsdorf-Hörnitz – hasiči společně proti
přírodním živlům“ a pověřila starostu jejím podpisem
- vzala na vědomí
zápis č. 2012/9 z jednání bytové a sociální komise ze dne 16.
července 2012
- rozhodla
o uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS paní Martě Kárníkové

Rada města na své schůzi projednala a usnesla se mimo jiné takto:
- schválila
návaznosti na své usnesení čj. 2012/10/II ze dne 25. června 2012 pronájem části p.p.č. 1534 o výměře cca 150 m2 v k.ú. Chrastava I, paní
Klaře Štádlerové, na zřízení zahrady, vč. smlouvy o nájmu pozemku čj. N/36/2012
- schválila
1) hodnocení a zadání akce „Chrastava – oprava střechy objektu DPS Bílokostelecká“ 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 Stanislav Záhon - Pentagon 1, Karolíny Světlé č.p. 99/37, 460 07 Liberec 7, Horní
Růžodol, IČ 86736558
2) návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem Stanislav Záhon - Pentagon 1, Karolíny Světlé č.p. 99/37, 460 07 Liberec 7, Horní Růžodol, IČ
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- schválila
aktualizaci vyplývající z uzavřené Dohody o plánované pomoci na vyžádání č.j. HSLI-14-7/KŘ-O-IZS-208-2008 Město Chrastava č. smlouvy
D/08/2008 schváleno usnesení 15.09.2008 č. usnesení 2008/12/X
- vzala na vědomí
záměr pojmenování nových ulic v k. ú. Horní Chrastava, obec Chrastava a doporučila ZM rozhodnout o názvech ulic dle ust. § 28 odst. 1 ve
spojení s ust. § 84 odst.2. písm. r) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:
1. ulice: Města Lwówek Śląski
2. ulice: Novoveská
- s c h v á i l a žádost skupiny teenagerů o vybudování laviček v prostoru mezi panelovou cestou a hřištěm TJ Spartak

Oznámení
o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstev krajů
______________________________________________________________________
Starosta města ve smyslu § 15 písm. f) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů (dále jen ZK) o změně některých
zákonů, v platném znění oznamuje:
1. Volby do ZK se uskuteční:
2.

12. 10. 2012 - 14:00 - 22:00 hod.
13. 10. 2012 - 8:00 - 14:00 hod.

Místem konání voleb
v okrsku č. 1 – je zasedací místnost MěÚ, nám. 1. máje 1, Chrastava
pro voliče bydlící v ulicích: Bílokostelecká, Cihlářská, Liberecká, Luční, Malá Kostelní, Muzejní, Nádražní, Pobřežní, Polní, Revoluční,
Sedmidomská, Soudní, Turpišova, Větrná, Žitavská
v okrsku č. 2 – je Společenský klub (CVA), Turpišova 407, Chrastava,
pro voliče bydlící v ulicích: Alšova, Bezručova, Družstevní, Frýdlantská, Hřbitovní, Kostelní, Loudátova, Mlýnská, Mostní, nám. 1. Máje, Richtrův Vrch, Spojovací, Sportovní, Školní, Vysoká, Víska, Vítkovská, Víta Nejedlého
v okrsku č. 3 – je budova Mateřské školy, Nádražní 370, Chrastava,
pro voliče bydlící v ulicích (v k. ú.): Andělohorská, Barandov, Andělská Hora, Lipová, Ještědská, Na Hůrce, Nový Domov, Tovární,
U Nisy
v okrsku č. 4 – je budova bývalého M-klubu, Střelecký Vrch 709, Chrastava,
pro voliče bydlící v ulicích: Střelecký Vrch, Textilanská
v okrsku č. 5 – je budova ZŠ a MŠ Horní Vítkov 69, Chrastava,
pro voliče bydlící v k. ú.: Dolní Vítkov, Horní Vítkov

V Chrastavě dne 21. 8. 2012

Ing. Michael C a n o v, starosta

POZOR ZMĚNA VOLEBNÍ MÍSTNOSTI
Upozorňujeme občany na změnu volební místnosti, a to pro okrsek č. 5 (pro voliče k.ú. Horní Vítkov a Dolní Vítkov).
Volební místnost je umístěna v budově: Základní škola a Mateřská škola, Vítkov 69

Ve dnech 10. 9. 2012 – 20. 9. 2012 proběhne ve Vítkově a Andělské
Hoře očkování psů proti vzteklině. Očkování je povinné u dosud
neočkovaných psů starších třech měsíců.
Cena za vakcinaci je 100,- Kč.
Očkování bude probíhat:
- v Horním Vítkově 10. 9. 2012 u školky od 16:00 do 16:30 hodin,
- v Dolním Vítkově 10. 9. 2012 u hostince od 16:30 do 17:00 hodin,
- v Andělské Hoře 20. 9. 2012 u bývalého obchodu od 16:30 do 17:00
hodin.
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Obec Sovětice (poblíž Hradce Králové), ač čítá jen několik set
obyvatel, pomohla městu Chrastava během povodní 2010 darem ve
výši 50 tisíc Kč. V uplynulých dnech jsme se dozvěděli, že letos naopak povodeň řádila v Sověticích. Z toho důvodu schválilo zastupitelstvo města na svém zasedání dne 25. 6. 2012 dar pro tuto obec ve
výši 100 tisíc Kč.
Za město Chrastava dar osobně předala z pověření starosty vedoucí sociálního odboru paní Hana Urbanová místostarostce Sovětic
paní Aleně Festové. Snad Sověticím alespoň trochu pomůže.
V Chrastavě dne 3. 7. 2012

Ing. Michael Canov, starosta

V sobotu 18. srpna 2012 se na koupališti
Sluníčko uskutečnil první ročník Chrastava
Festu určený převážně pro mladou generaci.
Samotný program začal již v pravé poledne, kdy
začala hrát první ze sedmi skupin. Mimo
metalové, punkové a další hudby byl program
zpestřen také o freestyle dog frisbee a fire show.
Návštěvníci, kterých se sešlo přes dvě stovky,
měli možnost si zahrát beach voleyball, stolní
tenis, stolní fotbálek, mini fotball nebo se
vykoupat v přírodním koupališti.
Přesto, že byla vodní hlídka stále v pozoru,
proběhl celý den v naprostém klidu a pohodě.
Správnou atmosféru podpořilo zajisté i počasí,
které bylo na naší straně. Jsme rádi, že akce má
dobrý ohlas, a pokud tomu budou nakloněny
podmínky, rádi uskutečníme takovouto akci
znovu. Velké dík patří všem pořadatelům,
správci koupaliště panu Miloši Laksarovi a zvukaři Luboši
Komárkovi. Akci sponzorsky podpořila firma RECo design s.r.o.
pana Ivana Vydry, která bezplatně vytiskla plakáty a letáky.
Přehled kapel:
BULLET OF THE DEATH
(Post hardcore screamo)
DEFCON 1 (Crust punk)
SKYWALKER (Punk rock – hardcore)

ATTIC VANITY (Post – hardcore)
FACES ARE FICTION (Post-hardcor)
KEEP ON ROTTING (Death metal)
SUFFOCATE WITH YOUR FAME
(Death – metalcore)
Bc. Pavel Urban - vedoucí Společenského klubu
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Různé malířské techniky
vystavuje Milena Pancnerová

VÍCE INFORMACÍ NA WWW.CHRASTAVA.CZ

sponzorsky vytiskla fa

Strana 9

Kurzy se konají v budově Společenského klubu (Centrum volnočasových aktivit – žlutá budova)
Turpišova 407, Chrastava.
————————————————
Informace a přihlášky:
u lektorů v den zahájení
kurzu;
kancelář Společenského
klubu Turpišova 236 (kino 1.
patro) 8:00-11:00, 485 143
348, e-mail:
sklub@chrastava.cz
www.chrastava.cz /kulturapozvánka, kurzy/
Bc. Pavel Urban,
vedoucí Společenského klubu
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1. září

sobota 20.45
Filmové léto v Lidových sadech / Zahrada
ZABITÍ JESSEHO JAMESE ZBABĚLCEM ROBERTEM FORDEM
Drama / Krimi / Western / Historický - USA / Kanada, 2007, 153 min
Hrají: Brad Pitt, Casey Affleck, Sam Rockwell, Mary-Louise Parker, Brooklynn Proulx, Paul Schneider, Jeremy Renner

3. – 5. září 14 - 17 hodin
ZÁPIS DO HUDEBNÍCH KURZŮ 2012/13 – v oborech - kytara, el. kytara, klavír, keyboard, zpěv, baskytara, ukulele, flétny
4. září

úterý 18.30
Experimentální studio – Klub přátel výtvarného umění
SVATÁ ZEMĚ II. – památky Izraele v přednášce Ing. Václava Štajnera

8. září

sobota 9.00 – 17.00
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
- volný vstup do památkového objektu Lidových sadů, v 10.00 a ve 14.00 hodin komentované prohlídky prostor

10. září

pondělí 18.00
Experimentální studio
PO STOPÁCH ZVÍŘAT Z LIBERECKÉ ZOO
- beseda se zoology o novinkách a zajímavostech letošního léta – mláďata bílého tygra, sambaři skvrnití a další obyvatelé zoo

13. září

čtvrtek 19.30
Zahrada – Divadlo Nakafráno
BOŽSKÝ ŘÍZEK – Open Air
- pět naprosto rozdílných žen se jednoho dne sejde v pokročilém stavu v porodnici. Z jejich nesourodosti logicky prýští
přestřelky slovní i fyzické

15. září

sobota 8.00
Experimentální studio – AUKČNÍ SÍŇ – dražba historických pohlednic našeho regionu

15. září

sobota 9.00
Zahrada – Klub chovatelů psů Liberec
29. PODJEŠTĚDSKÁ VÝSTAVA PSŮ – krajská výstava všech plemen psů

16. září

neděle 14.00 –

19. září

středa 19.30
Experimentální studio – Krátké a úderné divadlo
JÁMA A DIVADLO
Adolf Hitler, T.G.Masaryk, Bouše, Brůžek a jiné osobnosti 1. poloviny 20. století v krátké a úderné mozaice se zpěvy, tanci
a střílením na začátku

20. září

čtvrtek 19.00
1. abonentní koncert 54. sezony komorní hudby
ŠTĚPÁN A JAN-MATĚJ RAK - kytara
Jan-Matěj brilantně upravil skladby a písně Jaroslava Ježka a představí i svou písňovou tvorbou, Štěpán zahraje své skladby

26. září

středa 19.30
Divadlo bez opony – Divadlo Háta
Zdeněk Podskalský: SVĚTÁCI
hrají: Mahulena Bočanová, Adéla Gondíková, Vlasta Žehrová, Olga Želenská, Monika Absolonová, Ivana Andrlová anebo Jana
Zenáhlíková, Miriam Kantorková nebo Vlasta Peterková, Dalibor Gondík, Martin Zounar, Zbyšek Pantůček, Aleš Háma, Filip
Tomsa, Lumír Olšovský

27. září

čtvrtek 19.30
Experimentální studio
AKCENT – Bjork, Sting, Tori Amos, Adele, Stevie Wonder, Noa a mnoho dalšího uslyšíte v podání sboru Akcent

30. září

neděle 16.00
Zahrada – ZPÍVÁME A TANČÍME S MÍŠOU – minidikotéka pro děti s Míšou Růžičkovou

TANEČNÍ ODPOLEDNE , tato akce je podpořena z Kulturního fondu SM Liberec

V případě nepříznivého počasí se akce konané na zahradě přesouvají do budovy Lidových sadů.

LIDOVÉ SADY
LIBEREC
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V září zahajuje Sokol opět svou pravidelnou cvičební činnost ve všech věkových skupinách. Věříme, že se dostaví všichni, kteří chodili před
prázdninami. Zároveň doufáme, že přijdou i další zájemci. Cvičení v Sokole je přístupno každému. Rozvrh cvičebních hodin je uveden v naší
vývěsní skříňce na parkovišti za muzeem.
V červnu letošního roku proběhl XV. Všesokolský slet jako celonárodní akce v rámci 150. výročí založení Sokola.
Účast z naší jednoty: ženy ve skladbě KONTRASTY a žactvo ve skladbě AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ
Jsme přesvědčeni, že se všem cvičencům a cvičenkám na letu líbilo jak v Turnově (župní slet), tak v Praze, a že v nich zanechal pěkné
vzpomínky. Příští Všesokolský slet bude v roce 2018.
Josef Mácha, jednatel
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150 let založení Sokola

Oslav České obce sokolské, která letos slaví 150. výročí svého založení, se aktivně účastnili i chrastavští Sokolové. Od počátku roku se oddíl
předškolních dětí zapojil do nácviku sletové skladby “Ať žijí duchové“. Skladba je určená pro tři generace – rodiče (v našem oddíle bohužel
pouze maminky), děti – trpaslíci (3-4leté) a mladší žactvo (v našem oddíle děti převážně předškolní). Každou středu bylo možné potkat maminky s velkými bílými kbelíky (netypické cvičební náčiní) a partu rozesmátých skřítků. Cvičili jsme poctivě, nacvičovali jsme i o sobotách, aby
výsledek stál zato.
První odměnou pro všechny malé i větší trpaslíky byl potlesk při předvedení skladby na Chrastavských slavnostech. Vystoupení bylo pro nás
jakousi „generálkou“ na Krajský sokolský slet.
Ten se konal 10. června v Turnově a ačkoliv jej provázel déšť (mimochodem jako na Chrastavských slavnostech), podle hesla „Sokolové,
tužme se“, jsme se tužili. Na cvičební ploše se představilo téměř 500 cvičenců v deseti sletových skladbách. Chrastavu reprezentovaly v Turnově také ženy se skladbou Kontrasty, pro něž Turnov znamenal poslední zkoušku před XV. Všesokolským sletem v Praze (5. - 6. 7. 2012),
kterým vyvrcholily celonárodní oslavy 150. výročí.
„Duchové“ se předvedli naposledy ještě na zahradě Bételu v Chrastavě při zahradní slavnosti u příležitosti Dne otců, kde si poprvé
vyzkoušeli, jaké to je cvičit za slunečného počasí.
Poděkování patří zejména cvičitelkám, všem přátelům, kteří nám pomohli sehnat cvičební prostory, firmě Benteler, která poskytla autobus na
Turnovský slet, a v neposlední řadě všem malým cvičencům a všem maminkám.
Mgr. Zd.Močárková (maminka), Amálka (skřítek), Luky (trpaslík)

Vážení čtenáři,
Ve dnech 7. – 8. 7. 2012 se v západočeském Sokolově konalo Mistrovství ČR dorostu SH ČMS
v požárním sportu. Za Liberecký kraj nás v jednotlivcích reprezentoval náš člen SDH Chrastava
p. Daniel Dymeš. Svou účast si vybojoval prvním místem nejprve v okresním kole, které se
konalo 27. května 2012 ve Frýdlantě.
Následně si pak v krajském kole v Zákupech dne 10. června 2012 stejným umístěním zajistil
postup na Mistrovství ČR. V Sokolově, kde rozhodují setiny vteřin, se Dan v celkovém pořadí
umístil na skvělém osmém místě. Dovolte mi tímto poblahopřát, neboť je to úspěch, který sbor
dobrovolných hasičů Chrastava ve své historii nepamatuje, a do dalších sportovních výkonů,
nyní již za dospěláky, mu popřát mnoho úspěchů.
Poděkování též patří dalšímu ze členů SDH Chrastava Vladimíru Židlickému, jenž byl Danovi
oporou při mnoha hodinách nácviků a samozřejmě i při samotné soutěži.
V Chrastavě dne 10. 7. 2012
Libor Dymeš – otec, též člen SDH Chrastava

Ani léto s prázdninami a dovolenými nepřeruší celoroční šňůru orientačních závodů. Většinou se jedná o víceetapové akce a můžeme si
vybírat ze široké nabídky nejen v České republice, ale i ve světě.
Červenec započal pro nás, starší kategorie, svátkem. 1. – 8.7. se v krásném německém pohoří Harz uskutečnil World Masters Orienteering
Championships (Mistrovství světa veteránů). Sjelo se nás tam z různých koutů zeměkoule přes 4 000. Bojovalo se ve dvou kvalifikacích, podle
jejichž výsledků se postupovalo do různého finále (A – D; A bylo nejlepší).V každé kategorii soutěžilo více jak 200 závodníků. Z třinácti
chrastavských účastníků se podařilo dostat do finále A dvěma ženám – D.Pachnerové (W35) a Z.Šaffkové (W60). Že se dá „orienťák“
provozovat v každém věku, dokazují vypsané kategorie pro ty nejstarší (ženy 85, muži 90 let). Mistrovství světa veteránů pro nás bylo
nezapomenutelným zážitkem. Chtěli bychom touto cestou
poděkovat městu Chrastava za finanční příspěvek a za zapůjčení
městské vlajky k reprezentaci (viz fotografie).
20. – 22.7. se v oblasti Doudleb nad Orlicí a hradu Potštejn
odehrály 3 etapy VETERAN CUPu 2012 .V M55C na
nejvyšším stupínku stanul náš J.Barták.
Na další zahraniční závody vyjeli mladí z OK CHA do
Slovinska, kde ve dnech 1. – 5. srpna absolvovali 5 etap Oocupu
2012. Běhalo se za velikých veder v náročném krasovém terénu
se závrty v okolí jeskyně Postojná. Zde se dařilo K.Kaškové,
která získala zlatou medaili v kategorii W21A long.
Pořadatelé Sportcentra Jičín uspořádali 18. – 19. srpna pro
700 závodníků vícedenní závody na okraji Prachovských skal
v okolí Brad. I tady bylo o nás slyšet: D60 1. Z.Šaffková, D55 4.
A.Ševčíková, H21A 2. P.Kadavý.
Až budete číst tento článek, budou za námi další dvě
víceetapové akce. 25. – 26. 8. pořádá Turnov nedaleko Malé
Skály v Českém ráji “Pěkné prázdniny 2012“. Tratě povedou
v nádherné, ale obtížné skalnaté oblasti Drábovny a Kalicha.
Poslední závody s názvem Cena východních Čech jsou
připraveny v Železných horách u Trhové Kamenice.
Eva Kašková
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Nově bude vedená jóga pro děti od 4 let – 6 let. Začínáme 3. října. Cvičení budou vždy ve středu od 15:30 – 16:30 hodin. Každé cvičení:
20 Kč. Cvičíme ve Společenském klubu na 1. poschodí. Cvičí se na koberci.
Těším se na vás
Gisela Hekelová

AVZO TSČ ČR ZO Chrastava se za uplynulou malorážkovou sezonu zúčastnila patnácti střeleckých soutěží, z toho jedné mezinárodní v Německu. Celkem dvakrát vystoupili na nejvyšší stupínek, 2x byli stříbrní, 2x bronzoví, 2x skončili přímo pod stupínkem. Z toho vystříleli jednu
první výkonnostní třídu, osm druhých a sedm třetích výkonnostních tříd.
V letošním roce se o propagaci naši ZO na soutěžích zasloužili v kategoriích:
LP muži
Ladislav KRATOCHVÍL osobní rekord 501 bodů. Nejlepší letošní výsledek Chrastavský pohárek - 8. místo s nástřelem 501 bodů
LM 60 Senior
Josef RAJNOHA osobním rekordem 591 bodů. Nejlepší letošní výsledek VC Hradce
Králové nástřelem 576 bodů., 1. místo v Semilech a v Görlitz
LM 3x20 Senior
Josef RAJNOHA osobním rekordem 566 bodů Nejlepší letošní výsledek VC Hradce
Králové 3. místo s nástřelem 526 bodů a druhé místo v Teplicích.
SM 60 dorost
Martin HRUŠKA osobní rekord 555 bodů Nejlepší letošní výsledek ze Semil 555 bodů
a 3. Místo.
.
Sami jsme uspořádali tři střelecké soutěže. Daří se nám a stává se tradicí střelecká
soutěž historických zbraní. Na tuto soutěž k nám jezdí pravidelně z celé republiky –
přibližně kolem třiceti střelců. Dvakrát ročně jsme začali pořádat střeleckou soutěž ve
střelbě z libovolné a sportovní malorážky (pušky) i v LP (pistoli). Už tradičně v rámci
Chrastavských slavností pořádáme Dny otevřených dveří pro veřejnost. Tady si
zájemci mohli vyzkoušet pod vedením zkušených střelců, co taková sportovní střelba
obnáší. Za dva dny se tu vystřídalo přes dvě stě lidí. Někteří už nás navštěvují
pravidelně každý rok. V měsíci září připravujeme již pravidelné soutěže a to Podzimní
cenu v LP 60 (libovolná pistole), LM, SM 60,3x20 (libovolná a sportovní malorážová
puška). V říjnu potom Říjnovou cenu střeleb z historických zbraní a jejich replik.
Naší odměnou je nejen pravidelná účast střelců na soutěžích z celé republiky, ale i
pozvánky na soutěže jak střelci, tak i rozhodčí v rámci ČR. Dostávám ale i pozvání na
střelecké soutěže do sousedních států.
Náš pravidelný trénink je v úterý a ve čtvrtek. Zveme proto všechny příznivce sportovní
střelby. K dispozici jsou vzduchové a malorážkové pušky i pistole, které v rámci tréninku rádi zapůjčíme.

TJ Spartak Chrastava - oddíl stolního tenisu je poprvé ve své
dlouholeté historii účastníkem krajské divizní soutěže mužů. Uplynulý
ročník byl úspěšný také pro B mužstvo, které postoupilo do krajské
soutěže II. třídy.
Zahajovací zápasy obou týmů se uskuteční 23. září v tělocvičně
tělovýchovné jednoty od 10:00 hodin, kde A mužstvo přivítá Jiskru
Nový Bor B(krajská divize) a B tým hostí Jiskru Kamenický Šenov A
(krajský přebor II. třídy)
Předpokládané sestavy domácího oddílu :

A – mužstvo

Svědík Miroslav
Žemlička Karel
Průša Pavel
Zahradník Petr

B – mužstvo
Živnůstka Miroslav
Šimon Miroslav
Charvát Luboš
Martiny Daniel

umístění na žebříčku
kraj. 31-40
kraj. 81-100
okr. 41-60
okr. 61-80
umístění na žebříčku
okr. 61-80
okr. 61-80
okr. 61-80
okr. 81-100

Josef RAJNOHA, vedoucí SSK

TJ Spartak Chrastava oddíl stolního tenisu vás zve na zahajovací
zápasy nové sezóny:
23. září 2012 od 10:00 hodin v tělocvičně TJ Spartak.
Přijďte podpořit naše hráče v boji
chrastavského stolního tenisu.

o první divizní body v dějinách

Karel Žemlička - předseda oddílu
———————————————————————————————
Miroslav Svědík
nejúspěšnější hráč sezóny 2011/12
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Chrastava se zapojila do akce „Označíme neopravené krajské silnice“, do které se
zapojilo více než třicet obcí Libereckého kraje. U nás, s výjimkou Pobřežní ulice, jsme
bohužel mohli označit vše. Všechny ostatní povodněmi těžce zničené krajské komunikace
dosud čekají na řádnou rekonstrukci. Zatímco město má drtivou většinu svých komunikací
po povodních již opravenu a se zbývajícími rekonstrukcemi finišuje právě v těchto dnech,
Liberecký kraj u nás (s výjimkou Pobřežní) ještě ani nezačal.
Označené komunice v Chrastavě:
Andělohorská, Nádražní, Frýdlantská, Vítkovská, Vítkov, Liberecká
V Chrastavě dne 24. srpna 2012
Ing. Michael Canov, starosta města

Mapka obcí Libereckého kraje, které se přidaly k označení poničených krajských komunikací.
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PREVENTIVNÍ ČINNOST MĚSTSKÉ POLICIE – ČERVEN 2012
Výkon služby ve městě Chrastava
- kontroly okraj. částí města – Vítkov a býv. 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 při vydatnějších srážkách
- 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, namátkové
kontroly vysílače na Ovčí hoře,
- dohled před kostelem sv.Vavřince při pátečních bohoslužbách
- kontroly v centru města – tržnice, okolí TJ Spartaku (kotelna, skatepark), býv. kotelna za Kovákem, býv. ubytovna Kovák, býv. 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,
- kontroly krytých vlakových i autobusových zastávek zaměřené na dodržování zákazu kouření
- kontroly na nádraží ČD v ul. Nádražní ohledně stížností na nebezpečné přecházení lidí přes koleje směrem od centra do areálu Elitex, kontroly
prováděny namátkově, zejména okolo 06h.,14h. a 22h.
Kontroly jsou prováděny v denních i nočních hodinách – vozidlem, pěšky a za příznivého počasí na kole.

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.
- 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,
- měření rychlosti, prováděné dle dohody s obcí na vytypovaných komunikacích
Kontroly jsou prováděny v denních i nočních hodinách – vozidlem, pěšky a za příznivého počasí na kole.

Další činnost
- Zajištění průběhu konání Chrastavských slavností, kontrola veřejného pořádku, zajištění a kontrola dopravního značení objízdné trasy,
ochrana majetku, organizační záležitosti spojené s konáním slavností, ochrana majetku – podium po skončení slavností (1. – 4. 6. 2012)
- V průběhu konání Chrastavských slavností přijato oznámení ohledně ztráty peněženky s doklady a mobilem – nenalezena, žádný poctivý
nálezce se bohužel nepřihlásil.
- Stráž nad Nisou – zajištění průběhu konání Strážských slavností (16. 6. 2012), kontrola a zajištění veřejného pořádku,
- Přijato telefonické oznámení ohledně včelího roje v areálu fa Grupo Antolin, za spolupráce s včelařem panem Stašíkem dorazila hlídka MP
na místo, při snaze o odchycení včelího roje tento roj odletěl.
- Dne 20. 6. 2012 okolo 16.00h. přijato tel. oznámení ohledně signálu PCO o narušení objektu kostela sv. Vavřince – kontrola objektu, objekt
nenarušen.
- Dne 21. 6. 2012 přijato oznámení ohledně odcizení jízdního kola z neuzamčené a volně přístupné chodby domu, ve kterém bydlí, vzniklá
škoda dle poškozeného okolo 2000,- Kč, událost v šetření.
- Výjezd ve spolupráci s SDH Chrastava a PČR Chrastava k nahlášenému požáru v Bedřichovském lese, při následné kontrole bylo zjištěno,
že trojice mužů opaluje na nedostavěné pozemní komunikaci v obci Stráž nad Nisou kabely – šetření PČR.
- Dne 29. 6. 2012 okolo 16.15h.,18.10h. přijato tel. oznámení ohledně signálu PCO o narušení objektu kostela sv. Vavřince – kontrola
objektu, objekt nenarušen, chybné kódování obsluhy.
- Byla odchycena tři zvířata – odvoz do útulku Azyl pes Krásný Les

Spolupráce s OO PČR Chrastava
- opakované namátkové DBA se zaměřením na dodržování zákazových značek a řidiče jezdící pod vlivem alkoholu
- spolupráce při šetření ohledně poškození části úrody ječmene – dále v šetření PČR
Vypracoval: str. Mojmír Boch
———————————————————————————————————————————————————————————————

PREVENTIVNÍ ČINNOST MĚSTSKÉ POLICIE – ČERVENEC 2012
Výkon služby ve městě Chrastava
- kontroly okraj. částí města – Vítkov a býv. 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
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- zjišťování a nahlašování zjištěných závad na komunikacích, majetku města, soukromém majetku apod.
- monitoring nepovolených (tzv.černých) skládek v katastru města
- monitoring vodních toků při vydatnějších srážkách
- dohled na přechodech pro chodce v ranních hodinách
- 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, namátkové kontroly
vysílače na Ovčí hoře,
- dohled před kostelem sv.Vavřince při pátečních bohoslužbách
- kontroly v centru města – tržnice, okolí TJ Spartaku (kotelna, skatepark), býv. kotelna za Kovákem, býv. ubytovna Kovák, býv. kulturák,
betonka, podloubí na náměstí, autobusové zastávky, autobusové nádraží, vlakové zastávky, vlakové nádraží, náměstí – parkovací hodiny,
vyhláška o požívání alkoholu, dům azylového typu, Eichstattská cesta, školní jídelna, škola, společenský klub,
- kontroly krytých vlakových i autobusových zastávek zaměřené na dodržování zákazu kouření
- kontroly na nádraží ČD v ul. Nádražní ohledně stížností na nebezpečné přecházení lidí přes koleje směrem od centra do areálu Elitex, kontroly
prováděny namátkově, zejména okolo 06h.,14h. a 22h.
Kontroly jsou prováděny v denních i nočních hodinách – vozidlem, pěšky a za příznivého počasí na kole.

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.
- 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,
- měření rychlosti, prováděné dle dohody s obcí na vytypovaných komunikacích
Kontroly jsou prováděny v denních i nočních hodinách – vozidlem, pěšky a za příznivého počasí na kole.

Další činnost

- kontrola stavu vod v tocích na katastru města Chrastavy – přívalové deště
- 9. 7. 2012 – provedeno místní šetření včetně zápisů o podaném vysvětlení ohledně stížností na nedodržování zavírací doby v blízkém okolí
nočního baru Izabel v ul. Nádražní – následují opakované každodenní kontroly dodržování zavírací doby a dodržování veřejného pořádku a
nočního klidu
- V součinnosti s rybářskou stráží prováděny kontroly rybářů, jejich povinného vybavení a oprávnění k lovu, cca 4x do měsíce
- Přijato oznámení ohledně podomního prodeje na sídlišti Střelecký Vrch v okolí domu čp. 715 – žádný prodejce nebyl zjištěn
- Nález staršího jízdního kola, předáno na ztráty a nálezy
- Šest odchycených zvířat, 1 předáno majiteli, 1 předáno do útulku MVDr. Tvrzníkové, 1 x Azyl pes Krásný Les, 3 x útulek Liberec

Spolupráce s OO PČR Chrastava

- opakované namátkové DBA se zaměřením na dodržování zákazových značek a řidiče jezdící pod vlivem alkoholu
- zajištěna osoba jezdící na motocyklu pod vlivem alkoholu v ul. Nádražní, Chrastava, předána hlídce PČR k provedení dalších nezbytných
procesních úkonů
- přijato osobní oznámení ohledně krádeže zahradního nářadí v hodnotě cca 2000,-Kč, a to vloupáním do kůlny u domu čp.125 ul. Školní,
Chrastava, jelikož došlo k překonání překážky (uzamčení zámkem) byla celá událost postoupena hlídce PČR
- opakované kontroly dodržování zákazových značek v ul. Frýdlantská.
Vypracoval: str. Mojmír Boch

Takzvané české bambusy neboli křídlatka v našem okolí rostou již několik
desetiletí v poměrně hojné míře a snad každé malé dítě ví, že jde o rostlinu, která do
našeho prostředí nepatří. Jde o invazní druh vyskytující se u nás ve dvou druzích, a to
křídlatka sachalinská a křídlatka japonská. V českých podmínkách se tyto dva druhy
zkřížily a vznikla tak extrémně odolná křídlatka česká.
Zajímavým paradoxem je, že křídlatka byla původně velmi kladně hodnocena jako
okrasná a medonosná rostlina, ba dokonce i jako pícnina pro dobytek. Ze zahrádek a
lokálních míst se ale v průběhu času úspěšně rozšířila do volné krajiny zejména
kolem vodních toků a v místech manipulace se zeminou. Je tak progresivní, že na
stanovištích vytlačuje původní druhy květeny a v hustých porostech se vlivem
nedostatku světla a vysoké konkurence nedaří růst ničemu jinému. Jednoho krásného
dne tedy může dojít ke kompletnímu vytlačení břehových společenstev a křídlatka
podél řek a potoků bude to jediné zelené, co bude k vidění. Nebezpečným aspektem
je i razantní snížení erozní odolnosti podloží, kde křídlatka a netýkavka roste.
Kořenové systémy rozmanitých společenstev drží oproti invazním monokulturám
mnohem lépe podloží, což se může odrazit zejména při povodních.
Jsou to sice depresivní prognózy, ale pokud budeme lhostejní k nenápadnému
rozšiřování invazních druhů, nemusí být tyto scénáře daleko od pravdy.
I město Chrastava se potýká s tímto problémem a snaží se na pozemcích ve svém
vlastnictví výskyt těchto nezdolných rostlin eliminovat. Plánuje se i součinnost
s Povodím Labe s.p. na potírání výskytu křídlatky a netýkavky žlaznaté podél toků
Jeřice, Nisy a Vítkovského potoka.
V této souvislosti upozorňujeme na fakt, že povinností každého vlastníka pozemku je
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invazní druhy rostlin hubit tak, aby nedocházelo k jejich dalšímu
rozšiřování. Pokud si nevíte rady jak na to, kontaktujte pro bližší informace
referenta OVÚS MěÚ Chrastava Bc. Martina Spáčila (tel.: 482 363 859, email: spacil@chrastava.cz).
V našich podmínkách není křídlatka jediným problémem. Rozšiřují se zde i
jiné nepůvodní druhy. Jde zejména o již zmiňovanou netýkavku žlaznatou,
celík kanadský a obrovský, bolševník velkolepý, třapatka dřípená,
topinambur hlíznatý, hvězdnice novobelgická a další. Z dřevin jde zejména
o trnovník akát a borovici vejmutovku.
Text a Foto: Bc. Martin Spáčil, referent OVÚS MěÚ Chrastava

Geocaching (česky „geokešink“, anglicky „džeokešin“) je turistická, navigační a tak trochu i internetová hra. Zaměstná váš mozek i důvtip,
vaše nohy a prověří vaši trpělivost. Jedná se o zajímavou aktivitu pro celou rodinu, která spojuje sport, dobrodružství, pobyt v přírodě a
poznávání nových míst s využitím navigačního systému GPS.
Hra spočívá v tom, že někdo ukryje schránku, které se říká „cache“ nebo-li „ keš“, která obsahuje„logbook“ a různé
drobnosti na výměnu. Podle velikosti se schránky dělí na micro, small, regular a large. Každý, kdo kešku najde, se podepíše,
a na internetu pak zveřejní souřadnice místa, kde je „keška“ ukrytá a jiné doplňující informace.
Ostatní krabičku hledají. Při nalezení se zapíšou do sešitku ve schránce. Vyberou si něco z obsahu a výměnou do keše vloží
nějaký svůj předmět. Jsou to většinou malinké hračky, mince, fotky, klíčenky, plyšáčci nebo jiné maličkosti. Po návratu svůj
nález a nebo i neúspěch svěří „kačeři“ speciální internetové stránce. „Keše“ mají různou úroveň složitosti. Vedle klasických
existují i „multikeše“, u kterých je nutné projít několika místy, a „mysterykeše“, kdy je třeba nejprve vyřešit hlavolam nebo
hádanku, ze které vyjdou souřadnice ukryté schránky.
Při geocachingu poznáte nové lidi, navštívíte zajímavá místa, zažijete adrenalin při hledání pokladu a můžete si zakládat své vlastní
schránky. Ale jde hlavně o radost z pokoření určité výzvy.
V červenci 2012 dosáhl počet keší na celém světě čísla 1,5 milionu.
V České republice jich je téměř 15.800 a číslo neustále stoupá. Jen v okolí Liberce a Jablonce je ukryto více jak čtyři stovky schránek. Na
území Chrastavy a nejbližšího okolí se nalézá těchto schránek šest. Ale musí se nejprve vyřešit kvízové otázky. První se týká pamětních desek
umístěných na budově muzea, druhá směřuje k Führichově domu a třetí se dotýká stříkačky před Muzeem historické hasičské techniky. Příklad
cílových souřadnic k hledání chrastavských keší je : N 50° 48.(A -188)´ E 014°57.( A - 340)´.
V libereckém Domově dětí a mládeže Větrník dokonce funguje kroužek geocachingu. Další informace o této mezinárodní hře najdete na
odkazech: www.geocaching.com, www.geocaching.cz, wiki.geocaching.cz.
Existuje dokonce GEO – POST OFFICE, která slouží jako schránka k odesílání, přeposílání a doručování Geo – pohlednic.
Tak co, už jste se rozhodli, že se zapojíte do této určitě poutavé hry a rozšíříte řady „kačerů“? Jestliže ano, přeji hodně úspěchů a trpělivosti
při hledání schránek.
Jitka Marxová - infocentrum

Tamtam pomáhá rodinám malých sluchově postižených dětí
Středisko rané péče Tamtam Praha, které je součástí Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o. s., poskytuje v devíti krajích ČR
terénní služby rané péče v domácím prostředí rodinám dětí se sluchovým a kombinovaným postižením nebo závažným postižením
vývoje řeči od narození do 7 let. Tato služba je již dvanáctým rokem poskytována také v celém Libereckém kraji, kde ji v současnosti využívá
9 dětí klientských rodin.
Nabízené služby podporují jednak rodinu jako celek, jednak vývoj dítěte. Každá rodina má svého odborného poradce, který do rodiny dojíždí
na pravidelné konzultace. Rodiče se po zjištění diagnózy dítěte vyrovnávají se složitou a nečekanou životní situací, mohou se cítit bezradní a
začít pochybovat o své rodičovské kompetenci. Již v této počáteční fázi smiřování se s problémem dítěte je jim poskytnuta podpora, která
postupně přechází v provázení rodiny a poradenství při výchově a podpoře vývoje dítěte se sluchovým postižením prostřednictvím konkrétních
herních a terapeutických programů.
Velký důraz je ze strany týmu poradců Střediska Tamtam Praha kladen na aktivní roli rodičů. Hlavně oni rozhodují, jakou pomoc a v jaké
formě jejich rodina potřebuje. Proto při konzultacích poradce zjišťuje aktuální potřeby rodiny, hodnotí pokroky ve vývoji dítěte, hledá spolu
s rodiči řešení problémů, které život s dítětem se sluchovým postižením přináší. Velká pozornost je věnována jak podpoře komunikace dítěte a
výběru nejvhodnějšího komunikačního systému, tak poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek. Podílíme se také spolu s rodinou na
výběru vhodné mateřské školky a průběžně sledujeme, jak se dítě do kolektivu školky zařadilo. To, jak zdařile bude rehabilitace dítěte probíhat,
záleží na mnoha faktorech, např. na typu a závažnosti sluchového postižení (střední či těžká nedoslýchavost, praktická hluchota), na době jeho
vzniku (před porodem, po vytvoření mluvené řeči…) a liší se také podle individuálních předpokladů každého dítěte.
Společným a velice důležitým aspektem, zásadně ovlivňujícím vývoj a budoucí společenské zařazení dítěte, je
včasné zahájení rehabilitace - čím dříve, tím lépe.
Protože o službu rané péče se rodina musí aktivně přihlásit, můžete i Vy, vážení čtenáři, předat na naše středisko
kontakt, znáte-li ve svém okolí rodinu s malým dítětem s postižením sluchu nebo se závažnou poruchou řeči. Rodina nás
poté může kdykoli telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty kontaktovat.
Středisko rané péče Tamtam Praha, tel.: 251 510 744, e-mail: ranapece@tamtam-praha.cz

www.tamtam-praha.cz
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Dne 11. 8. 2012 oslavili manželé Olga a Julius Oszlikovi
zlatou svatbu. 50 let společného života a svůj svatební slib si
přišli spolu s rodinou připomenout do obřadní síně
Městského úřadu v Chrastavě.
V pravé poledne se tak mohly opět “rozeznít svatební
zvony“ a slavností chvíli doplňovala jak příjemná atmosféra,
tak vzpomínky obou manželů.
Helena Valdmanová, matrikářka

PROTIPOVODŇOVÝ SYSTÉM V CHRASTAVĚ

Josef Trakal, chrastavský rodák a zároveň student čtvrtého ročníku Fakulty umění a architektury na
Technické univerzitě v Liberci. Věnuje se oboru design prostředí, pod vedením prof. Dr. Ing. Arch
Bořka Šípka a MgA. Leony Matějkové.
Zde jsou vystavováni řešením různých problémů a nových pojetí v oboru design. V rámci ateliérů, si
ve druhém ročníku jako semestrální práci zvolil ,,Protipovodňový systém v Chrastavě” . Téma si vybral, protože zde celý život žije a chtěl svým spoluobčanům ukázat nové pojetí a řešení takovéto
problematiky.
Všude okolo nás se dočtete o technických projektech protipovodňových systémů. Nyní však máte
možnost nahlédnout do kreativního myšlení umělce, které se proti myšlení technika výrazně liší.
Plakáty na téma ,,Protipovodňový systém” a ,,To co zůstává” budou k vidění od 3. 9. 2012 v IC
(Chrastava), kde se s projektem můžete více seznámit.
Josef se dále věnuje interiérovému designu. Jeho tvorbu najdete na www.joseftrakal.cz
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Jednota bratrská Chrastava

Léto 2012 s Domečkem

Letošní prázdninová nabídka výletů a aktivit pro rodiče s malými dětmi začala 4. června tradičně
výletem na Lesanku na borůvky. Tento rok je na lesní plody poměrně bohatý a proto nikdo, kdo vyrazil
do lesa, nelitoval. Děti pilně sbíraly a tak čas v lese rychle utekl. Domů jsme si tentokrát odvezli nejen
modré pusy, ale i plné hrnečky. Opět se nám potvrdilo, že v dnešní uspěchané době je sbírání borůvek
úžasný odpočinek a děti jsou z pobytu v lese nadšené. Další prázdninovou aktivitou byl 18. června
miniorienťák na školním hřišti a zahradě. Všichni malí závodníci, někteří v doprovodu maminek, proběhli
připravenou trasu a po zásluze získali sladkou odměnu. Nechyběly ani stupně vítězů a závěrečná káva
pro statečné maminky. Druhý výlet, pro milovníky zvířátek, byl opět ve středu 25. června, a to do ZOO
v Žitavě. Prošli jsme mezi papoušky, daňky i klokany a sledovali řadu dalších zvířat zblízka.
V příjemném prostředí malé zoologické zahrady jsme si užili jeden z horkých dnů tohoto léta a při
pikniku na blízkém hřišti jsme málem zapomněli na čas návratu domů. Poslední výlet je plánován na
transbordér v Kolonce (proběhne však až po uzávěrce tohoto čísla Chrastavských listů).

Kluby Teens a Youth na Otavě

První prázdninovou neděli vyrazila z Chrastavy auta plná nedočkavých vodáků a jejich vybavení směr
Sušice na řece Otavě. Celkem 14 účastníků letošní vody ve věku od 13 let si nejprve prohlédlo
historické centrum Sušice a po noclehu
v kempu se druhý den nalodilo na firmou
Bisport dovezené lodě. Občasný deštík
nám nevadil, ale netušili jsme, že bude hůř! Další den jsme nejdříve vyrazili na
tradiční návštěvu hradu Rabí a pak pokračovali v cestě. Do kempu ve Střelských
Hošticích jsme dojížděli za vydatného deště. Zde se kluci ukázali jako praví
gentlemani, když poslali holky usušit se pod střechu a sami jim stany ve „
slejváku“ postavili. Usínali jsme unavení, ale v suchu a teple. O to větší
překvapení bylo, když nás v půl páté ráno správce kempu probudil s tím, že je na
řece vyhlášen III. povodňový stupeň a ať se připravíme na evakuaci. Nakonec
všechno dobře dopadlo a Otava se nevylila. Jen jsme museli počkat do druhého
dne, než voda opadla, a tak čas na lodi nahradila návštěva muzea a pěší výlet.
Druhý den jsme museli ujet dvojnásobný počet obvyklé porce kilometrů a navíc
při dojezdu do kempu nás opět skropily přívalové deště, tentokrát okořeněné
ještě kroupami a bouřkou přímo nad hlavou. Ale stany jsme již stavěli bez deště.
Poslední den s dojezdem do Písku proběhl již v klidu a pršelo až po předání lodí.
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Letošní voda bylo opravdu adrenalinová a prověřila, co se v kom skrývá (a s tím se pak vždycky dá něco dělat ☺), a také nám pomohla
pochopit, že člověk vydrží mnohem víc, než si myslí.
Děkujeme sponzorům, kteří na tuto akci přispěli – Městu Chrastava a Nadaci Racek.

Letní tábor v Jítravě

Letos poprvé uspořádal dětský klub Klubáč pobytový tábor pro děti od
2. do 5. třídy. Tábor se konal od 8. do 14. července na bývalé faře
v Jítravě a zúčastnilo se ho 19 dětí, z nichž většina je členy Klubáče.
Tématem celého tábora byl Robinson Crusoe. Děti se během
celotáborové hry osobně s Robinsonem setkaly a na jeho přání mu
zařídily jeskyni. Stejně jako Robinson tkaly rohože, vyráběly svíčky a
zpracovávaly surovou ovčí vlnu tak, že ji vypraly, vyčesaly a filcovaly.
Nakonec se setkaly dokonce i s lidojedy a společnými silami se jim
podařilo osvobodit Pátka. Během celého tábora děti plnily
Robinsonovy zkoušky (20 květin, 6 základních uzlů, rozdělání ohně 3
sirkami atd.) a za každou splněnou zkoušku získaly mušli, která se
stala součástí jejich náhrdelníku. Po vyhraném boji s piráty se děti i
vedoucí mohli vydat na zpáteční plavbu domů, spokojení s tím, jak
tábor dopadl.

Dovolená Centra dobrého času Bétel

Příležitost jet společně na dovolenou využilo
v přelomovém týdnu července a srpna 16 rodin,
celkem 49 lidí. Týden dovolené jsme strávili
v krásném areálu školy v přírodě ve Střelských
Hošticích na břehu řeky Otavy. Dovolená měla
všech „pět P“, byla pohodová, přátelská,
poznávací, pohybová, počasí na jedničku.
Ubytování bylo příjemné ve zděných chatkách
v areálu, kde jsme se mohli vyřádit
v rozmanitých sportech – nohejbal, tenis, florbal,
kolečkové brusle, stolní tenis, každý den se
vodomilci koupali v Otavě, několik podvečerů
byla zumba. Kdo s sebou vzal kola, nelitoval.
Cyklostezka podél Otavy byla výzvou
k různým výletům. Děti trávily čas na dětském
hřišti, na trampolíně, na kolech a při různých
hrách. Společně jsme také vyrazili na dva
celodenní výlety, první byl na zámek Velhartice a
pak do Horažďovic, druhý na zámek Blatnou
s rozlehlou oborou, kde chovají daňky. Poslední
den jsme společně na zapůjčených lodích sjeli
asi 9 km Otavy, byl to skvělý závěr dovolené.
Protože se nám místo dovolené, výborná
kuchyně i okolí moc líbilo, zamluvili jsme
ubytování už na příští rok, tentokrát hned na
začátek prázdnin.
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VEČER PRO MUŽE – 21. 9. Pohodové setkání mužů. Pokec, sport, ceny, dobré jídlo a pití.

——————————————————————————————————————————————————————————————–

BURZA OBLEČENÍ V DOMEČKU

Otevřeno (na zazvonění): Po – Pá 12:00 – 16:00 hod. ( Stř: 12:00 -17:00 hod.)
Máte-li doma přebytečné věci, můžete je darovat do burzy v otevírací době (po dohodě i jindy – tel: 732 335 877). Výtěžek bude použit na
provoz Rodinného centra Domeček.
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V Chrastavě dne 23. srpna 2012
Ing. Michael Canov, 1.místopředeseda SLK

zakázkové
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PRODÁM DRUŽSTEVNÍ BYT
Družstevní byt 1+2 ve 2. podlaží , Liberecká 605 , Chrastava. K bytu náleží zděný sklep s oknem, spíž v mezipatře, uzamykatelný box
na kola nebo kočárek v zádveří domu na úrovni venkovního terénu.
Byt je po celkové rekonstrukci – kuchyň, koupelna, plovoucí podlahy. Byt je částečně zařízen – vestavěné skříně, vestavěné dvoulůžko,
myčka, koupelnový nábytek, osvětlení. Dům je zateplen s plastovými okny a vlastní kotelnou.
Stanice autobusu na Liberec je 2 minuty chůze od domu. Cena 1.100.000 Kč
Tel.: 732 811 673

SOUKROMÁ ŘÁDKOVÁ INZERCE

—————————————————————————————————
DARUJI KOŤATA
3 x tři a půl měsíce černo-hnědé odčervené
3 x tři měsíce odčervené – jedno černo-hnědé, dvě černé
Možno i starší. Tel. 739 130 855 – možnost dovozu.
—————————————————————————————————
PRODÁM hvězdářský dalekohled - teleskop pro začínající stronomy,
kompletní souprava včetně hledáčku, kompasu, stativu, nový v orig. balení,
cena pouze 800 Kč. Mohu zaslat i na dobírku. Tel.: 604 961 269
—————————————————————————————————
Ultrazvuková čistička, úplně nová, dokonale a šetrně vyčistí šperky, brýle,
zubní protézy, hodinky aj. drobné předměty, velmi jednoduchá obsluha,
český návod, cena 490 Kč. I na dobírku.
Tel.: 604 961 269
———————————————————————–——————————
NOKIA 6070, barevný displej, MMS, fotoaparát/kamera, FM rádio, infraport,
organizér, java, hry, s novou nab., stříbrná, jako nová, ve 100 % stavu, jen
800 Kč. I na dobírku.
Tel.: 604 961 269
———————————————————————–——————————

Oznámení – zkvalitění služeb
Lékárna Chrastava oznamuje, že nově přijímá platební karty.

—————————————————————————————————–
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PRODEJ SLEPIČEK
—————————————
Drůbež Červený Hrádek – firma Dráb – opět prodává
slepičky snáškových plemen
Lohman hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný,
kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý.
Slepičky pouze z našeho odchovu!!
Stáří slepiček -14-17 týdnů - cena 159-170 Kč /ks.
Ceny jsou konečné a neměnné.
Prodeje se uskuteční: v neděli 16. září 2012
Chrastava – na náměstí u jízdních kol – 13:00 hod
Případné bližší informace
tel.: 728 605 840, 728 165 166, 415 740 719

elektronova přijme
řidiče - obsluhu a údržbáře
pracovní plošiny MP 16, MP 10

info na tel.: 777 337 994

Oblastní charita Liberec
přijme
do Domova pro seniory v Chrastavě

ZDRAVOTNÍ SESTRU.
Na Dohodu o pracovní činnosti
přijmeme zdravotní sestru s registrací.
Jedná se o výpomoc na noční směny.
Nástup od října 2012.
Životopis zasílejte na
e-mail: asistentochl@volny.cz,
tel. 485 172 564, 732 729 106.
Hana Musilová
asistentka ředitele OCH Liberec
Oblastní charita Liberec
Uhlířská 424/7
460 01 Liberec
Tel: 485 172 564, 732 729 106
Www.charitaliberec.cz
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