
    Ve středu 21. listopadu se 
v městském kinosále konal 
jubilejní 100. večer se starostou. 
Aby tento kulatý večer byl 
výjimečnější než ostatní, přijal 
pozvání pana starosty bavič, 
imitátor, zpěvák a moderátor 
Vladimír Hron. Právě tato známá 
osobnost přejala iniciativu během 
celého večera a dvouhodinovým 
programem provedla všechny 
přítomné.  
    Mezi rozhovory se starostou 
Michaelem Canovem byly hu-
dební vstupy, o které se postaral 
nejen Vladimír Hron, ale svými 
tanečními kreacemi překvapil 
snad každého diváka také 
starosta města. Jak sám řekl, 
vzpomněl si na svoji scénku 
z roku 1978, kde se on sám 
představil jako Afric Simone v je-

V den státního svátku, v neděli dne 28. října 2012, byla slavnostně odhalena ulice Města Lwówek Śląski. Slavnostního odhalení se zúčastnila 
početná delegace členů zastupitelstva tohoto našeho partnerského města, kterou vedl pan místostarosta Ireneusz Maciejczyk a pan tajemník 
Jan Serafin. A protože ulice začíná hned vedle chrastavské Vísky,  slavnostního odhalení se zúčastnili v hojném počtu i obyvatelé této naší 
nejmenší městské části v čele se svým dlouholetým neformálním mluvčím panem Arnoštem Šormem.  
    Ulici Města Lwówek Śląski  v délce 1.150 metrů, která je dosud bez obytných domů a spojuje centrální Chrastavu s částí Víska, jsme si  poté 
za krásného zimního počasí s kompletní polskou delegací celou prošli.  
    Naši hosté z polského partnerského města poté navštívili městské muzeum, kde shlédli výstavu pana Jiřího Riedla i s osobním výkladem 
autora.  Na závěr svého pobytu se naši hosté zúčastnili slavnostního koncertu v kostele Sv. Vavřince při příležitosti státního svátku, kde předali 
jako dar nádhernou kytici v českých národních barvách.   
 
V Chrastavě dne   29. 10. 2012                                                                                                                         Ing. Michael Canov, starosta města   
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      Nesmírně si Vážím důvěry voličů v letošních krajských volbách a děkuji za ni. Kandidoval jsem do krajských voleb s třemi cíli. Mým prvním 
cílem bylo vítězství Starostů pro Liberecký kraj, tím druhým zisk pozice hejtmana pro lídra Martina Půtu a tím třetím – mým osobním – bylo 
dostat se z běžně nevolitelného 12. místa do zastupitelstva LK na pozici řadového zastupitele. Nikdy před volbami jsem ani já ani nikdo jiný 
z SLK (včetně lídra) neuvažoval o mém jakémkoli působení na uvolněném (tj. jako zaměstnání placeném)  postu náměstka či radního. Zdá se, 
že se všechny mé předvolební cíle podařilo či v nejbližších dnech podaří splnit. Chci v Libereckém kraji po celé volební období naplno pracovat 
jako řadový  zastupitel, navíc případně v dopravním výboru či jiné neuvolněné funkci. Byl jsem připraven i na neuvolněnou funkci radního bez 
portfeje, ale ta nebyla nakonec ustanovena. Velmi si vážím i nabídky, abych pracoval i při starostování současně jako uvolněný náměstek či 
radní pro dopravu. Této nabídky jsem si velmi vážil a vážím, nicméně nakonec jsem se rozhodl ji po velmi obtížném rozhodování s díky 
odmítnout. Neznamená to však ani v nejmenším, že bych se chtěl práci krajského zastupitele věnovat s menší vervou. Chci však nadále 
pracovat naplno jako starosta města Chrastava a to nejen do komunálních voleb 2014, ale chci se v Chrastavě v roce 2014 ucházet s plnou 
vervou a s plným nasazením o znovuzvolení. Myslím si, že mám Chrastavákům stále co nabídnout.  
 
    Na místo radního pro dopravu je Starosty pro Liberecký kraj nominován můj dlouholetý starší přítel a  starostenský vzor, kterého si celá léta 
nesmírně vážím, Vladimír Mastník z Lomnice nad Popelkou. Pro Vladimíra se jedná o vyvrcholení jeho dlouholeté politické práce a já jsem 
přesvědčen, že ve funkci plně obstojí. Sám jsem připraven, kdykoli to bude potřeba, mu pomoci včetně pomoci ve vyjednávání kdekoli včetně 
ministerstev a Parlamentu a být mu oporou v jeho rozhodování.      
  
V Chrastavě dne 20. 11. 2012                                                                                                                          Ing. Michael Canov, starosta města 

ho písni a právě nejen při ní starosta tančil. Aby diváci měli možnost porovnat jeho vystoupení před 34 lety a dnes, poskytl nám Michael 
Canov fotografii z „osudného“ roku. Během programu zazněly také písně Karla Gotta nebo Elvise Presleyho.  
Obohacením byl také Hronův kontakt a práce s publikem, které se zajisté dobře bavilo.  
Nezbývá než popřát starostovi k dalším úspěšným večerům a těšit se na dvoustý večer se starostou.  
 

Bc. Pavel Urban – vedoucí Společenského klubu    

    Jak napsat česky název města, který obsahuje znaky, které česká 
abeceda nemá a přitom nemá oficiální český ekvivalent (jako třeba 
München – Mnichov, Warszawa – Varšava či Wrocław – Vratislav). 
    S tímto problémem jsme se setkali poprvé již v roce 2008, když 
jsme chtěli vzdát hold našemu partnerskému městu: Lwówek Śląski a 
pojmenovat po něm ulici. Zákon o obcích 128/2000 Sb. totiž stanovuje 
v § 29 odst. 1 doslova: „Název obce, jejich částí, ulic a jiných 
veřejných prostranství se uvádějí vždy v českém jazyce“. 
    Co s tím? Již v roce 2008 se rozhořel boj o to, zda je název 
Lwówek Śląski česky či nikoli. Ministerstvo vnitra (opakovaně) a Ústav 
pro jazyk český tvrdili, že nikoli, ústavněprávní výbor PČR raději ani 
neodpověděl. My jsme tvrdili že ano, protože neexistuje oficiální český 
ekvivalent. 
    A hle máme pravdu!!!! V roce 2012 zastupitelstvo takříkajíc natvrdo 
schválilo 3. 9. 2012 pod bodem 2012/04/XIV název ulice „Města 
Lwówek Śląski“. Ministerstvo vnitra tak bylo donuceno konat. A to 
buďto konstatovat, že je název „Města Lwówek Śląski“ v českém ja-
zyce a tudíž v souladu se zákonem anebo dát záležitost k roz-
lousknutí Ústavnímu soudu (kde ovšem v dosavadních sporech 

vedeme s MVČR 3:0) . 
    Ministerstvo vnitra konstatovalo, „že „název ulice Města Lwówek 
Śląski je podle názoru Ústavu pro jazyk český AV ČR uveden v 
českém jazyce (a splňuje tedy dle Ministerstva vnitra požadavek 
prosté zákonnosti).“ 
    Dále se sice MVČR rozohňovalo nad tím, že je název metodicky 
hrubě nesprávný, neboť má být přídavným jménem (jakoby neexisto-
valy např. ulice „Kapitána Jaroše, Třída 1. Máje apod.), ale samotné 
jimi navrhované varianty: Lvovecká, Lvuvecká, Lvoveckoslezská či 
Lvůvku Slezského dokazovaly, že jsme řešení se zachováním 
originálního názvu v 1. pádě zvolili jako jediné možné, neboť veškeré 
pokusy v podobě přídavných jmen svévolně originální název zbavo-
valy originálních znaků. 
    Kdysi mě na trutnovském gymnáziu trápil na češtinu pan profesor 
Hátle. Pokud ještě žije, kéž by se dozvěděl o jazykovém úspěchu 
svého někdejšího nezbedného žáka. Nevěřil by vlastním očím a uším. 
 
V Chrastavě dne 29. 10. 2012                                Ing. Michael Canov 
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Vážení spoluobèané,
Dovolujeme si Vás pozvat na sto první
"Veèer se starostou a místostarostkou"

kde tématem bude vše s mateøskou školou spojené,
od procesu pøijímání dìtí do školky až pro právì
probíhající rekonstrukci budovy v Revoluèní ulici.

.
Pozvání pøijala øeditelka Mateøské školy Chrastava

Bc. Helena Hochmanová.
Setkání se koná

v malé zasedací místnosti na radnici.
ve støedu 12. prosince 2012 od 17.00 hodinIng. Michael Canov

starosta

Zita Václavíková
místostarostka

    V neděli dne 28. října 2012 se uskutečnila důstojná oslava státního svátku založení republiky v kostele sv. Vavřince. 
    Ač je to téměř neuvěřitelné, datum založení Československa 28. říjen 1918 a dnešek 28. říjen 2012 dělí od sebe již 94 let. Za tu dobu repub-
lika přišla o Podkarpatskou Rus (od roku 1939) a Slovensko (poprvé 1939-1945, nyní od roku 1993). Přestože se takto republika nevratně – zdá 
se – zmenšila, nadále se hrdě hlásíme k odkazu Tomáše Garrigua Masaryka, Edvarda Beneše a Milana Rastislava Štefánika. 
    Slavnostní odpoledne v kostele sv. Vavřince byl po mém projevu starosty města a zdravici místostarosty z partnerského polského města ve 
znění koncertu pěveckého sboru Ještěd, který byl mimochodem založen ještě před vznikem Československa již v roce 1907 (sic!). 
    Večer jsem se na osobní pozvání prezidenta republiky a jeho choti Livie zúčastnil spolu s paní místostarostkou slavnostního večera konaného 
na počest státního svátku v reprezentačních prostorech Pražského hradu. 
 
V Chrastavě dne 29. 10. 2012                                                                                                                            Ing. Michael Canov, starosta města 

    Velké dílo akciové společnosti Dům Pohody je (z první etapy) dokončeno. V pondělí dne 3. prosince se na Zámečku od 14 hodin slav-
nostně otvírají Termální lázně Chrastava. 
    Na základě žádosti vedení společnosti Dům Pohody si dovoluji pozvat tímto občany našeho města ke slavnostnímu otevření. 
Město Chrastava organizuje pro zájemce na slavnostní otevření, jehož součástí bude prohlídka Termálních lázní Chrastava, autobusovou do-
pravu ve 13 a 13.30 hodin od rad-
nice. Autobus odjíždí od Zámečku 
zpět v 16 a 16.30 hodin. 
    Termální lázně se otvírají po ně-
kolikerém odkladu. Je hotova první 
etapa. Druhá se průběžně dále 
buduje. Věříme nejen, že lázně bu-
dou sloužit občanům našeho mě-
sta, ale především, že samotná ex-
istence Termálních lázní zvýší re-
putaci našeho města. Všem 
návštěvníkům Termálních lázní 
Chrastava přejeme co nejpříjemně-
jší pobyt a majiteli akciové společ-
nosti Dům Pohody úspěšné pod-
nikání.  

——————————————– 
   V Chrastavě dne 12. 11. 2012 

                        Ing. Michael Canov, 
starosta města 
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    Na tomto svém zasedání zastupitelstvo města mimo jiné projednalo a usneslo se takto: 
- schválilo 
koupi dle geometrického plánu č. 773-33/2011 pozemkové parcely č. 316/16 o výměře 1122 m2 - ostatní plocha, v k.ú. Chrastava I, která je ve 
vlastnictví pana  Karla Matušky 
- schválilo 
bezúplatný převod (nabytí) dle geometrického plánu č. 706-285/2009 pozemkové parcely č. 800/11 o výměře 9140 m2 - trvalý travní porost, 
pozemkové parcely č. 800/12 o výměře 4074 m2 - trvalý travní porost, a pozemkové parcely č. 800/13 o výměře 1875 m2 - trvalý travní porost, 
vše k. ú. Chrastava I, z vlastnictví České republiky, PF ČR do vlastnictví města 
- schválilo 
převod na obec Bílý Kostel nad Nisou pozemkové parcely č. 746/1 o výměře 733 m2 - trvalý travní porost, pozemkové parcely č. 748/1 o 
výměře 71 m2 - trvalý travní porost a pozemkové parcely č. 754/9 o výměře 80 m2 - trvalý travní porost, vše k.ú. Bílý Kostel nad Nisou, které 
jsou ve vlastnictví České republiky, PF ČR a jsou zapsané v přídělu č. 85 jako historický majetek města Chrastava 
- schválilo  návrh 4. změny rozpočtu a investičního plánu na r. 2012  
- schválilo 
v souladu se 4. změnou rozpočtu na rok 2012 smlouvu o poskytnutí účelové investiční dotace TJ SPARTAK Chrastava, IČ 46744657 a pověřilo 
starostu podpisem smlouvy  
- schválilo 
úvěrovou smlouvu – kontokorentní úvěr KA1209151 na předfinancování projektu „Chrastava, Skalice a Bertsdorf - Hörnitz – hasiči společně 
proti přírodním živlům“ v rámci „Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným 
státem Sasko“ uzavřenou mezi Volksbank CZ, a.s., Na Pankráci 1724/129, Praha 4 a městem Chrastava  
-  zřídilo   podle §84 odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, účelový fond velkých investic 
-  schválilo   pravidla tvorby a čerpání fondu velkých investic a pověřilo starostu jeho podpisem  
-  schválilo 
dodatek č. 1 „Pravidel tvorby a čerpání účelového fondu pomoci řešení problémů se zásobováním pitnou vodou ve Vítkově“, schválených 
usnesením ZM č. 2011/09/XVI dne 12. 12. 2011 a pověřila starostu jeho podpisem a uveřejněním úplného znění „Pravidel“  
-  schválilo 
podle ustanovení § 6 odst. 5 písm.c) zák.č. 183/2006 Sb., o územní plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
stavební zákon), a § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydání IX. změny územního plánu 
města Chrastavy a podle § 172 správního řádu vydání opatření obecné povahy č. 1/2012  
-  schválilo 
pořízení změny územního plánu města Chrastava, (zahájení procesu pořízení změny ÚP dle stavebního zákona) dle žádosti pana Rostislava 
Kašpara, Dolní Vítkov 59, 463 31 Chrastava o změnu na p.p.č. 98/1 o výměře 1565 m2 v k.ú. Dolní Vítkov, obec Chrastava, ze stávající plochy 
občanské a dopravní vybavenosti na na plochu pro výstavbu max. 1 RD (plocha obytné zástavby nízkopodlažní venkovského typu)  
-  schválilo 
pořízení změny územního plánu města Chrastava, (zahájení procesu pořízení změny ÚP dle stavebního zákona) dle žádosti Jany Novákové, 
Bánskobystrická 181/14, 460 08 Liberec 8 o změnu na p.p.č. 1326/4 o výměře 8196 m2 v k.ú. Horní Chrastava, obec Chrastava, ze stávající 
plochy orné půdy na plochu pro výstavbu RD (plocha obytné zástavby nízkopodlažní venkovského typu)  
-  schválilo 
pořízení změny územního plánu města Chrastava  (zahájení procesu pořízení změny ÚP dle stavebního zákona) dle žádosti manželů Martina 
Suchomela, Frýdlantská 476, 463 31 Chrastava a Kateřiny Suchomelové, Daliborova 205, 460 07 Liberec o změnu na části p.p.č. 784/11 o 
výměře cca 1000 m2 v k.ú. Horní Chrastava, obec Chrastava, ze stávající plochy luk a pastvin na plochu pro výstavbu 1 RD (plocha obytné 
zástavby nízkopodlažní venkovského typu)  
-  schválilo 
pořízení změny územního plánu města Chrastava, (zahájení procesu pořízení změny ÚP dle stavebního zákona) dle žádosti manželů Kláry a 
Vítězslava Sehnoutkových, Pobřežní 479, 463 31 Chrastava o změnu na p.p.č. 769/9 o výměře 764 m2 v k.ú. Horní Chrastava, obec Chrastava, 
ze stávající plochy rekreace – zahrádkářské osady na plochu pro výstavbu 1 RD (plocha obytné zástavby nízkopodlažní venkovského typu)  
-  schválilo 
pořízení změny územního plánu města Chrastava, (zahájení procesu pořízení změny ÚP dle stavebního zákona) dle žádosti paní Věry 
Čermákové, Andělská Hora 14, 463 31 Chrastava o změnu na části p.p.č. 412/2 v k.ú. Andělská Hora u Chrastavy, obec Chrastava, o výměře 
plochy cca 1500 m2 ze stávající plochy luk a pastvin na plochu pro výstavbu 1 RD (plocha obytné zástavby nízkopodlažní venkovského typu)   
-  zamítlo                     
pořízení změny územního plánu města Chrastava, dle žádosti pana Karla Matušky, Nedbalova 661, 463 12  Liberec 25 o změnu na p.p.č. 374/3 
o výměře 816 m2 v k.ú. Andělská Hora u Chrastavy, obec Chrastava, ze stávající plochy ochranné a doprovodné zeleně na plochu pro výstavbu 
RD případně rekreačního objektu (plocha obytné zástavby nízkopodlažní venkovského typu)  
-  schválilo 
pořízení změny územního plánu města Chrastava, (zahájení procesu pořízení změny ÚP dle stavebního zákona) dle žádosti manželů Jindry a 
Josefa Schäferových, Vítkovská 616, 463 31 Chrastava o změnu na části p.p.č. 41/1 o výměře cca 1100 m2 v k.ú. Chrastava I, obec Chrastava, 
ze stávající plochy ochranné a doprovodné zeleně na plochu pro výstavbu 1 RD (plocha obytné zástavby nízkopodlažní městského typu)  
-  rozhodlo 
1. v souladu s ust. § 45 odst. 4. zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, o úplné úhradě nákladů jednotlivých žadatelů schválených změn, a to podílem dle počtu schválených změn 

2. o pořízení změn schváleného územního plánu města Chrastava dle usnesení ZM č. 2012/05/XI – 2012/05/XIX, ve které dojde k uzavření 
dohody dle odst.1 v termínu do 31. 3. 2013, v souladu s pravidly postupu při pořizování změn schváleného územního plánu města Chrastava 
schválené Radou města Chrastava dne 26. 1. 2009  
-   vzalo na vědomí 
ukončení  členství v Osadním výboru Andělská Hora paní Moniky Hartlové  dnem doručení rezignace 3.  9.  2012 
-  určilo   paní Karolínu Večeřovou za člena osadního výboru Andělská Hora  
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Rada města na své schůzi projednala a usnesla se mimo jiné takto:   
-  s c h v á l i l a  
1) v návaznosti na své usnesení 2012/17/III odst. 1 ze dne 8. 10. 
2012 výpůjčku pozemku par.č.1339/1 o výměře 2033 m2 – ostatní 
plocha, v k. ú. Chrastava I, pozemku par. č. 750/1 o výměře 915 m2 – 
trvalý travní porost, v k. ú. Dolní Chrastava  a části  pozemku par. č. 
117/2 o výměře cca 200 m2 – ostatní plocha, v k. ú. Dolní Vítkov, 
firmě Eurovia CS, za účelem zřízení staveniště pro obnovu vodního 
toku Vítkovského potoka po povodních, vč. smlouvy o výpůjčce 
pozemku čj. RU/33/2012  
2) v návaznosti na své usnesení 2012/17/III odst. 2 ze dne 8. 10. 
2012 výpůjčku pozemku st.p. č. 123/2 o výměře 105 m2 – nádvoří, a 
pozemku par.č. 201/3 o výměře 366 m2 – zahrada, v k. ú. Dolní 
Chrastava, firmě OHL ŽS a. s., Praha, za účelem zřízení staveniště 
pro obnovu koryta řeky Jeřice po povodních vč. smlouvy o výpůjčce 
pozemku čj. RU/32/2012  
-  s c h v á l i l a  
zřízení věcného břemene na pozemku par.č. 1376 v  k. ú. Horní 
Chrastava ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., jímž dojde 
k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování distribuční 
soustavy nadzemní vedení NN, za cenu ve výši 4.000,- Kč + DPH, vč. 
návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj. 
SBS/27/2012   
-   s c h v á l i l a 
záměr pronajmout objekt bez č. p. s pozemkem st. p. č. 771 o 
výměře 154 m2 – zastavěná plocha a nádvoří,  v k. ú. Chrastava I.  
-   s c h v á l i l a 
1) hodnocení a zadání akce „Chrastava - odvodnění pozemku p. č. 
1452“ 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 firmě JOSTAV spol. s. r. o., Studánecká 74, 463 03, Stráž 
nad Nisou, IČ 47785233 
2) návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem: JOSTAV spol. s. r. o., 
Studánecká 74, 463 03, Stráž nad Nisou, IČ 47785233 na realizaci 
akce „Chrastava - odvodnění pozemku p.č. 1452“  
-   s c h v á l i l a 
1) na základě studie rekonstrukce podkroví MŠ Revoluční záměr 
rozšíření rozsahu zpracované projektové dokumentace rekonstrukce 
MŠ Chrastava,  Revoluční 488 
2) odchylný postup pro výběr zpracovatele doplňující projektové 
dokumentace rekonstrukce MŠ Revoluční v rámci akce  „Město 
Chrastava – Rekonstrukce mateřské školy Revoluční ul., č. p. 488“ 
dle odst. VIII. Závěrečná ustanovení, bod 8.5. Směrnice Rady města 
Chrastava č. 1/2012 

3) návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem: Ing. Marcel Bulíř, Purkyňova 
594, 460 01 Liberec, IČ 114 384 10 na zpracování doplňující 
projektové dokumentace rekonstrukce MŠ Revoluční v rámci akce  „
Město Chrastava – Rekonstrukce mateřské školy Revoluční ul., č. p. 
488“  
-   s c h v á l i l a 

návrh smlouvy o návaznosti technologií zimní údržby silnic a 
vzájemné spolupráci při zajišťování zimní údržby silnic v zimní 
sezóně 2012-2013 s: Krajská správa silnic Libereckého kraje, České 
Mládeže 632/32, 460 06 Liberec 4, IČ 70946078  
-   s c h v á l i l a 
na základě § 2odst. 5 a odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu 
s ustanovením § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, nařízení obce 

č. 2/2012, kterým se stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování 
závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních 
úseků silnic a kterým se stanoví úseky silnic, místních komunikací a 
chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje 
sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí - Plán zimní 
údržby místních komunikací pro zimní období 2012 – 2013 m 

-   s c h v á l i l a 
dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování technické podpory k 
programovému vybavení se společností GEOVAP, spol. s r. 
o.  Pardubice  
-   s c h v á l i l a 
platový výměr ředitelce příspěvkové organizace Města Chrastavy „Zá-
kladní škola a Mateřská škola Chrastava, Vítkov 69, okres Liberec – 
příspěvková organizace“  
-   s c h v á l i l a 
změnu provozní doby mateřské školy v příspěvkové organizaci „Zá-
kladní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 od 1. 11. 2012 
-   v z a l a   n a   v ě d o m í 
zápis č. 2012/11 z jednání bytové a sociální komise ze dne 15. 10. 
2012  
-   r o z h o d l a  
snížit nájemné u bytu č. 5, Nádražní č.p. 104, Chrastava o 10 %, do 
doby odstranění závad v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb., 
občanský zákoník, dle § 698.  
-  r o z h o d l a  
o uzavření smlouvy o poskytnutém přístřeší v zařízení azylového typu 
paní Ivetě Feixové   
-   r o z h o d l a  
o uzavření smlouvy o poskytnutém přístřeší v zařízení azylového typu 
panu Jiřímu Augustovi   
-   r o z h o d l a  
o využití dispozičního práva k bytu Městského bytového družstva 
Chrastava, byt č. 8, Andělohorská č.p. 372, Chrastava 
-   p o v ě ř i l a 
vedoucí odboru pro záležitosti občanů zajištění realizace uzavření 
smlouvy o nájmu bytu u Městského bytové družstva Chrastava, jedná 
se o byt č. 8, Andělohorská č.p. 372, Chrastava. 
-  r o z h o d l a  
o uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS panu Ladislavu Krejbichovi   
-   r o z h o d l a  
o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu v DPS paní Marii Kautské  
-   r o z h o d l a  
o uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS paní Marii Kautské   
-   v y s l o v i l a  
předběžný souhlas se záměrem společnosti ČEZ Energo, s. r. o., 
Duhová 3/1531, 140 00 Praha 4 na výstavbu kogenerační jednotky 
v kotelně Střelecký Vrch, Liberecká 573, Chrastava, za podmínky, že 
uvedenou výstavbou dojde ke snížení ceny dodávaného tepla a 
doporučila zastupitelstvu města schválení tohoto záměru po jeho 
předložení 
-   s c h v á l i l a 
na základě žádosti poskytnutí neinvestiční účelové dotace TJ Spartak 
Chrastava, Turpišova 292, 463 31  Chrastava, IČ 467 44657, pro 
oddíl kopané  
-   s c h v á l i l a 
na základě žádosti poskytnutí neinvestiční účelové dotace TJ Spartak 
Chrastava, Turpišova 292, 463 31  Chrastava, IČ 467 44657, pro 
oddíl stolního tenisu  
-   s c h v á l i l a 
užití znaku města Chrastava pro občanské sdružení Water RESCUE 
Liberec o. s.  

-  schválilo    
záměr investovat finanční prostředky ve výši 6 637 206,- Kč získané v soudním sporu s firmou Integra, a. s. do výstavby multifunkčního hřiště 
na pozemku TJ Spartak za sportovní halou 
-  určilo,  že do doby realizace budou prostředky uloženy v účelovém fondu velkých investic 

- uložilo    vedoucímu ORM zahájení přípravných prací na zpracování projektové dokumentace 
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    Město Chrastava si Vás dovoluje pozvat na slavnostní otevření 
lávky u Führichova domu. Slavnostní akt proběhne v úterý 4. prosince 
v 11.00 hod. Součástí bude také možná prohlídka Führichova domu. 
Na Vaši účast se těšíme.  

Bc. Pavel Urban – vedoucí Společenského klubu  

    Po městě se v současné době objevilo několik desítek informačních 
tabulí s logem Evropské unie a krátkým popisem provedených prací. 
Tabule jsou součástí povinné publicity účelové dotace na krytí škod 
způsobených povodní v roce 2010 z tzv. „Fondu solidarity EU“ (FSEU), 
jehož cílem je přispívat státům postiženým přírodní katastrofou velkých 
rozměrů na nápravu vzniklých škod, viz článek http://www.chrastava.
cz/2012/fond-unie.htm .  
    Všechny stavební práce, podpořené z FSEU, musí být označeny 
informační tabulí, která musí být  „viditelná, trvalá, označená logem EU 
a musí na ní být uvedeno: Podpořeno z Fondu solidarity EU - Náprava 

povodňových škod, srpen a září 2010, včetně stručného popisu 
předmětu podpory.  

Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM 

    Morový sloup na náměstí 1. máje – sloup se sochou Panny 
Marie a sousoším světců – se dočká dokončení prací na jeho 
obnově. Restaurátorské práce na opravě morového sloupu 
probíhaly již od minulého roku a v nejbližších dnech bude zahájena 
poslední, III. etapa.  
    V letošním a minulém roce se podařilo s pomocí dotačních 
zdrojů Ministerstva kultury ČR a Fondu mikroprojektů Cíl 3 OPPS 
2007 – 2013 provést I. a II. etapu oprav, které zahrnovaly zejména 
očištění a ošetření památky biocidním nátěrem, zlacení, včetně 
restaurování plastik. Nyní se městu podařilo získat finanční 
prostředky z Ministerstva kultury ČR na dokončení plánovaných 
oprav, a to práce na opravě schodů po obvodu morového sloupu.  
    Práce budou zahájeny v nejbližší době, aby se stihly dokončit 
ještě v letošním roce, a bude je provádět odborný restaurátor 
Václav Snížek.  

Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM 

    Nový povrch mají některé komunikace ve městě. Konkrétně se 
jedná o dvě místní komunikace v Andělské Hoře, II. etapu opravy ulice 
Sportovní, plošnou opravu nerovností v ulici Bílokostelecká a položení 
nového povrchu mostu přes Nisu na Barandov. 
     Technický stav výše zmíněných komunikací byl dlouhodobě 
nevyhovující a zejména v případě mostu na Barandov hrozilo vzhledem 
k zatékání do mostní konstrukce k vážným škodám.   
    Ve výběrovém řízení na realizaci těchto prací zvítězila společnost 
Eurovia, a. s., která v termínu dle uzavřených smluv akce dokončila.  
    V současné  době  ještě probíhají práce na opravě dešťové 
kanalizace v Horní Chrastavě,  od č. p. 129 k napojení s ulicí 
Frýdlantskou, jež vzhledem ke špatnému technickému stavu již 
kapacitně nepostačovala množství odváděné vody z výše položených 
pozemků. Termín realizace akce je naplánován nejpozději do 9. 12. 
2012  s tím, že přes zimu bude na komunikaci položen provizorní 
povrch a finální povrchy budou položeny až po skončení zimního 
období. Tím se zabrání pozdějšímu sesednutí podloží v místě výkopu a 
poškození nového povrchu komunikace.  
 

Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM 
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Foto zachycuje úpravu dešťové kanalizace v odbočce z ulice Frýdlantská, 
kterou provádí firma JOSTAV s.r.o. 

    Město Chrastava vás srdečně zve na slavnostní otevření 
mostu v Malé Nádražní ulici. Zahájení slavnostního aktu je 
v pondělí  10. prosince 2012 ve 14.00 hodin u mostu 
v Malé Nádražní. Na akci jste všichni srdečně zváni.  
 

Bc. Pavel Urban – vedoucí Společenského klubu 

    Děkujeme všem občanům města Chrastava, kteří třídí odpad. Díky vám 
naše město získalo osvědčení o úspoře emisí  

   A nejen to. V rámci spolupráce se společností EKO-KOM jsme za 140,496 
tun vytříděného odpadu v roce 2011 získali 229.327,- Kč, které  byly  zpětně 
využity v odpadovém hospodářství na snížení záporného rozdílu mezi příjmy 
a výdaji na odstraňování odpadu. V porovnání  s lety 2008 až 2011 se 
množství vytříděného odpadu stále mírně zvyšuje, za 1. pololetí roku 2012 
bylo vytříděno již 80 tun. V přepočtu na 1 obyvatele nejsme v rámci kraje 
žádní přeborníci, ale již pouhý fakt, že odměna, kterou nám EKO-KOM 
zasílá, nám snižuje náklady a umožňuje tak poplatek za osobu radikálně 
nezvyšovat, smysl má. Proto: Třiďme odpad, má to smysl! 
 

Zuzana Vojtíšková, referent ORM 
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     Milí spoluobčané, ve spolupráci s Libereckým 
krajem a společností ASEKOL jsme pro vás 
připravili soutěž ve sběru drobného elektra.  
    Zapojit se můžete ihned, od okamžiku, kdy si níže 
odstřihnete tento leták (na str. 9 – 10) s razítky (nebo si 
jej můžete vytisknout z webových stránek, sekce Sbírej 
a vyhraj!). K vyzvednutí bude přímo i ve sběrném dvoře 
TSS Chrastava. Pak už jen stačí najít doma, v garáži, na 
půdě, nebo na chatě staré vysloužilé elektro a odnést 
je spolu s tímto letákem na sběrný dvůr. Tam vám 
letáček orazítkují (1 spotřebič = 1 razítko). Jakmile jich 
budete mít pět, vyplňte kontaktní údaje 
a leták odešlete na PO BOX č. 75, 46003 Liberec 3. 
Tisk letáků není omezen, naopak, čím více donesete 
elektra a odešlete orazítkovaných letáků, tím větší 
šanci máte na výhru zbrusu nového Tabletu Samsung 
nebo další elektroniky. Více informací o soutěži je 
k dispozici na www.asekol.cz!  
    Vítězové se budou losovat za celý kraj, první místo 

bude oceněno zbrusu novým tabletem od společnosti 
Samsung, hodnotné spotřebiče obdrží i vylosovaní na 
2. – 5. místě. Přesná pravidla jsou uvedena na www.
asekol.cz, opět v sekci Sbírej a vyhraj! 
    Zapojením do soutěže můžete vyhrát hodnotné ceny 
a zároveň přispějete recyklací elektra k ochraně 
životního prostředí. Každý spotřebič totiž obsahuje až 80 
% materiálů, které lze znovu využít. Navíc se zabrání 
úniku škodlivých látek, jako je rtuť nebo olovo. Nenechte 
proto ležet staré elektro v šuplíku, raději sbírejte a 
vyhrávejte! Soutěž trvá do 28. 2. 2013! 
 

Provozní doba Sběrného dvora TSS Chrastava: 
Pondělí:             15.00 – 18.00 hodin 
Úterý, čtvrtek:      7.00 – 10.00 hodin 

Středa:               12.00 – 15.00 hodin 

Pátek:                10.30 – 12.30 hodin 

Sobota:                9.00 – 12.00 hodin 

Zuzana Vojtíšková, referent ORM 

V prosinci můžete s Českým rozhlasem Sever darovat hračku 
nebo se stát součástí vysílání živých písniček na vaše přání. 

 
Rádi byste zpříjemnili Vánoce těm nejmenším z dětských domovů? Pak navštivte 
prvních čtrnáct dní v prosinci OC Forum v Liberci, kde budete mít možnost u 
vánočního stromku splnit nejedno dětské přání.  
Nejen přání dětská, ale především přání písničková vám Český rozhlas plní každý 

den. Pokud patříte mezi pravidelné posluchače tohoto pořadu, pak si určitě nenechte ujít „Živé vysílání“ 3. – 5.12. opět 
v OC Forum v Liberci. Zde se na vás bude těšit v pravidelném čase od 16:00 do 18:00 váš oblíbený moderátor Míra 
Tartárek. Přijďte poslat dárek svým blízkým v podobě nejoblíbenější písničky.  
 
Milí posluchači, rádi bychom vám také poděkovali za vaši přízeň po celý rok 2012 a přejeme si, abyste i v novém roce 
strávili mnoho příjemných chvil při poslechu ČRo Sever – rádia vašeho kraje. 
 
Krásné prožití vánočních svátků a klid a pohodu v novém roce 2013 vám přeje Český rozhlas Sever.  
 
Nalaďte si rádio vašeho kraje na frekvenci 88,8 FM nebo 91,3 FM 

POZOR! Uzávěrka Chrastavských listů – leden 2013 bude již 20. prosince 2012!!!! 
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     Dámský klub při Společenském klubu 
Chrastava se opět sešel a to v pátek 16. listopadu 
2012  v CVA. Tentokrát bylo naším cílem vytvořit 
vánoční ozdobu. 
    U firmy Rautis z Poniklé jsme objednaly 
hobbyset na výrobu tradičních vánočních hvězdiček 
ze skleněných dutých perlí. Rozdělily jsem si 
komponenty a podle návodu a užitečných rad paní 
Dany Koldové jsme začaly tvořit. Drobné, třpytivé 
korálky jsme navlékaly na drátky a formovaly do 
tvaru hvězdičky. Co kus to originál. 
    Každá jsme si zvolila jinou barevnost a šikovnost 
se projevovala hned při výrobě prvního kusu. Při 
dalších jsem již nabíraly zručnost a radost z vlastní 
ozdobičky se zvyšovala. Pochopily jsme, že ruční 
výroba ozdob není nic jednoduchého. Součástí 

setu je také CD, na kterém si můžeme prohlédnout náročnou cestu perličky, než se z ní stane vánoční ozdoba, a seznámit se s prodejnou a 
manufakturou.  
     Další setkání pořádá Dámský klub v pátek 7. prosince 2012 od 17.00 hod. v CVA. Přijďte i se svými dětmi na vánoční zdobení perníčků, 
pečení mini vánoček a ještě jednou budeme tvořit z marcipánu. Těšíme se na vás. 
     Milé ženy a dámy, úspěšně zvládněte předvánoční shon, vánoční úklid, pečení, nákup dárečků a vše okolo vánoc, abyste je mohly oslavit 
se svými nejbližšími v klidu, pohodě a radosti. Krásné a příjemné vánoční svátky a šťastný rok 2013 všem čtenářům  přejí členky Dámského 
klubu. 

    Ve čtvrtek 8. listopadu 2012 vyprodala kino spisovatelka, scénáristka, publicistka a 
vydavatelka Halina Pawlowská. Do Chrastavy přijela s představením One woman show 
aneb Banánová velryba.  
    Zavzpomínala na významné osobnosti v jejím životě a přidala několik veselých historek, 
které zajisté pobavily nejen ženy, ale i pánské publikum. Ve druhé polovině pořadu 
odpovídala Halina mimo jiné na dotazy diváků, kterých nebylo málo. Za bouřlivého 
potlesku jsme se nakonec s Halinou Pawlowskou rozloučili.  

    12. 11. 2012 se v sále CVA konal zajímavý program s názvem Večer písní a poezie. 
Zazněly zde národní písně od členek operního sboru Divadla F. X. Šaldy v Liberci, 
jmenovitě Šárky Venclové, Hany Postránecké, Marie Hübnerové a Jany Brožové – 
Dufkové. Verše přednesl pan Mgr. Ivan Žák.  
    Celý večer provázela příjemná atmosféra plná básní od velikánů jako byl Jan Neruda, 
Jiří Wolker, Karel Hynek Mácha nebo Jaroslav Vrchlický a známých i méně známých 
lidových písní, které byly v podání členek operního sboru silné a poutavé. 
 

Bc. Kateřina Králová, referent SK 

    Ve středu 5. prosince se na náměstí 1. máje koná Mikulášská nadílka. V 18.00 
hodin přijde na náměstí čert, Mikuláš a anděl a s jejich příchodem se slavnostně 
rozsvítí vánoční strom. K poslechu bude od 17.30 hrát kapela Bohemia universal 
band. Balíčky pro děti je možné nosit od 3. prosince na Infocentrum. 
 

Bc. Pavel Urban – vedoucí Společenského klubu Chrastava 
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    Společenský klub Chrastava Vás srdečně zve do městské galerie na tradiční prosincovou  
„VÁNOČNÍ VÝSTAVU BETLÉMŮ“. Betlémy zapůjčili pánové Václav Janeček a Josef Smolík. 
Výstava je doplněna o ukázky různých PF. Stejně jako v předešlých letech, i letos můžete přispět 
na dobrou věc zakoupením výrobků klientů Oblastní charity Liberec – Domov pro matky v tísni sv. 
Anny a sv. Moniky a Domov pokojného stáří sv. Vavřince v Chrastavě a klientů Domova pro 
mentálně postižené v Liberci – Harcově. Výstavu můžete navštívit již první adventní neděli 2. 
prosince 2012 a vernisáž proběhne za zvuků vánočních koled 5. prosince 2012 ve 14.00 hod. 
Zkuste se v předvánočním ruchu a shonu pozastavit a přijďte načerpat vánoční atmosféru do 
městské galerie. 
 
    Kolektiv pracovníků infocentra vám všem přeje spokojené a šťastně prožité vánoční svátky a 
klidný a úspěšný rok 2013. 

                                                     Jitka Marxová 
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POVŠIMNĚTE SI LASKAVĚ ZMĚN ZAČÁTKU FILMOVÝCH PŘEDSTAVENÍ
Změna programu vyhrazena

Rezervace vstupenek: http://evstupenka.cz

Úterý 4.prosince v 19.00 hodin
ve filmu

  -ČR /SR/Polsko /Izrael - asi 106 minut - kriminální 
Koprodukční snímek Davida Ondříčka Ve stínu je dobovou politickou detektivkou, natočenou jako film noir. Děj se odehrává v Československu v roce 1953 
v období před měnovou reformou.                                                                                                                            

Úterý 11. prosince v 18.00 a ve 20.00 hodin

– ČR – asi 108 minut – sportovní komedie
Poslední zápas Pepika Hnátka je svérázným prequelem překvapivě úspěšného nekonformního seriálu TV Nova Okresní přebor.  

Úterý 18.prosince v  hodin

 – ČR – pásmo – 65 minut
Pásmo pohádek pro malé i velké diváky.                                                                                                                                                              

Úterý 18.prosince ve 20.00 hodin

– USA  – české titulky – thriller – 109 minut
Anthony Perkins jako duševně nemocný Norman Bates. Jeho starý ponurý dům slouží jako příležitostný motel  a rozhodně není místem klidného 
odpočinku. O tom se přesvědčí i Marion Craneová (Janet Leigh). Soukromý detektiv (Martin Balsam) a Marionina sestra (Vera Miles) se vydávají po 
stopách zmizelé mladé Marion. Smrtelné napětí stoupá, až nakonec vyústí ve strašný a nevyhnutelný závěr. Režie: Alfred Hitchcock             
                                                                         

Ivan Trojan, Sebastian Koch, Soňa Norisová, Jiří Štěpnička a David Švehlík 

Krobot:Vetchý:Sobota:Novotný:Noha:Kikinčuk:Pokorná v komedii Jana Prušinovského.

18.00

VE STÍNU

OKRESNÍ PŘEBOR – POSLEDNÍ ZÁPAS PEPIKA HNÁTKA

ZA KRTKEM DO POHÁDKY

PSYCHO

 

 

Vstupné: 75 Kč, IC Chrastava – 60 Kč

                                                                                                                                                                                          Vstupné: 75 Kč, IC Chrastava – 60 Kč

Vstupné: 25 Kč

Vstupné: 75 Kč, IC Chrastava – 60 Kč
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VÍCE INFORMACÍ NA WWW.CHRASTAVA.CZ sponzorsky vytiskla fa
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    V Infocentru Chrastava začal prodej vstupenek na 
vystoupení Hanky Panky, které se koná v pondělí 
14. 1. 2013 v kině od 19.00 hod. 

J. Marxová 

    Město Chrastava ve spolupráci s Dětským domovem, Základní školou a Mateřskou 
školou, příspěvkovou organizací, Krompach v Čechách připravuje pro děti tohoto zařízení 
vánoční strom splněných přání. Již v loňském roce předali zástupci města dětem dárky 
v podobě sportovního náčiní a bobů, které byly zakoupeny ze sbírky zaměstnanců města.  
    Děti z dětského domova jsme mohli vidět na Chrastavských slavnostech 2012, kde 
měly svá vystoupení mažoretek a nutno 
říci, že sklidily velký potlesk.   
    Vánoční strom splněných přání bude 
umístěn v Infocentru Chrastava a 
návštěvníci, kteří se zastaví, si vyberou 
p í s e m n é  ( k r e s l e n é )  p řá n íč k o 
konkrétního dítěte, které bude zavěšeno 
na vánočním stromku. Zajdete-li, uvidíte 
vlastnoručně vyrobená přáníčka, která 
Vám (pokud se rozhodnete dáreček 
zakoupit) zůstanou jako památka 
adresovaná lidem s velkým srdcem. 
Zakoupený dárek předáte pracovnici 
infocentra paní Jitce Marxové, která 
bude zároveň k dispozici, pokud by 
kdokoliv potřeboval s koupí dárků 
poradit. Balení dárků zajistí město 
C h r a s t a v a .  D o u f á m e ,  ž e  s e 
v nadcházejícím předvánočním čase 
najdou lidé, kteří budou chtít zpříjemnit 

období Vánoc dětem z Krompachu.   
    Všechny dárky budou poté odvezeny a předány dětem na vánoční besídce dne 18. 12. 
2012. Z předání dárečků bude samozřejmě pořízen videozáznam spolu s fotografiemi, aby 
všichni, kteří se zapojí, mohli vidět radost dětských očí.  
    Přáníčka budou k dispozici od 1. listopadu 2012  a  poslední termín pro odevzdání 
dárků je 14. prosinec 2012. 

Splní se dětem i letošní vánoční přání? 

    V infocentru je nově v prodeji publikace „Chrastava – kresby 
historické architektury“ od autora Lukáše Martinka. 
Tato publikace obsahuje ucele-
ný soubor perokreseb historické 
architektury města Chrastavy. 
Je to jen zlomek vznikajícího 
rozsáhlého díla, které zachycuje 
mizející historickou krajinu Čech 
a Moravy. Soubor obsahuje 
nejen památkově chráněné 
stavby, ale i méně cenné 
objekty, na které se památková 
ochrana nevztahuje a ukazuje 
často opomíjené drobné 
památky, jako jsou různé křížky, 
boží muka, kapličky, zvoničky, 
pomníčky, atd. 
 
    Publikaci můžete zakoupit za 
150,- Kč a může to být vhodný 
dárek k Vánocům. Těšíme se na 
vaši návštěvu v infocentru, kde 
máme otevřeno po sedm dní 
v týdnu. 
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LIDOVÉ SADY
LIBEREC

1. prosince       sobota 9.15       TK Čermák a ČSTS uvádí: LIBEREC OPEN 2012 – soutěž ve sportovním tanci dětí, juniorů a dospělých 
 
2. prosince       neděle 18.00     Experimentální studio 
                                                   NEJVĚTŠÍ PŘÁNÍ – promítání nového filmu režisérky a kameramanky Olgy Špátové a beseda s autorkou 
 
3. prosince       pondělí 19.30    RADEK JAROŠ - ANNAPURNA 2012 13. dobytý vrchol –  Annapurna, přinesl ovšem také své oběti 
 
3. prosince       pondělí 19.30    Experimentální studio – Ag. Štěk uvádí Worldexperiment 
                                                   SONGS FROM UTOPIA  šansonově temný folk-blues švýcarsko-české skupiny, www.songsfromutopia.net 
 

4.  prosince       úterý 18.30       Experimentální studio – Klub přátel výtvarného umění 
                                                   PŘÍRODA A  CHRÁMY V KAMBODŽI – přednáška Lucie a Pavla Novákových 
 
4. prosince       úterý 18.00       MARTIN HARICH & MUSITANY HOPE, předkapela Lizart 
 
5. prosince       středa 19.30     Experimentální studio – ONDŘEJ SMEYKAL, didgeridoo solo 
 

6. prosince       čtvrtek 19.00     4. abonentní koncert 54. sezony komorní hudby 
                                                   MUSICA BOHEMICA 
                                                   - komorní, třináctičlenný soubor s třicetiletou tradicí. Uměleckým vedoucím, dirigentem a zakladatelem 
                                                     souboru je Jaroslav Krček 
 

9. prosince       neděle 14.00     TANEČNÍ ODPOLEDNE – tato akce je podpořena z Kulturního fondu SM Liberec 
 
10. prosince      pondělí 19.30    Experimentální studio 

                                                   O LIBERECKÉ ARCHEOLOGII – o nejnovějších archeologických výzkumech na Liberecku 
                                                   s Mgr. Petrem Brestovanskym 
 
11. prosince      úterý 19.30       Experimentální studio 

                                                   KAREL PLÍHAL  s novým CD Vzduchoprázdniny, pořad je nepřístupný dětem do 12 let 
 

12. prosince      středa 19.30     Experimentální studio –  Divadlo bez opony – Divadlo Háta 
                                                   BÁSNÍK A KOČKA 
                                                   - mohou se dva, jak mentálně, tak společensky rozdílní lidé stát přáteli a možná víc než přáteli? 
                                                   Na newyorském Manhattanu je možné všechno. Hrají: Lukáš Vaculík a Kateřina Hrachovcová 

 
13. prosince      čtvrtek 19.30     Experimentální studio 

                                                   ŽALMAN & SPOL – folková legenda Pavel Žalman Lohonka se svým novým Spolem 
 
14. prosince      pátek 19.30      Experimentální studio – Krátké a úderné divadlo: 19. NAROZENINY KÚD aneb Co je moc, to je nemoc! 
 

 15.  prosince    sobota 8.00       Experimentální studio – AUKČNÍ SÍŇ – dražba historických pohlednic našeho regionu 
 
16. prosince      neděle 17.00     5ANGELS – dívčí skupina a jejich Velká vánoční show 
 
18. prosince      úterý 17.30       Experimentální studio – VEČÍREK HUDEBNÍCH KURZŮ, vánoční žákovský koncert  
 

19. prosince      středa 19.30     Experimentální studio 

                                                   AKCENT & OŠANCOVA NAIVNÍ HUDEBNÍ ŠKOLA  
                                                   - protřelý sbor a folková kapela naivních hereček a naivních režisérek z Naivního divadla …a hosté 
 

20. prosince      čtvrtek 19.30     Experimentální studio 

                                                   POHROMADĚ NA PŘEHRADĚ + PEPA STREICHL, předvánoční bluesový večírek 
 

21. prosince      pátek 19.30      Experimentální studio 

                                                   JARRET&PASSAGE, přijďte s námi oslavit konec světa a začátek Nového roku 
 

22. prosince      sobota 13.00     VÁNOCE V LIDOVÝCH SADECH 
                                                   - vánoční dílny pro malé i velké, prodejní trhy, vánoční pohádka divadla Rolnička v 15.00 a v 17.00 h,  
                                                   projížďka Polárním expressem v Dětském koutku 

 
27. prosince      čtvrtek 19.30     IVAN MLÁDEK & BANJO BAND  
                                                   - hudebně zábavný předsilvestrovský pořad s legendárními hity, více na www.mladekivan.cz 
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     I když jsme klub z malého města, přesto s námi musí soupeři z celé země počítat, což jsme dokázali na podzimních mistrovstvích ČR, kde 
jsme získali dvě stříbrné medaile. O první se postarala na Mistrovství ČR (klasická trať) ve Skokovech v Českém ráji Z.Šaffková, kategorie D60 
(viz fotografie z vyhlášení). O druhou se zasloužila M.
Pavlíková D12, která byla díky svým celoročním výsledkům 
vybrána do družstva žáků Ještědské oblasti. Ti nás 
reprezentovali na Mistrovství ČR štafet a družstev v Ochozi 
u Brna v půlce října. Oběma závodnicím gratulujeme a 
děkujeme jim za vzornou reprezentaci chrastavského OK. 
I na jiných závodech, ať jsou to zemské žebříčky B nebo 
závody Ještědské oblasti, jsme sbírali medailová umístění: 
Mladá Boleslav- D12 1.M.Pavlíková, D21L 2.K.Kašková, 
D50 1.Z.Šaffková, 3.E.Kadavá, D65 1.E.Kašková, H16 2.T.
Hlubuček, H50 3. J.Čechlovský, H55 1.R.Kaška, 3. M.
Pavlík, H65 2.R.Smetana                                                                                     
Jablonec nad Nisou – H10L 2.M.Husák, H65 3.R.Smetana, 
HDR 3.A.Schröterová.                                                                                                                                      
6.října naši mladí pořádali u Rynoltic Chrastavský pohárek 
(ředitelka Z.Brozová), kterého se zúčastnilo kolem 360 
závodníků. P.Kadavý, P.Schröter postavili dobré tratě. Ty si 
mohl i poprvé zkusit náš dětský potěr s rodiči. 
V anketě Sportovec Chrastavy jsme se také výborně umístili 
(dívky do 14let -  1.M.Pavlíková, 2. V.Růžičková, 3.Andr.
Jeřábková, dívky nad 14 let a ženy – 1.D.Pachnerová, 2.K.
Kašková, hoši do 14let -1.M.Husák, hoši do 18let – 2.St.
Nejman). 
Závody skončily, ale nekončí naše činnost. Co nás v zimě 
čeká? Jednak odpočinek a nabrání nových sil pro další 
sezónu, ale také víkendový mikulášský pobyt na 
Hraběticích, noční vánoční setkání dětí a rodičů 
v bedřichovském lese, společné silvestrovské odpoledne na Královce v Jizerských horách, v lednu opožděná oslava Silvestra v myslivně ve 
Vítkově, vydání klubové Ročenky… 

Několik členů OK CHA bude závodit na běžkách při lyžařském orientačním běhu.  My  ostatní se budeme těšit na jaro, abychom se zase mohli 
věnovat našemu krásnému sportu.  

                                                                              E.Kašková 

   Klub českých turistů odbor Chrastava má nyní 84 členů a průměrný 
jeho věk je něco přes 66 let. Přesto jsou turisté aktivní a činní. 
Sedmičlenný výbor se schází pravidelně a členové jsou o všem 
informováni na členských schůzích.  
   Hned 7. ledna 2012 jsme uspořádali v CVA 39. ročník „
Chrastavských šlápot“. Na čtyři různě dlouhé trasy se vydalo 620 
účastníků. Jaro jsme přivítali v polovině dubna zájezdem do Lomnice 
nad Popelkou na „Jarní pochod Podkrkonoším“. I když bylo sychravo 
a zima, vyrazili jsme na vrch Tábor k Tichánkově rozhledně z roku 
1911, vysoké 35 m, na kterou vede 145 schodů. Tradiční jarní 
vycházku na Výhledy pořádá KČT ve spolupráci s osadním výborem 
Vítkov již mnoho let. Jedná se o setkání turistů tří zemí. Tato akce se 
setkává s velkým ohlasem. Letos se konala 21. dubna za krásného 
počasí a zúčastnilo se jí neuvěřitelných 280 lidí. V sobotu 5. května 
jsme se individuálně vydali do Hrádku nad Nisou na 41. ročník 
tradičního  pochodu „Lužické padesátky“. Někteří z nás nezapomněli 
ani na „Loupežnickou pěšinu“ v Mníšku, která se konala o týden 
později 19. května. Na další výlet jsme se vypravili 26. května do 
Saského Švýcarska na pevnost a hrad Königstein. I tady nám přálo 
počasí a byli jsme nadšeni z prohlídky rozsáhlého komplexu čítajícího 
přes 50 rozmanitých budov. Navštívili jsme mimo jiné nejstarší 
dochované kasárny v Německu, kapli, zbrojnici, hladomornu, první 
posádkový kostel v Sasku z roku 1676, Klenotnici, Studniční dům 
s nejhlubší studnou v celém Sasku – 152,5 m, Magdalenin hrad 
s historickým vinným sklepem, výstavní síň. Trasa kolem 
pískovcových hradeb měří téměř 2 km a ohromující výhledy do 
širokého okolí a údolí řeky Labe berou dech. Při zpáteční cestě jsme 
se krátce zastavili ve městě Pirna. Prohlédli jsme si Staré město, kde 
se nám líbilo, ale hradem a zámkem Sonnenstein jsme byli zklamáni. 
Park byl neudržovaný a objekt zavřený.  2. června se konal 42. 

ročník „Líšenských pochodů Českým rájem“, kam dorazili i někteří 
z nás. Na dalším zájezdě jsme zažili také malé rozčarování. Na 
pochodu v Chomutově 9. června jsme složitě hledali rozcestníky a 
modrou značku a nemile nás překvapila neznalost na infocentru. 
Zaregistrovali jsme se v Jirkově a při cestě zpátky do Chomutova 
jsme naopak byli mile překvapeni, a to v podobě krásného barokního 
zámku Červený Hrádek s nádherným parkem. 
     Podzimní týdenní dovolenou od 8. – 15. září jsme letos naplánovali 
u přehrady Hracholusky. A byl to opravdu vydařený týden! Pěkné 
ubytování v penzionu „U Vlčků“, chutná polopenze, příjemná obsluha 
a milí místní lidé, nádherné počasí, dokonce ještě koupání 
v přehradě, sběr hub, posezení při kytaře, urputné boje u karet a 
poznávání zdejší přírody a památek na výletech.  
     Při cestě do Touškova, odkud jsme byli kousek ubytováni, jsme se 
zastavili na prohlídku Průhonického parku. Zámek Průhonice není pro 
veřejnost bohužel přístupný, ale konají se zde svatby a výstavy. 
Nádherný a rozlehlý park je udržovaný na všech místech – staleté 
stromy, skalky, bylinné záhonky, jezírka, potoky, splavy, můstky, 
louky,  keře, květiny, vyhlídky. Na první pěší výlet jsme se vydali v 
neděli přes obec Plešnice na hrad Buben ze 14. století. Odtud jsme 
došli k vodní nádrži Hracholusky, která se rozprostírá na 470 ha a 
dosahuje místy hloubku až 30 m. Přehrada byla vybudována v letech 
1959 – 1964 na řece Mži, délka sypané hráze je 270 m a výška 
necelých 27 m. Téměř celou jsme ji propluli parníkem, minuli jsme 
Pňovský železniční most, vystoupili jsme ve Vranově a pokračovali 
okolo Hornického muzea až do Stříbra.V pondělí jsme odjeli do 
vesnice Lipno. Rozdělili jsme se na dvě skupiny. První šla zpátky 
přes Chrástov a Pernarec a druhá přes vyhlídku nad přehradou, 
v které jsme se pak i vykoupali. V úterý jsme zajeli do 
Konstantinových lázní. Odtud jsme došli Hadí stezkou ke zřícenině 
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Švamberk s nově vybudovanou vyhlídkou, 
kousek od neudržovaného kostela a kaple 
Krasíkov. Pokračujeme prudkým kopcem 
na Ovčí vrch, kde se nachází rotunda a 
mohyla na památku selských povstání 
roku 1686. Přes Horní a Dolní Polžice se 
vracíme  do lázní a se zastávkou ve 
Stříbře jedeme zpět na naši základnu. Po 
nočním lijáku putujeme do Plzně, kde 
jsme měli domluvenou exkurzi v Pivovaru 
Prazdroj. Někteří z nás navštívili i 
Pivovarské muzeum. Jiní zašli do Muzea 
strašidel, Muzea loutek, Historického 
podzemí s replikou velkého vodního kola 
nebo vyšlapali 301 schodů na ochoz věže 
ve výšce  62 m Katedrály sv. Bartoloměje. 
Jedná se o nejvyšší kostelní věž v ČR – 
102,6 m. Plzeň jsme si prostě užili každý 
podle svého. Ve čtvrtek jsme v Horní 
Bříze v Muzeu keramiky získali zajímavé 
informace od ochotné průvodkyně a opět 
ve dvou skupinách došli k rozhledně 
Krkavec. Kamenná rozhledna uprostřed 
rozsáhlých lesů ve výšce 504 m n. m. je 
po rekonstrukci opět přístupná, ale my 
jsme to štěstí neměli. Všichni jsme se 
sešli v obci Chotíkov a po příjezdu do 
penzionu se většina z nás ještě vydala na 
procházku po okolí. V pátek za mlhy 
procházíme Úterskou loukou a 
napojujeme se na naučnou stezku Šipín. 
Přes Bezemínské hradiště okolo kostelíku 
sv. Barbory z roku 1709 a Dudákovského 
mlýna se dostáváme na Starý most a 
Šipínské hradiš tě .  Vystoupáme 
k romantické zřícenině hradu Gutštejn, 
který se tyčí nad potokem Hadovka. 
Dojdeme do obce Okrouhlé Hradiště a 
někteří pokračují až do Konstantinovek. 
Po návratu si zabalíme a v sobotu při 
zpáteční cestě zajíždíme ještě jednou do 
Plzně, kde vystupuje většina žen a 
mužská část si jede prohlédnout Air Park 
ve Zruči. Jedná se o soukromé Muzeum 
vojenské techniky. Po obědě na 
Bouchalce uháníme spokojeni k domovu.  
     V sobotu 6. října nás čekal podzimní 
jednodenní výlet do Tiských skal, které 
patří k nejstarším turistickým oblastem 
Labských pískovců a jsou přírodní 
památkou. Dělí se na dva okruhy – Velké 
a Malé stěny, jimiž vedou prohlídkové 
trasy, které jsme si obě prošli a byli jsme 
nadšeni. Stejně tak se nám líbila i druhá 
část výletu. Po vydatném stoupání se 
zastávkou na Drážďanské vyhlídce, jsme 
se dostali k Děčínskému Sněžníku – 
nejvyšší stolové hoře u nás. Po vyjití 153 
schodů na 33 m vysokou kamennou 
rozhlednu se nám naskytl úžasný výhled 
na celé Českosaské Švýcarsko. Jako 
každoročně jsme se zúčastnili 20. října „
Výšlapu na Popovou skálu“ v Hrádku nad 
Nisou. Celý rok završíme 8. prosince, kdy 
projdeme trasy Chrastavských šlápot a 
odpoledne se sejdeme na výroční členské 
schůzi.  
   KČT vám přeje krásné vánoční svátky a 
zve vás na jubilejní 40. ročník 
Chrastavské šlápoty 12. ledna 2013. 
Trasy jsou stejné jako při prvním ročníku 
a v cíli na vás čeká malá upomínka. 
 

                                 Za KČT  Jitka Marxová  

Otázka :     Jak to vypadá s volejbalem  v Chrastavě?  
Odpověď:   Dobře.  Volejbal se v Chrastavě  stále hraje! 
 
    Volejbalové družstvo žen  omládlo a má novou chuť do hry. V současnosti hraje Libereckou 
volejbalovou soutěž  neregistrovaných  (LVS).  Soutěž se hraje dvoukolově, a to podzim 2012 / 
jaro 2013 s účastí 12 družstev.  
    Na   stránkách www.volejbalchrastava.cz se dozvíte bližší  informace o probíhající soutěži a 
výsledcích. Další odkazy:  YOUTUBE – volejbal ženy Chrastava  nebo   Rajče.net  -  volejbal-
chrastava, kde jsou videa a fotky z posledních utkání. 
    Volejbalový oddíl žen hraje v období květen až  říjen  na volejbalových kurtech  a v období 
listopad až duben ve sportovní hale na adrese Turpišova 292 v Chrastavě. 
   Dohrává se  podzimní část  soutěže. Výsledky budou známy až po odehrání všech západů. 
  

Kapitánka oddílu Danuše Husáková 
Chrastava, 21.11.2012 
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     Oznamujeme všem, že nás dne 25. října 2012 navždy opustil ve věku 86 let poslední ze zakladatelů kuželkářského oddílu v Chrastavě, 
velký kuželkářský nadšenec RUDOLF KRÁTKÝ. V oddíle působil již v době, kdy se kuželky v Chrastavě hrály za kovárnou a kuželkáři poz-
ději dojížděli hrát i do Liberce na kuželnu v Ruprechtické ulici. V roce 1958 se podařilo dostavět a zkolaudovat kuželnu na stávajícím místě 
v Pobřežní ulici a dle dochovaných dobových fotografií se Ruda Krátký na výstavbě aktivně podílel. V oddíle stále aktivně působil až do od-
chodu do důchodu a mnozí hráči mu dodnes vděčí za jeho rady a předání sportovních zkušeností, kterých měl skutečně dostatek. V době 
aktivního působení patřil Ruda výkonnostně mezi skutečně vynikající sportovce-kuželkáře a jeho jméno bylo v kuželkářské obci pojmem. 
Prosím všechny, kdo Rudu znali, aby mu věnovali tichou vzpomínku. 

 Za všechny mu poslední „HODU ZDAR" posílají, tam nahoru, kamarádi kuželkáři.  

TJ Spartak Chrastava A     –   TJ Bižuterie Jablonec n. N. C     8 : 10 
TJ Spartak Chrastava A     –   TJ Bižuterie Jablonec n. N. B     3 : 10 
KPST Liberec A                    –   TJ Spartak Chrastava A           10 : 3 
KMST Liberec B                   –   TJ Spartak Chrastava A           10 : 6 
 
TJ Spartak Chrastava B     –   TJ Spartak Rokytnice n. J. A      11 : 7 
TJ Spartak Chrastava B     –   TJ Sokol Košťálov A                  10 : 8 
SKST Liberec G                   –   TJ Spartak Chrastava B           6 : 12 
TJ Sokol Nová Ves n. P. A   –   TJ Spartak Chrastava B           12 : 6 
 

 

TJ Spartak Chrastava - oddíl stolního tenisu 
Pořádá pro registrované i neregistrované hráče 

 

25. prosince 2012  
———————————————– 

VÁNOČNÍ 
TURNAJ 2012 

———————————————– 
Propozice turnaje popř. doplňující informace po vyžádání na adrese: 

karel.zemlicka@volny.cz      
 
 

Novinky z oddílu stolního tenisu 
 

    Na přelomu září a října letošního roku uspořádal oddíl ve spolupráci se 
základní školou již druhý nábor dětí do našeho oddílu. Velký zájem nás mile 
překvapil a oddíl se rozrostl o 18 stolnětenisových začátečníků  od 9 do 11 let.       
    Dětem se každou středu od 17.00 hodin věnuje školený trenér p. Petr 

Zahradník (na snímku). 
 
    Umožnit kvalitní trénink v tak velkém počtu zájemců znamenalo rozšířit technické zázemí oddílu. 
Díky podpoře města Chrastava a Libereckého kraje se podařilo doplnil vybavení o dva stoly na 
stolní tenis, zásobník tréninkových míčků  a hracího robota. Děkujeme za podporu. 
 
    Na základě výsledků v uplynulé sezóně, kdy A mužstvo vyhrálo krajský přebor 2. třídy, kde 
z dvaceti zápasů prohrálo pouze třikrát a sedmnáct zápasů zakončilo vítězně, se tým oddílu 
stolního tenisu ve složení Svědík Miroslav, Průša Pavel, Zahradník Petr, Živnůstka Miroslav a 
Žemlička Karel umístil v anketě SPORTOVEC CHRASTAVY 2012 - kategorie kolektivy a družstva 
na 2. místě.   

————————————————— 
Karel Žemlička - předseda oddílu 
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Jednota bratrská Chrastava 

Klub Evergreen pro seniory 
   Stáří nemusí být vždy špatným obdobím života. Nemusíme se stát zahořklými a kritizujícími lidmi, kteří vidí smysl života jen v uzavřenosti a 
sledování televizních seriálů. Pro prožití spokojeného stáří je též potřeba jít mezi lidi, popovídat si, svěřit se svými starostmi a sdílet se svými 
radostmi. A přesně o tom je práce Klubu Evergreen při Jednotě bratrské Chrastava – vytvářet příležitosti a zázemí k setkávání seniorů a k 
aktivnímu trávení jejich času. 
   V tomto duchu se nesl již v pořadí třetí ples seniorů, který uspořádal Klub Evergreen ve spolupráci se Společenským klubem Města Chrastava 
v sobotu 3. listopadu v sále CVA. Tentokráte pod názvem Veselý podzim, protože naším cílem bylo zpříjemnit lidem pošmourný podzimní čas. 
Zaplněný sál doprovázela osvědčená hudební skupina Mix Music, v přestávce vystoupila taneční skupina Mamma Mia a jako na minulých 
plesech nechyběla plesová soutěž. Touto cestou chceme poděkovat všem chrastavských sponzorům, bez nichž by se plesová soutěž nemohla 
uskutečnit. Odměnou pro nás jsou spokojené tváře těch, kteří mohli prožít příjemně strávený večer.  
   V předstihu vás již zveme na jarní ples seniorů, na kterém bychom rádi přivítali i nové tváře. Zároveň vás zveme do naší Klub Kavárny Bétel 
v Bezručově 503 (v 1. patře), kde se scházíme každou středu od 16,00 hod. Pro všechny, kteří mají problémy s pohybovým ústrojím, chystáme 
v brzké době otevření kluboven v přízemí budovy. Také zveme všechny seniory na oslavu konce roku, kdy již počtvrté budeme společně na „Ve-
selém Silvestru“. Čeká vás program veselý i vážný, společně si popovídáme i zazpíváme. Chcete-li udělat změnu ve svém životě a nebýt na 
závěr roku sami doma, přijďte. Jste vítáni!                                                                                                                                          Standa Vokál 
 

Slavnostní zahájení činnosti v Hrádku nad Nisou 
   V sobotu 27.10. proběhlo v klubovnách v Liberecké 587 slavnostní otevření Centra dobrého času Bétel v Hrádku nad Nisou.  Slavnosti se 
zúčastnili představitelé města – starosta pan Martin Půta s rodinou, místostarosta pan Josef Horinka, zastupitelé paní ThMgr. Hedvika 
Zimmermannová a pan Mgr. Jaroslav Poláček, představitelé 
Jednoty bratrské – biskupové pan Mgr. Evald Rucký, Th.D. a 
pan Petr Krásný, Th.M., ředitel o.p.s. Maják pan Bc. Patrik 
Müller a další hosté.  
   Centrum dobrého času Bétel v Chrastavě provozuje již řadu 
let volnočasové aktivity téměř pro všechny věkové skupiny 
obyvatel a nyní rozšiřuje svoji činnost také do Hrádku n. N. 
Vedení města nám vyšlo vstříc nájemným kluboven za 
symbolickou korunu.  
   Prvním krokem v činnosti bylo otevření volnočasového 
klubu pro mládež – tzv. Klubu Pod Vodou, který je pro mladé 
otevřen každou středu od 17 do 19h na sídlišti v budově 
bývalého výměníku. Náplní klubu jsou hry, soutěže, povídání 
a od 18h anglická konverzace s rodilými mluvčími. Případně 
je možné také doučování dalších předmětů.  
   Dále Centrum pořádá interaktivní besedy pro veřejnost na 
různá témata - 9. listopadu se uskutečnil seminář o 
Důchodové reformě, řečníkem byl ekonom a lektor finanční 
gramotnosti Ing. Jan Křivka. Účast byla 10 posluchačů. 
Na pátek 7. 12. od 18h Centrum připravuje přednášku 
s besedou na téma: Jednota bratrská - poklad národní 
historie I. (na pokračování), která se uskuteční rovněž 
v budově bývalého výměníku a řečníkem bude Mgr. Evald 
Rucký. 

Pozdrav pana starosty Hrádku nad Nisou 

  Hrádek nad Nisou a Chrastava jsou trochu jako Hradec 
Králové a Pardubice nebo Liberec a Jablonec. Jeden sleduje 
druhého a hledá inspiraci a poučení u sousedů ve věcech, 
které fungují lépe než doma. Chrastavě jsem jako starosta 
Hrádku nad Nisou dlouhodobě záviděl fungování Centra 
dobrého času Bétel a všechny aktivity s ním spojené. 
Dlouhodobě jsem hledal způsob, jak podobné aktivity přilákat 
do Hrádku a podpořit tak volnočasové programy pro děti, 
mládež nebo seniory. Jsem rád, že se Jednota bratrská 
rozhodla zahájit svou činnost na hrádeckém horním sídlišti a 
že město mohlo tuto aktivitu podpořit tím, že poskytlo nebytové 
prostory za výhodných podmínek. Přeji všem, kteří činnost 
v Hrádku zajišťují, aby je naplňovala a uspokojovala a 
návštěvníkům příjemně, užitečně a poučně prožité chvíle. 

S pozdravem   Martin Půta, starosta města  
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V PROSINCI VÁS SRDEČNĚ ZVEME: 
 

ADVENTNÍ VYRÁBĚNÍ  
– sobota 1. 12. 2012 
Bezručova 503 od 15.30 hod. 
Tradiční tvůrčí dílna pro děti i dospělé. 
————————————————————————————— 

CHRASTAVSKÁ SVĚTÝLKA  
–  živý betlém  
– neděle 23. 12. 2012 

sraz v 16.30 hod. na náměstí 1.máje 

Lampionový průvod pro celé rodiny,  společné putování 
s Josefem a Marií do Betléma. 
————————————————————————————— 

VESELÝ SILVESTR 
– pondělí 31. 12. 2012 

Bezručova 503 od 20.00 hod. 
Klub Evergreen zve seniory na společné posezení na závěr 
roku. 
————————————————————————————— 

Radostné a klidné Vánoční svátky 
a dobrý rok 2013 

Vám přeje 

Bétel – Jednota bratská Chrastava! 
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-   V součinnosti s rybářskou stráží prováděny kontroly rybářů, jejich             
povinného vybavení a oprávnění k lovu, cca 4x do měsíce 
-     Instalace fotopastí a jejich následná kontrola a vyhodnocování pořízených 
snímků 
-     Doručování dopisů na žádost OVÚS a přestupkového referenta 
-     Namátkové opakované kontroly dětského hřiště na sídlišti Střelecký Vrch, 
kontroly zaměřeny na veřejný pořádek, čistotu a dodržování vyhlášky města 
Chrastava č. 7/2011 o chování na dětských hřištích – zákaz kouření, vnášení a 
požívání alkoholických a jiných omamných látek, zákaz venčení psů – zjištěné 
přestupky řešeny na místě v blokovém řízení 
-     V ul. Frýdlantská usměrňování dopravy při kácení stromů, u kterých by 
hrozil pád do vozovky 
-     Krádež v prodejně Penny 1x 

    Ve čtvrtek 8. 11. 2012 bylo rozhodnuto o dlouho 
očekávané rekonstrukci budovy mateřské školy 
Sluníčko v Revoluční ulici. 
    Následovala akce doslova „kulový blesk“, kdy během 
tří dnů bylo potřeba budovu vyklidit, připravit nové 
prostory, rozmístit děti, informovat rodiče. 
     S ředitelem ZŠ Mgr. Alešem Trpišovským a 
místostarostkou Zitou Václavíkovou byl dohodnut 
postup prací a okamžitě vše začalo. Téměř současně se 
uvolnily prostory pro třídy v základní škole, vyklízela se 
budova mateřské školy, připravovaly se třídy v budově 
v Luční ulici. Vybavení bylo potřeba zabalit, převézt, 
vybalit, nepotřebné umístit do skladů. Děti byly 
rozmístěny do budovy MŠ v Nádražní a Luční ulici, 2 
třídy do budovy ZŠ v Revoluční ulici, byla zde zařízena 
výdejna jídla s jídelnou. Speciální třída s logopedickou 
poradnou bude fungovat v budově MŠ Pastelka v Luční 
ulici, telefon 485143123. Dokázaly jsme takřka 
nemožné, všechny děti byly umístěny, školka 
přestěhována a to vše bez přerušení provozu. Opět jsme dokázaly, že na nás je spolehnutí. 
    Aby toho nebylo málo, v sobotu praskla voda v 1. patře budovy v Nádražní ulici, takže chodby byly vyplaveny, stropy proteklé, 
elektroinstalace mokrá. Takže práce navíc. 
    Až voda vyschne, bude potřeba začít s opravami, tj. novou podlahou na chodbě, výmalbami, instalací nového osvětlení. Všem rodičům 
děkujeme za pochopení nelehké situace. 
    Přesto vše bylo zvládnuto za nesmírného pracovního úsilí všech 26 zaměstnankyň mateřské školy, pracovní čety pod vedením Dany 
Hrubešové, brigádníků Miloše Lexara, dík patří Martinu Hruškovi, stěhování zajistil Martin Hradecký. Všem patří poděkování a uznání za velký 
kus odvedené práce. 

Bc. Helena Hochmanová – ředitelka 

    Ve středu 14. listopadu proběhlo v sále Centra volnočasových aktivit v Chrastavě setkání zástupců z Chrastavy a partnerského města 
Lwówek Śląski. Na začátek pozdravili všechny přítomné starostové obou měst.  
    Hlavním cílem toho setkání byla příprava spolupráce v oblasti kultury, sportu dalších zájmových činností pro rok 2013. Nedílnou součástí bylo 
také plánování společných investičních akcí v budoucích letech – pro město Chrastava by se jednalo například o rekonstrukci kina.  
 

Bc. Pavel Urban – vedoucí Společenského klubu  

    V úterý 16. října proběhlo školení První pomoci, kterého se 
účastnily všechny zaměstnankyně mateřské školy 
v Chrastavě. 
    Školení jsme si objednali u Záchranného týmu oblastního 
spolku ČČK pod vedením ředitele Karla Studeného. 
    Školení bylo pro všechny velmi přínosné, vždyť praktická 
ukázka a příklady z vlastní praxe jsou účinnější než 
teoretická přednáška. Tématem byly především případy, 
které se nám můžou s dětmi při pobytu v mateřské škole 
stát, například různé typy alergií, drobné úrazy, zlomeniny, 
pády, vyražený dech, ale nutností je znát i život zachraňující 
úkony. 
    Všechny zaměstnankyně se čile účastnily debaty o všech 
možných případech a pan Studený a asistentka p. 
Stahoňová nám vše názorně předváděli. Jsem velmi ráda, že 
se na základě této spolupráce podařilo vyškolit všechny 
zaměstnance tak, abychom si dovedly poradit s případnou 
nehodou, o kterou není s malými dětmi nikdy nouze. 
    Děkuji školitelům  za jejich vstřícný a lidský přístup a přeji i 
zaměstnancům v mateřské škole, aby jejich pomoci bylo 
potřeba co nejméně. 

————————————————— 
Bc. Helena Hochmanová - ředitelka 

V souvislosti s blížícím se koncem roku bychom rádi poděkovali panu 
starostovi a všem jeho spolupracovníkům za vše, co bylo pro naši osadu Víska 
v poslední době vykonáno. Nebylo toho málo, oprava komunikace, dopravní 
značení, výsadba aleje a spousta dalších drobností. Současně s poděkováním 
přejeme všem pohodový zbytek letošního roku a do toho roku nového hodně 
zdraví a osobní spokojenosti.  
                                                                              Za osadníky z Vísky A. Šorm. 
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-      Ve spolupráci s OVÚS provedena kontrola pozemku okolo městské střelnice v ul. Hřbitovní ohledně odkládání stavebního odpadu (suť, 
cihly), celá věc v šetření a řešení OVÚS 
-      Šetření ohledně dopravní nehody, kdy řidič kamionu nacouval v ranních hodinách do plotu v ul. Školní, hlídka MP na základě oznámení 
zjistila řidiče kamionu a zjištěné skutečnosti předány PČR Chrastava 
-      Kontrola bezpečnosti při konání voleb a následně uzamčení všech volebních místností na katastru města Chrastava a obce Stráž nad 
Nisou 
-      Nález peněženky s doklady na pozemní komunikaci, zjištění majitele a její předání 
-      Spolupráce s Celní správou při zabavování padělaného zboží, hlídka MP na místě jako nezúčastněná osoba,  
 
Odchyt zvířat 
- počet mrtvých zvířat –  4x holubi, odvoz do útulku  Azyl pes  Krásný  Les – 2x pes, odvoz do útulku v Liberci – 4x kočka. 
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SOUKROMÁ INZERCE  /  SOUKROMÁ INZERCE  /  SOUKROMÁ INZERCE 
DARUJI KOŤÁTKA, 3x pět a půl měsíce, černohnědá, odčervená, 3x pět měsíců, jedno černo hnědé, dvě černé, odčervená. Možno i starší. 
Možnost dovozu. Tel: 739 130 855 
—————————————————————————————————————————————————————————————— 

PRONAJMU BYT  2 + KK ve středu města v přízemí. Nájem 4.000,- + zálohy na služby. Kauce 2x nájem. Telefon 773 662 560. 

  STÁLÁ

NABÍDK
A
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