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Ples města Chrastavy proběhl již po osmé
V pátek 15. února 2013 se v
prostorách školní jídelny konal již 8.
ples města Chrastavy. Ples byl tradičně
zahájen úvodními slovy starosty města
Ing. Michaela Canova a paní místostarostky Zity Václavíkové. Následně
byl hostům přiblížen také program
večera.
K tanci a poslechu hrála kapela
SEPTIMA. O předtančení se postaral
taneční pár Jan Havel s partnerkou
Kateřinou Bělinovou, kteří sklidili velký
potlesk. Následně už byl parket volný
pro tanec. Program byl zpestřen módní
přehlídkou plesových a historických
šatů, kde prezentovaly, stejně jako v
předchozím roce, své produkty studentky oboru krejčí Střední školy

gastronomie a služeb v Liberci.
Ve 22.30 hodin proběhlo losování
čísel stolů o ceny. Vyhrát bylo možné
například láhev sektu, vína a jiné
odměny. Hlavní cenou byl nádherný
dort, který již tradičně upekla paní
Zuzana Halamová, bývalá pracovnice
městského úřadu, a slaný dort, darovaný horolezeckým oddílem PIKL. Ve
2.00 hodiny zazněl poslední valčík a
ples byl oficiálně ukončen.
Velké poděkování patří všem
pracovníkům školní jídelny v čele s paní
Miloslavou Šírovou, kuchařkám a
kuchaři panu Martinovi Zoulovi. O
veškeré nápoje se postarala restaurace
pana Miloše Laksara. Rád bych také
poděkoval paní Jitce Marxové, Kateřině

Králové, Ivě Loučkové, Krystýně Bodnárové a Haně Peroutkové za spolupráci při organizaci plesu. O dokumentaci se postarali velice zkušení
dokumentaristé Jana Zahurancová a
Ing. Vratislav Loučka.
Ples se dle našich názorů vydařil a
my se budeme těšit, až se sejdeme opět
na 9. plese v roce 2014!
Bc. Pavel Urban,
vedoucí Společenského klubu

Tiskovka kraje poprvé v Chrastavě
Informace z rady města

Ú stavní soud: Chrastava zvyšuje na 4:0
Chrastava po letech vymohla z firmy Integra Liberec a.s. smluvní pokutu ve výši
7.280.046,- Kč (+ zápočet ve výši 1.829.765,- Kč) za její nekvalitní práci na splaškové
kanalizaci v roce 2000. Po letech soudních sporů o tom rozhodl v roce 2009 Okresní
soud v Liberci. Po odvolání firmy odvolací Krajský soud v Ústí nad Labem v roce
2010 potvrdil prvoinstanční rozsudek v plném rozsahu, který se tak stal
pravomocným. Firma Integra však podala ještě tzv. dovolání i proti pravomocnému
rozsudku a tak musel naše vítězství potvrdit i Nejvyšší soud České republiky. Stalo se
tak v roce 2012. Již tehdy jsem si myslel, že se jedná o definitivní rozsudek. Firma
Integra Liberec a.s. však byla jiného názoru a žalovala město Chrastava až u
Ústavního soudu. Ústavní soud však 16. 1. 2013 svým rozhodnutím IV.ÚS 4522/12

Informace ze Zastupitelstva města
Vyhlášení grantu na podporu
kulturní, sportovní a spolkové
činnosti
Vyhlášení veřejné sbírky
Program Společenského klubu
Sportovní zprávy
Centrum dobrého času - Bétel

žalobu na Chrastavu v plném rozsahu zamítnul a potvrdil tak v plném rozsahu předcházející pravomocný soudní
rozsudek.
Platí, jak již byla veřejnost dříve informována, že vysouzené peníze budou kompletně investovány do výstavby multifunkčního
hřiště za sportovní halou (na místě nefunkční louky původního škvárového hřiště). Multifunkční hřiště se v současnosti projektuje
a mělo by být vybudováno ještě v letošním roce.
Město Chrastava u Ústavního soudu v minulosti uspělo již třikrát, když Ústavní soud v 15-ti členném plénu postupně zamítnul
žaloby Ministerstva vnitra proti Chrastavě ve věci vyhlášek o spalování rostlinných materiálů, odpadech a videoterminálech.
Poslední vítězství, když Ústavního soud rozhodnul ve prospěch Chrastavy proti Integře Liberec a.s. v senátě složeném z
předsedkyně Michaely Židlické, soudkyně Vlasty Formánkové a soudce zpravodaje Miloslava Výborného, tak navýšilo skóre
Chrastavy u Ústavního soudu na 4:0. Úspěšnost Chrastavy u Ústavního soudu je dle všech dostupných pramenů zcela ojedinělá
a zralá na zápis do Guinnessovy knihy rekordů minimálně v českém měřítku.
V Chrastavě dne 8. 2. 2013

Ing. Michael Canov – starosta

Rekonstrukce páteřní komunikace II/592
Rekonstrukcí páteřní komunikace
II/592, kterou bude realizovat konzorcium firem Eurovia a Integra, se
zabýval 103. večer se starostou, který se
konal za poměrně velkého zájmu
veřejnosti. Ten byl plně oprávněný,
neboť se jedná o stěžejní popovodňovou
rekonstrukci krajské komunikace v řádu
stamiliónů, na níž získal Liberecký kraj
50% dotaci. Radní pro dopravu pan

Vladimír Mastník byl také hlavním
hostem tohoto večera. Reportáž z něj
natočila i TV Chrastava.
Průběžně se budeme pokoušet
informovat veřejnost, nicméně již nyní si
dovolím informovat, že v letošním roce
se bude realizovat rekonstrukce od
autobusového nádraží po Novou Ves a
od závor v Andělské Hoře po Kryštofovo
Údolí. V příštím roce pak od autobu-

sového nádraží po křižovatku ul. Nádražní s ul. Andělohorskou.
Liberecký kraj si zaslouží ocenění, že
se konečně pod novým panem hejtmanem a novým panem radním pro
dopravu rozhýbal a začne v Chrastavě
popovodňové škody odstraňovat.
V Chrastavě dne 13. 2. 2013
Ing. Michael Canov, starosta města

Tiskovka kraje poprvé v Chrastavě
Ve středu dne 20. února 2013 se konala tisková
konference Libereckého kraje. Nikoli však v
Liberci, jak je obvyklé, ale v Chrastavě. Poprvé v
historii od vzniku krajů. Tiskové konference se
zúčastnilo na straně jedné vedení kraje v čele s
panem hejtmanem Martinem Půtou a radním pro
dopravu panem Vladimírem Mastníkem, na straně
druhé zástupci prakticky všech médií včetně
Českého rozhlasu a televize.
A důvod proč v Chrastavě? Popovodňová obnova komunikace ve Vítkově. A pan hejtman se
věru měl čím pochlubit. Minulé vedení kraje totiž
komunikaci ve Vítkově odepsalo, když vůbec
nepožádalo o dotaci na její obnovu. Přestože je
příslušný popovodňový dotační program již téměř
dva roky uzavřen, přesto se podařil novému panu
hejtmanovi bezmála zázrak a dotaci na
rekonstrukci komunikace ve Vítkově dokázal
sehnat. Akce bude ve výši 101 mil. Kč a
realizována ještě v letošním roce.
Na tiskovce se připomněla též další popovodňová rekonstrukce, která se bude v Chrastavě
realizovat. v letošním a příštím roce a sice
Chrastava I (Kryštofovo Údo- Zleva do prava - starosta Chrastavy Michael Canov, hejtman Libereckého
lí - závory Andělská Hora + kraje Martin Půta, radní Libereckého kraje pro dopravu Vladimír Mastník.
od křižovatky Nádražní a
Andělohorské po Novou Ves). U této komunikace minulé vedení kraje o dotaci požádalo, nové vedení ji
bude realizovat.
Po tiskové konferenci se všichni přemístili za hustého sněžení přímo na místa činu do Vítkova, kde
předseda osadního výboru Ing. Miroslav Balcar ukázal na všechny nejmarkantnější problémy s
komunikací.
V Chrastavě dne 20. 2. 2013
Ing. Michael Canov, starosta

Tiskovka kraje poprvé v Chrastavě

Nahoře: zleva do prava - starosta Chrastavy Michael Canov,
hejtman Libereckého kraje Martin Půta, radní Libereckého kraje pro
dopravu Vladimír Mastník a Miroslav Balcar, předseda osadního
výboru ve Vítkově.
Vpravo: Michael Canov a Martin Půta před chrastavskou radnicí
pod krajskou vlajkou.
Dole: Novináři na tiskové konferenci v Chrastavě.

Nahoře: ve Vítkově - Michael Canov, Vladimír
Mastník a Martin Půta.
Vlevo: provizorní lávky ve Vítkově.

Andělohorské a Nové Vsi bliklo světélko naděje
V pátek 22. února 2013 proběhlo v Chrastavě jednání o
druhé etapě popovodňové rekonstrukce komunikace II/592,
tzv. Chrastava II. Tato akce se dotýká přímo v Chrastavě ulice
Andělohorská (od závor po Nádražní ul.), její gró je však
rekonstrukce páteřní komunikace v Nové Vsi. Celkové náklady
jsou projekčně odhadovány přes 200 milionů Kč, samotná
ulice Andělohorská cca 12 mil. Kč.
Jednání bylo pracovní a vedl ho strážce krajské kasy
náměstek hejtmana pan Marek Pieter a radní pro dopravu pan
Vladimír Mastník spolu s vedoucím odboru dopravy panem
Janem Čápem. Dále byli přítomni projektanti a vedení KSS LK.
Přítomni byli pochopitelně i zástupci Nové Vsi v čele s panem
starostou Jaroslavem Müllerem. Za Chrastavu byl spolu se
mnou přítomen člen rady města pan Karel Žemlička, který

bydlí přímo v Andělohorské ulici. Při pracovní schůzce se
řešily jednotlivé parametry plánovaných úprav, součástí byla i
fyzická prohlídka komunikace samé. Po ukončení jednání se
přesunuli zástupci Libereckého kraje a další hosté do
Frýdlantu, kde řešili obdobné problémy s tamní komunikací.
Jelikož však minulé vedení Libereckého kraje nechalo
propadnout dotace jak na komunikaci Chrastava II, tak na
komunikaci ve Frýdlantě (uzávěrka podávání žádostí 31. 5.
2011), největší boj právě v těchto dnech a týdnech svádí
hejtman Libereckého kraje pan Martin Půta, který se snaží stůj
co stůj na nejvyšších místech dotaci na obě akce přesto získat.
V Chrastavě dne 22. 2. 2013
Ing. Michael Canov, starosta

Ze zasedání rady města dne 28. ledna 2013
Rada města na své schůzi projednala a usnesla se mimo jiné takto:
- schválila
1. v návaznosti na své usnesení 2009/10/III odst. 4 ze dne 27. 7. 2009 návrh smlouvy o zřízení věcného břemene čj.
VB/01/2013 ve prospěch RWE GasNet, s.r.o., jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby „STL
plynovodní přípojka pro č. parc. 135, k. ú. Andělská Hora u Chrastavy, číslo stavby 35364“ za cenu ve výši 605,- Kč vč. DPH a
náklady spojené se zřízením věcného břemene
2. v návaznosti na své usnesení 2012/06/IV odst. 2 ze dne 2. 4. 2012 návrh smlouvy o zřízení věcného břemene čj. VB/02/2013
ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s., jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby IV-12-4009964 Lbc,
Chrastava, ppč. 365/1, 366/1, kab. smyčky pro 2 OM“ za cenu ve výši 4.840,- Kč vč. DPH a náklady spojené se zřízením
věcného břemene

- schválila
smlouvu o souhlasu s provedením stavby na cizím pozemku čj. RU/02/2013, kterou uzavře město a ŘSD ČR pro realizaci stavby
„Chrastava – silnice I/35 – sanace propustků“
- schválila
1. hodnocení a zadání akce „Chrastava – obnova komunikací po povodni, ulice Spojovací“ 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
zhotoviteli: Strabag a. s., Tř. gen. Svobody 77, 460 14 Liberec XII, IČ 608 38 744
2. návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem Strabag a. s., Tř. gen. Svobody 77, 460 14 Liberec XII, IČ 608 38 744 na realizaci
akce „Chrastava – obnova komunikací po povodni, ulice Spojovací“
- schválila
návrh Dodatku č. 7 ke Smlouvě o svozu komunálního odpadu ve městě Chrastavě s AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o.,
Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, IČ 49356089
- schválila
darovací smlouvu č. DR/3/2013 – poskytnutí dvou ks jízdních kol s výbavou v hodnotě Kč 10.000,-- příspěvkové organizaci
Základní škola Chrastava, náměstí 1. máje 228, okres Liberec, IČ 72741643
- schválila
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OD/43/2008 uzavřený s paní Alenou Semotánovou, specialistou bezpečnosti práce
- vzala na vědomí
zápis č. 2013/1 z jednání bytové a sociální komise ze dne 14. 01. 2013 a na základě návrhu komise
- rozhodla
o snížení základního nájemného ve výši 50% do doby odstranění závad (plíseň v bytě ) v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník, dle § 698 nájemci bytu paní Olině Bínové, zastoupené opatrovníkem Lenkou Bínovou, trvale bytem Turpišova
č.p. 243, Chrastava, a to od 1. 1. 2013
- vzala na vědomí
zákonný přechod práv k bytu podle § 706 Občanského zákoníku a z toho vyplývající povinnost uzavřít dodatek k nájemní
smlouvě nezl. Jiřímu Duškovi, který je zastoupen zákonným zástupcem, tj. matka paní Šárka Scholzová
- r o z h o d l a o uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS manželům Josefu a Jitce Kotykovým
- r o z h o d l a o uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS paní Miluši Sehnoutkové
- schválila
žádost Výchovného ústavu, dětského domova se školou, střední školy, základní školy a školní jídelny, Chrastava, Školní 438,
příspěvkové organizace o prominutí pronájmu kina na 21. 3. 2013 pro pořádání soutěže Chrastavská sloka
- v z a l a n a v ě d o m í dopis Ministerstva kultury, který se týká poplatku za připojení knihovny k internetu
- s c h v á l i l a Změnu přílohy Knihovního řádu č. 1 (Cenový sazebník úhrad služeb Městské knihovny v Chrastavě)
Účinnost: dnem schválení RM
- vzala na vědomí
podmínky požární bezpečnosti o začlenění do kategorie ve smyslu zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů, vypracované specialistou bezpečnosti práce
- s c h v á l i l a zapojení města Chrastavy do procesu zajištění centrální dodávky energií nákupem na Českomoravské
komoditní burze, zahájeného Libereckým krajem
- stanovila
na základě § 12 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, ve znění pozdějších předpisů, oddacím dnem pro uzavírání manželství
každé pracovní pondělí

Ze zasedání rady města dne 18. února 2013
Rada města na své schůzi projednala a usnesla se mimo jiné
takto:
- schválila
pronájem nebytového prostoru v objektu č. p. 2, Liberecká
ul., k.ú. Chrastava I, o výměře cca 11,34 m2, panu Romanu
Hruškovi, za účelem zřízení kanceláře a prodejny elektroniky
na dobu neurčitou, vč. návrhu smlouvy o nájmu nebytových
prostor čj. N/05/2013
- schválila
smlouvu o souhlasu s provedením stavby na cizím pozemku
čj. RU/05/2013, kterou uzavře město a Pavel Fiala pro
realizaci stavby „Chrastava – ulice Bezručova, oprava
povrchu komunikace“
- schválila
1.
odchylný postup pro výběr zpracovatele projektové
dokumentace pro provádění stavby „Stavební objekt SO
105 Místní komunikace včetně chodníků a terénních
úprav“ dle odst. VIII. Závěrečná ustanovení, bod 8.5.
Směrnice Rady města Chrastava č. 1/2012
2. návrh Smlouvy o dílo se zhotovitelem Valbek, spol s r. o.,
Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec 3, IČ 48266230 na

zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby
„Stavební objekt SO 105 Místní komunikace včetně
chodníků a terénních úprav“
- schválila
1. hodnocení a zadání akce „Projektová dokumentace –
Chrastava, multifunkční hřiště“ 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 zhotoviteli Sportovní projekty s. r. o., Letohradská
10, 170 00 Praha 7, IČ 27060659
2. návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem Sportovní projekty s.
r. o., Letohradská 10, 170 00 Praha 7, IČ 27060659 na
realizaci akce „Projektová dokumentace – Chrastava,
multifunkční hřiště“
- schválila
návrh dodatku č. 2 k Mandátní smlouvě s mandatářem Invest
spol. s r. o., Tovaryšský Vrch 1358/3, 460 01 Liberec 1, IČ
46711716 na zajištění inženýrské činnosti v rámci akce „Město
Chrastava – Rekonstrukce mateřské školy, Revoluční ul., č.p.

488“
- schválila
návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci akce
„Město Chrastava – Rekonstrukce mateřské školy,
Revoluční ul., č.p. 488“ se zhotovitelem Syner, s. r. o., třída
Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec 4, IČ 48292516
- schválila
1. hodnocení a zadání akce „Chrastava - demolice
kulturního domu“ na základě Zprávy o posouzení a
hodnocení nabídek vyhlášené v souladu se zákonem č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, a přidělila zakázku firmě PH KOVO
– RECYCLING CHEB, s. r. o., Karlova 2472, 350 02
Cheb, IČ 64361357
2. návrh smlouvy na akci „Chrastava - demolice kulturního
domu“ s PH KOVO – RECYCLING CHEB, s. r. o.,
Karlova 2472, 350 02 Cheb, IČ 64361357 a pověřila
starostu jejím podpisem v případě, že nebudou v
zákonné lhůtě podány námitky proti rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky dle § 82 odst. 1 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů
- schválila
hromadnou licenční smlouvu o užití hudebních děl s textem i
bez textu při promítání audiovizuálních děl v kinech
- vzala na vědomí
zápis č. 2013/2 z jednání bytové a sociální komise ze dne 4.
2. 2013
- vzala na vědomí
zákonný přechod užívacích práv k bytu dle § 708
občanského zákona a z toho vyplývající povinnost uzavřít
dodatek k nájemní smlouvě paní Endrychové Petře
- rozhodla
o změně užívání části původního bytu na adrese Nádražní
č.p. 203, Chrastava a pověřila starostu podpisem žádosti o

změnu užívání
- schválila
směrnici Rady města Chrastavy č. 1/2013, o zadávání
veřejných zakázek Městem Chrastava, příspěvkovými
organizacemi a dalšími subjekty nakládajícími finančními
prostředky z rozpočtu města a jejich předkládání orgánům
města
- schválila
výroční zprávu o poskytování informací podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok
2012
- určuje
místo kanceláří (včetně archivu) vedení Mateřské školy
Chrastava, příspěvková organizace v budově MŠ v Revoluční
ulici č. p. 488 s platností v termínu dokončení rekonstrukce
budovy
- vzala na vědomí
seznam akcí financovaných v roce 2013 z Fondu bydlení
- vzala na vědomí
informaci vedoucí HFO paní Lenky Bulířové o opatřeních a
změnách nezbytných v oblasti hospodaření s městským
bytovým fondem a vedení účetnictví v souvislosti s účetní
reformou pro ÚSC dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, prováděcí vyhlášky č. 410/2009
Sb., ve znění pozdějších předpisů, a technické vyhlášky o
účetních záznamech č. 383/2009 Sb., a ČÚS, ve znění
pozdějších předpisů
- schválila
dodatek č. 7, čj. M/2/2013, včetně příloh č. 3 a č. 4, k mandátní
smlouvě ze dne 1. července 2001 o správě majetku města
Chrastavy uzavřené mezi Městem Chrastava a Městským
bytovým družstvem Chrastava dne 1. července 2001, ve znění
následných dodatků, a úplného znění schváleného radou
města 2. října 2006 pod č. M/05/2006, aktualizované a
schválené radou města 14. září 2009 pod č. M/06/09 a pověřila
starostu jeho podpisem

Ze zasedání rady města dne 20. února 2013
Rada města na své schůzi projednala a usnesla se takto:
- schválila
vyhlášení veřejné sbírky jako humanitární pomoc pro obyvatele domu č. 39, ul. 6. května, Frenštát pod Radhoštěm, postižené
výbuchem plynu a následným požárem domu s názvem Frenštát pod Radhoštěm 2013

Zasedání Zastupitelstva města dne 4. února 2013
Na tomto svém zasedání zastupitelstvo města mimo jiné
projednalo a usneslo se takto:
- vzalo na vědomí
sdělení ve věci zamýšleného prodeje objektu bez čísla
popisného a evidenčního se stavební parcelou č. 653, který
je dnes zapsán u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, KP
Liberec, v katastru nemovitostí pro k. ú. Chrastava I, obec
Chrastava, na listu vlastnictví č. 1448
- schválilo
návrh 6. změny rozpočtu a investičního plánu na r. 2012
- schválilo
návrh rozpočtu a investičního plánu na rok 2013
- schválilo
pravidla pro tvorbu a čerpání sociálního fondu na rok 2013
- schválilo
návrh peněžitého plnění členům KV za 2. pololetí r. 2012
- vzalo na vědomí
a) zprávu o činnosti KV za 2. pololetí roku 2012
b) plán činnosti KV na rok 2013
- schválilo

změnu v textu usnesení 2011/07/XIV, které nově zní:
ZM schválilo realizaci akce „Stavební objekt SO 105 Místní
komunikace včetně chodníků a terénních úprav“ z prostředků
města Chrastava s režimem splátek 1 mil. Kč/rok (bude
podmínkou výběrového řízení) a s tím, že firma Benteler ČR s. r.
o. se bude na realizaci podílet v částce 1 mil. Kč.
- schválilo
darovací smlouvu – DR/2/2013 přijetí daru na financování
realizace akce „Stavební objekt SO 105 Místní komunikace
včetně chodníků a terénních úprav“ od firmy Benteler ČR, s. r. o.
a pověřilo starostu podpisem smlouvy
- schválilo
vyplacení daru neuvolněným členům ZM za obřady v roce 2012
dle přílohy
- schválilo
smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti
Libereckého kraje pro rok 2013
- schválilo
smlouvu o budoucí smlouvě kupní č. SBS/01/2013, č.j.
OLP/2634/2012 pro koupi části pozemku par. č. 83/8 o výměře

cca 60 m2, v k.ú. Dolní Vítkov, kterou uzavře kupující
Liberecký kraj, prodávající manželé Michal a Miloslava
Paprskářovi, manželé Eva a Antonín Tůmovi, Monika

Pavelková, Růžena Poláková, Radek Teslík, Zdeňka Zatočilová
a vedlejší účastník Město Chrastava.

Město Chrastava vyhlašuje pro rok 2013
GRANT pro podporu rozvoje kulturní, sportovní,
spolkové činnosti a cestovního ruchu
Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 4. 2. 2013 rozpočet města na rok 2013 – č. 2013/01/V - jehož
součástí je grant na podporu rozvoje sportovní, kulturní, spolkové činnosti a cestovního ruchu ve výši 400.000,-Kč pro
kalendářní rok 2013.
Žadatelem může být právnická nebo fyzická osoba, jakož i složky organizační struktury právnických osob (např. sportovní
oddíly TJ Spartak apod.) působící na území města.
Písemná žádost o poskytnutí finančních prostředků musí být doručena do Společenského klubu, organizační složky města,
Turpišova 407, 463 31 Chrastava, e-mail: sklub@chrastava.cz, nebo na podatelnu Městského úřadu, nám. 1. máje 1, 463 31
Chrastava, e-mail: podatelna@chrastava.cz nejpozději do 22. 3. 2013.
Zita Václavíková, místostarostka
Úplné znění žádosti, požadované přílohy a pravidla pro přidělení grantu jsou k dispozici na:
- www.chrastava.cz
- Společenský klub, Turpišova 407, 463 31 Chrastava – Pavel Urban, Kateřina Králová
- Informace na tel.: 482 312 231, 485 143 348, email: sklub@chrastava.cz

VyhlášeníVEŘ EJNÉ SBÍRKY ro Frenštát pod Radhoštěm
Město Chrastava vyhlašuje veřejnou sbírku „Frenštát pod
Radhoštěm 2013“ na pomoc obětem neštěstí ze dne 17. února
2013.
--------------------------------------------------------------------------------Pokladnička bude umístěna v městském infocentru, a to od
úterý 26. února 2013, 9.00 h. do středy 13. března 2013 do
16.00 h.
-------------------------------------------------------------------------------Poté bude pokladnička pod dohledem městské policie

přenesena do městského kina, kde od 17.00 h. začne
charitativní koncert na pomoc Frenštátu pod Radhoštěm.
Návštěvníci koncertu mohou formou dobrovolného vstupného
ještě do 17.00 h. přispívat. Komise ve složení Loučková I.,
Marxová J. a Ing. Žemlička K. Pokladničku rozpečetí, spočítá a
následně se výsledek vyhlásí.
Částka bude předána zástupci města Frenštátu pod
Radhoštěm.
Zita Václavíková, místostarostka
Vážení spoluobčané,
ještě máme v živé paměti, jak nám pomohla solidarita a
pomoc od organizací, jednotlivců a měst v roce 2010 při
povodni. Tím spíše jsme vnímavější k neštěstí druhých.
Proto je vyhlášena tato veřejná sbírka a dále město
Chrastava usnesením zastupitelstva pošle městu Frenštát
pod Radhoštěm 100 000,-- Kč.
Budeme rádi, když i vy se zapojíte do této sbírky a přispějete
tím ke zmírnění bolesti a starostí lidí, které toto neštěstí
postihlo.
Zveme vás tímto také na níže uvedený koncert, kde budou
účinkovat chrastavské děti z Mateřské školy Chrastava, ZŠ
a MŠ Vítkov a ZŠ Chrastava. Svoji účast nám slíbila i paní
starostka Mgr. Zdeňka Leščišinová.
Zita Václavíková, místostarostka

Charitativní koncert pro Frenštát pod Radhoštěm
Středa 13. března 2013 - 17.00 hodin - KINO
Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován na pomoc obětem neštěstí ze dne 17. února 2013.

Oficiální dopis, zaslaný starostce Frenštátu pod Radhoštěm městem Chrastava 20. února 2013.

V galerii se v únoru představil horolezecký oddíl PIKL
Tak jako každý měsíc i únorová výstava byla zahájena
vernisáží, a to v pondělí 4. 2. 2013 v 15.00 hodin. Výstava se
jmenovala „Lezu, lezeš, lezeme“ a představil se na ní
chrastavský horolezecký oddíl „PIKL“.
Pikl vlastně znamená cepín, což je horolezecká hůl opatřená
kovovým hrotem. Oddíl letos oslaví 30 let od svého vzniku, má
sedm členů a jeho vedoucím je pan Václav Hrubeš. Ten je
současně lektorem, ale má složené i náročné zkoušky na
instruktora horolezectví I. třídy. Nejprve začínal s lezením v
Čechách na pískovcových skalách, pak se přesunul k
sousedům na Slovensko do Vysokých Tater. Při nesčetných
výpravách se svými horolezeckými kamarády navštívili mimo
jiné v Rakousku horský masív v Severních vápencových
Alpách, kde slezli Hoher Dachstein (2 995 m n. m.). V Itálii
zajeli do Dolomit na Cimu Grande, kde vystoupali na Dibonovu
hranu s obtížností IV, ale vyřádili se i v italských Alpách. V
Řecku je čekala Meteora – kláštery na vrcholcích bizarních
slepencových skal v oblasti Thesálie, poblíž města Kalambaka.
Zde absolvovali prvovýstup na Ducha svatého a výstup na
Delfína. Na Olympu zdolali nejvyšší horu pohoří Mytikas ve
výšce 2 917 m n. m. Zavítali také do velehor Ťan-šan (Tchienšan) – v překladu Nebeské hory nebo Hory duchů, které se
rozprostírají na hranicích Kazachstánu, Kyrgyzstánu a Číny.
Navštívili Švýcarsko, Rusko, Rumunsko, Bulharsko, kde se na
jihozápadě vypíná pohoří Pirin, kde také lezli. Ovšem nejvyšší
vrchol, který pokořili, byl Mont Blanc (4 810 m n. m.) v
Chamonix ve Francii. Lezení se uskutečnilo centrálním

ledovcem.
Všechny vystavené předměty, jako jsou cepíny, kladiva,
lana, smyčky, brzdy, lanové žebříky, šplhadlo, hrudní a sedací
úvazky, jistící pomůcky, kruhy, skoby, karabiny, byly použity na
těchto horolezeckých výpravách a slouží k bezpečnému
lezení. Na výstavě jste si mohli prohlédnout fotky z těchto cest,
ale i další nezbytné věci pro horolezce, např. přilby, čelovky,
mačky, hůlky, stoupací železa, vařiče, kletrák, batohy, spacák
do –42 °C, dva stany, z nichž jeden vydrží rychlost větru až 140
km/hod.
Je dobře, že se i v Chrastavě tomuto sportu někdo věnuje.
Jitka Marxová

SPOLEČENSKÝ KLUB
CHRASTAVA

BŘEZEN 2013
ŠIBŘINKY Karneval pro dospělé

Pátek

1.

Masky vítány!!!

20 hodin
sál CVA

K tanci a poslechu hraje skupina Bohemia Universal Band. Předprodej v Infocentru

Sobota

DĚTSKÝ KARNEVAL

2.
15 hodin
CVA

Středa

13.

Vstupné: 50,-Kč

Odpoledne plné soutěží, písniček a tancování. na příchozí s maskou čeká odměna.

Charitativní koncert pro Frenštát pod Radhoštěm

17
hod.
KINO

Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován
na pomoc obětem neštěstí ze dne 17. února 2013.

Vystoupí děti MŠ Chrastava, MŠ a ZŠ Vítkov, ZŠ Chrastava a Hudební školy Chrastava.

Posezení s DANOU MORÁVKOVOU
a PETREM MALÁSKEM

19.30
hod.
CVA

Předprodej v Infocentru. Vstupné: 180,-Kč

Pátek

COUNTRY BÁL

15.
20 hodin
CVA

K tanci a poslechu hrají Janovický kanci, předtančení a výuka - The Wings, stylové oblečení vítáno.
Pořádá Společenský klub a TO Perseus. Předprodej vstupenek v Infocentru.
Vstupné: 50,-Kč

Čtvrtek

21.

ČERVENÁ KARKULKA

9 a 10.15
KINO

Pohádka, účinkuje divadlo Drak.

Čtvrtek

21.
NÁMĚSTÍ

Pátek

22.
17 hodin
sál CVA

Pátek

29.
16 hodin
sál CVA

Vstupné: 20,-Kč

MĚSTSKÉ TRHY
VELIKONOČNÍ TVOŘIVÉ RUCE
Velikonoční setkání pořádá Dámský klub Chrastava.

Vstupné: 30,-Kč

VELIKONOČNÍ TVOŘIVÉ DÍLNY

GALERIE

Pletení pomlázek, pečení mazanců, barvení vajíček, velikonoční zvyky a vše, co k Velikonocům patří.

FOTOGRAFIE PŘ ÍRODY

Vladimír JUREK / Martin KAREŠ / Jiří JANOUŠEK / Vladimír JANOUŠEK

VÍCE INFORMACÍ NA WWW.CHRASTAVA.CZ

sponzorsky vytiskla fa

Vstávejte s námi každý den, natáčíme nový seriál o
rozhlednách Libereckého kraje. Věděli jste o tom, že
jich je více jak 60? Natáčíme o nich nový seriál s
pozvánkou, také si denně zveme kolem 7:45h
zajímavé osobnosti z našeho regionu.
Český rozhlas Sever odstartoval nově od poloviny
ledna 2013 „Dobré ráno z Liberce“, vstávejte s námi
už od 5 hodin. Tříhodinový blok ČRo Sever je
naplněný především informacemi z Libereckého
kraje, zprávy každých 20 minut s počasím, přesný
čas a plno pěkných písniček, to je Dobré ráno z
Liberce. Mluveným slovem vás provedou moderátoři
Tomáš Beneš nebo Honza Žíla. Teď už stačí jediné,
naladit správnou frekvenci. V Liberci nás naladíte na
91,3 FM nebo 102,3 FM, v Jablonci nad Nisou stačí
přepnout na 102,3 FM, ve Frýdlantu v Čechách a
okolí nalaďte 97,4 FM. Stačí dodat směr Tanvald,
Harrachov a okolí, tam nás naladíte na 107,9 FM.
Odpoledne se na vás těší Iveta Kalátová, od 13h
začíná Pohodové odpoledne z Liberce a čekají vás
různé pozvánky, soutěže o hezké ceny, reportáže z
našeho dění a pouze samé české písničky, nalaďte
si nás i mezi 13. – 15 hodinou každý všední den.
Program nového Dobrého rána z LIBERCE
5:00 Liberecké zprávy
5:07 Téma dne a vaše názory
5:11 Ahoj rádio – ptáme se dětí
5:20 Liberecké zprávy
5:25 Regionální kalendárium
5:30 Co se děje v Libereckém Kraji
5:40 Liberecké zprávy
5:44 co píší dnešní noviny
5:50 Horoskopy pro dnešní den
6:00 Liberecké zprávy
6:07 Regionální kalendárium
6:12 Rozhledny našeho Kraje
6:20 Liberecké zprávy
6:25 Tip, kam dnes vyrazit
6:30 Co se děje v Libereckém Kraji
6:40 Liberecké zprávy
6:45 Retro cvičení po ránu
6:50 Téma dne a vaše názory
7:00 Liberecké zprávy
7:07 Co se děje v Libereckém Kraji
7:15 Téma dne a vaše názory
7:20 Liberecké zprávy
7:25 Co píší dnešní noviny
7:30 O počasí s meteorologem
7:35 Tip, kam dnes vyrazit
7:40 Liberecké zprávy
7:44 Host z našeho Kraje
7:50 Co se děje v Libereckém Kraji

O A U T O R E C H V Y S TAV E N Ý C H F O T O G R A F I Í
Jiří JANOUŠEK Ing. *1963
Vedle své hlavní činnosti strojního inženýra se autor ve volném čase věnuje fotografování zvěře a ptáků v divoké přírodě, makrofotografii a
krajinné fotografii. V poslední době také poodhaluje nekonečná tajemství a kouzlo astrofotografie.
Jako témata si nejraději vybírá volně žijící zvířata, ale i zvířata chovaná člověkem, krajinu nejbližšího, ale i vzdáleného okolí a další zajímavé
pohledy na dnešní rozmanitý svět. Oblíbené lokality pro realizaci fotografických témat jsou např. Jizerské Hory, Český ráj, ZOO Liberec, Jižní
Afrika, Norsko atd.
Velkou inspirací byla a jsou pro autora setkání s ostatními fotografy na různých fotografických workshopech pořádaných např.výborným
fotografem a člověkem Rostislavem Stachem.
Pro autora je fotografování nevyčerpatelným zdrojem pozitivní energie, možnost hledání nových a neopakovatelných pohledů na svět a
možnost setkání se zajímavými lidmi a situacemi. Vzrušující je pro něho nejen vlastní akt vzniku fotografie při stisku spouště, ale také snaha o
následné perfekcionalisticky pojaté zpracování digitální fotografie.
Jiří Janoušek je také autorem a správcem webových stránek fotografického sdružení www.PictureNature.cz.

Vladimir JANOUŠEK Ing. *1958
Povoláním strojní inženýr s celoživotním zájmem o cestování a fotografování krajiny. S fotoaparátem a stativem nejraději stoupá do hor bez
ohledu na roční dobu a počasí po svých, na lyžích a nebo na kole. Mezi oblíbené fotolokality patří Jizerské hory, Krkonoše, Šumava,
Českosaské Švýcarsko .... z těch vzdálenějších Korsika, Alpy.
Autorův fotografický růst v „éře kinofilmu“ ovlivnilo několikaleté působení v libereckém Fomaklubu, kde za své vzory nejvíce vnímal fotografy
E.Archalouse a Z.Lína. V současnosti se novými impulsy k dalšímu růstu stávají mimo "internetového fotopřívalu" workshopy s uznávanými
fotografy jako je třeba J. Stránský.
Fotografování je neoddělitelnou součástí autorova života a jeho pohledu na okolní svět, v němž stále více lidí ztrácí kontakt s přírodou a
schopnost žasnout nad její krásou.
Vedle krajiny jsou pro autora výzvou i sportovní reportáže a makrofotografie.

Vladimír JUREK MVDr. *1953
Veterinární lékař Veterinární kliniky Růžodol a Zoo Liberec. Z profesních setkání se zvířaty v nejrůznějších situacích přirozeně vyplynula
snaha o jejich zachycení. Přes grafiku a malířské pokusy se fotografie ukázala jako mnohem vhodnější výrazový prostředek, lépe slučitelný s
hektickým povoláním.
Pozorování zvířat v jejich přirozeném prostředí se ukázalo zajímavé nejenom z výtvarného hlediska, ale pomáhá pochopit medicínské
problémy potenciálních pacientů v zoo. Část života prožitého za železnou oponou je mocným stimulem k cestám do nejodlehlejších koutů
naší planety a tím současně bezděčně přispívat k jejich zániku.
Podíl na kultivaci autorova fotografického projevu mají Ondřej Prosický a Rostislav Stach, naši přední fotografové divoké přírody. Autorův
vztah k fotografování nejlépe vystihuje poznámka na jeho adresu: „ všimněte si , že občas zapomíná dýchat, ale fotit ne.“

Martin KAREŠ MVDr. *1964
Veterinární lékař pracující na Veterinární klinice Růžodol v Liberci. Osloven klasickou fotografií v časném mládí.
Fotografie mu jednak pomáhají zachycovat situace a případy v běžné denní pracovní činnosti a jednak zaznamenat prchavé okamžiky
zapomenutých míst. Fotografování zvířat je velkou výzvou a přináší s sebou dobrodružství loveckých výprav našich předků.

DÁMSKÝ KLUB

Chrastava

při Společenském klubu Vás srdečně zve na

VELIKONOCNÍ ŠIKOVNÉ RUCE
Můžete se těšit na tvoření velikonočních dekorací a zdobení vajíček.

Pátek 22. 3. 2013 od 17 hodin v CVA v Turpišově ulici.
Těšíme se na Vás a zveme mezi nás i nečlenky klubu s dětmi.
Vstupné: 30,-Kč, členky klubu 20,-Kč

Kulturní zařízení LIDOVÉ SADY Liberec

Ples města Chrastavy tradičně v únoru již po osmé

Informace oddílu stolního tenisu Spartaku Chrastava
Výsledky - krajská divize
TJ Jiskra Nový Bor B

- TJ Spartak Chrastava A

10 : 5

Loko Depo Liberec A

- TJ Spartak Chrastava A

10 : 3

TJ Jiskra Raspenava B

- TJ Spartak Chrastava A

9:9

TJ Spartak Chrastava A

- SKST Liberec D

4 : 10

TJ Spartak Chrastava A

– TJ Sokol Semily A

4 : 10

Výsledky - krajský přebor 2. třídy
Jiskra Kamenický Šenov A

- TJ Spartak Chrastava B

11 : 7

TJ Bižuterie Jablonec n. N. D - TJ Spartak Chrastava B

12 : 6

TJ Zákupy A

- TJ Spartak Chrastava B

10 : 8

TJ Spartak Chrastava B

– TJ Sokol Turnov B

6 : 12

TJ Spartak Chrastava B

– SKST Liberec H

6 : 12

Pozvánka na domácí zápasy (tělocvična TJ)
Sobota 16. března

od 15.00 hod

TJ Spartak Chrastava A

- KPST Liberec A

TJ Spartak Chrastava B

- SKST Liberec G

Neděle 17. března

od 10.00 hod

TJ Spartak Chrastava A

- KMST Liberec B

TJ Spartak Chrastava B

- TJ Sokol Nová Ves n. P. A
Karel Žemlička - předseda oddílu

Nejlepším čalouníkem České republiky je Lucie Stárková z Chrastavy
Ve dnech 23. a 24. listopadu 2012 proběhlo na brněnském
výstavišti Mistrovství ČR s mezinárodní účastí oboru čalouník.
Soutěž už podruhé uspořádal ve spolupráci s Jihomoravským
krajem Cech čalouníků a dekoratérů. Mladí čalouníci soutěžili
před zraky mnoha návštěvníků a porotců. Jejich úkolem bylo
zhotovit matraci plněnou směsí řezané PUR pěny a PES rouna a
vyrobit francouzský válec. Odborná porota pak hodnotila
logickou návaznost prováděných úkonů, kvalitu díla, ale i
bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Žáci však museli prokázat
i teoretické znalosti z oboru v písemném testu. Zlato si z Brna
odvezla Lucie Stárková z SOU nábytkářského v Liberci
Kateřinkách a její spolužačka Petra Rybářová přidala bronz.
Děvčata navázala na skvělé 2. místo libereckých čalouníků z
loňského roku.
„Na soutěži se mi líbilo, že veškeré výrobky byly prováděny v
dětských rozměrech a že pak putovaly do vybrané mateřské
školky, kde budou dále sloužit dětem, “ říká šťastná vítězka Lucie
Stárková.

Ve tříletém oboru Uměleckořemeslné a restaurátorské práce v čalounictví se na SOU nábytkářském v Liberci Kateřinkách žáci
naučí restaurovat všechny druhy stylového starožitného čalouněného nábytku, vyrábět jeho repliky včetně oprav, restaurování
interiérových dekorací a zhotovovat i moderní čalouněný nábytek. Absolventi mají rozšířenou možnost uplatnění v praxi o
restaurování starožitného nábytku pro památkové objekty a pro soukromé sbírky historického nábytku a pro výrobu jejich replik.
Některé čalounické práce je možno zhlédnout na stránkách školy - www.skolakaterinky.cz, nebo na dnech otevřených dveří.
Roman Schöler

Z činnosti Městské policie Chrastava - leden 2013
-

-

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.
Nahlášení zjištěných závad na ORM.
Prověření přijatého oznámení ohledně možného úmrtí
starší ženy v DPS – žena byla v pořádku, z důvodu
nemoce nereagovala na sms a telefonáty.
Nález dokladů – předáno na ztráty a nálezy města.
Kontroly stavu vodních toků na katastru města.
Spolupráce s řidičem sanity při přenosu nemocného
muže z místa trvalého bydliště do sanitního vozidla.
Zajištěno odstranění uhynulé srny a asanace mrtvého
psa (sraženo u silnice 1/35).
Provedena kontrola všech výherních hracích automatů
a jejich řádné označení štítky, kontrolované provozovny
– u Jeřice, u Plaváčka, u Marušků.
Bezpečnostní kontroly ve volebních místnostech,
prováděné při přímé volbě prezidenta, rovněž kontroly
zabezpečení volebních místností v nočních hodinách –

průběh voleb bez narušení veřejného pořádku,
narušení budov - neg.
Prověřen signál PCO o narušení budovy školní jídelny
– provedena kontrola vnitřních prostor jídelny – neg.
Prověřen signál PCO kostela sv. Vavřince – objekt
nenarušen.
Provedena lustrace tří motorových vozidel, zda se
nejedná o odcizená motorová vozidla – lustrace neg.
Krádež v prodejně potravin Winner na nám.1. máje .
přestupek vyřešen na místě v blokovém řízení.
Doručení písemností na žádost MML – 1x
Stráž nad Nisou: začátek měsíce ledna, zvýšený
bezpečnostní dohled u domu pro svobodné matky z
důvodu pokusu o vniknutí do tohoto domu ze strany
amnestovaného vězně, jehož bývalá přítelkyně žije v
tomto domě.
Byla sanována 2 uhynulá zvířata a odchycen jeden pes a
jedna kočka - umístěny do útulků.

Spolupráce s OOPČR Chrastava
Opakované namátkové DBA se zaměřením na dodržování
zákazových značek a řízení motorového vozidla pod vlivem
alkoholu.

Sběr textilu v roce 2012

Chtěli bychom vám a vašim spoluobčanům co nejsrdečněji poděkovat za celoroční spolupráci při sběru textilu do speciálních
kontejnerů umístěných ve vašem městě.
Sběrem textilu a bot pomáháte ke zlepšení životního prostředí a současně i lidem v nouzi, kteří potřebují materiální pomoc.
Snížením objemu komunálního odpadu dochází navíc k finančním úsporám vašeho města.
Naše společnost pomáhá finančně nebo materiálově např.Diakonii Broumov, Oblastní charitě Červený Kostelec, Farní charitě
Beroun, Dětskému domovu Sluníčko Liberec nebo Nadaci EURONISA.
Pro vaši informaci uvádíme, že jsme u vás v roce 2012 sesbírali celkem 7.190 kg sběrového textilu, cca 90 % objemu je dále
zpracováváno a využíváno. Věříme, že nám se sběrem textilu, který provádíme za podpory Ministerstva životního prostředí ČR,
budete i nadále aktivně pomáhat. Ještě jednou děkujeme za vaší účinnou spolupráci.
DIMATEX CS

- 17°C PodVodou
S volnočasovým mládežnickým klubem PodVodou jsme se poslední lednový
víkend vydali na hory. Naší základnou se stala malebná chalupa v Hejnicích. Odtud
jsme vyráželi do blízkého okolí a od dovádění ve sněhu nás neodradil ani teploměr,
který chvílemi klesl až na -17°C. Celý pobyt jsme hráli hry a povídali si na téma
Pravda nebo Lež jako dvě osoby, každý se mohl rozhodnout, koho chce
následovat. Milou společnost nám po celou dobu dělali i manželé Stapletonovi, se
kterými jsme si procvičovali svoji angličtinu. Nechyběly ani písničky s kytarou a
hřejivá krbová kamna. Nikomu se moc nechtělo v neděli domů. Tak zase příště
PodVodou.

Klub Evergreen
Dne 6. února zažila premiéru naše nově dokončená klubovna, kterou můžeme
využívat k různým besedám pro všechny věkové kategorie. Tentokrát byl naším
hostem biskup Jednoty bratrské Mgr. Evald Rucký, který mluvil na téma „Přežil jsem
svou smrt“. Jeho osobní svědectví o tom, jak se již dostal „na druhý břeh“ a Bůh ho
zachoval ještě na této zemi, bylo velmi zajímavé a poutavé. Klubovna byla plná,
sešlo se nás více jak dvacet. Na závěr proběhla diskuse, při které byly zodpovězeny
otázky, týkající se tématu přednášky, ale i jiných oblastí.

Maškarní ples
V moři je místa dost… to bylo motto letošního karnevalu pro děti, který pořádala
Jednota bratrská v Chrastavě. O tom, že v moři je opravdu dost místa, se
přesvědčilo všech cca 300 účastníků, kteří přišli v neděli 17. února do tělocvičny
Spartaku Chrastava. Na „ostrově“ a v jeho okolí se sešlo mnoho námořníků, pirátů,
mořských panen, vodních živočichů, potápěčů atd. Samozřejmě nechyběl ani velký
zástup princezen, zvířátek a strašidel. Všem dětem i mnohým rodičům to moc
slušelo, zvláštní ocenění si zaslouží ti, co si vlastnoručně vyrobili masku k danému
tématu.
V přístavu zakotvila loď Žralok a poté, co udatný kapitán přijal nové námořníky, její
další plavba mohla začít. Na moři číhalo na posádku nebezpečí v podobě ukrutných
pirátů. Námořníci se ale nedali a nakonec piráty přemohli. Boj ukončil výstřel z děla
a statečná posádka lodi Žralok konečně mohla odpočívat a hodovat. Zanedlouho

se ozval ze stožáru výkřik: „Země na obzoru! “Loď zakotvila u břehů tajemného ostrova s množstvím záhadných obyvatel – dětí v
maskách. Děti si společně vyzkoušely vše, co musí umět každý námořník. Následoval triumfální pochod masek a po něm vypukl
pravý karnevalový rej. Dalším bodem programu byly soutěžní disciplíny, při kterých děti prokázaly zdatnost v lovu žraloka,
strážení majáku, v lovu ryb, nebo v plavbě lodí mezi skalisky. Také našly poklad a vyráběly v podmořské dílně. Zvláště oblíbeným
místem byla pláž („válecí koutek“) a námořnická krčma, kde se všichni mohli dostatečně posilnit. Na závěr si ještě děti i někteří
rodiče společně zatancovali dva tanečky pod vedením holčiček z Tanečního klubu. Spokojení a unavení účastníci se shodli na
tom, že u moře jim spolu bylo dobře.

V BŘEZNU VÁS SRDEČNĚ ZVEME
PLES SENIORŮ
sobota 9. 3. od 17.00 hod. v sále Spol. klubu
- pořádá Klub Evergreen ve spolupráci se Společenským
klubem Města Chrastavy

JAK TRÉNOVAT PAMĚŤ?
středa 13. 3. od 17.00 hod., Bezručova 503
Zveme vás do Klub kavárny na přednášku, která se koná v
rámci Národního týdne trénování paměti. Pod vedením
odborné lektorky uslyšíte praktické rady, jak trénovat
paměť a jak si věci lépe zapamatovat. Více informací na:
www.trenovanipameti.cz

UMĚNÍ KOMUNIKACE V RODINĚ
pátek 15. 3. od 19.00 hod., Bezručova 503
Přednáška s besedou, při které Mgr. Evald Rucký
promluví na téma umění komunikace v rodině. Uslyšíte
odborné informace i rady, jak zlepšit a prohloubit
komunikaci. Na závěr nebude chybět prostor pro diskusi.

VELIKONOČNÍ TVŮRČÍ DÍLNA PRO ŽENY
pátek 22. 3. od 18.00 hod., Bezručova 503
Výroba jarních a velikonočních dekorací, čas na povídání
(tentokrát bez dětí).

BURZA OBLEČENÍ V DOMEČKU
Otevřeno (na zazvonění): Pondělí – Pátek 12. 00 až 16.00 hod. ( Středa: 12.00 až 17.00 hod.)
Máte-li doma přebytečné věci, můžete je darovat do burzy v otevírací době (po dohodě i jindy – tel: 732 335 877). Výtěžek bude
použit na provoz Rodinného centra Domeček.

PRONAJMU BYT 2+1, 54 m2 - Chrastava, Střelecký Vrch, v nejnovější zástavbě, 2.patro, s výtahem a lodžií. 8 200,--Kč měsíčně vč. záloh
na služby. Informace tel. 777 339 283
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRODÁM mobilní telefon Nokia 3310, málo používaný, s nabíječkou, ve 100 % stavu, jednoduché ovládání, velká písmena –
vhodný pro seniory, jen 500 Kč. I na dobírku. Tel : 731 342 476
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRODÁM 2 nepromok. plachty 3x4m, odolné proti slunci i mrazu, ze silnější plast. hmoty, univerz. použití na stavbě, zahradě
apod., úplně nové v orig. balení, 290 Kč/ks. I na dob. Tel. : 731 342 476
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRODÁM dalekohled 30 x 60 mm, Russia, klasický binokulár, černý, s brašnou, výborný stav, úplně nový, jen 450 Kč. Zašlu i na
dobírku. Tel : 731 342 476
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRODÁM pěkný manažerský notebook zn. Dell, úhl. 36 cm, DVD, WiFi, Windows XP Prof., jako nový, jen 3900 Kč. I na
dobírku.Tel: 604 961 269
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hvězdářský dalekohled - teleskop pro začínající astronomy, kompetní. souprava vč. hledáčku, kompasu, stativu, nový v orig. bal.,
jen 800 Kč. I na dobírku. Tel: 604 961 269
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRODÁM asi 200 různých mincí, Evropa a svět 20. stol., pouze dohromady, 3 Kč za ks. Na dobírku. Tel.: 604 961 269

MÍSTO PRO VAŠI REKLAMU
Informace v kanceláři S-klubu a na str. 23 Chrastavských listů

