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Zastupitelstvo mìsta Chrastavy schválilo na svém zasedání v pondìlí 15. dubna
2013 pod èíslem usnesení 2013/03/XVI zámìr pøipravit pro obèany mìsta Chrastava
mo�nost úèasti na e-Aukci energií (elektøina, plyn) pro jednotlivé domácnosti a povìøilo
radu mìsta zajistit organizaci akce. Na realizaci usnesení se ji�usilovnì pracuje. Bli�ší
informace poskytnou naši pracovníci.

Více v letáku uvnitø tìchto Chrastavských listù a ve vašich poštovních schránkách.

V pondìlí 25. bøezna 2013 probìhlo v obøadní síni slavnostní
pøedávání plaket Jana Ámose Komenského. V letošním roce
se uskuteènilo ji� v poøadí páté oceòování, které se koná pøi
pøíle�itosti oslav Dne uèitelù (v Èeské republice 28. bøezna).

Na základì usnesení Rady mìsta Chrastava pøedali starosta
mìsta Michael Canov spolu s místostarostkou Zitou
Václavíkovou chrastavským pedagogùm celkem tøi plakety.

Za celo�ivotní pedagogickou èinnost byla první ocenìnou
paní Ivana Novotná, která pùsobila na 1. stupni a bìhem své

praxe se vìnovala pøevá�nì prvòáèkùm.

Za dlouholetou práci v pøedškolním zaøízení získala plaketu
paní Zdeòka Komárková. Sama uvádí, �e ji práce naplòuje a
nejvíc ji potìší dìtská slova „ paní uèitelko, mám tì rád“.

Tøetí ocenìnou za celo�ivotní èinnost a rozvoj v základním a
mateøském školství ve Vítkovì byla paní Marie Pilaøová, která
mimo jiné znovu „postavila na nohy“ Základní školu ve Vítkovì.

Všem ocenìným gratulujeme!

�IVOTOPISY

OCENÌNÝCH

Ivana Novotná
Narodila jsem se 26. 6. 1941 v

Tatobitech pod Kozákovem v
Èeském Ráji. S rodièi jsem se
roku 1945 pøestìhovala do
Chrastavy, kde �iji dodnes.

Vystudovala jsem Støední pe-
dagogickou školu pro vzdìlá-
vání národních škol.

Bìhem své pedagogické pra-
xe jsem uèila vìtšinou �áky
první a� páté tøídy. Mým pra-
covním sídlem byla pøevá�nì
škola u kostela. Uèení jsem se
vìnovala celkem 47 let.

Mám dvì dìti, syna a dceru.
Nyní jsem v dùchodu, kde se
aktivnì vìnuji vnuèce, práci na
zahradì a procházkám s
man�elem a psy.

- POKRAÈOVÁNÍ na str. 2 -

Foto: Zleva doprava stojí ocenìné uèitelky Zdeòka Komárková, Ivana Novotná a Marie Pilaøová.

V Chrastavì dne 17. 4.  2013 Ing. Michael Canov, starosta mìsta



Zdeòka Komárková

Marie Pilaøová

Bc. Pavel Urban, vedoucí Spoleèenského klubu

Narodila jsem se 25. 9. 1962. Jsem vdaná a mám dceru. Vystudovala jsem Støední pedagogickou školu v Liberci.
Po slo�ení maturity v roce 1982 jsem se stala zamìstnancem Odboru školství ONV v Liberci a nastoupila jsem na 1. Mateøskou školu v Chrastavì,
Revoluèní ulici, kde jsem pracovala jako uèitelka. Od 1. záøí 1985 jsem byla pøelo�ena na Mateøskou školu v Bílem Kostele nad Nisou a po roce jsem
se opìt vrátila na 1. Mateøskou školu v Chrastavì, kde pracuji dodnes. Od 1. kvìtna 1992, na základì konkurzního øízení, zde pracuji jako øeditelka.
V roce 1998 jsem prošla periodickým hodnocením øeditelù a zùstala ve funkci øeditelky školy.

Od 1. ledna 2003 po slouèení mateøských škol v Chrastavì jsem zamìstancem Mateøské školy Chrastava, Revoluèní 488 pøíspìvková
organizace, a pracuji jako vedoucí odlouèeného pracovištì.

Narodila jsem se a pro�ila celý svùj dosavadní �ivot ve Vítkovì. První stupeò základní školy jsem vychodila na malotøídce ve Vítkovì, druhý stupeò
na ZŠ v Chrastavì ve Školní ulici.V roce 1971 jsem zakonèila maturitou SZTŠ ve Frýdlantì. Vychovala jsem dvì dìti a mám ètyøi vnouèata.

Na dráhu uèitelky mateøské školy jsem se vydala po mateøské dovolené v roce 1977. Dálkovým studiem v roce 1980 jsem si doplnila pedagogické
vzdìlání na SpgŠ v Liberci uèitelství na MŠ.

V letech 1983 a�1996 jsem pracovala jako øeditelka malotøídní MŠ ve Vítkovì.

V roce 1995 - 1996 probìhla pøestavba budovy MŠ na MŠ a ZŠ a spoleènì se zøizovatelem jsem zalo�ila základní školu a øídila spoleèné zaøízení
ZŠ a MŠ ve Vítkovì.

V roce 2003 jsem školu dovedla do právní subjektivity. Na spoleèném zaøízení v letech 2006-2009 probíhalo pro VÚ MŠMT pokusné ovìøování
mo�nosti spojení èinností MŠ a ŠD v dobì pøed zaèátkem a koncem provozu MŠ a ŠD, které bylo podkladem pro úpravu èinnosti obou slo�ek ve ŠZ.

V roce 2012 jsem skonèila v øeditelské funkci, školu pøedala a pùsobím jako uèitelka v mateøské škole.

V�dy jsem se sna�ila o to, aby dìti do naší školky i školy chodily rády, mìly ony i rodièe pocit bezpeèí a byli všichni spokojení.

Po dobu øízení spoleèného zaøízení jsem dbala na to, aby se zamìstanci obou škol cítili rovnocennì, �ádná škola nebyla nadøazená ani naopak.

Pøedávání plaket J.Á.Komenského chrastavským uèitelùm
DOKONÈENÍ z titulní strany.

Chrastava opìt v radì Euroregionu Nisa
Chrastava získala na volebním zasedání Euroregionu Nisa v pátek dne 19.

dubna 2013 opìtovnì presti�ní místo v jeho radì. Místo v radì Euroregionu
Nisa je nejen presti�ní, ale vyjadøuje i dùvìru okolních obcí v prosazování
zájmù celého zdejšího mikroregionu.

Prostøednictvím Euroregionu Nisa byla realizována ve prospìch mìsta
Chrastava øada dotaèních akcí, jako napø. pro hasièe cisterna a Toyota èi øada
investièních akcí s naším polským partnerským mìstem Lwówek Œl¹ski
(Führichùv dùm, budova mìstského muzea, morový sloup, kašna).

Nejvìtší radost však máme, kdy� dojde v rámci Euroregionu ke skvìlé
reprezentaci našeho mìsta, jako se podaøilo naší základní škole, která
zvítìzila v cenì Euroregionu Nisa v kategorii vzdìlání za rok 2012 za skvìlý
projekt v oblasti geologie a mineralogie èi ji� v roce 2009, kdy jsme zvítìzili
spolu s naším polským partnerským mìstem v hlavní kategorii komunálního
partnerství.

Staronovým pøedsedou Euroregionu Nisa se stal hejtman Martin Pùta.

V Chrastavì dne  22. 4. 2013 Ing. Michael Canov,  starosta



Hazardní mafie pod taktovkou odboru Státního dozoru nad
loteriemi a sázkovými hrami Ministerstva financí Èeské
republiky to vymyslela skvìle. Kdy� vznikly v polovinì první
dekády nového tisíciletí videoterminály, vyvedla je mimo zákon
a tím umo�nila jejich zcela nekontrolovatelný rozvoj
netušených rozmìrù. Udìlala to jednoduše. Prohlásila, �e
videoterminály jsou nìco zcela jiného ne�hrací pøístroje, nebo�
mají svùj „mozek“ v centrále, nikoli v samotném pøístroji. Asi
tak, jakoby nìkdo prohlásil, �e pøipojením na internet pøestává
být poèítaè poèítaèem.Agenerální øeditel SazkyAleš Hušák byl
tak ochoten, �e opatøil ministerstvu posudek vypracovaný
pøímo na míru. Vypracoval ho øeditel instituce ctihodného názvu
Ústav státu a práva, kterým byl ovšem pozdìji usvìdèený
podvodník z plzeòských práv dìkan Jaroslav Zachariáš.

Chrastava neuèinila �ádný pøevratný objev. Jenom ve vyhlášce
konstatovala to, co vidìl ka�dý a sice, �e videoterminály jsou
vlastnì jen mimoøádnì nebezpeènou podmno�inou výherních
pøístrojù. A nechtìla nic moc. Chtìla jen získat právo jejich
regulace na svém území. A Ústavní soud 14. 6. 2011 rozhodl,
�e videoterminály jsou výherními pøístroji v širším slova smyslu
a �e jejich umístìní nesmí být v rozporu s vyhláškami obcí.

Poslanci a senátoøi mohli po chrastavském vítìzství udìlat v
boji proti hazardu moc. A to tím, �e by neudìlali nic. Ano, to nic
by znamenalo, �e by dle nálezu Ústavního soudu muselo
Ministerstvo financí aplikovat chrastavský nález a bez výjimky
rušit povolení vydané v rozporu s vyhláškami obcí.

Namísto toho, pod velkým oslavným pokøikem o boji proti
hazardu uèinila vìtšina zákonodárcù pravý opak. Schválili
novelu, která na tøi roky zneplatòovala vyhlášky obcí a tím
zajiš�ovalahazardu zcela nerušený provoz a�do 31. 12. 2014.
Zdùvodòovali to tím, �e zkrátili povolení z 10 let na roky tøi a �e
zabránili arbitrá�ím. Le�na le�. V pøípadì rozporu s vyhláškami
obcí neplatilo �ádných deset let, ale nula a nehrozila �ádná
arbitrá�. To jasnì vyplývalo z nálezu Ústavního soudu. Jediné
alespoò trochu pøijatelné vysvìtlení, kterému se sna�ím vìøit,
je, �e zákonodárci nechápali, co vlastnì schvalují a poslou�ili
jako bílí konì. To druhé vysvìtlení je ještì mnohem a mnohem
horší. Asice, �e chápali a byli sami souèástí hazardní mafie.

A bylo to pøipravené opravdu skvìle. Ministerstvo financí ji�
mìlo v tichosti pøipravený návrh nového zákona, který mìl platit
ji�od 1. 1. 2013 a pøipravoval obce o mo�nosti vyhlášky vùbec
vydávat. Naopak dle pøipraveného návrhu mìl v pøípadì
odvolání proti zápornému závaznému stanovisku obce platit
právní nárok provozovatelù videoterminálù na jejich povolení.
Tento návrh se však naštìstí podaøilo vèas odhalit a právo obcí
na vyhlášky do dosud neschvalovaného návrhu nového zákona
dostat.

Nález Ústavního soudu ze dne 7. 9. 2011 v pøípadì
Františkových lázní to øekl zcela explicitnì. �ádná podústavní
norma (tzn. �ádný zákon) nemù�e vzít obcím právo na regulaci
hazardu pomocí vyhlášek. �e to znamená, �e je tøíletá blokace
vyhlášek protiústavní, ji�chápali všichni, opravdu všichni v èele
se samotným panem ombudsmanem, všichni a� na jednu
jedinou výjimku. A tou bylo Ministerstvo financí v èele s jejím

ministrem. A tak Ministerstvo financí odmítalo (s výjimkou
Chrastavy a Františkových Lázní) nadále a� do 31. 12. 2014
respektovat vyhlášky obcí. Pana ombudsmana to natolik
rozèílilo, �e jednal pøímo na vládì, a ta pøijala 14.03.2012 toto
naøízení:

A premiér to po zasedání vlády komentoval
slovy:

Jen�e na dalším
zasedání vláda v tichosti své usnesení zrušila.

Kdy�po chrastavském nálezu vidìl Ústavní soud, co schválili
zákonodárci za novelu, rozèílilo ho to natolik, �e explicitnì
oznámil v odùvodnìní nálezu Františkových lázní, �e obce
ochrání pøi podání komunálních stí�ností, pokud Ministerstvo
financí nebude jeho nález respektovat. Ministerstvo Ústavní
soud nerespektovalo a tak došlo na komunální stí�nost. Podalo
ji mj. mìsto Klatovy a Ústavní soud 11. 4. 2013 , �e je
tøíletá blokace vyhlášek obcí protiústavní, a tuto èást novely
zákona zrušil.

Mohlo by nám to být v Chrastavì jedno. Od našeho vítìzství
u Ústavního soudu platí v našem mìstì regulace tak, jak to
máme ve vyhlášce. Stav je regulován na cca 20 % pùvodního
stavu. Herna s videoterminály je na místì jediném a po jednom
hracím pøístroji je v dalších 3 restauracích.

Ale jedno to není. A nejde jen o to, �e snad nyní dosáhnou i
všechny ostatní obce respektování svých vyhlášek tak, jak je to
v pøípadì Chrastavy a Františkových Lázní. Jde pøedevším o to,
�e celá kauza videoterminálù ukázala v alarmujícím stavu
odbor Státního dozoru nad loteriemi a sázkovými hrami
Ministerstva financí Èeské republiky, který namísto hájení
zákona léta neèinil nic jiného, ne� �e po zákonì šlapal, a byl v
èele hazardní mafie. Tragédie je opravdu slabé slovo. A výše
popsaný postoj našich zákonodárcù, samotného ministra a
celé vlády tuto tragédii jen podtrhává a zvýrazòuje.

V Chrastavì dne 12. 4. 2013 Ing. Michael Canov,
starosta mìsta Chrastava

P.S.: Ústavní soud zákony netvoøí. Pouze posuzuje jejich
ústavnost. A ty protiústavní ruší. V pøípadì videoterminálù
rozhodl celkem 4x (sic!) v pøípadech Chrastava, Františkovy
Láznì, Kladno a Klatovy, �e Ministerstvo financí a v posledním
pøípadì i Parlament Èeské republiky porušuje tuto ústavnost a
rozhodl tak poka�dé jednomyslnì.

Chrastavské vítìzství u Ústavního soudu

Poslanci a senátoøi poslou�ili
jako bílí konì

Vítìzství Františkových Lázní
u Ústavního soudu

Vítìzství Klatov u Ústavního soudu

„Naøízení vlády ministerstvu financí ukládá, aby v
souladu s loterijním zákonem zahájilo s provozovateli
hazardních her øízení o odnìtí ji� udìleného povolení k provozu
hracích automatù.“

„Zmìna v povolovacím procesu se týká dlouhodobé
nezákonné rozhodovací praxe spoèívající v nerespektování
loterijního zákona a rovnì� obecnì závazných vyhlášek obcí
pøijatých za úèelem regulace hazardu".

rozhodl

Dostala hazardní mafie definitivnì smrtící ránu ???



Kdo by z Chrastavanù neznal zelenou gará�u øeky Jeøice naproti budovì
Seppu, která léta slou�ila jako autodílna. Nikdy nebyla z estetického
hlediska zrovna výstavním kouskem, ale tak nìjak jsme si na ni za ty roky
všichni zvykli.

Tato gará� se však ocitla na pøeká�ku realizace II. etapy pøelo�ky
komunikace II/592 vedoucí Pobøe�ní ulicí (akce Libereckého kraje za
podpory evropské dotace, výkupy pozemkù a staveb však byly zcela na
náklady mìsta). Z tohoto dùvodu jsme v roce 2009 oslovili paní majitelku se
�ádostí o odkup dle úøedního odhadu, který èinil 2.276.560 Kè. Paní
majitelka odmítla prodej s tím, �e po�adovala miliónù dvanáct. To bylo pro
nás pochopitelnì zcela nepøijatelné, nicménì nechtìli jsme jít do
zdlouhavého procesu vyvlastnìní za odhadní cenu a pøesto�e úøední
odhad byl vzhledem k tehdejšímu stavu gará�e pro majitelku více ne�
pøíznivý, nabídli jsme jí odkoupení za dvojnásobek odhadní ceny. Pøesto�e
jsme nabídku na odkoupení za dvojnásobek (co� tehdy èinilo pøes 4,5 mil.
Kè) uèinili opakovanì, paní majitelka stále odmítala a po�adovala nadále
urputnì cenu pøesahující 10 milionù (pøi opakovaných jednáních její
po�adavek kolísal mezi 10 a 15 miliony).

Pøišel 7. srpen roku 2010 a s ním hrùzná blesková povodeò, která zasáhla
i gará�, kdy�zcela urvala její stranu u øeky a i dále ji poškodila. Po nìkolika
málo dnech se v nejvìtším shonu v mé kanceláøi znièehonic objevila paní
majitelka s tím, �e tedy souhlasí s prodejem gará�e za 4.553.120 Kè.
Odvìtil jsem jí však, �e nabídka neznìla na dvojnásobek èástky 2.276.560
Kè, ale na dvojnásobek úøedního odhadu, který musí být pochopitelnì
aktuální, tzn. po povodních musí být udìlaný znovu. S tím majitelka ostøe
nesouhlasila a po�adovala onìch 4,5 mil. Kè, co� pro nás bylo vzhledem k
povodòovému stavu gará�e pochopitelnì nepøijatelné a více ne�
nehorázné. Pøesto�e gará� se dostala po povodních do hrozného stavu a
dle mého laického pohledu dosáhla její hodnota záporných hodnot, byla
úøednì ocenìna hodnotou pøesahující milión korun (1.049.990 Kè). Na další
schùzce byla s tímto úøedním odhadem paní majitelka seznámena, stejnì
tak s trvající nabídkou na odkoupení za dvojnásobek úøedního odhadu, co�
v daný èas èinilo èástku pøesahující dva milióny korun (2.099.980 Kè). Paní
majitelka odmítla.

Èíše trpìlivosti pøetekla. Byla realizována II. etapa pøelo�ky, která se na
svém konci musela mezi Vítkovskou ulicí a secesním mostem oproti
pùvodním pøedpokladùm zakøivit a vyhnout se oblouèkem této gará�i (a
pøijít v dané èásti o chodník). Paní majitelka se ve své zlobì sna�ila dokonce
zabránit realizaci s gará�í sousedící popovodòové zvedací lávky, kdy�
opakovanì nepravdivì obviòovala dìlníky, �e pøi práci vstupují na její
pozemek a podala udání (nepravdivé a nehorázné) na mìsto Chrastava za
èernou stavbu.

Podaøí se zlikvidovat garáā hrùzy?

Pøelo�ka ve své druhé etapì byla zdárnì dokonèena, zvedací lávka té�. Zelená gará� nadále nejen�e hyzdí své okolí, ale
vzhledem ke svému stavebnímu stavu ohro�uje chodce (a pøedevším dìti) míøící v jejím tìsném sousedství na lávku. Za daného
stavu zasáhl stavební úøad a naøídil svým rozhodnutím ze dne 21. 3. 2013 majitelce gará�e její demolici v termínu do 31. 5. 2013.
Rozhodnutí stavebního úøadu sice vzhledem ke katastrofálnímu stavu gará�e vyluèuje odkladný úèinek odvolání, nicménì
pravomocné není a odvolací orgán mù�e rozhodnutí prvostupòového stavebního úøadu zrušit. Sna�ím se však vìøit a doufám, �e
vzhledem k tragickému stavu gará�e odvolací orgán rozhodnutí chrastavského stavebního úøadu naopak pravomocnì potvrdí a k
demolici gará�e hrùzy skuteènì dojde.
V Chrastavì dne 5. 4. 2013 Ing. Michael Canov, starosta

Ve støedu 17. dubna 2013 navštívil Chrastavu premiér Èeské republiky z let 2005 a� 2006 Jiøí Paroubek. Pan expremiér je v
souèasnosti èinný jako poslanec PS PÈR a je pøedsedou politické strany Národních socialistù LEV21.

Návštìva pana Paroubka probìhla jako souèást celodenní návštìvy Libereckého kraje, která vyvrcholila v podveèer pøijetím u
hejtmana Libereckého kraje pana Martina Pùty.

Mìl jsem tu èest pøivítat osobnì pana emeritního premiéra hned po jeho vjezdu na katastr mìsta Chrastavy u Zámeèku. Po
prohlídce Termálních lázní Chrastava následovala pìší prohlídka alespoò èásti našeho mìsta. Následnì v kanceláøi starosty
poskytnul pan expremiér interview TV Chrastava, které s ním vedla paní místostarostka, a poté následovala tisková konference s
pøítomnými zástupci médií. Po pøátelské diskusi a zápisu do pamìtní knihy se pan poslanec rozlouèil.

Chrastavu nav�tívil bývalý premiér Jiøí Paroubek



Pana pøedsedu Národních socialistù doprovázeli jeho straniètí kolegové pùsobící v
Libereckém kraji Ivo Palouš, Martin Palouš, Jan Vondrouš a Eva Trsová. Mé jednání
s panem poslancem však bylo navýsost nepolitické. Kromì prohlídky Chrastavy
mimoøádnì zajímavá výmìna zkušeností ohlednì povodní. Pan expremiér byl toti�v

VEÈ STE OR S ARE ST OU

Váāení spoluobèané, dovoluji si Vás pozvat na sto �estý

na téma

CHRASTAVA - (staro) nová tváø

Setkání se koná v pondìlí dne 20. kvìtna 2013
od 16.00 hodin ve velké zasedací místnosti budovy radnice.

Tì�ím se Va�í úèast.                      Ing. Michael Canov, starosta

Do doby veèera se starostou dne 20. 5. 2013 je vystaven model a jednotlivé archy v pøízemí radnice.
Tyto exponáty budou poté pøemístìny a nadále vystavovány v druhém patøe radnice.

kde pøedstaví svùj náhled na souèasnou Chrastavu a svoji vizi
o její budoucnosti.
Studentka architektury Lenka �vábková obhájila v únoru svoji diplomovou práci
� � na Technické univerzitì v Liberci, èímā dovr�ila své
studium a získala akademický titul. Obhájí svoji práci i pøed samotnými Chrastavany?
Zveme obèany Chrastavy na besedu o zajímavé vizi. Pøijïte se podívat a ptát se.
Odborným garantem veèera za MìÚ Chrastava je vedoucí odboru výstavby a územní
správy pan

Ing. arch. Lenka �vábková

Chrastava - (staro)nová tváø

Martin Janou�ek.

dobì povodní v Praze v roce 2002
námìstkem pra�ského primátora.

Na závìr vzácné návštìvy jsem si
dovolil popøát panu emeritnímu
premiérovi vše dobré do dalších let. On
to samé popøál mým prostøednictvím
všem obèanùm našeho mìsta.

V Chrastavì dne 17. 4. 2013
Ing. Michael Canov, starosta mìsta



Rada mìsta na své schùzi projednala a usnesla se mimo jiné
takto:

v návaznosti na své usnesení 2012/02/VI odst. 2 ze dne 30. 1.
2012 návrh smlouvy o zøízení vìcného bøemene èj. VB/05/2013
ve prospìch pan Davida Gaudla, jim� dojde k zajištìní strpìní
umístìní, zøízení a provozování kanalizaèní pøípojky, za cenu
ve výši 1.301,- Kè vè. DPH a náklady spojené se zøízením
vìcného bøemene a povìøila starostu jejím podpisem

smlouvu o uzavøení budoucí smlouvy nájemní èj. SBS/06/2013,
kterou uzavøe mìsto a Jednota bratrská za úèelem
celodenního provozu Støední školy sociální a pedagogické
Jana Blahoslava a povìøila starostu jejím podpisem

informaci o výši pøíspìvku RWE na opravu povrchù v ul.
Bezruèova a povìøila vedoucího ORM zajištìním koordinace
opravy plynovodu s akcí „Chrastava ulice Bezruèova, oprava
povrchu komunikace a pøípravou pøíslušných smluv na pøevod
finanèních prostøedkù

1) hodnocení a zadání akce „Chrastava ulice Bezruèova,
oprava povrchu komunikace“ na základì Protokolu o
posouzení a hodnocení nabídek, v souladu s § 6 a §12 zákona
è. 137/2006 Sb. o veøejných zakázkách, ve znìní pozdìjších
pøedpisù, a se Smìrnicí Rady mìsta Chrastava è. 1/2012, o
zadávání veøejných zakázek a pøidìlila zakázku zhotoviteli
Strabag a. s., Tø. gen. Svobody 77, 460 14 Liberec XII, IÈ 608
38 744
2) návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem: Strabag a. s., Tø. gen.
Svobody 77, 460 14 Liberec XII, IÈ 608 38 744 na realizaci akce
„Chrastava ulice Bezruèova, oprava povrchu komunikace“ a
povìøila starostu jejím podpisem po navýšení prostøedkù v
Investièním plánu mìsta Chrastavy na výše uvedenou akci
Zastupitelstvem mìsta Chrastava

návrh dodatku è. 1 ke smlouvì o dílo se zhotovitelem Strabag
a.s., Tø. gen. Svobody 77, 460 14 Liberec XII, IÈ 608 38 744 na
posun realizace akce „Chrastava obnova komunikací po
povodni, ulice Spojovací“ a povìøila starostu jeho podpisem

hodnotící protokoly veøejných zakázek v souladu s bodem 3.1.
Smìrnice Rady mìsta Chrastava è. 1/2013, o zadávání
veøejných zakázek, vèetnì hodnocení a výbìru vybraných
uchazeèù na akce Dodávka a montá� topení do bytu è.1
Turpišova ul. 242; Oprava stávajícího pøíkopu odvodnìní høištì
Spartak; Oprava bytu v pøízemí Turpišova ul. 242

dopis EKO-KOMu s návrhem nové smlouvy o výpùjèce
sbìrných nádob na tøídìný odpad a stanovisko referenta
majetkové správy k návrhu „Smlouvy o výpùjèce“ EKO-KOM
a.s.

návrh smlouvy o výpùjèce s pùjèitelem EKO-KOM, a.s. Na
Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, IÈ 25134701 na
bezplatnou výpùjèku sbìrných nádob na tøídìný odpad a
povìøila starostu jejím podpisem

návrh smlouvy o zajištìní pøelo�ky plynárenského zaøízení a
úhradì nákladù s ní souvisejících s vlastníkem plynárenského
zaøízení RWE Distribuèní slu�by, s. r. o., Plynárenská 499/1,
657 02 Brno, IÈ 27935311 na pøemístìní hlavního uzávìru

plynu v rámci realizace rekonstrukce objektu MŠ Revoluèní a
povìøila starostu jejím podpisem

návrh Dohody o realizaci plynovodní pøípojky a èásti odbìrného
plynového zaøízení s vlastníkem plynárenského zaøízení RWE
Distribuèní slu�by, s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IÈ
27935311 za úèelem rekonstrukce plynovodní pøípojky v
objektu è. p. 503 a povìøila starostu jejím podpisem po
zapracování podmínek uvedených ve vyjádøení mìsta z 22. 3.
2013

informaci starosty mìsta o stávající situaci ve vìci demolice
kulturního domu (KD) naøízené stavebním úøadem

návrh pøíkazní smlouvy s JUDr. Petrem Ulmanem, advokátem,
k zajištìní právního zastupování mìsta Chrastavy ve vìci
vymáhání nákladù vynalo�ených na neodkladné odstranìní
stavby na jejím vlastníkovi a povìøila starostu jejím podpisem a
podpisem plné moci k zastupování

zápis è. 2013/3 z jednání bytové a sociální komise ze dne 11.
03. 2013

o uzavøení smlouvy o poskytnutém pøístøeší v zaøízení
azylového typu panu Lubomíru Mistrovi

o uzavøení smlouvy o poskytnutém pøístøeší v zaøízení
azylového typu panuAndreji Holubovi

o uzavøení smlouvy o poskytnutém pøístøeší v zaøízení
azylového typu paní Emílii Berkyové

o uzavøení smlouvy o poskytnutém pøístøeší v zaøízení
azylového typu panu Janu Doupovcovi

o uzavøení smlouvy o poskytnutém pøístøeší v zaøízení
azylového typu panu JiøímuAugustovi

o uzavøení smlouvy o poskytnutém pøístøeší v zaøízení
azylového typu panu Pavlu Hajslovi

o uzavøení smlouvy o nájmu bytu v DPS paní Olze Klicperové

na základì �ádosti darovací smlouvu DR/6/2013 finanèní dar
TJ SOKOL Chrastava, IÈ 44223927, zastoupený starostkou
Ivou Leškovou a povìøila starostu mìsta podpisem smlouvy

na základì �ádosti darovací smlouvu DR/7/2013 finanèní dar
SPORTOVNÍ STØELECKÝ KLUB CHRASTAVA, IÈ 46748563,
zastoupený pøedsedou Josefem Rajnohou a povìøila starostu
mìsta podpisem smlouvy

na základì �ádosti poskytnutí neinvestièní úèelové dotace TJ
Spartak Chrastava, Turpišova 292, 463 31 Chrastava, IÈ 467
44657, pro oddíl sálové cyklistiky

na základì svého usnesení èj. 2013/03/XIV ze dne 18.2.2013
smlouvu GORDP00405P1 na dodávku kopie programového
produktu (úèetnictví), pøevod práv k jeho u�ití na nabyvatele a
na poskytování slu�eb k tomuto produktu s firmou Gordic spol.
s r.o., Erbenova 4, 586 01 Jihlava, IÈ 47903783 a povìøila
starostu mìsta podpisem smlouvy
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Ze zasedání rady mìsta dne 3. dubna 2013



Na tomto svém zasedání zastupitelstvo mìsta mimo jiné projednalo a usneslo se takto:

z dùvodu majetkoprávního vypoøádání pozemkù pod veøejnì prospìšnou stavbou Libereckého kraje: „Chrastava, dopravní øešení
v centru mìsta pøelo�ka silnice II/592“ II. etapa, a v návaznosti na své usnesení ZM 2012/04/XI odst. 1 ze dne 3. 9. 2012 prodej
ní�e uvedených pozemkù:
par.è. 45/25 o výmìøe 31 m2, ostatní plocha, par.è. 45/29 o výmìøe 12 m2, ostatní plocha, par.è. 45/33 o výmìøe 3 m2, ostatní
plocha, par.è. 45/34 o výmìøe 11 m2, ostatní plocha, par.è. 45/37 o výmìøe 1 m2, ostatní plocha, par.è. 74/1 o výmìøe 161 m2,
ostatní plocha, par.è. 79/3 o výmìøe 23 m2, ostatní plocha, par.è. 79/7 o výmìøe 1 m2, ostatní plocha, par.è. 83/8 o výmìøe 2 m2,
ostatní plocha, par.è. 83/10 o výmìøe 1 m2, ostatní plocha, par.è. 85/7 o výmìøe 1 m2, ostatní plocha, par.è. 85/8 o výmìøe 8 m2,
ostatní plocha, par.è. 86/2 o výmìøe 55 m2, ostatní plocha, par.è. 1385/1 o výmìøe 1789 m2, ostatní plocha, par.è. 1385/2 o výmìøe
41 m2, ostatní plocha, par.è. 1385/8 o výmìøe 44 m2, ostatní plocha, par.è. 1385/9 o výmìøe 90 m2, ostatní plocha, par.è. 1385/12 o
výmìøe 49 m2, ostatní plocha, par.è. 1385/13 o výmìøe 19 m2, vodní plocha, par.è. 1385/14 o výmìøe 9 m2, ostatní plocha, par.è.
1411/1 o výmìøe 124 m2, ostatní plocha, par.è. 1412/3 o výmìøe 100 m2, ostatní plocha, vše k. ú. Chrastava I, do vlastnictví
Libereckého kraje, za cenu 128.750,- Kè a náklady spojené s prodejem, vè. návrhu kupní smlouvy èj. K/01/2013 a povìøilo starostu
jejím podpisem

z dùvodu majetkoprávního vypoøádání pozemkù pod veøejnì prospìšnou stavbou Libereckého kraje: „Chrastava, dopravní øešení
v centru mìsta pøelo�ka silnice II/592“ II. etapa, koupi ní�e uvedených pozemkù
1. v návaznosti na své usnesení ZM 2008/03/XXII odst. 1b ze dne 14. 4. 2008 koupi pozemkù par.è. 45/31 o výmìøe 1m2 ostatní
plocha, par.è. 45/32 o výmìøe 1 m2 ostatní plocha a par.è. 45/35 o výmìøe 3 m2 ostatní plocha, všek.ú. Chrastava I, od Jakuba
Záslava ideální podíl ve výši 1/10 z celku a Zdenky Záslavové ideální podíl ve výši 9/10 z celku, za cenu 10.000,- Kè a náklady
spojené s prodejem, vè. návrhu kupní smlouvy èj. K/02/2013 a povìøilo starostu jejím podpisem
2. v návaznosti na své usnesení ZM 2008/03/XXII odst. 2b ze dne 14. 4. 2008 koupi pozemkù par.è. 45/26 o výmìøe 5m2 ostatní
plocha, par.è. 45/27 o výmìøe 2 m2 ostatní plocha par.è. 45/28 o výmìøe 1 m2 ostatní plocha, par.è.45/30 o výmìøe 2 m2 ostatní
plocha a par.è. 45/38 o výmìøe 1 m2 ostatní plocha, vše k.ú. Chrastava I, od man�elùJana a Jitky Pospíšilových, za cenu 22.000,-
Kè a náklady spojené s prodejem, vè. návrhu kupní smlouvy èj. K/03/2013 a povìøilo starostu jejím podpisem
3. v návaznosti na své usnesení ZM 2008/03/XXII odst . 3b ze dne 14. 4. 2008 koupi pozemkù par.è. 79/4 o výmìøe 1m2 ostatní
plocha a par.è. 79/5 o výmìøe 3 m2 ostatní plocha, vše k.ú. Chrastava I, od man�elù Josefa a Nadì�dy Zitkových, za cenu 8.000,-
Kè a náklady spojené s prodejem,vè. návrhu kupní smlouvy èj. K/04/2013 a povìøilo starostu jejím podpisem
4. v návaznosti na své usnesení ZM 2008/03/XXII odst. 4b ze dne 14. 4. 2008 koupi pozemkù par.è. 83/6 o výmìøe 4 m2 ostatní
plocha, par.è. 83/7 o výmìøe 2 m2 ostatní plocha a par.è. 83/9 o výmìøe 1 m2 ostatní plocha, vše k.ú. Chrastava I, od Miluše
Mackové, za cenu 14.000,- Kè a náklady spojené s prodejem, vè. návrhu kupní smlouvy èj. K/05/2013 a povìøilo starostu jejím
podpisem
5. v návaznosti na své usnesení ZM 2008/03/XXII odst. 5b ze dne 14. 4. 2008 koupi. pozemkù par.è. 86/3 o výmìøe 8m2 ostatní
plocha, par.è. 86/4 o výmìøe 1 m2 ostatní plocha, par.è. 87/2 o výmìøe 6 m2 ostatní plocha a par. è. 87/3 o výmìøe 12 m2 ostatní
plocha, vše k.ú. Chrastava I, od Marty Šetøilové, za cenu 54.000,- Kè a náklady spojené s prodejem, vè. návrhu kupní smlouvy èj.
K/06/2013 a povìøilo starostu jejím podpisem
6. v návaznosti na své usnesení ZM 2008/03/XXII odst. 6 ze dne 14. 4. 2008 koupi pozemkù par.è. 81/3 o výmìøe 7 m2 ostatní
plocha, par.è. 81/4 o výmìøe 63 m2 ostatní plocha, par.è. 81/5 o výmìøe 40 m2 ostatní plocha a par.è. 81/6 o výmìøe 7 m2 ostatní
plocha, vše k.ú. Chrastava I, od Miluše Valnohové ideální podíl ve výši 1/2 z celku a Miroslava Bednáøe ideální podíl ve výši 1/2 z
celku, za cenu 234.000,- Kè a náklady spojené s prodejem, vè. návrhu kupní smlouvy èj. K/07/2013 a povìøilo starostu jejím
podpisem
7. v návaznosti na své usnesení ZM 2008/03/XXII odst. 7 ze dne 14. 4. 2008 koupi pozemkù par.è. 85/3 o výmìøe 1 m2 ostatní
plocha, par.è. 85/5 o výmìøe 4 m2 ostatní plocha a par.è. 85/6 o výmìøe 1 m2 ostatní plocha, vše k.ú. Chrastava I, od Martina a
Jany Ètvrtníkových, za cenu 12.000,- Kè a náklady spojené s prodejem, vè. návrhu kupní smlouvy èj. K/08/2013 a povìøilo starostu
jejím podpisem
8. v návaznosti na své usnesení ZM 2008/03/XXII odst. 3b ze dne 14. 4. 2008 koupi pozemku par.è. 45/36 o výmìøe 1m2
ostatní plocha v k.ú. Chrastava I, od man�elù Josefa a Nadì�dy Zitkových ideální podíl ve výši 1/2 z celku a man�elù Dalibora
a Pavlíny Hájkových ideální podíl ve výši 1/2 z celku, za cenu 2.000,- Kè a náklady spojené s prodejem, vè. návrhu kupní
smlouvy èj. K/09/2013  a povìøilo starostu jejím podpisem
9. koupi pozemkù par.è. 71/2 o výmìøe 13 m2  ostatní plocha, par.è. 1538 o výmìøe 1 m2  ostatní plocha a par.è. 1539 o
výmìøe 2 m2  ostatní plocha, vše k.ú. Chrastava I, od man�elù Libora a Mgr. Ivany Chlupatých, za cenu 32.000,- Kè a náklady
spojené s prodejem, vè. návrhu kupní smlouvy èj. K/10/2013 a povìøilo starostu jejím podpisem

zámìr prodat objekt èp. 503 s pozemky st.p.è. 496 o výmìøe 235 m2 - zastavìná plocha a nádvoøí, par.è. 542/1 o výmìøe 455 m2 -
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Zasedání Zastupitelstva mìsta Chrastava dne 15. dubna 2013
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oznámení øeditelky Základní školy a Mateøské školy,
Chrastava, Vítkov 69 pøíspìvková organizace, IÈ 72741724 o
èerpání rezervního fondu za úèelem poøízení vybavení školní
dru�iny a uèebny nábytkem

hromadnou smlouvu o udìlení oprávnìní k výkonu práva u�ití
zvukových a obrazových záznamù s firmou Intergram

zámìr na zøízení autobusové zastávky na odpoèívadle silnice

I/35 u lázní Chrastava Zámeèek ve smìru Bílý Kostel nad
Nisou- Liberec

technickou opravu pøílohy è. 4 dodatku è. 7, èj. M/2/2013 k
mandátní smlouvì ze dne 1. èervence 2001 o správì majetku
mìsta Chrastavy uzavøené mezi Mìstem Chrastava a
Mìstským bytovým dru�stvem Chrastava, schválené radou
mìsta dne 18. února 2013



- zahrada a par.è. 545/2 o výmìøe 1422 m2  zahrada, vše v k.ú. Chrastava I, uchazeèi pod podmínkou zachování veøejného
charakteru budovy (práce s mláde�í, dùchodci apod.), minimálnì za cenu stanovenou finanèním výborem MÚ

1. zámìr prodat èást pozemku par.è. 769/11 o výmìøe cca 75 m2 ostatní plocha v k.ú. Chrastava I, za úèelem majetkoprávního
vyrovnání èásteènì oplocené zahrady;
2. zámìr prodat èást pozemku par.è.1033/1 o výmìøe cca 340 m2 trvalý travní porost v k.ú. Chrastava I, za úèelem slouèení se
sousedním pozemkem;
3. zámìr prodat èást pozemku par.è.516/2 o výmìøe cca 4 m2 ostatní plocha v k.ú. Chrastava I a pozemku st.par.è.367 o výmìøe 28
m2 zastavìná plocha a nádvoøí v k.ú. Dolní Chrastava, za úèelem majetkoprávního vyrovnání pozemkù pod trafostanicí;
4. zámìr prodat pozemek par.è. 851/14 o výmìøe 26 m2 ostatní plocha v k.ú. Chrastava I, za úèelem majetkoprávního vyrovnání
pozemku pod gará�í

návrh 1. zmìny rozpoètu a investièního plánu na r. 2013

na základì �ádosti a v souladu se schválenou 1. zmìnou rozpoètu na rok 2013 darovací smlouvu DR/5/2013 poskytnutí finanèního
daru Oblastní charitì Liberec, Uhlíøská 424/7, Liberec, IÈ 265 206 99 ve výši 50.000,-- Kè

na základì �ádosti a v souladu se schváleným rozpoètem na rok 2013 poskytnutí neinvestièní úèelové dotace TJ Spartak
Chrastava, Turpišova 292, 463 31 Chrastava, IÈ 46744657

1. aktualizaci Pøílohy è. 1 ke zøizovací listinì  vymezení majetku ve vlastnictví mìsta Chrastava, který se pøedává k
hospodaøení pøíspìvkové organizaci Školní jídelna Chrastava, Turpišova 343, 463 31 Chrastava, IÈ 69411123
2. aktualizaci Pøílohy è. 1 ke zøizovací listinì  vymezení majetku ve vlastnictví mìsta Chrastava, který se pøedává k
hospodaøení pøíspìvkové organizaci Základní škola Chrastava, námìstí 1. máje 228, 463 31 Chrastava, IÈ 72741643

rozdìlení grantu mìsta Chrastavy pro rok 2013 na podporu rozvoje sportovní, kulturní, spolkové èinnosti a cestovního ruchu

obecnì závaznou vyhlášku mìsta Chrastavy è. 1/2013, kterou se mìní a doplòuje obecnì závazná vyhláška è. 3/2007 ze dne 18.
èervna 2007, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psù na veøejném prostranství v obci a povìøila tajemníka MìÚ zveøejnìním
úplného znìní

dodatek è. 1 ke Smlouvì o poskytnutí úèelové dotace è. OLP/395/2012 od Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 na
projekt „Obnova mostu M3, Vítkovská ulice, vèetnì navazující komunikace„

1. pojednání SPHMCH o kulturní památce èp. 125, Školní ulice
2. stanovisko Mìstského bytového dru�stva Chrastava v dané vìci

petici proti personálním zmìnám v MŠ a konstatuje její faktickou neopodstatnìnost, nebo�dle vyjádøení øeditelky MŠ nedochází s
výjimkou pøesunu øeditelky do sídla školy prakticky k �ádným personálním zmìnám

1. zámìr pøipravit pro obèany mìsta Chrastava mo�nost úèasti na e-Aukci energií (elektøina, plyn) pro jednotlivé domácnosti
2. povìøilo radu mìsta zajistit organizaci akce
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Zasedání rady mìsta dne 22. dubna 2013
Rada mìsta na své schùzi projednala a usnesla se mimo jiné
takto:

v návaznosti na své usnesení èj. 2013/05/III odst. 1 ze dne 11.
bøezna 2013 pronájem èásti pozemku par.è. 366/1 o výmìøe
cca 124 m v k. ú. Chrastava I, paní Michaele Velechovské, za
úèelem zøízení zahrady, vè. návrhu smlouvy o nájmu
pozemku

v návaznosti na své usnesení 2012/19/IV ze dne 19. 11. 2012
návrh smlouvy o zøízení vìcného bøemene èj. VB/06/2013 ve
prospìch mìsta Chrastava, jím� dojde k zajištìní strpìní
umístìní, zøízení a provozování stavby „Odvodnìní ulice
Frýdlantská na pozemku p. è. 1452 v k. ú. Horní Chrastava“ na
pozemku par. è. 1518/1 v k. ú. Horní Chrastava, který je ve
vlastnictví Libereckého kraje, za cenu 1.160,40 Kè vè. DPH a
náklady spojené se zøízením vìcného bøemene

zámìr výpùjèky èásti pozemku par.è. 870/4 o výmìøe cca 1 m2
v k. ú. Dolní Chrastava, za úèelem umístìní a provozování
vitríny s mapou mìsta Chrastava

dodatek è. 001/2013 ke smlouvì o sdru�ených slu�bách

dodávky plynu èíslo smlouvy 210080000567 uzavøený mezi
mìstem Chrastava a RWE Energie, a. s., Klíšská 940, Ústí
nad Labem, IÈ 49903209 a povìøila starostu podpisem
dodatku smlouvy

smlouvu o výpùjèce Rù/12/2013 uzavøenou mezi mìstem
Chrastava a Mìstským bytovým dru�stvem Chrastava, IÈ
25419145 a povìøila místostarostku podpisem smlouvy

zápis è. 2013/4 z jednání bytové a sociální komise ze dne 15.
04. 2013

o uzavøení smlouvy o poskytnutém pøístøeší v zaøízení
azylového typu panu Ladislavu Novákovi

1) pokyn zøizovatele k odepisování dlouhodobého majetku v
pøíspìvkových organizacích v souladu s ÈÚS è. 708
2) v souladu s § 31, odst. 1, písm. a) zákona è. 250/2000
Sb., o rozpoètových pravidlech územních rozpoètù, ve znìní
pozdìjších pøedpisù, odpisové plány zøízených
pøíspìvkových organizací na rok 2013 sestavené v souladu
s ustanovením ÈÚS è. 708
a)  Základní škola Chrastava, námìstí 1. máje 228, okres
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Liberec, pøíspìvková organizace, IÈ 72741643
b) Základní škola a Mateøská škola, Chrastava, Vítkov

69, pøíspìvková organizace, IÈ 72741724
c) Mateøská škola, Chrastava, Revoluèní 488,

pøíspìvková organizace, IÈ 72741881
d) Školní jídelna Chrastava, Turpišova 343, okres

Liberec, pøíspìvková organizace, IÈ 69411123

inventarizaèní zprávu o provedení inventarizace za rok 2012

�ádost SPINFIT Liberec o poøádání cyklistické èasovky na
silnièních kolech dne 30. 5. 2013 dle stanoviska mìsta
Chrastava ze dne 9. 4. 2013

1) �ádost SDH Chrastava o pou�ívání znaku mìsta Chrastava

2) �ádost SDH Chrastava o povolení umístìní sídla sdru�ení
na adrese Nádra�ní 203, Chrastava

smìrnici è. 21 - kritéria pro pøijímání dìtí k pøedškolnímu
vzdìlávání v mateøské škole Chrastava Vítkov

�ádost ZŠ Chrastava o souhlas s odchylným postupem pøi
zadávání veøejných zakázek

�e postup ZŠ Chrastava uvedený v �ádosti ve vìci èerpání
finanèních prostøedkù z EU Peníze školám, je v souladu s
bodem 5.3 Smìrnice RM è. 1/2013

SPHMCH ke kompletnímu posouzení nabídky na odkoupení
díla
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Ještì pøed vybudováním multifunkèního høištì na
místì nìkdejšího škvárového høištì dochází mj. i v
daných prostorách k realizaci projektu, který pøinese
u�itek opravdu všem.

O co jde? Dochází k propojení kotelny na Støe-
leckém Vrchu a kotelny u haly TJ Spartak. Jinými
slovy, nadále nejen Støelecký Vrch, ale i centrum
mìsta (vèetnì školy, školní jídelny, kina apod.) bude
vytápìt kotelna na Støeleckém Vrchu. Z kotelny u TJ
Spartak se stane kotelna zálo�ní, pro pøípad vá�né
dlouhodobé havárie èi odstávky. Návratnost
projektu by mìla být cca 5 let a realizace propojení
by se mìla i pøíznivì odrazit v cenì tepla. Více v
interview, které poskytnul jednatel firmy VE s. r. o.
pan Petr Vedral TV Chrastava.

Právì z dùvodu realizace multifunkèního høištì by

Propojení kotelen - projekt výhodný pro v�echny

do konce kvìtna mìlo být ukonèeno pokládání propojovacího vedení na samotném nìkdejším škvárovém høišti. A ještì do nové
topné sezóny by mìlo dojít k realizaci celého díla.

V Chrastavì dne 23. 4. 2013 Ing. Michael Canov, starosta

Od 1. 5. 2013 do 30. 9. 2013 dojde k úplné uzavírce sil.è. II/592 ul. Fýdlantské a �itavské v Chrastavì v úseku od mostu ev.è.
592-016 (vèetnì) a�po autobusové nádra�í (vèetnì nám. 1. máje) v termínech:

od mostu ev.è. 592-016 (vèetnì) ul. Frýdlantská po nám.1. máje (kromì)
od nám.1. máje (vèetnì) ul. �itavská po autobusové nádra�í (kromì)

MP Chrastava

od 1. 5. 2013 (støeda) do 30. 9. 2013 (pondìlí),
od 9. 6. 2013 (nedìle) do 14. 12. 2013 (sobota),

(!!Schválení termínù a dalších nále�itostí závisí na rozhodnutí pøíslušného silnièního správního úøadu !!).

Dne se uzavøela z dùvodù plánované rekonstrukce ul.
Frýdlantská, a to od køi�ovatky s ul. Novoveská (u bývalé Textilany), a� po
vyústìní ul. Frýdlantské v Nové Vsi. Tato uzavírka bude trvat do
(sobota). V tomto èase bude samozøejmì vedena objízdná trasa, o které Vás
budeme informovat, jakmile to bude mo�né. Dle vyjádøení MML nebude
omezena autobusová linková doprava.

str. Jan Louèka, MP Chrastava

22. 4. 2013

30. 11. 2013

UPOZORNÌNÍ PRO OBÈANY - úplná uzavírka ulice Frýdlantská a �itavská

INFORMACE o uzavírce ulice Frýdlantská

!



ze dne 15. dubna 2013,

kterou se mìní a doplòuje obecnì závazná vyhláška è. 3/2007 ze dne 18. èervna 2007, kterou se stanovují pravidla
pro pohyb psù na veøejném prostranství v obci

Èl. I

Èl. II
Úèinnost

Zastupitelstvo mìsta Chrastava se na svém zasedání dne 15. 4. 2013 usnesením è. 2013/03/XII usneslo vydat na základì
ustanovení § 24 odst. 2 zákona è. 246/1992 Sb., na ochranu zvíøat proti týrání, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a v souladu s § 10
písm. d) § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona è. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zøízení), ve znìní pozdìjších pøedpisù, tuto obecnì
závaznou vyhlášku:

Dosavadní pøíloha è. 1 OZV è. 3/2007, ve které jsou vymezena veøejná prostranství, na kterých je mo�ný pohyb psù v dobì od
7:00 do 20:00 hodin pouze pøipoutaných k vodítku chovatele se zrušuje a nahrazuje novou pøílohou è. 1.

Tato obecnì závazná vyhláška mìsta Chrastavy nabývá úèinnosti dnem 1. èervna 2013.

Ing. Michael C a n o v, starosta Zita V á c l a v í k o v á, místostarostka

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seznam a plánek vymezených oblastí najdete na internetu, pøíp. je k nahlédnutí na sekretariátu MìÚ.

2)

,

Obecnì závazná vyhlá�ka mìsta Chrastavy èíslo 1/ 2013

Stalo se ji� tradicí, �e ka�dá výstava v mìstské galerii je zahájena vernisá�í. Nejinak tomu bylo i pøi dubnové výstavì, která se
konala pod názvem „ Prosté motivy“ a prùøez svojí tvorbou pøedstavila Jana Eichlerová. Zároveò byla mo�nost nejen spatøit, ale i
zakoupit exponáty výtvarného kolektivu DPS Chrastava „Šikovné ruèièky“, které vznikají pod vedením paní Eichlerové.

Paní Jana Eichlerová je absolventkou Støední prùmyslové školy textilní, obor odìvní v Liberci. �ije a tvoøí v Chrastavì, kde je
zamìstnána jako pracovník pro volnoèasové aktivity. Svojí šikovností, trpìlivostí a obìtavostí doká�e nakazit i klienty DPS
Chrastava, ale dojí�dí rozdávat radost i do Liberce, Jablonce nad Nisou a Èeské Lípy. Doká�e zpracovat a zu�itkovat jakýkoli
materiál. Svìt kolem ní je jejím diamantem a studnicí námìtù. Díla této výtvarnice si našla cestu ke svým obdivovatelùm. Jsou
inspirací pro zamyšlení se nad svìtem a jeho hodnotami kolem nás. Uskuteènila ji�øadu zajímavých výstav a své bohaté zkušenosti
ráda pøedává ostatním.

V kvìtnu mù�ete navštívit v mìstské galerii výstavu grafik „Roèní období“ od Terezy Štìpaøové, která tvoøí pod vedením Ivany
Vykypìlové. Výstava bude zahájena vernisá�í v pondìlí 6. kvìtna 2013 od 16.00 hod. v mìstské galerii a jste na ni srdeènì zváni.

Jitka Marxová

Dubnová výstava v galerii "Prosté motivy"

Divadlo "Zmýlená platí" témìø vyprodalo kino
Ve ètvrtek 11. dubna 2013 probìhla od 19.00 hodin další

zajímavá akce v chrastavském kinì. Zavítali k nám známí herci
s divadelní hrou „Zmýlená platí“. Pùvodní èeská komedie o
dvou dìjstvích od autorky Zory Kostkové diváky potìšila svým
neotøelým humorem, ale zároveò i lidskostí. Pøedstavili se nám
ètyøi herci v re�ii Roberta Bellana v hlavní roli Dana Homolová,
která ú�asnì ztvárnila francouzskou filmovou hereèku èeského

pùvodu. Laskavou výtvarnici Lenu zahrála Milena
Steinmasslová, staro�itníka Ev�ena a chvílemi i man�ela
Bedøicha Ivan Vyskoèil a ètyøku doplnil Otto Kallus v roli mladého
Edy. Krásné pøedstavení plné vtipných situací a zvratù
rozesmálo ka�dého v hledišti. Ohlasy byly pouze pozitivní a
návštìvníci odcházeli spokojeni.

Jitka Marxová



Rok s rokem se sešel a koneènì jsme se doèkali velikonoc, i
kdy� letošní poèasí tomu vùbec nenasvìdèovalo, mrzlo a
všude le�el sníh. Na Velký pátek 29. bøezna 2013 se konaly ji�
ètvrté Velikonoèní tvoøivé dílny, které pøipravil Spoleèenský
klub ve spolupráci s Dámským klubem. Sice zrovna probíhaly
velikonoèní prázdniny, pøesto se sál Centra volnoèasových
aktivit zcela zaplnil dìtmi a rodièi. Pøipraveno bylo devìt
stanoviš� „dílnièek“, které dìtem nabízely rùznorodé aktivity.
Chlapci a dìvèata si mohli nabatikovat vajíèka krepákem nebo
je obalit v máku, kokosu èi krupici. Podle své fantazie si zdobili
perníèky. Jiná metoda zdobení vajíèek bylo malování voskem,
co� se dìtem velmi daøilo. Také si mohly obarvit sádrové

odlitky, zasít jarní osení, vybarvovat rùzné obrázky, vystøihovat
zajíèky a vajíèka, slepit si papírové zápichy, vyrobit kuøátko nebo
kytièku. Vìtšina dìtí neodolala a upekla si mazanec. A co by to
bylo za velikonoce bez pomlázky. Samozøejmì i letos byla
mo�nost si ji vlastnoruènì uplést, co� vyu�ili nejen dìti, ale i
rodièe. Pro maminky byly pøipraveny recepty na mazance,
beránky a jidáše. Dìti si domù odnášely nejen své výrobky,
mazance, nazdobené perníèky a vajíèka, ale i pøíjemné pocity z
hezky pro�itého odpoledne. Všem, kteøí s pøípravou pomohli a
na celém prùbìhu velikonoèních dílnièek se podíleli, dìkujeme.

--------------------------------------------
Jitka Marxová

Velikonoèní tvoøivé dílnièky
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SPOLEÈENSKÝ KLUB
CHRASTAVA

VÍCE INFORMACÍ NA WWW.CHRASTAVA.CZ sponzorsky vytiskla fa

KVÌTEN 2013

10.

16.

18.

23.

16.

18 hodin

CVA

NÁMÌSTÍ

15 hodin

CVA

9.00 a 10.15

hodin

KINO

18 hodin

CVA

POHÁDKA PRO DÌTI                                                                                                             Vstupné:20,-Kè

MÌSTSKÉ TRHY

BAMBILIONSKÝ MILKY BAR

KTERAK BERUŠKA UŠKA
O SEDMOU TEÈKU PØIŠLA

Pátek

Ètvrtek

Sobota

Ètvrtek

Ètvrtek

GALERIE

Poøad nejen o hubnutí, který vede známý dietolog Mgr. Vít Chaloupka.                                             Vstupné: 30,-Kè

ŠTÍHLEJŠÍ DO PLAVEK
S VÍTEM CHALOUPKOU

HMYZÍ VEÈER -
tajemství hmyzích specialit

ROÈNÍ OBDOBÍ
TEREZA �TÌPAØOVÁ / g r a f i k y

Pojïte s námi ochutnat hmyzí speciality pøipravované profesionálním �éfkuchaøem Petrem Ocknechtem,
který uvedl pokrmy s hmyzem jiā i na stùl �pièkových restaurací....
�ivé vaøení hmyzu, menu o 6 chodech...                                                                                            Vstupné: 150,-Kè

SOUTÌ�E / ODMÌNY / ÈOKOLÁDOVÁ A NÁPOJOVÁ FONTÁNA / RGB LASER SHOW / DÌTSKÝ RAUT
SKÁKACÍ HRAD / TRAMPOLÍNA a mnoho dal�í zábavy                                                         Vstupné pro dìti: 50,-Kè



ŠIROKOÚHLÉ KINO SE STEREOZVUKEM - CHRASTAVA

PROGRAM KINA
5 / 2013

Rezervace vstupenek: http://evstupenka.cz

Úterý 7. kvìtna v hodin  PØEDSTAVENÍ PRO NEJMENŠÍ
ÈR -  pásmo pohádek,  60 minut. Pásmo pohádek pro nejmenší diváky. Vstupné: 25 Kè

Úterý 7. kvìtna  v hodin
USA - èeské titulky, fantasy/romance, 120 minut

Závìreèná èást svìtoznámé upírské ságy nás naposledy zavede do svìta, kde upíøi a vlkodlaci bojují nejen o svou lásku,
ale i o vlastní �ivoty. Vstupné: 75 Kè, v pøedprodeji IC - 60 Kè

Úterý 14. kvìtna v hodin  PØEDSTAVENÍ PRO DÌTI
USA,  èeské znìní,  86 minut, animovaný

Lorax je �ivelná smrš� bláznivých akèních gagù a muzikálových èísel, kterou budou vaše dìti milovat.A jestli si pak zaènou
o trochu víc vá�it stromù, tak to budou jistì body navíc.                                                                                     Vstupné: 50 Kè

Úterý 14. kvìtna ve 20:00 hodin
v hlavní roli americké komedie

(Ted)  USA,  èeské titulky,  komedie,  mláde�i nepøístupno,  106 minut
Plyšový medvìd mù�e být skvìlý spoleèník, kdy� je vám pìt. Kdy� je vám pìtatøicet, je to spíš diagnóza. Jen�e kdy� ten
plyšák mluví, chlastá jako duha, u�ívá lehké drogy a ještì lehèí holky, mù�e se z nìj vyklubat hlavní hrdina jedné z nejori-
ginálnìjších komedií, jaká za posledních pár let vznikla. Není divu, v�dy� re�ijní a scenáristické prsty má v Méïovi Seth
MacFarlane, tvùrce veleúspìšného seriálu Griffinovi a komediální eso souèasné Ameriky.

Vstupné: 75 Kè, v pøedprodeji IC - 60 Kè

Úterý 21. kvìtna v hodin  PØEDSTAVENÍ PRO DÌTI
USA,  èeské znìní,  91 minuta,  animovaná komedie.

Dvojnásobnì pandastické Vstupné: 50 Kè

Úterý 21.kvìtna ve 20:00 hodin
PREMIÉRA NOVÉHO ÈESKO-SLOVENSKÉHO FILMU

ÈR / SR - drama,  86 minut
Dramatický pøíbìh ze souèasnosti, který se vyznaèuje syrovostí a velkou mírou autenticity, se dotýká aktuálních otázek naší
spoleènosti, jako jsou: rasismus, nezamìstnanost a problémy disfunkèní rodiny. Nedostatek citovosti a tolerance okolí po-
znamená hlavního nevyzrálého hrdinu, jeho� jediným pøítelem je jeho pes. Scenáristka a re�isérka Mira Fornay o mezilid-
ských vztazích ve svém filmu podotkla: Drama matky a syna není jen portrétem rodiny, která se musí vyrovnat s chybami z
minulosti, ale je zároveò pøíbìhem spoleènosti, která ze strachu z prázdnoty uvìøila na jednorázové štìstí, slávu a materi-
ální bohatství. Film, který získal hlavní cenu Tiger Hivos Award na MFF v Rotterdamu 2013, øeší i nadèasové existenciální
téma: Je to pøíbìh o oèistì, hledaní identity a rodiny. Je to pøíbìh o naší víøe, proè v nìco vìøíme a jak zpìtnì tato naše víra
ovlivòuje naše �ivoty, øíká Mira Fornay. Vstupné: 75 Kè, v pøedprodeji IC - 60 Kè

Úterý 28.kvìtna v hodin  PØEDSTAVENÍ PRO DÌTI
- ÈR  loutkový rodinný  76 minut.

Závìreèná èást loutkových adaptací pohádek Jana Wericha
O klobouèku s pérkem sojèím aneb Král mìl tøi syny, Jak na Šumavì obøi vyhynuli, Rozum a štìstí.               Vstupné: 50 Kè

Úterý 28.kvìtna ve 20:00 hodin
Re�isérka Phyllida Lloyd (Mamma Mia) natoèila poutavý �ivotopisný film o nejvýznamnìjší politièce 20. století.

(Iron Lady)  GB  èeské titulky  105 minut  �ivotopisný
Margaret Thatcherová, neobyèejná a všestranná �ena, která dokázala, �e vysoká politika není jen výsadou mu�ù, se jako
první �ena  stala premiérkou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Svým nekompromisním pøístupem k
politickému, ale i osobnímu �ivotu, získala pøezdívku �elezná lady.  Film ukazuje Margaretino jedenáctileté pùsobení v
pozici pøedsedkynì britské vlády, její neústupnost a rozhodnost, ale i to, jakou cenu zaplatila za politický vliv a moc.
Volba obsadit do hlavní role byla tou nejlepší, jakou mohla Phyllida Lloyd udìlat. Její výkon v roli slavné
ministerské pøedsedkynì je strhující, vèetnì napodobení Margaretina typicky charismatického hlasu. Také díky maskérùm je
Streepová od Thatcherové témìø k nerozeznání. Vstupné: 75 Kè, v pøedprodeji IC - 60 Kè

18:00

18:00

Mark Wahlberg

18:00

18:00

Meryl Streep

POHÁDKOVÁ TAJEMSTVÍ

TWILIGHT SÁGA: Rozbøesk  2. èást

LORAX

MÉÏA

KUNG FU PANDA 2

MÙJ PES KILLER

19:30

FIMFÁRUM - Do tøetice všeho dobrého

�ELEZNÁ LADY



Jakmile se zaène venku prosazovat jaro, orientaèní bì�ci o�ívají, aèkoliv letošní
poèasí potrápilo snìhovou nadílkou i první závody Jarní skály, které poøádal Turnov
16.3. v blízkosti hradu Kost. Pro medaile za první místo si na stupnì vítìzù došli: H65 R.
Smetana, D55 Z. Šaffková, D65 E. Kašková.

Èeský ráj nás v oblasti Drhlen znovu pøivítal 6. - 7. 4. V noci z pátku na sobotu se
bì�elo Mistrovství JO v noèním OB. Ze tmy vydolovali dobrá umístìní ve veteránských
kategoriích D. Pachnerová (D35 - 3. místo) a P. Kadavý (H35 - 2. místo). V sobotu se do
stejného prostoru, ale za denního svìtla, vydali v rámci oblastního �ebøíèku i další
èlenové OK Chrastava od nejmenších v kategorii HDR (dìti s rodièi) a� po nejstarší
kategorie. Velmi dobøe si vedli: D14 - 3. M.Pavlíková, D21K - 2. B.Lankašová, D55 - 1.
A. Ševèíková, 2. Z. Šaffková, 3. V. Bradnová, H55 - 2. R. Kaška, H 65 - 1. R. Smetana. V
HDR ze 41 závodníkù se do první desítky probojovaly: 7. V. Houdová, 8. A. Danková.

V sobotu 13. 4. jsme pøi závodech Ještìdské oblasti hledali kontroly v borových lesích
s pískovcovými skalkami u Doks. Dopoledne na nás èekala krátká tra�, odpoledne
Oblastní mistrovství ve sprintu. Na krátké trati se skvìle prosadily i naše dìti. V HDR (59
závodníkù) se v první desítce umístili: 4. V.Houdová, 6. J. Klust, 9. M. Šírlová, 10. A.
Danková. Další výborné výsledky: D14 - 3. M. Pavlíková, D55 - 1. Z. Šaffková, 2. V.

Bradnová, 3. A. Ševèíková, H10L - 3. S.Just (viz foto), H18 - 3. S. Nejman, H55 - 2. R. Kaška, H65 - R. Smetana a P2 - 2. D. Just.
Odpolední sprint pøinesl dvì bronzové medaile: D35 - D. Pachnerová, H18 - S. Nejman.

Kopce, skály, hluboké rokle a srázy, takový byl terén v CHKO Labské pískovce v dalším oblastním závodì 20.4. u obce Kámen
na Dìèínsku. Tøeba�e na programu byla krátká tra�,parametry závodu, hlavnì pøevýšení, nás nenechaly na pochybách, �e závodní
èasy nebudou zadarmo. Pøesto se mnozí Chrastaváci postavili na stupnì vítìzù. D21K - 1. Brozová V., D55 - 3. V. Bradnová, D65 -
2. E. Kašková, v HDR 8. J. Klust, 9. T. Klustová. Té�e noci vyrazili orientaèní bì�ci do lesù kolem Dolního Bousova. Zde bojovali o
medaile pøi Mistrovství ÈR v noèním OB. Mezi pìtatøicátníky získal náš P.Kadavý støíbro a D.Pachnerová bronz. Gratulujeme jim k
tomuto úspìchu.

27. 4. se z Oseku u Duchcova budeme sna�it pøivézt medaile i z Mistrovství JO na krátké trati.

V našem klubu se nyní pilnì pøipravujeme na nároèné mezinárodní závody Saxbo, které organizujeme spoleènì se �itavskými
oddíly. V sobotu 4. 5. je centrum v Polesí u Rynoltic, v nedìli 5. 5. v okolí Nonnenfelsen u nìmeckého Jonsdorfu. To, �e umíme dobøe
takovéto závody uspoøádat, dokazuje skuteènost, �e jsme v konkurzu získali pro pøíští rok 2014 poøadatelství národního �ebøíèku.
Je to pro nás veliká pocta, ale zároveò výzva pøipravit vše bez chyb a ke všeobecné spokojenosti. Eva Kašková

Orientaèní jaro je tady

Jarní sezónu zahájili chrastavští turisté uspoøádáním
výletu na Výhledy, pùvodnì Gückelsberg, který se vypíná
nad Horním Vítkovem do výšky 569 m. Tradièní pochod se
letos konal 20. dubna ji� popìtatøicáté a ve spolupráci s
osadním výborem Vítkov popáté. Vítkováci jako v�dy
vzornì zajistili obèerstvení a oheò na opékání vuøtù. Letos
jsme se i rádi u ohnì ohøáli. Poèasí nás strašilo, nebo�
ještì deset dní pøed výšlapem le�el na Výhledech sníh,
pak se sice na pár dní oteplilo, ale zaèalo pršet. V sobotu
bylo zata�eno, chladno a foukal mírnì vítr, ale nepršelo. A
to potìšilo všech 170 turistù èeské, polské i nìmecké
národnosti, kteøí se tu sešli, a dorazilo i pár cyklistù.
Všichni obdr�eli na památku tradièní pohlednici s
razítkem. Nejstarší úèastník byl pan Páchym, který se
narodil v roce 1921, a nejmladší byli dva ètyøletí chlapci z
Chrastavy. Pøišli turisté z Bogatyni, �itavy, Hrádku nad

VÝHLEDY - turistické setkání

Liberce, Mníšku, Frýdlantu, samozøejmì z Chrastavy a Vítkova a letos i �áci z gymnázia Jana Pavla II. a èlenové turistického
dìtského oddílu z našeho partnerského mìsta Lwówek Œl¹ski.

Jsme rádi, �e se turistické setkání vydaøilo a srdeènì vás zveme na pøíští rok, kdy se bude pochod na Výhledy konat 26. dubna
2014.

Jitka Marxová  a Jan Horáèek



Kuāelna bude i v roce 2013 v plném provozu
V novém roce pokraèuje provoz ku�elny zavedeným

pravidelným re�imem. Probíhá zde aktivní èinnost dvou
dru�stevA+B, aktivnì zapojených do Krajského pøeboru - KP1
a KP2. Obìma dru�stvùm se v soutì�i daøí. Naši hráèi se v
prùbì�ných tabulkách soutì�e dr�í na pøedních místech. A
dru�stvo má dokonce na postup do divize, ale tento postup
bude patrnì ne�ádoucí, vzhledem k finanèní nároènosti vyšší
soutì�e. Èlenové oddílu si svou sportovní èinnost vèetnì
cestovného hradí sami a vyšší soutì� je vzhledem ke
vzdálenostem èasovì a finanènì nároènìjší.

V mimosoutì�ní èinnosti jsme uspoøádali 19. února 2013
další roèník memoriálu našeho dlouhodobého pøedsedy
Norberta Husáka za úèasti tradièního soupeøe-ku�elkáøù ze
ZIPHONY ZITTAU. Letos se nám opìt podaøilo soupeøe k jeho
nelibosti dobrými výkony porazit. Celá akce probíhala v
tradiènì pøátelské atmosféøe. Další spoleèné sportovní klání
bude v srpnu v �itavì o pohár starosty mìsta na ku�elnì
ZIPHONY, která se nachází zezadu Lidlu naproti TOOMU.

Veøejnost má i letos mo�nost si sportovní zaøízení - ku�elnu
pronajmout. V minulém roce toho vyu�ilo nìkolik kolektivù a
rodin. Všichni byli spokojeni a u�ili si tento atraktivní sport.
Nová technologie a vybavení poskytuje spoustu her od hry typu
Bowling a jiných, tak�e se nikdo nenudí. Bli�ší informace o
mo�nosti pronájmu je mo�né zjistit na našich stránkách

. Na této stránce je spojení pro
pøípadné zájemce o pronájem ku�elny. V ku�elnì je nekuøácké
prostøedí tak, jak se na sportovištì sluší. Pro zájemce je
dostateènì vybavené zázemí k pøípravì obèerstvení, vèetnì
vaøièe, mikrovlnky, nádobí a pod. Zveme tímto zájemce a party
do našeho sportovního zaøízení. Skupina by nemusela být
poèetnìjší ne� asi 14 osob. Pøi vìtším poètu ji� není hra a
pobyt tak atraktivní. K hraní je potøeba si donést sportovní obuv
s podrá�kou, která nezanechává pohybem na zemi èáry.
Základní cena pronájmu je 300,- Kè za hodinu. Pronájem kryje
základní náklady jako je temperování, energie a prostøedky
potøebné k údr�bì sportovištì. Pøi delším pronájmu lze
dohodnout progresivní èástku.

Ve svém èlánku musím reagovat na obèasné poznámky
„Vrazili jsme do ku�elny tolik penìz a nic se tam nedìje“.
Nevíme pøesnì, koho myslí tím „vrazili jsme“ a jak se zajímá,

co se v ku�elnì dìje. Musím opìt lehce pøipomenout a vysvìtlit,
jak to s ku�elnou bylo. Opravu ku�elny po ponièení povodní
aktivnì budovali pøedevším èlenové-ku�elkáøi za finanèního
pøispìní daru z koncertu Michala Davida, vyplacení plnìní
pojistného, sponzorù a Mìsta Chrastavy. Jak jste se vìtšinou
pøesvìdèili, tak se to docela podaøilo, sice by bylo ještì co
dodìlávat, ale je to otázka financí. Snad se najde èasem
sponzor, který by byl ochoten podpoøit tuto oblast sportu.

Zveme všechny zájemce o sportovní vy�ití na ku�elnì. Pro
vìtší propagaci a poznání budeme mít v kvìtnu ku�elnu
pravidelnì otevøenu pro pøíchozí v�dy v úterý od 15 do 18
hodin. Tento pronájem bude zpoplatnìn a pøíchozí by mìli mít
dle mo�ností sportovní obuv s podrá�kou, která nezanechává
èáry. Pøijïte si zasportovat.

Závìrem nesmím vynechat, jako ji� po nìkolikáté,
podìkování všem dosavadním sponzorùm a prostì všem, kteøí
nám dosud aktivnì pomáhali. Pøípadným dalším sponzorùm a
zájemcùm chceme nabídnout mo�nost umístit si na naše
sportovištì reklamu, pronajmout si prostory k uspoøádání akce
nebo se jen tak sponzorským pøíspìvkem podílet na
dobudování tohoto sportovního zaøízení.

Za oddíl ku�elek Spartaku Chrastava F. Vokoun

www.ku�elnachrastava.cz

Oddíl stolního tenisu, dru�stvo A, bude i v pøíštím soutì�ním roèníku hrát krajskou divizi, èili nejvyšší krajskou soutì� v tomto
sportu. Kdy� jsme na zaèátku letošního soutì�ního roèníku vstupovali do krajské divize, bylo naším hlavním cílem udr�ení se v
krajské divizi. Vìdìli jsme, �e nás neèeká nic lehkého. To ostatnì potvrdil prùbìh dlouhodobé soutì�e. Z dvaceti dvou dvou utkání

Krajská divize ve stolním tenise zachránìna!

se nám podaøilo tøikrát vyhrát, dvakrát remízovat, ostatní
utkání jsme prohráli, i kdy�nìkdy to byly porá�ky tìsné.

Pøesto nám tyto výsledky zajistily pøedposlední,
nesestupové 11. místo z 12 úèastníkù soutì�e.

Doufám, �e odehrané zápasy a nasbírané zkušenosti se
nám podaøí zúroèit v novém roèníku soutì�e a ji�
nebudeme øešit záchranáøské otázky.

Nejlepším hráèem dru�stva A byl Miroslav Svìdík (40
vítìzství/21 porá�ek), Karel �emlièka(28 v/41p), Petr
Zahradník(18 v/47p) a Pavel Prùša(10v/59p). Ostatní
hráèi, kteøí nastoupili jako náhradníci, nebodovali.

------------------------------
Petr Zahradník,

vedoucí dru�stva A TJ Spartak Chrastava



Pozvánka na volejbalové zápasy

Probìhnou zápisy do mateøských �kol v Chrastavì a ve Vítkovì

Volejbalový oddíl TJ Spartak Chrastava - �eny zahájil jarní èást volejbalové soutì�e neregistrovaných dnem 15. 4. 2013. První

dvì utkání se hrají venku u soupeøù. V Chrastavì se první utkání hraje ve ètvrtek 2. 5. 2013 od 17.30 hodin na volejbalových

kurtech za sportovní halou v Turpišovì ulici. V pøípadì nepøíznivého poèasí se bude hrát v hale. Zveme všechny volejbalové

nadšence. Diváci, pøijïte nás podpoøit. Bli�ší na www.volejbalchrastava.cz.

Oddíl volejbalu

Velikonoèní tvùrèí dílna pro �eny
Neznám �enu, která by odpoèívala jinak, ne�aktivnì. A stejné to bylo i 22. bøezna v Centru dobrého èasu Bétel. Od 18:00 se tam

scházely maminky, dcery i babièky, aby si pøi tvoøení velikonoèní a jarní výzdoby odpoèinuly od rodinných povinností a
ka�dodenních starostí, proto�e tentokrát dìti nechaly doma.

U nìkolika stolù mìly mo�nost si vyrobit ozdobné ptáèky, slepièky, dekorativní kraslice, ozdoby na okna nebo velikonoèní vìneèky
pomocí jednoduchých výtvarných technik. Dámy zaujatì pracovaly, povídaly si, chválily jedna druhé povedené dekorace. Centrum
se ztrácelo pod záplavou barevných papírù, kouskù látek, stuh, vajíèek i proutí a èas vesele ubíhal. Tvoøení a pøíjemná relaxace se
protáhly a�do pùlnoci, kdy odcházely poslední nadšenci.

informace školy a školkyš



Aktivní správa financí aneb jak nemít
“prùvan“ v penì�ence?

Jarní brigáda v Bételu

Slyšeli jste to také…?

Klub Evergreen pro seniory zve na cyklus
minivýletù „Na kafíèko“

12. dubna pøišli do Bételu ti, kteøí se chtìli dozvìdìt nìco nového o
financích a hospodaøení. Èas veèera rozhodnì nebyl nezá�ivnou
pøednáškou, nebo laciným návodem jak získat peníze. Ekonom Ing.
Jan Køivka nás pøedevším povzbuzoval k aktivním postojùm a
pøemýšlení pøi správì financí. Mluvil o dùle�itosti mìsíèního
rozpoètu, mo�nostech krátkodobých i dlouhodobých investic,
hlavních principech zdravého hospodaøení v rodinì. Upozornil na
úskalí pùjèek a tím �ivota na dluh. Otázky na závìr potvrdily, �e tato
oblast je velmi rozmanitá a dùle�itá pro ka�dého.

Jaro je v�dy obdobím, kdy zjiš�ujeme,co zpùsobila zima. A letos ta
zima byla skuteènì dlouhá. Ale pøeci jenom pøedala vládu jaru a my
jsme mohli jako ka�dý rok uspoøádat jarní brigádu. Tentokrát to bylo
v sobotu 20. dubna a jako v�dy bylo hodnì práce. Díky obìtavé
pomoci pøátel a èlenù sboru jsme mohli zkontrolovat dìtské høištì
(dotáhnout všechny šrouby, naèechrat kaèírek), shrabat celou
zahradu, udìlat ohradu pro kompost, odvozit betonové kusy z pod
verandy, spálit nepotøebné døevo, vìtve a zvládnout spoustu dalších
drobných prací. Výbornì té� fungovalo zázemí, díky kterému jsme
mìli k dispozici dostatek jídla (výborné polévky, sladké dobroty ke
kafíèku) a stálé zásoby pití. Kdo vydr�el do odpoledne, tak se doèkal
i prvního letošního opékání vuøtù. 25 dospìlákù a cca stejný poèet
dìtí odvedlo v krásném jarním brigádnickém poèasí velký kus
práce. Všem vám díky!

V Chrastavì by prý po letech opìt mohla vzniknout støední škola? To
je závislé na mnoha faktorech. Jako jsou volná školní budova, projití
procesem akreditace, shromá�dìní pedagogického sboru atd., atd.
Závisí to na financích, ale pøedevším na ochotì, otevøenosti a také
nadšení mnoha lidí. V Jednotì bratrské se ji�nìkolik let pracuje na
jejím vzniku. To by tedy mìla být škola jen pro vìøící? Ne, to urèitì
ne. Mìla by to být škola pro ka�dého mladého èlovìka, který se chce
vzdìlávat a který je ochoten zdravì a poctivì na sobì pracovat a
pøipravit se tak na budoucí povolání. Jaké obory by se na ní mìly
tedy studovat? Mìla by to být støední škola sociální a pedagogická s
mo�ností studia dvou maturitních oborù a jednoho nematuritního
uèebního oboru. Tak uvidíme…Ale prosím, fandìte nám v tom.

Poèátkem mìsíce kvìtna zahajujeme cyklus minivýletù s názvem
„Na kafíèko“. Naším cílem budou zajímavá místa v našem okolí,
kam bychom nejspíš sami nevyrazili. A dalším cílem je, abychom
mohli být pospolu a støedeèní kavárny pojali trochu jinak. Výjezdní
kavárny budeme smìrovat na Obøí sud Javorník, do Kryštofova
Údolí a na Novou Louku v Jizerských horách. Délka výletu bude 3-4
hodiny, nízká cena, komfort pøi cestování zajištìn.

- sraz je v�dy v 15.00 hod. v Bételu (Bezruèova 503), pøihlášky

nejpozdìji den pøedem u pana Vokála - tel.: 728 977 973, nebo v

Klub kavárnì.

V KVÌTNU VÁS ZVEME:

Zveme všechny zájemce ze seniorských øad,
pojeïte s námi:
1. 5. Obøí sud Javorník

29. 5. Kryštofovo Údolí (kostel, viadukt, kavárna)

26. 6. Nová Louka v Jizerských horách



Ballet Magnificat - „Marnotratné putování“
støeda 8. kvìtna od 19.00 hod.
DK Beseda, HRÁDEK NAD NISOU

Unikátní vystoupení mezinárodního køes�anskéhobaletního
souboru se sídlem v Jacksonu - hlavním mìstì státu
Mississippi (USA). Ballet Magnificat byl zalo�en v roce 1986 a
jeho dva soubory se roènì pøedstaví publiku zhruba 80 tisíc
lidí. A to na turné po Spojených státech amerických a dalších
zemích celého svìta. Dìj baletu je o nadìji, kterou tolik
potøebujeme ve slo�itých situacích lidského �ivota.

Více informací na: .

Vstupenky mù�ete zakoupit na: www.evstupenka.cz,
v informaèních centrech, nebo v Bételu, Bezruèova 503.

www.balletmagnificat.com

První teplé dny vylákaly tisíce �ab a èolkù ke ka�doroèní cestì ze
zimoviš�ke stojatým vodám, kde se rozmno�ují. Avšak cesty tahu �ab jsou
èasto køí�ené silnicemi, kde tito bezbranní �ivoèichové vùbec nedostávají
šanci k bezpeènému pøechodu a naplnìní svých biologických povinností.
Stovky vysušených �abích placièek jsou k vidìní na mnoha místech v
našem okolí.

Nìkteøí øidièi mají dokonce pøejí�dìní �ab za jakousi zvrhlou zábavu.
Avšak, existují i v Chrastavì lidé, jim� není lhostejný osud oboj�ivelníkù a
vìnují svùj èas a energii podpoøe a ochranì pøírody.

Dobrovolnická skupina mladých Chrastavákù CHASA ve spolupráci s
Ekocentrem Suchopýr, p.s. z Oldøichova v Hájích proto vystavìla mezi
rybníkem Oko nad Chrastavou migraèní bariéru o délce více jak 200 m.
Výsledkem jsou stovky bezpeènì pøemístìných ropuch obecných, nìkolik
skokanù hnìdých, ale i èolkù, slepýšù, u�ovek atd.

Kromì migraèních bariér se osvìdèil i pøímý sbìr �ab, který se však dá
provádìt pouze na komunikacích s menším provozem. Takovým místem je
napøíklad úsek mezi Barandovem v Dolní Chrastavì a odboèkou na
Panenskou Hùrku. Zde pøi tahu po setmìní vylézají na vozovku desítky
ropuch, skokanù a èolkù najednou a i jedno projí�dìjící auto èi tì�ká
lesnická technika doká�e pøi takovém návalu zpùsobit doslova katastrofu.
Za necelých ètrnáct dní bylo na úseku cca 800 m sesbíráno dobrovolníky
témìø dva tisíce ropuch, desítky skokanù hnìdých a desítky èolkù.

Po nakladení vajíèek ji�oboj�ivelníci netáhnou tak masovì a individuálnì
se navracejí na místa, kde stráví léto.

Napøesrok je v plánu opìt vybudovat bariéru u Oka, rozšíøenou o dílèí
úseky sousedící mimoúrovòové køi�ovatky a další sbìry nejen za
Barandovem, ale i na jiných místech v okolí našeho mìsta.

Dìkujeme touto cestou všem, kteøí se podíleli na výše zmínìných akcích
i všem pøíznivcùm.

Text a foto: Bc. Martin Spáèil, referent OVÚS MìÚ Chrastava, Májin

Transfery obojiāivelníkù 2013

Informace o kácení døevin rostoucích mimo les
V prùbìhu mìsíce dubna probìhlo v médiích nìkolik zmínek o zmìnì vyhlášky upravující kácení stromù rostoucích mimo les na

soukromých zahradách u rodinných domù. Upozoròujeme, �e se jednalo o komentáøe k doposud neschválenému návrhu novely.
Na základì zvýšeného mno�ství dotazù na tuto problematiku uvádíme, �e je i nadále v platnosti zákon è. 114/1992 Sb., o ochranì



pøírody a krajiny, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a související vyhláška M�P è. 395/1992 Sb. Vlastník pozemku tedy mù�e kácet
døeviny rostoucí mimo les do obvodu kmene 80 cm, mìøeno ve 130 cm nad zemí bez ohledu na to, zda jde o strom zámìrnì
vysazený, ovocný strom, nebo nálet. Kácení stromù nad vyhláškou stanovených 80 cm obvodu podléhá stále povolení pøíslušného
orgánu ochrany pøírody a krajiny.

Pokácením stromu bez povolení nebo poškozením stromu (napø. nevhodnì provedeným oøezem) se zabývá Inspekce �ivotního
prostøedí ÈR.

Text a Foto: Bc. Martin Spáèil, referent OVÚS MìÚ Chrastava

Pova�uji za svou povinnost podat tuto základní
informaci a pøedejít tak zbyteèným spekulacím.
Provozovna zámeènictví FAPO v Nádra�ní ulici
(na autobusovém nádra�í) bude z generaèních
dùvodù v pøíštím období pozvolna zrušena.
Sna�íme se zajistit stávající sortiment a výrobu
klíèù na jiném místì u nového provozovatele a
jednání o této zmìnì je na dobré cestì.

Vìøíme tomu, �e náš pokraèovatel bude posky-
tovat tyto slu�by stejnì kvalitnì a dobøe. Èísla a
spojení na zámeènický servis zùstávají zatím
v platnosti, v této prvotní fázi se ruší a stìhuje
pouze provozovna. Nechte se pøekvapit, vèas
budeme obèany informovat. Jsme si vìdomi, �e
zámeènická slu�ba a servis tohoto typu jsou stále
vyhledávané. Do pøíštího vydání Chrastavských
listù ji� bude vše jasné a poskytneme vám
vyèerpávající informace. V tomto období mù�ete
naší provozovnu navštívit a vyu�ít nìkterých slev
na vybraný sortiment. Námìty a postøehy mù�ete
zasílat na e-mail: FAPO@QUICK.CZ

František Vokoun, zámeènictví FAPO

Jak to bude se zámeènictvím
v Chrastavì?

Èeský den proti rakovinì
Celonárodní sbírka LPR Praha

15. kvìten 2013
--------------------------------------------------------------------------------------------------
I letos budou mít obèané na celém území Èech a Moravy mo�nost pøispìt na

podporu Ligy proti rakovinì.Ataké letos se sbírka uskuteèní v Chrastavì.
Kvìt Mìsíèku lékaøského budou za symbolickou cenu nejménì 20,- Kè nabízet
dobrovolníci turistického oddílu Perseus. Poznáte je podle �lutých trièek a
úsmìvu na tváøi. Spolu s kvítkem Mìsíèku lékaøského obdr�í ka�dý letáèek s
informacemi o prevenci rakovinového onemocnìní.

Letošní roèník je ve znamení hesla

Na vidìnou se tìší dobrovolníci TO Perseus
„UMÍRÁME ZBYTEÈNÌ: PØICHÁZÍME K LÉKAØI POZDÌ“



Dennì jsme v terénu, natáèíme rùzné
reportá�e, pozvánky, mapujeme dìní v
Libereckém kraji. Celý duben a kvìten
natáèíme seriál o hradech a zámcích našeho
kraje, stejnì tak si zveme k mikrofonu zajímavé
lidi z mìsta pod Ještìdem.
Ráno zaèínáme v 5 hodin s moderátory -
Tomášem Benešem nebo Honzou �ílou, celé tøi
hodiny vás èeká informaèní servis z
Libereckého kraje, pozvánky, akce, zprávy
ka�dých 20 minut. Zamìøujeme se na
Liberecko, Jablonecko, Frýdlantsko, ale i
Semilsko a další èásti blízkého okolí. Po 8.
hodinì se mù�ete zapojit do našeho nového
kontaktního poøadu Slovo do Pranice, kde
øešíme téma dne a vaše názory. Dopolední
Expres je plný lidských pøíbìhù, tipù, rad a
dobré nálady sAlenou Perkovou. Po 13. hodinì
si nalaïte Pohodové odpoledne z Liberce s
Ivetou Kalátovou, dvouhodinový blok je plný
regionálních soutì�í, zajímavých informací,
pozvánek na rùzné akce nejen z Liberecka. Teï
u� staèí jediné, naladit správnou frekvenci:
Liberec 91,3 FM, Jablonec n.N. a okolí 102,3
FM, Frýdlantsko 97,4 FM, Harrachovsko a
Tanvaldsko 107,9 FM. Hezké jaro s Èeským
rozhlasem Sever Liberec

Vzpomínka na Erwina Pohla
V roce 2011 nás naše partnerské mìsto Eichstätt upozornilo na to, �e v

Nìmecku �ije známý a slavný umìlec, skláøský výtvarník a designér a
malíø Erwin Pohl, který se v roce 1914 narodil v Chrastavì. Tento umìlec
se vyuèil rytcem skla v Kamenickém Šenovì a v Jablonci nad Nisou
vystudoval skláøský design. Po odchodu do Nìmecka pracoval celý �ivot
ve skláøském, keramickém a porcelánovém prùmyslu jako návrháø. Kdy�
ukonèil aktivní pracovní �ivot, zaèal se zabývat novými technikami, z nich�
si nìkteré dokonce nechal patentovat.

Pan Pohl vyslovil pøání navázat kontakt se svým rodným mìstem.
Spojili jsme se poté s p. Dr. Hansem Heimerlem, Karlem-Ernstem a Karin
Soukupovými, kteøí jsou povìøeni správou díla tohoto umìlce a došlo k
dohodì, �e pøi naší návštìvì v Eichstättu v záøí 2011 budeme mít mo�nost
se s p. Erwinem Pohlem osobnì seznámit. Umìlec ze setkání s námi mìl
velkou radost a proto�e p. Pohl si velice pøál, aby se jeho „sklenìná stopa“
dostala i do Chrastavy ,došlo k dohodì, �e uspoøádáme v jeho rodném
mìstì výstavu jeho obrazù, které vznikly tzv. „

„ s odborným názvem „ “. Pan Pohl vyslovil i pøání, �e by
se osobnì zahájení výstavy v Chrastavì zúèastnil. Výstava se
uskuteènila pøesnì pøed rokem v kvìtnu 2012, ale p. Pohl díky vysokému
vìku a jeho zdravotnímu stavu do Chrastavy pøijet nemohl. Umìlec po
ukonèení výstavy vìnoval našemu mìstu nìkolik svých dìl, která jsou
vystavena ve Führichovì domì.

Zaèátkem dubna nás zastihla smutná zpráva, �e p. Erwin Pohl zemøel
ve vìku nedo�itých 99 let dne 29. bøezna 2013. Poslední rozlouèení s
tímto umìlcem se konalo dne 9. dubna 2013 na lesním høbitovì v mìstì
Weiden . Pøi smuteèním aktu nechybìla i kytice na rozlouèenou od jeho
rodného mìsta Chrastavy.

Jeho „ sklenìná stopa „ bude v Chrastavì pøipomínat jeho dílo i dalším
generacím.

Èest jeho památce !

V Chrastavì dne 9. 4. 2013
Michael Canov, Zita Václavíková, Karin Cinibulková

malbou na sklenìném
pozadí podmalba

Velikonoce na Vísce probíhají trochu jinak ne�ve zbytku naší
republiky. Ta odlišnost je dána pøedevším tím, �e znaènou èást
tradièních obyvatel Vísky tvoøí chataøi a pro nì není vùbec
jednoduché zkombinovat oslavu tohoto svátku jara se všemi,
kteøí jim jsou blízcí, a�u�se jedná o obyvatele Vísky, nebo jejich
domovù. Proto byla kdysi zavedena tradice oslavy Velikonoc na

Velikonoce na Vísce

Vísce ji�v nedìli pøed Velikonoèním pondìlím.

A tak jsme se i letos všichni sešli ji� v nedìli v devìt hodin na
horním okraji Vísky a pak s koledami na rtech postupovali dùm od
domu, a�na spodní okraj kde jsme si u cedule oznaèující zaèátek
Vísky poøídili spoleèné foto na památku. U ka�dého domu ji�
èekaly paní a sleèny a koledníky za vyšlehání a koledu obdarovali
tu nìèím sladkým, tu nìèím slaným a tu nìèím ostøejším. I pøesto,
�e v tomto roce se jednalo o tradici spíše zimní ne�letní, všichni, a
pøedevším dìti, si Velikonoce u�ili.

Ji�teï se všichni tìšíme na další spoleènou akci.

Obyvatelé Vísky



PRODEJ SLEPIÈEK - CHRASTAVA 18. kvìtna na námìstí u prodejny jízdních kol ve 13 hodin
Drùbe� Èervený Hrádek, firma Dráb opìt prodává slepièky snáškových plemen

lohman hnìdý, tetra hnìdá a dominant �íhaný, kropenatý, èerný, �lutý, modrý a bílý.

Slepièky pouze z našeho odchovu!, stáøí 16 - 18 týdnù, cena od 159 do 170 Kè/ks, v zaèátku snášky 178 Kè/ks.

Bli�ší informace tel.: 728 605 840, 728 165 166, 415 740 719     Novì provádíme i výkup králièích ko�ek za 22-35 Kè!

Firma Jiteba Chrastava, Malá Kostelní 147
novì rozšiøuje slu�by pro zákazníky o pøíjem oprav
a úprav odìvù, jako výmìny zipù u kalhot, bund,

zkracování nohavic, kabátù, halenek a další šití dle
po�adavkù zákazníka.

Do opravy pøijímáme i obuv, kabelky, batohy.
Prodáváme textil, látky, ko�enou a ko�enkovou galanterii.

VÝROBA REKLAM / VIZUALIZACE
VELKOPLO�NÝ DIGITÁLNÍ TISK

ÈERNOBÍLÝ A BAREVNÝ TISK
�íøe tisku 140 cm / výlohy / polepy vozidel / tabule / infosystémy

Vítkovská 468 - CHRASTAVA

e-mail: reco.design@volny.cz

tel.: 603 260 778

www.recodesign.cz

TISK témìø na poèkání, do druhého pracovního dne!
leták A5 plnobarevný 100 ks 350 Kè 600 Kè

plnobarevné vizitky 100 ks - 250 Kè, 500 ks - 700 Kè
napø. jednostranný - , oboustranný

DARUJI KOÒSKÝ HNÙJ vhodný pro zahrádkáøe, nutno nalo�it a odvézt
vlastními silami. Informace - tel.: 603 260 778

PRODÁM pìkný mana�erský notebook, úhl. 36 cm, DVD, WiFi,
Windows XP Professional, jako nový, jen 3900 Kè. Dále NOKIA 6070,
barevný displej, MMS, foto/kamera, FM rádio, infraport, organizér, java,
hry, støíbrný, jako nový, ve 100 % stavu, jen 800 Kè. I na dobírku.
Tel.: 604 961269
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