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9. ples města Chrastavy byl úspěšný
V letošním roce se konal již 9. ples města
Chrastava.Samotnou akci zahájili
představitelé města, starosta Michael Canov
a místostarostka Zita Václavíková a hned po
nich se ujaly slova, nebo spíše pohybu,
dětské páry z Tanečního klubu Koškovi.
Předtančení byla hned dvě, s ukázkami
standardních tanců, o něco později pak tance
latinsko–americké. Všem těm, kdo si přišli
užít tuto každoroční společenskou akci, hrála
k tanci i poslechu kapela Septima. Nechybělo
samozřejmě ani rozlosování stolů o
hodnotné ceny, letos poprvé dokonce i s
originálním prvním místem, zájezdem do

Paříže, který věnovala (spolu se zájezdy do
Bautzenu a do vánoční Vídně) CA Vavera.
Rádi bychom poděkovali také všem dalším,
kteří věnovali hodnotné ceny na tuto akci. Byli
to: Radio contact Liberec, které bylo zároveň
mediálním partnerem plesu, firma Ontex
Turnov, paní Zuzana Halamová, paní
Dagmar Kropáčková a paní Ivana Loučková.
Velký dík samozřejmě patří také školní
jídelně a jejím zaměstnacům a v neposlední
řadě také panu Miloši Laxarovi s kolektivem
za zajištění občerstvení a obsluhy.
Bc. Kateřina Králová,
referent Společenského klubu

Chrastavská soukromá miniškolka
Na katastru města Chrastava, jen pár desítek metrů od centra, vznikla soukromá miniškolka.
Majitelem je pan Jaroslav Konáš.
Město Chrastava jako organizace plně zabezpečuje na patřičně vysoké úrovni předškolní
výchovu a vzdělávání ve svých zařízeních. To ovšem neznamená, že by město vznik
soukromé miniškolky nevítalo. Naopak, je to velmi vítané rozšíření nabídky. Je vždy dobře,
když je možný výběr co největší. Navíc chrastavská soukromá miniškolka nabízí i to, co
sebelepší městská mateřská škola nabídnout nemůže. A sice příjem dětí pod hranicí 2,5 roku.
Miniškolka navíc nabízí i ranní odvoz dětí. Navíc, pokud pan majitel splní svůj záměr

113. večer se starostou
–
Kovák čtyři roky poté půjde k zemi
–
Opěrná zeď ve Vítkovské
se dočká opravy
–
14. února bude Městský ples
–
Pozvání do S-klubu a kina
–
Mladí stolní tenisté slaví úspěchy
–
Fotogalerie - Chrastavské šlápoty
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víkendového hlídání, myslím si, že okruh rodičů, kteří takovouto službu budou
příležitostně využívat, bude nemalý.
Přeji panu majiteli a všem jeho spolupracovníkům spokojené rodiče,
nadšené děti a úspěch v podnikání.
V Chrastavě dne 31. 1. 2014

Ing. Michael Canov, starosta

Vyjádření majitele miniškolky pana Jaroslava Konáše
Jsme nedaleko chrastavského náměstí na zahradě domu ve Frýdlantské
ulici č. p. 57 u nově otevřené miniškolky a jesliček.
Myšlenkou na provozování miniškolky jsem se zabýval již několik let. Sám
mám tři děti a problém s kapacitou volných míst v klasických mateřských
školách je nejen v Liberci, kde jsem tehdy s rodinou bydlel, široce diskutované
téma. Dlouhodobě nevyužívaný nebytový prostor v tomto domě se přímo
nabízel k takovému záměru klidné, bezpečné místo nedaleko centra, s velkou
zahradou a možností vybudování kompletního zázemí .
V Chrastavě je počet míst ve školkách dostatečný, přesto jsem přesvědčený,
že taková miniškolka a jesličky mohou být řešením zvlášť pro maminky dětí
mladších tedy 1,5 nebo 2letých, které do klasické mateřské školy nastoupí až
třeba později, starší.
Obrátil jsem se tedy na pracovníky Městského bytového družstva a
Městského úřadu, seznámil je se svým nápadem – moc rád bych využil
příležitosti a upřímně poděkoval za obrovskou pomoc a vstřícnost. Během
minulého roku proběhla kompletní rekonstrukce, schvalování Krajskou
hygienickou stanicí, posouzení ze strany požární bezpečnosti apod.
Ohledně samotného provozu rodiče dětí si u nás sami mohou zvolit počet
dní i hodin pobytu dítěte podle potřeby. Je jasné, že ideální příprava na
docházku do klasické mateřské školy je pravidelnost, dítě si pak lépe zvyká
na nové prostředí i kolektiv.
Otevřeno máme zatím od 7 do 17 hodin, ale jsme připraveni tuto dobu upravit
podle potřeb rodičů. Připravujeme víkendové hlídání a určitě budeme mít
otevřeno o prázdninách.
Co se týče stravování: jsou možné dvě varianty: buď rodiče dítěti donesou
jídlo vlastní, nebo zvolí naše stravování – přímo ve školce nevaříme, jídlo
dovážíme hotové, v kuchyňce pouze ohříváme. V takovém případě počítáme
25 korun za oběd a 12 korun za svačinu.
A tím se dostáváme k ceně služby:
Cena je 30 Kč na hodinu pobytu dítěte. Zvolí-li rodiče například pobyt 3x týdně
po 5 hodinách, vychází to 450 Kč na týden a tedy 1800 Kč na měsíc. Plus
částku za stravu.
I když nejsme zapsaní v registru školských zařízení, dobře si uvědomujeme,
že čas, který u nás dítě stráví, musí být smysluplně využitý, chceme být dobrá
příprava na budoucí přechod do mateřské školy, ať už se to týká osobní
hygieny, procvičování motorických dovedností, znalosti barev, výtvarných
dovedností apod. Hodně s dětmi chodíme na procházky, trávíme čas na
zahradě, hodně si povídáme, hodně odpočíváme. Právě to, že je kolektiv v
miniškolce tak malý, vidím jako obrovskou výhodu paní učitelky se mohou
věnovat opravdu každému dítěti zvlášť a to je,myslím si, v tomhle věku dítěte
hrozně důležité.
Kontakt – tel.: 606 070 983, jaroslav.konas@seznam.cz,
http://miniskolkachrastava.cz/

Ze zasedání rady města
dne 27. ledna 2014

Rada města na své schůzi projednala a usnesla se mimo
jiné takto:
- schválila
na základě žádosti podnájem JUDr. Miloslavu Křapkovi
za účelem provozování advokátní činnosti v nebytovém
prostoru v objektu čp. 251, náměstí 1. máje, Chrastava,
který má na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor
čj. N/043/2005 v nájmu MBD Chrastava
- schválila
v návaznosti na své usnesení 2008/10/V ze dne 29.7.
2008 návrh smlouvy o zřízení věcného břemene, čj.
VB/1/2014, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.,
jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a
provozování distribuční soustavy „LBC, Chrastava
přeložka VN, kVN, NN“, za cenu ve výši 605,- Kč vč. DPH
a náklady spojené se zřízením věcného břemene
- schválila
zřízení věcného břemene na pozemku par. č. 1431/1 v
k.ú. Horní Chrastava ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce, a.s., jímž dojde k zajištění strpění umístění,
zřízení a provozování stavby „Chrastava, Horní
Chrastava, ppč. 784/11, přípojka NN“ vč. návrhu smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj.
SBS/1/2014
- schválila
záměr pronájmu pozemků par.č. 707/3 o výměře 1211 m2
ostatní plocha, č. 772/1 o výměře 1394 m2 - ostatní plocha
a č. 1146/3 o výměře 1000 m2 ostatní plocha, vše k.ú.
Horní Vítkov, za účelem ucelení pastevních ploch
- vzala na vědomí
zápis č. 2014/1 z jednání bytové a sociální komise ze dne
8. 1. 2014
- rozhodla
o uzavření smlouvy o nájmu bytu
panu Ondřeji
Vojkůvkovi
- rozhodla
o uzavření smlouvy o nájmu bytu
paní Pavlíně
Rabatinové
- rozhodla
o uzavření smlouvy o nájmu bytu panu Luboši Zavadilovi
- rozhodla
o uzavření smlouvy o nájmu bytu manželům Emílii a
Petru Haaseovým
- rozhodla
o uzavření smlouvy o nájmu bytu panu Jaroslavu Ježkovi
-rozhodla
o uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší v zařízení
azylového typu paní Ivoně Rabatinové
- schválila
výroční zprávu o poskytování informací podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok
2013 a ukládá vedoucí KS její zveřejnění
- schválila
žádost Výchovného ústavu Chrastava o prominutí
pronájmu kina na recitační soutěž
- s c h v á l i l a souhrn úkolů v lesích města Chrastavy na
r. 2014 s tím, že úkoly v příloze č. 2 (pěstební činnost) jsou
minimální a úkoly dle přílohy č. 3 (těžební činnost) jsou
rozsahem maximální a budou realizovány v rozsahu
minimálně nutném k pokrytí nákladů pěstební činnosti
- uložila
vedoucímu ORM zajistit realizaci
včetně uzavření
příslušných smluv
- schválila
osvobození od poplatků za využití služeb internetového
klubu pro dlouholeté zaměstnance infocentra (Jan Horáček, Jiří Riedl)
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- schválila
návrh smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce el. energie s provozovatelem ČEZ
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035

Zasedání rady města Chrastava dne 17. února 2014
Rada města na své schůzi projednala a usnesla se mimo jiné
takto:
- schválila
pronájem nebytového prostoru v objektu čp. 709, Střelecký Vrch v
k. ú. Chrastava I, o celkové výměře cca 169,7 m2, panu Pavlu
Neuberovi, za účelem zřízení restaurace, na dobu neurčitou, za
nájemné ve výši 36.000,- Kč/rok
- schválila
zřízení věcného břemene na pozemku par.č. 783/3 v k. ú. Dolní
Chrastava ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., jímž
dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby
„IV-12-4012392,Chrastava, Nádražní 150/5, k.ú. Dolní Chrastava
kabelové vedení NN, pilíř NN.“ vč. návrhu smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene čj. SBS/2/2014
- schválila
záměr pronájmu části pozemku par.č. 761/64 o výměře cca 50 m2
ostatní plocha, v k. ú. Chrastava I na zřízení venkovní terasy
- vzala na vědomí
hodnotící protokol veřejné zakázky v souladu s bodem 3.1.
Směrnice Rady města Chrastava č. 1/2013, o zadávání veřejných
zakázek, včetně hodnocení a výběru vybraných uchazečů
- schválila
návrh smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace
pro akci: "Cyklostezka Chrastava - Bílý Kostel n. N., úsek km
12,9 - 13,6" se zhotovitelem: Jan Maděra, Oblačná 266/11, 460
01 Liberec, IČ 46034013
- schválila
v souladu s bodem 7.5. Směrnice Rady města Chrastava č.
1/2013, o zadávání veřejných zakázek, odchylný postup pro výběr
uchazeče na realizaci oprav transbordéru v Andělské Hoře
Kolonce a souhlasí s poskytnutím zálohy ve výši 100.000,- Kč na
plnění zakázky
- vzala na vědomí
zápis č. 2014/2 z jednání bytové a sociální komise ze dne 3. 2.
2014
- rozhodla
o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu panu Davidu
Janovičovi
- rozhodla
o uzavření smlouvy o nájmu bytu panu Davidu Janovičovi a paní
Michaele Velechovské
- rozhodla
o uzavření smlouvy o nájmu bytu manželům Pavlu a Renatě

Thielovým
- rozhodla
o uzavření smlouvy o nájmu bytu panu Davidu Grundzovi
- rozhodla
o uzavření dodatku č. 1 k mandátní smlouvě č. M/7/2013, o správě
domu a zajištění některých služeb mezi podílovými
spoluvlastníky, mezi městem Chrastava a Martinem Janouškem
- schválila
darovací smlouvu č. DR/1/2014 poskytnutí dvou ks stojanů na
kola v hodnotě 10.199,- Kč příspěvkové organizaci Základní škola
Chrastava, náměstí 1. máje 228, okres Liberec, IČ 72741643 a
pověřila starostu jejím podpisem
- schválila
na základě žádosti poskytnutí neinvestiční účelové dotace TJ
Spartak Chrastava, Turpišova 292, 463 31 Chrastava, IČ 467
44657, pro oddíl volejbalu
- schválila
na základě žádosti poskytnutí neinvestiční účelové dotace TJ
Spartak Chrastava, Turpišova 292, 463 31 Chrastava, IČ 467
44657, pro oddíl stolního tenisu
- schválila
žádost o finanční dar ve výši 20.000 Kč na reprezentaci města při
střeleckých soutěžích pro Sportovní střelecký klub při AVZO TSĆ
ČR - ZO Chrastava
- schválila
k provedení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č.995/2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských
subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky, „Systém
náležité péče města Chrastava, jako hospodářského subjektu
uvádějícího poprvé na vnitřní trh dřevo vytěžené v lesích a mimo
les města Chrastava“
- vzala na vědomí
záležitosti ve věci akce ROP - RTN Terminál
1. platební výměr na odvod č. 7/2014
2. žádost o prominutí odvodu a penále
- zamítla
žádost o pronájem části pozemku par. č. 326/7 ostatní plocha,
ostatní komunikace v k.ú. Chrastava I z následujících důvodů:
1. pozdní předložení žádosti,
2. neoprávněné využití pozemku z majetku města bez souhlasu
města,
3. soustavné problémy s provozem provozovny (hluk, znečištění)
vyvolávající stížnosti okolních obyvatel

Zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 3. února 2014
Na tomto svém zasedání zastupitelstvo města mimo jiné projednalo a usneslo se takto:
- schválilo
záměr směnit části pozemků par.č. 160, č. 269/2 v k.ú. Chrastava II a části pozemků par. č. 861/1, č. 293/2 a č. 291/1 v k.ú. Dolní
Chrastava, které jsou ve vlastnictví města za části pozemků par.č. 272 a č. 274 v k. ú. Chrastava II, které jsou ve vlastnictví společnosti
Lesy ČR, s. p., za účelem ucelení majetku.
Výměry pro směnu všech pozemků budou upřesněny po geometrickém zaměření skutečného stavu komunikace.
- s c h v á l i l o návrh 6. změny rozpočtu a investičního plánu na r. 2013
- s c h v á l i l o návrh rozpočtu a investičního plánu na rok 2014
- s c h v á l i l o pravidla pro tvorbu a čerpání sociálního fondu na rok 2014
- schválilo
aktualizaci Přílohy č. 1 ke zřizovací listině vymezení majetku ve vlastnictví města Chrastava , který se předává k hospodaření
příspěvkové organizaci Školní jídelna, Turpišova 343, 463 31 Chrastava, IČ 69411123
- schválilo
vyplacení daru neuvolněným členům ZM za slavnostní obřady (svatební obřady, vítání občánků apod.) v roce 2013 dle přílohy
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- s c h v á l i l o zvýšení odměn u neuvolněných členů ZM a členů komisí a výborů v souladu s Nařízením vlády č. 37/2003 Sb., ve
znění pozdějších předpisů (NV č. 459/2013 Sb.,)
- s c h v á l i l o návrh předsedy kontrolního výboru na peněžitá plnění členům KV za 2. pololetí roku 2013
- v z a l o n a v ě d o m í zprávu o činnosti KV za 2. pololetí roku 2013 (příloha č. 7b k originálu usnesení
- schválilo
1) komisi pro vyhodnocení Grantu 2014 ve složení Mgr. Oldřich Němec, Pavel Pěch, Mgr. Karel Řehák, Mgr. Kateřina Rožcová, MUDr. Petr
Hartl. Předseda komise Pavel Pěch, tajemník komise vedoucí SK Bc. Pavel Urban
2) komisi pro vyhodnocení Sportovce 2013–2014 ve složení Ing. Karel Žemlička, Bc. Mgr. Aleš Trpišovský, Ivan Vydra, Danuše Husáková,
Mgr. Eva Kašková. Předseda komise Ing. Karel Žemlička, tajemník komise vedoucí SK Bc. Pavel Urban
- schválilo
1) změnu názvu Fondu pomoci řešení problémů se zásobováním pitnou vodou ve Vítkově“, dále jen Fond voda Vítkov (FVV) zřízeného
usnesením ZM č.j. 2011/09/XVI s účinností od 1. 1. 2012„ na „Fond voda“, za účelem možnosti jeho využití k likvidaci splaškových vod u
historické zástavby v katastrální území Andělská Hora
2) změnu „Pravidel tvorby a čerpání účelového fondu pomoci řešení problémů se zásobováním pitnou vodou ve Vítkově“ na „Pravidla tvorby
a čerpání fondu pomoci řešení problémů se zásobováním pitnou vodou ve Vítkově a likvidací splaškových vod v Andělské Hoře“, dále jen
Fond voda (FV)
- schválilo
smlouvu o poskytnutí dotace Libereckému kraji z rozpočtu města Chrastava na projekt „Přeložka komunikace II/592 Chrastava - III. etapa“,
realizovaný Libereckým krajem z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, na úhradu nezpůsobilých výdajů projektu dle
metodiky NUTS II Severovýchod
- schválilo
smlouvu o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje na projekt „Město Chrastava projektová příprava vybudování cyklistické
stezky“ v rámci realizace páteřní cyklotrasy Odra Nisa (úsek „Paradýz“)
- v z a l o n a v ě d o m í dopis TJ Spartak Chrastava ve věci nabídky na převzetí sportovní haly
- konstatovalo,
že pro rekonstrukci sportovní haly je možné získat dotaci z dotačního programu MŠMT (133510 Podpora materiálně technické základny
sportu), která je určena především pro NNO, zatímco pro obce jen výjimečně a ještě s poloviční hranicí maximální dotace (40 % namísto 80
%) a z tohoto důvodu není v současné době převod sportovní haly z TJ Spartak na město Chrastava v tuto chvíli vhodný
- schválilo
záměr města Chrastava spočívající v maximální pomoci TJ Spartaku v podání žádosti na MŠMT o dotaci na rekonstrukci tělocvičny
(příprava studie a projektu na náklady města a uhrazení tzv. vlastního podílu v případě přiznání dotace v souladu se smlouvou o spolupráci
schválenou ZM usnesením č. 2007/07/XVI dne 10. 12. 2007)

o

okénko starosty mesta Chrastavy
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Výzva - Město Chrastava vyhlašuje pro rok 2014 grant
na podporu rozvoje sportovní, kulturní, spolkové činnosti a cestovního ruchu
Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 3. 2. 2014 rozpočet města na rok 2014 č. 2014/01/V - jehož součástí je grant na
podporu rozvoje sportovní, kulturní, spolkové činnosti a cestovního ruchu ve výši Kč 500.000,- pro kalendářní rok 2014.
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 28. 3. 2014
Bc. Pavel Urban, vedoucí Společenského klubu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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
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kultura spolecenský klub / kino / akce

Dětský domov v Krompachu vystavoval v Chrastavě
Během února jste měli možnost navštívit v městské galerii výstavu
pod názvem „Dětský domov Krompach se představuje“. Vernisáž
byla zahájena hudebním vystoupením několika dětí pod vedením
tety Markéty Jankovské. Paní ředitelka Regina Stiblíková nás
krátce seznámila se životem v domově a poděkovala za dárky pro
děti od chrastavských občanů. Na výstavě jste mohli spatřit fotky z
různých akcí, nahlédnout do kronik, prohlédnout si práce a výkresy
dětí a poháry ze sportovních soutěží. Dokonce byla i možnost si
některé výrobky zakoupit.
Oficiální název domova je Dětský domov, Základní škola a
Mateřská škola Krompach. Nachází se v Lužických horách, kousek
od hranic s Německem přímo pod Hvozdem. Rozlehlá budova s
parkem a hřištěm dříve sloužila jako škola v přírodě pro pražské
děti. V roce 1965 zde byla zřízena Zvláštní škola internátní.
V současné době je v domově umístěno 48 dětí od dvou do
sedmnácti let. Svojí kapacitou se jedná o druhý největší dětský
domov v Libereckém kraji. Děti žijí po osmi v šesti rodinách. Mají
svůj vybavený byt s kuchyní a příslušenstvím. V každé rodince se o
ně střídavě starají dvě tety. Učí se s nimi, píší úkoly, hospodaří, vaří,
hrají si, vytváří různé výrobky, chodí na procházky, jezdí na výlety a
různé pobyty, oslavují narozeniny a svátky, zažívají společné
radosti i starosti každodenního života. Tety vlastně nahrazují
maminky, i když by to měli být především rodiče, kteří společně s
dětmi utvářejí jejich svět.
A jak vlastně spolupráce s tímto dětským domovem začala?
Poprvé některé děti z domova
zavítaly do Chrastavy na
interaktivní výstavu „Slovo má Hurvínek“ v listopadu 2011.
Na začátku března 2012 navštívili členové Společenského klubu
Chrastava dětský domov a došlo k předání věcného daru. Děti
obdržely boby a sady na stolní tenis. V květnu do domova zajela
natočit reportáž TV Chrastava a v červnu jsme mohli vidět
vystoupení mažoretek z tohoto domova na Chrastavských
slavnostech. Dětem byla také umožněna návštěva chrastavského
teraristického kroužku. V září zavítala na Krompach pracovníci
Města Chrastavy a v říjnu přijela k místostarostce Z. Václavíkové
ředitelka domova R. Stiblíková.
Domluvily se podrobnosti akce „Vánoční strom splněných přání“ a
paní ředitelka předala vánoční přáníčka od dětí. Ty byly v listopadu
zavěšeny na stromeček v infocentru a po výzvě v Chrastavských

listech se zvedla obrovská vlna zájmu splnit dětem přání. Celkem
se zapojilo na 70 jednotlivců, rodin, organizací a spolků. V březnu
2013 se děcka zúčastnila maškarního plesu a opět vystoupily
mažoretky v rámci Chrastavských slavností. V listopadu se
rozeběhl 2. ročník akce „Vánoční strom splněných přání“. Tentokrát
se již zapojilo na 90 dárců a dětem „chrastavský ježíšek“ přivezl 215
dárků. I v roce 2014 nás děti navštěvují. Ty starší šlapaly v lednu na
Chrastavské šlápotě, mladší zase v únoru dorazily do CVA na
maškarní ples a poslední akcí je již zmiňovaná výstava v městské
galerii. Mažoretky jsou pozvané i na letošní Chrastavské slavnosti,
takže se můžeme těšit na jejich vystoupení. Nezbývá než doufat, že
zájem ze strany občanů Chrastavy bude pokračovat a další
„Vánoční strom splněných přání“ se uskuteční i v tomto roce.
-----------------------------Jitka Marxová
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Dětský karneval se líbil dětem i rodičům

Dětský karneval, který se konal v neděli 26. ledna od dvou hodin, se nesl ve znamení smíchu a dobré nálady. Odpoledne plné masek,
písniček a soutěží potěšilo všechny děti, ať už přišly za princezny, dýni nebo piráta. O výborný program se postarali účinkující z hudebního
divadla Hnedle vedle a dokonce byly připraveny dobroty v podobě cukrové vaty a popcornu. Jsme rádi, že se karnevalu zúčastnily také děti
z dětského domova Krompach a doufáme, že program se všem dětem i rodičům líbil. Na další program divadla Hnedle vedle se můžeme
těšit už v květnu.
Bc. Kateřina Králová, referent SK

V březnu jsme pro Vás připravili...

Pozvánka na březnovou výstavu do chrastavské galerie
Společenský klub Chrastava vás srdečně zve na březnovou výstavu malíře Leoše Konáše s
názvem “ILUSTRACE PRO DĚTI“, která bude zahájena vernisáží 3. 3. 2014 v 15:00 hodin v
městském infocentru.
Leoš Konáš se narodil 29. 10. 1943 ve Kdyni u Domažlic, absolvoval Střední uměleckou školu v
Brně, je evidovaný člen ČFVU, ilustrátor, grafik, výtvarník, autor plakátů a omalovánek.
Za dobu své výtvarné činnosti uskutečnil řadu samostatných výstav, účastnil se přehlídek
dětských ilustrací v ČR i zahraničí. Výtvarně spolupracoval s nakladatelstvími a časopisy, vytvářel
filmové plakáty, spolupracoval s hudebním vydavatelstvím Supraphon, časopisy Mateřídouška a
Sluníčko, s nakladatelstvím Albatros a Panorama.
Mezi jeho díla patří: Písanka pro kocoury, která je určena pro předškoláky a prvňáčky, obsahuje
omalovánky, procvičování psaní a vystřihovánky. Učíme se čísla, kde se děti pomocí říkanek učí
počítat a kniha Mláďata.
Výstava potrvá od 3. března do 27. března 2014 a pro děti budou připraveny omalovánky s
tvorbou Leoše Konáše, které si mohou malí návštěvníci sami vybarvit.
Klára Sehnoutková
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SPOLEČENSKÝ KLUB
CHRASTAVA

BŘEZEN 2014
Sobota

15.

Autobusový zájezd do PRAHY
do Divadla na Fidlovačce
Předprodej v Infocentru na náměstí. Cena 450,-Kč (vstupenka do divadla + doprava). Odjezd v 9.00 hodin z náměstí.

Středa

19.
19 hodin
KINO

Čtvrtek

20.
NÁMĚSTÍ

Pátek

21.
17 hodin
CVA

TECHTLE MECHTLE

TRAVESTIE SHOW. Předprodej od 3. 2. v Infocentru nebo na www.evstupenka.cz

MĚSTSKÉ TRHY
VELIKONOČNÍ DEKORACE
Akci pořádá Dámský klub.

27.

JARNÍ DRAČÍ POHÁDKA

10 hodin
KINO

Pohádka pro děti MŠ.

Čtvrtek

Pátek

28.
20 hodin
CVA

GALERIE
GALERIE
GALERIE

Vstupné: 180,-Kč

Vstupné: 20,-Kč

BATŮŽKOVÝ COUNTRY BÁL
Hraje kapela HAZARD. Předprodej v Infocentru nebo přímo v CVA. Připravuje SK a TO Perseus.

Vstupné: 50,-Kč

ILUSTRACE PRO DĚTI
vystavuje Leoš Konáš

VÍCE INFORMACÍ NA WWW.CHRASTAVA.CZ

sponzorsky vytiskla fa
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PROGRAM KINA
BØEZEN 2014
DIGITÁLNÍ MÌSTSKÉ KINO CHRASTAVA
Změna programu vyhrazena! Rezervace vstupenek: http://evstupenka.cz
Neděle 2. 3. v 16:00 hodin HRAJEME PRO DĚTI

ZA KAMARÁDY Z TELEVIZE VII - ČR, animovaný, 65 minut,
Pásmo pohádek pro nejmenší.
vstupné: 30 Kč
----------------------------------------------------------------------------------------------Neděle 2. 3. v 18:00 hodin

NĚŽNÉ VLNY ČR, komedie, 96 minut, česká komedie režiséra Jiřího
Vejdělka
vstupné: 90 Kč, v IC Chrastava 80 Kč
----------------------------------------------------------------------------------------------Neděle 2. 3. ve 20:00 hodin
George Clooney ve výjimečné čtyřkombinaci producent režisér
scenárista herec, kterého doplňují třeba Matt Damon, Bill Murray,
John Goodman nebo Cate Blanchett ve filmu
PAMÁTKÁŘI (Monuments Men) USA, válečný, české titulky - 112
minut,
vstupné: 120 Kč
Tohle je možná poslední velký příběh Druhé světové války, který ještě
nikdy nikdo nevyprávěl!
PONDĚLÍ PRO NÁROČNÉHO DIVÁKA
Pondělí 3. 3. v 16:30 hodin
HOŘÍCÍ KEŘ ČR, drama, 206 minut, vstupné: 90Kč, důchodci 60 Kč
Třídílné drama, jehož scénář napsal Štěpán Hulík (1984), vypráví o následcích Palachovy oběti a počátcích normalizace v posrpnové ČSSR.
Jeho hlavní postavou je skutečně existující advokátka Dagmar Burešová (Tatiana Pauhofová), která zastupovala Palachovu matku Libuši
(Jaroslava Pokorná) a bratra Jiřího (Petr Stach) ve zdánlivě beznadějné soudní kauze. Důvodem žaloby blízkých mrtvého studenta bylo
skandální nařčení od poslance Viléma Nového (Martin Huba). Ten Palachův čin zlehčoval na stranickém mítinku v České Lípě lživým prohlášením o takzvaném studeném ohni a zrůdném spiknutí, do něhož
byl důvěřivý student údajně nevědomky vmanipulován.
----------------------------------------------------------------------------------------------Pondělí 3.3. ve 20:00 hodin
ATTILA MARCEL Francie, české titulky, absurdní komedie, 102 minuty,
vstupné: 90 Kč
Chometův snímek je čistá francouzská komediálně-bizarní radost, jaká
tu už dlouho chyběla. Mýtická postava Atilly Marcela je pomyslně rozkročena mezi Jacquesem Tatim, Jean-Pierrem Jeunetem a osvědčenou poetikou samotného Sylvaina Chometa. První hraný film svébytného francouzského animátora, tvůrce Tria z Belleville a Iluzionisty, je doslova přeplněn vizuálními hříčkami, různorodými gagy, úchylnými postavami a střelenými muzikálovými a hudebními čísly. Výsledkem je
očistná cesta do hlubin francouzské duše, která obsahuje celou řadu
různorodých překvapení. Stejně jako madlenky, oblíbené sladkosti
hlavního hrdiny filmu, které jsou zvenčí nenápadné a uvnitř plné vláčné
a chutí překypující matérie.
----------------------------------------------------------------------------------------------Pátek 7. 3. v 17:45 hodin - PREMIÉRA NOVÉHO ČESKÉHO FILMU
BABOVŘESKY 2 ČR, komedie, 120 minut, vstupné: 120 Kč
Letní komedie Zdeňka Trošky je úsměvným obrázkem ze života v současné vesnici, která s nadhledem a komediální nadsázkou, tak trochu
v duchu Slunce, seno, sleduje kupící se nedorozumění a souhry náhod, které pořádně zamotají hlavu její obyvatelům. V příběhu nechybí
láska, žárlivost, závist, intriky a zejména vtipné okamžiky, v nichž se
někteří i najdou
----------------------------------------------------------------------------------------------Pátek 7.3. ve 20:00 hodin
ANGELIKA Francie/Belgie/ČR/Rakousko, romantický/dobrodružný,
české znění, 113 minut, vstupné: 120 Kč
Nové zpracování nesmrtelného příběhu lásky, který okouzlil milióny
diváků po celém světě.
----------------------------------------------------------------------------------------------Neděle 9.3. v 16:00 hodin HRAJEME PRO DĚTI
DVANÁCT MĚSÍČKŮ a jiné pohádky ČR, pásmo, 65 minut, 30 Kč
Pohádkové pásmo pro naše nejmenší.

Neděle 9. 3. v 17:30 hodin
ZACHRAŇTE PANA BANKSE (SAVING MR. BANKS) USA ,životopisná komedie, české tit., 126 minut, vstupné: 80Kč
Emma Thompson a Tom Hanks v americké životopisné komedii.
----------------------------------------------------------------------------------------------Neděle 9. 3. ve 20:00 hodin - premiéra nového českého filmu
KANDIDáT ČR/SR, thriller, 106 minut, vstupné: 120 Kč
Skutečný příběh, který se nestal. Film, který žánrově propojuje černou
komedii se špionážním thrillerem, vzniknul v česko-slovenské koprodukci. V hlavních rolích se představí řada známých českých a slovenských herců Marek Majeský, Michal Dlouhý, Roman Luknár, Pavel
Nový, Michal Kubovčík, Alice Bendová a další.

MIMOŘÁDNÉ PROMÍTÁNÍ O PRÁZDNINÁCH
Pondělí 10. 3. již ve 14:00 hodin
ŠMOULOVÉ 2 USA, animovaný/rodinný, české znění, 105 minut,
vstupné: 70 Kč
Pokračování rodinné komedie.
----------------------------------------------------------------------------------------------Pondělí 10. 3. v 16:00 hodin
HOBIT: Šmakova dračí poušť USA/Nový Zéland, české
znění, 161 minut, vstupné: 90 Kč
----------------------------------------------------------------------------------------------Středa 12. 3. v 10:00 hodin PREMIÉRA ANIMOVANÉHO FILMU PRO
DĚTI
VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ (THE NUT JOB) USA/Jižní Korea/Kanada
animovaný, české znění, 86 minut, vstupné: 80Kč, v předprodeji IC
Chrastava 60 Kč
Veverčák Surly a jeho krysí kamarád Buddy mají něco za lubem. Zima
se nezadržitelně blíží a oni přemýšlí, kde ve městě nashromáždí zásoby. Zoufalá doba si žádá zoufalé činy, a proto se společně se svými
kumpány pokusí vykrást obchod s oříšky. Nic ale není tak jednoduché,
jak se jim na první pohled zdálo...
----------------------------------------------------------------------------------------------Středa 12. 3. ve 12:00 hodin
BABOVŘESKY 2 ČR, komedie, 120 minut, vstupné: 120 Kč
Letní komedie Zdeňka Trošky je úsměvným obrázkem ze života v současné vesnici.
----------------------------------------------------------------------------------------------Pátek 14. 3. v 16:00 hodin
LEGO PŘÍBĚH Austrálie/ USA, animovaný / komedie, české znění vstupné: 100 Kč
Příběh filmu, natočeného pomocí počítačové animace podle původního
scénáře, sleduje osudy Emmeta, obyčejné, pravidel dbalé a dokonale
průměrné mini-figurky LEGO, která je omylem považována za nejvýjimečnější osobu, která jediná může zachránit svět.
----------------------------------------------------------------------------------------------Pátek 14. 3. v 18:00 hodin
Liam Neeson, Julianne Moore a Michelle Dockery v americkém
akčním filmu
NON-STOP USA/Francie, české titulky, thriller, 106 minut,
vstupné: 100 Kč
----------------------------------------------------------------------------------------------Pátek 14. 3. ve 20:00 hodin
300: VZESTUP ŘÍŠE (300: Rise of an Empire), USA, české titulky, akční
drama, vstupné: 120 Kč
Pokračování epické ságy podle nového komiksového románu Franka
Millera Xerxes, vyprávěného úchvatným vizuálním stylem úspěšné
série 300, se přesouvá na nové bojiště na moře, kde řecký generál
Themistokles, usilující o sjednocení celého Řecka, vede bitvu, která
zvrátí dosavadní vývoj války. Ve filmu 300: Vzestup říše čelí Themistokles masivní invazi perské armády vedené božským Xerxesem a Artemesií, pomstychtivou velitelkou perského loďstva.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
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Neděle 16. 3. v 16:00 hodin - HRAJEME PRO DĚTI

DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO A SHERMANA - USA, české
znění, animovaná komedie, 92 minuty, vstupné: Dospělí 130 Kč, děti
100 Kč
Pan Peabody je geniální jako Einstein, vtipný jako Oscar Wilde, odvážný jako Indiana Jones, má deduktivní schopnosti Sherlocka Holmese,
styl oblékání Jamese Bonda a kulinářské dovednosti Zdeňka Pohlreicha. Je také světově proslulou celebritou, držitelem Nobelovy ceny,
olympijským vítězem ve skoku a desetiboji. A navíc je pes.
----------------------------------------------------------------------------------------------Neděle 16. 3. v 18:00 hodin
ZIMNÍ PŘÍBĚH (Winter's Tale), USA, fantasy/drama, české titulky, 118
minut, vstupné: 90 Kč
V mýtickém prostředí New York City se více než jedno století odehrává
příběh filmu „Winter's Tale" plný zázraků, neblahých osudů a odvěkého
konfliktu dobra a zla.
PONDĚLÍ PRO NÁROČNÉHO DIVÁKA
Pondělí 17. 3. v 18:00 hodin
TRABANTEM AŽ NA KONEC SVĚTA ČR, dokument/cestopisný, 90
minut, vstupné: 80 Kč
Danu Přibáňovi a jeho partě nestačilo, že dokázali nemožné a přejeli
trabantem Afriku a se svým nezávislým filmem zválcovali renomované
filmaře. Vypravili se napříč Jižní Amerikou a rozhodli se o tom natočit
další film.
----------------------------------------------------------------------------------------------Pondělí 17. 3. ve 20:00 hodin
Film získal po svém uvedení v soutěži na festivalu v Cannes 2013
celou řadu ocenění na festivalech v Sitges, Stockholmu, Strasburgu,
Haifě a získal také tři hlavní holandské filmové ceny za nejlepší film,
režii a herečku v hlavní roli.
BORGMAN Nizozemí,české titulky, černá komedie, 113 minut, mládeži
nepřístupno, vstupné: 90Kč
Černá komedie o nezvaných hostech…
Pátek 21. 3. v 18:00 hodin
ROBOCOP USA, akční, české titulky, 121 minuta, vstupné: 100 Kč
Joel Kinnaman, Samuel L. Jackson, Gary Oldman, Abbie Cornish, Jay
Baruchel a Michael Keaton v hlavních rolích amerického krimi thrilleru.
----------------------------------------------------------------------------------------------Pátek 21. 3. ve 20:00 hodin
GRANDHOTEL BUDAPEŠŤ (The Grand Budapest Hotel), Velká Británie/
Německo, komedie, české titulky, 113 minut, vstupné: 110 Kč
Grandhotel Budapešť nabízí šestihvězdičkovou zábavu, která žánrově
plynule přechází mezi akční komedií, dramatem, romancí, detektivkou i
groteskou, to vše v odzbrojujícím tempu, které pomáhají udržovat jak
režisérovi oblíbení herci (Bill Murray, Jason Schwartzman, Adrien Brody), tak i hvězdní „nováčci“ (Jude Law, Ralph Fiennes, Saoirse Ronan,
Willem Dafoe a mnozí další). Přidejte k tomu bezbřehou režisérovu
invenci, díky níž si ani na chvíli nemůžete být jistí, co vás v další vteřině
čeká, a vyjde vám, že opominout tenhle originální a zábavný film by
byla přímo grandiózní chyba.
----------------------------------------------------------------------------------------------Neděle 23. 3. v 16:00 hodin HRAJEME PRO DĚTI
VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ (THE NUT JOB) USA/Jižní Korea/Kanada
animovaný, české znění, 86 minut, vstupné: 80Kč, v předprodeji IC
Chrastava 60 Kč
Veverčák Surly a jeho krysí kamarád Buddy mají něco za lubem. Zima
se nezadržitelně blíží a oni přemýšlí, kde ve městě nashromáždí zásoby. Zoufalá doba si žádá zoufalé činy, a proto se společně se svými
kumpány pokusí vykrást obchod s oříšky. Nic ale není tak jednoduché,
jak se jim na první pohled zdálo...
----------------------------------------------------------------------------------------------Neděle 23. 3. v 18:00 hodin
KOLEJE OSUDU (Railway Man), USA, české titulky, životopisné drama
116 minut, vstupné: 100 Kč
Colin Firth a Nicole Kidman jsou v kulisách elegantních šedesátých let

párem snů. Do idyly ale brutálně vtrhne válečné trauma a stupňující se
touha po pomstě. Může ale krvavá pomsta, která je více než pochopitelná, přinést konečně klid? Sílu a emoce příběhu podtrhuje fakt, že
vznikl na základě autobiografické knihy Koleje osudu ( The Railway
man).
----------------------------------------------------------------------------------------------Neděle 23. 3. ve 20:00 hodin
VAMPÝRSKÁ AKADEMIE (VAMPIRE ACADEMY) USA, fantasy/akční,
české titulky, 105 minut, vstupné: 100 Kč, v předprodeji IC 80 Kč
Rose Hathawayová je dhampýrka, napůl člověk a napůl vampýr.
Dhampýři jsou zároveň strážci Morojů, což jsou klidní a smrtelní vampýři, kteří žijí diskrétně v našem světě. Posláním dhampýrů je chránit
Moroje před krvežíznivými vampýry - Strigoji. Dhampýrka Rose se svojí
kamarádkou, morojskou princeznou Lissou, prožívají různá dobrodružství. Zkoušejí sílu jejich přátelství, trpí a ztrácí milované lidi. Tenhle film
vypráví jejich příběh…
----------------------------------------------------------------------------------------------Pátek 28. 3 . v 18:00 hodin
KRÁSKA A ZVÍŘE (Beauty and the Beast), Francie, romantický, české
znění, 112 minut, vstupné: 100 Kč, v předprodeji IC 80 Kč
Podíváme se do roku 1720, kdy po ztroskotání lodi přijde obchodník
zcela o vše. Se svými přeživšími šesti dětmi, mimo jiné s nejmladší
dcerou Kráskou, putují přírodou a podnikají namáhavou cestu. Při putování obchodník narazí na kouzelné místo Zvířete, které ho odsoudí k
smrti za krádež růže. Pocit zodpovědnosti za strašlivý osud, který
spojuje celou rodinu nakonec rozhodne, že se Kráska obětuje místo
svého otce a odejde s ním na jeho zámek.
----------------------------------------------------------------------------------------------Pátek 28. 3. ve 20:00 hodin
Judi Dench a Steve Coogan v titulních rolích filmu
PHILOMENA Velká Británie/USA/Francie, pravdivý příběh, české titulky
98 minut, vstupné: 100Kč
Silný příběh o hledání ztraceného syna...
----------------------------------------------------------------------------------------------Neděle 30. 3. v 18:00 hodin
POMPEJE USA/Německo, české znění, dobrodružný, 102 minuty,
vstupné: 100 Kč
Velkolepá katastrofická podívaná, která spojuje zkázu kvetoucího
antického města s akčním a milostným příběhem. „Titanic na souši“,
tak se hovoří o novém filmu Pompeje.
----------------------------------------------------------------------------------------------Neděle 30. 3. ve 20:00 hodin
NEED FOR SPEED USA, akční, české titulky, 130 minut,
vstupné: 100 Kč
Nadupaný film podle herní legendy.
----------------------------------------------------------------------------------------------Pondělí 31. 3. v 18:00 hodin
VŠECHNY MOJE DĚTI SR/ČR, dokumentární, 90 minut, slovensky,
vstupné: 100 Kč
Ústřední postavou filmu je charismatický farář Marián Kuffa. Divák ho
ve filmu vidí spíše ve špinavých montérkách a sleduje drama mise do
prostředí bídy a beznaděje v zapomenutých romských osadách.
----------------------------------------------------------------------------------------------Pondělí 31. 3. ve 19:30 hodin PROJEKT 100
2001: VESMÍRNÁ ODYSEA Velká Británie/USA, sci-fi/dobrodružný,
české titulky, 149 minut
Filosofická filmová opera. Evoluce a smysl existence lidstva v několika
epochách, během kterých je člověk konfrontován se zlověstným a mlčícím symbolem mimozemského života. Science-fiction film, po kterém
už filmové sci-fi nikdy nebylo jako dříve, a souběžně napsaný stejnojmenný science-fiction román, po němž se sci-fi literatura navždycky
změnila. Jeden z největších mýtů filmové historie a společné mistrovské dílo dvou osobností svých oborů režiséra Stanleyho Kubricka a
spisovatele Arthura C. Clarka. Neopakovatelná cesta za hranice lidské
zkušenosti, za hranice prostoru a času…
Vstupné: 90Kč
Připravujeme:
Fair Play, 10 pravidel, Zvonilka a piráti, NOE

Rezervace vstupenek na http://evstupenka.cz
Prodej vstupenek probíhá také v budově kina před představením!
-----------------------Aktuální program kina najdete též na www.chrastava.cz v okénku „kultura”
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SOKOLÍČCI na výletě aneb "Po stopách Chrastavských šlápot"
Aby letošní podivná zima nepřipadala našim dětem tak dlouhá a abychom využili krásné téměř jarní počasí, rozhodli jsme se uspořádat v
sobotu 8. 2. 2014 pro náš oddíl nejmladšího žactva ze Sokola Chrastava výlet. Inspirovat jsme se nechali tradičním chrastavským
pochodem, jehož letošní ročník byl tak napodoben nejen sedmikilometrovou trasou, ale i hojnou účastí statečných dětí a nádherným
počasím.
Naše cesta byla plná úkolů, pokladů, hádanek a písniček a všichni jsme si společný výlet báječně užili. Odměnou pro nás cvičitelky byly
rozesmáté tváře dětí, odměnou pro děti byl diplom a čokoládová kytička.
Poděkování patří panu Janu Horáčkovi z Klubu českých turistů, který pro děti zajistil diplomy s logem Chrastavských šlápot. Omluva patří
maminkám za zablácené boty, nohavice a rukavice. Zkrátka divná zima a blátivé šlápoty.
A dětem? Výletu „nazdar“! Už teď se těšíme na další společnou akci...dočkáme se snad sáňkování?
Za oddíl nejmladšího žactva cvičitelky Zdeňka Močárková, Míla Houdová a Šárka Marková

Zprávy z kolové – leden a únor 2014
Muži ELITE
Nová sezóna začala pro naše muže 26. ledna 2014, kdy se konalo v
Přerově 1. kolo I. ligy. Za účasti sedmi mužstev skončila naše
dvojice Brodský Tomáš – Fadrhonc Daniel na 4. místě, což je určitě
dobré umístění pro další kolo, které proběhne 24. května 2014 u
nás v Chrastavě.
Týden na to, tedy 1. února 2014, odehrály naše dvě dvojice Český

pohár mužů, a to semifinále skupiny „A“ v Liberci, kde za účasti
deseti mužstev obsadila dvojice Matuškovič Pavel – Hodaň Dalibor
8. místo a druhá dvojice ve složení Brodský Tomáš – Fadrhonc
Daniel odehrála semifinále skupiny „B“ ve Svitávce, kde za účasti
stejného počtu mužstev, a hlavně závodníků i z Extraligy, obsadila
7. místo. Tímto umístěním jsme však do finále Českého poháru
nepostoupili a to je pro nás výzva pro další kola.

15
JUNIOŘI
Dne 8. února 2014 proběhlo v chrastavské tělocvičně za účasti TV
RTM a TV Chrastava Mistrovství České republiky kvalifikace „A“
Juniorů v kolové, kterého se zúčastnili závodníci jenom z Čech,
neboť skupina „B“ se odehrává na Moravě. Z celkem šesti
zúčastněných mužstev naše dvojice Hradecký Ondřej – Packa
Dominik zvítězila, obsadila 1. místo a druhá dvojice Dušek Pavel –
Horna Jiří získala 3. místo. Další náš Junior Judytka Jakub
nastoupil ve smíšené dvojici s hráčem z nově založeného klubu SK
Chodsko Rájkem Davidem a spolu obsadili 5. místo. Dalšími
účastníky byli závodníci z Lokomotivy Liberec (6. místo) a Start
Plzeň (5. místo). Turnaj se vydařil, pro naše závodníky to byl velmi
úspěšný začátek. Všem Juniorům blahopřeji, chválím je a všichni
přejeme úspěch do dalších bojů.
Pro naše příznivce na oba záznamy z natáčení TV je možné se
podívat na http://www.tvrtm.cz/zpravy-ivysilani-5317.html a na
www.chrastava.cz .
ŽÁCI
Žáci se též činili, v sobotu 15. února 2014 se zúčastnili 6. kola
Českého poháru žáků v Praze na Pankráci, kde za účasti jedenácti
mužstev si dvojice Dušek Pavel – Packa Dominik vybojovala velmi
pěkné 3. místo a druhá dvojice Judytka Jakub – Horna Jiří obsadila
taky dobré 7. místo. A protože naše dvojice čekají ještě další kola
Českého poháru, přejeme jim hodně úspěchů do dalších bojů.

Závěrem přeji hodně úspěchů a vytrvalosti
závodníkům ve všech dalších soutěžích.
Chrastava 22. 2. 2014

všem našim

Celler Ladislav, vedoucí oddílu

Sportovec tělem i duší oslaví významné životní jubileum
Oznamujeme všem – 9. 3. 2014 oslaví velké životní jubileum 75 let sportovec – kuželkář FRANTIŠEK DOSTÁL. Členem oddílu kuželek
je již více než 45 let a za toto období jsme ho poznali jako aktivního hráče, spolehlivého kamaráda, trenéra mládeže, přísného rozhodčího,
obávaného pokladníka, mašinfíru, kvalitního údržbáře, pedanta, babetystu,
nebezpečného domácího kutila, zapáleného turistu, „kyselinu“ přes dobré jídlo i červené
víno, prostě nositele dalších ještě nevyjmenovaných duhů a neduhů. Tak tedy Fando –
kamaráde zvaný DODO, touto cestou Ti chceme poděkovat za dosavadní skutečně
aktivní činnost v oddíle kuželek. Upřímně Ti přejeme do dalších let ještě hodně
poražených kuželek, hlavně pak zdravíčko a veselou mysl.
Za členy oddílu kuželek Spartaku Chrastava
František Vokoun
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Vyhlášení ankety SPORTOVEC CHRASTAVY 2013 / 2014 v novém "kabátě"
!!! VÝZVA SPORTOVCŮM !!!
Vážení sportovní přátelé, vzhledem k tomu, že připravujeme slavnostní večer, kdy vyhlásíme a oceníme naše nejlepší sportovce, ve
zcela novém „kabátě“, mění se i propozice k nominaci.
Termín odevzdání nominací je do 30. června 2014
Kdo se může nominovat – všichni kdo sportují v:
- chrastavských oddílech a klubech,
- Základních a Mateřských školách,
- Sbor dobrovolných hasičů
- sportují jinde, ale mají trvalé bydliště v Chrastavě
- jednotlivci i kolektivy
Přihlášky k nominaci najdete na www.chrastava.cz (sport – formuláře)
Nominaci můžete odevzdat
1.
v kanceláři Společenského klubu Turpišova ul. (1. patro kina)
2.
na sekretariát Městského úřadu, nám. 1. máje 1
3.
elektronicky: sklub@chrastava.cz; podatelna@chrastava.cz
Zita Václavíková, místostarostka

Dětský vzdor a výchova batolat
Rodinné centrum Domeček navštěvuje pravidelně necelá stovka
především maminek a dětí. V rámci pravidelných setkání také hledají
odpovědi na otázky týkající se každodenních situací ve výchově dětí. Právě
proto zařazujeme do našeho programu i přednášky, které mohou některé
výchovné otázky zodpovědět.
Poslední lednový večer přednášel na téma Dětský vzdor a výchova batolat
Mgr. Evald Rucký s manželkou. Téma zaujalo dvacítku rodičů a prarodičů.
Druhou část večera vyplnila živá diskuse a řada konkrétních otázek a
odpovědí.

Víkendovka klubů PodVodou a Vagón
v Jítravě
Druhý únorový víkend vyrazily volnočasové kluby pro děti a mládež na
společný výjezd do Jítravy u Rynoltic. Zúčastnilo se deset dětí a mládežníků
z chrastavských klubů PodVodou, deset z Hrádku nad Nisou, kde rok a půl
provozujeme volnočasový klub Vagón (za přípravu a vedení tohoto klubu
jsme za rok 2013 obdrželi cenu starosty města Hrádku), jeden kamarád z
města Sázavy a pět vedoucích. Užili jsme si společný airsoft, hry uvnitř i
venkovní noční hru. Společně jsme se také dívali na film „Mezi řádky“
natočený podle skutečných událostí a objevovali, že „je lepší být spolu, než
proti sobě“. Bezva bylo, jak ze všech dětí velice rychle vznikla jedna velká
parta. Už se těšíme na další společnou akci o jarních prázdninách.

SRDEČNĚ ZVEME ...........................................
MAŠKARNÍ PLES pro DĚTI
- neděle 2. 3. v 16.00 h v hale TJ Spartak
Chrastava
PLES SENIORŮ
- sobota 22. 3. v 17.00 h v sále CVA, Turpišova ulice
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Klub Evergreen
pro seniory vás zve
na společné vycházky
Jedná se o severskou chůzi s hůlkami,
tzv. Nordic Walking. Cílem není podávat
chodecké výkony, ale být spolu v partě s
ostatními a příjemně strávit dopolední
čas. Vycházky do okolí Chrastavy jsou
každou středu v 10h od Centra dobrého
času Bétel v Bezručově ulici 503 (hůlky
můžeme zapůjčit). Délka vycházky bude
cca 2 hod.
Informace u manželů Vokálových,
tel. 725 544 243, 728 977 973.

Burza oblečení a dalších drobných
věcí v Domečku
otevřeno (na zazvonění):
Po, Čt 12.00 až 16.00 h.
Út, Stř, Pá 12.00 až 17.00 h
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.
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Dámský klub se sešel k výrobě šperků
Páteční 21. únor patřil opět členkám a nečlenkám Dámského klubu.
Tentokrát se dámy sešly v klubu Trojlístek a zabývaly se výrobou šperků. Pod
odborným vedením Jany Eichlerové vznikala díla různých barevných
kombinací, ze kterých měly autorky jistě radost. Věříme, že je činnost těšila a
my se budeme těšit zase příště na další setkání.
Ivana Loučková

Hasiči radíobčanům – pořiďte si pro svoji bezpečnost domácídetektor nebezpečných plynů
Hasiči v posledních letech zaznamenávají stoupající počet zranění, poškození majetku nebo úmrtí z důvodu úniku nebezpečného plynu.
Také počet domácností používajících k vytápění, ohřevu vody nebo vaření zemní plyn nebo propan-butan stále roste.
Domácí detektor úniku plynu by měla mít pro vlastní bezpečnost každá domácnost, kde se nachází plynový ohřívač, vařič, nebo jiný
přístroj, který je poháněn plynem, případně místa, kde jsou skladovány tlakové lahve s plynem. Detektor plynu dokáže včas odhalit
případné nahromadění hořlavých, výbušných či toxických plynů, protože reaguje už při koncentracích, které ještě nejsou zdraví
nebezpečné. Na přítomnost plynu upozorní zvukovou a světelnou signalizací. Některé detektory také na digitálním displeji zobrazí
koncentraci v dané místnosti.
Nejčastější nebezpečné plyny v domácnosti
Metan – hlavní složka zemního plynu / hořlavý a výbušný - lehčí než vzduch, hromadí se pod stropem
Propan-butan – hořlavý a výbušný - težší než vzduch, klesá k podlaze
Oxid uhelnatý – vzniká při nedokonalém hoření a spalování / hořlavý, výbušný a smrtelně jedovatý, není ani cítit, ani vidět
·
je mírně lehčí než vzduch, stoupá ke stropu
Kam umístit detektor
Detektory instalujeme do místností, kde hrozí únik plynu. Nejčastěji jsou to kuchyně, kotelny nebo místnosti, kde je například plynový
ohřívač vody (tzv. „karma“). Místo instalace volíme podle toho, jestli
chceme odhalit únik lehkého plynu stoupajícího ke stropu, nebo těžkého,
který se drží u podlahy. Vhodné umístění konkrétního detektoru by mělo být
popsáno v návodu použití výrobku. Poplašným signálům se vyhneme právě
správným umístěním a dostatečnou vzdáleností od spotřebiče.
Konkrétních modelů domácích detektorů úniku plynu je celá řada. Detekují
různé plyny, nejčastěji propan-butan, zemní plyn, ropné látky a etylen. Na trhu
je také dostatečný výběr detektorů plynu, které lze zapojit do běžné zásuvky s
napájením 220V.
Jak se zachovat při úniku plynu
Když víme, odkud plyn uniká, okamžitě uzavřeme hlavní uzávěr plynu.
Místnost se snažíme vyvětrat otevřením oken a dveří. Poté místo
urychleně opustíme. Nezapomeneme varovat sousedy v domě a událost
oznámíme na tísňovou linku 150 nebo 112. Zamezíme používání
otevřeného ohně nebo jiného možného iniciátoru výbuchu (např. vypínače,
elektronické přístroje, spotřebiče).
Pokud dojde k nadýchání nebezpečného plynu, vyneseme postiženou
osobu na čerstvý vzduch, udržujeme ji v klidu a teple a sledujeme dýchání a
stav vědomí. Při zástavě dechu okamžitě zahájíme umělé dýchání. Vždy
zavoláme lékaře prostřednictvím tísňové linky 155 nebo 112, i když se
postižená osoba subjektivně cítí dobře.
Pro snížení pravděpodobnosti vzniku nežádoucí události v souvislosti s
provozem plynových zařízení je duležité provádět jejich pravidelné revize a
kontroly.
Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková, koordinátor preventivně výchovné
činnosti HZS Libereckého kraje
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Firma EKONA informuje – čištění domovních odpadních vod
Každý z nás denně vyprodukuje přibližně 100-150 litrů splaškové vody. Je to především voda z WC, mytí a koupání, praní, úklidu
domácnosti, umývání nádobí a vaření. Pokud žijeme v objektu, který je napojen na obecní kanalizaci, postará se o vyčištění této vody
obecní čistírna odpadních vod. Zaplatíme obci stočné a věc je vyřešena. Ovšem v místech, kde není vybudována kanalizace, vyvstává
tradiční problém: Kam s ní? Zde se o likvidaci odpadních vod musí postarat sami majitelé objektů, ať již určených k trvalému nebo
rekreačnímu bydlení.
Z hlediska způsobu nakládání s odpadní vodou existují dvě základní možnosti:
1) odpadní vodu jímat (a poté nechat vyvážet fekálním vozem),
2) odpadní vodu čistit (a poté jí odvést do vodoteče nebo zasakovat podle možností)
K jímání odpadních vod slouží jímka na vyvážení (žumpa). Je to bezodtoková vodotěsná nádrž, která splaškovou vodu nečistí, ale pouze
shromažďuje. Z jímky se pak odpadní voda fekálním vozem vyváží do nejbližší čistírny odpadních vod.
Firma EKONA nabízí kvalitní plastové žumpy řady CZ a CZP v široké škále objemů a pro všechny možnosti stavebního osazení.
Druhou možností je zřízení domovní čistírny odpadních vod. Existují dvě základní technologie čištění odpadních vod. První z nich
reprezentuje aktivační domovní čistička odpadních vod, která pracuje na principu jemnobublinného provzdušňování aktivovaného kalu.
Jedná se o vodotěsnou nádrž vybavenou technologií (dmychadlo, čerpadlo, provzdušňovací zařízení), která se osazuje do terénu.
Příkladem takové moderní čistírny je typ EKONA řady D s certifikátem CE.
Vyčištěnou vodu je možné odvést do vodoteče (potok, řeka), případně pokud není vodoteč k dispozici tuto vodu zasakovat vhodným
způsobem. Účinnost čištění se pohybuje v praxi mezi 90 95%.
Druhý možný způsob čištění je vícestupňová čistička odpadních vod typu Septik + Zemní filtr
Ta se skládá z tří- nebo čtyřkomorového septiku (vodotěsná nádrž s přepážkami) a z dočišťovacího stupně například pískového filtru
(zpravidla plastová nepropustná vana s nátokovou a odtokovou drenáží, vyplněná praným pískem ten funguje jako nosič biomasy). V praxi
dosahuje účinnosti kolem 90%. Výrazně účinnější je zemní filtr EKO-CINIS®, který splní i podmínky pro vypouštění “do vsaku“ .
Na trhu lze najít celou řadu zařízení, která nesou název domovní čistírna odpadních vod. Laik se těžko může vyznat v rozdílech mezi nimi a
posoudit jejich vhodnost pro svoji konkrétní situaci. Někdy jsou nabízeny výrobky za velmi atraktivní ceny, jejich užitná hodnota ovšem bývá
nízká. Proto je vhodné již v přípravné fázi kontaktovat odborného projektanta, který posoudí, jaký způsob čištění se pro danou situaci hodí a
který typ čistírny vybrat.
Rozsah tohoto článku má sloužit pro základní informaci problematiky čištění domovních odpadních vod. Pokud budete mít zájem poradit s
vaší konkrétní situací, obraťte se s důvěrou na naše odborníky. Kontakt najdete na www.ekona.cz.

Co chystáme
v oddílu
Perseus?
Překvapení.
Po dohodě s městem
Chrastava, které zajistilo
materiál a díky zručnému
panu Jaroslavu Novákovi,
připravujeme překvapení.
Doufáme, že tím přispějeme
malou měrou ke zkrášlení
našeho pěkného města a
zatraktivnění okolí naší
klubovny. Zvídaví zájemci
mohou v jarních měsících
sledovat nejbližší okolí naší
klubovny (domeček, kde
sídlila Městská policie
Chrastava).
Robert Kopecký,
TO Perseus
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inzerce soukromé i komercní inzeráty

Soukromá řádková inzerce
PRONAJMU BYT 2+1, 54 m2 v
Chrastavě, Střelecký vrch, v nejnovější
zástavbě, 2.patro, s výtahem a lodžií,
nová okna a kuchyňská linka. 8.200,--Kč
měsíčně vč. záloh na služby.
Tel.: 777 339 283
-----------------------------------------------------Advokátní kancelář Mgr. Radka Šimonky změnila od 1. 2. 2014 úřední hodiny
pro veřejnost tak, že nyní je otevřeno
každou středu pod 16 - 17,30 hod,
neujedná-li se jinak. Je možno se
domluvit na jiném vhodném termínu na
tel. č. 485 143 671.
-----------------------------------------------------DARUJEME, pouze do dobrých rukou,
Rhodéského ridgebacka (7 letá fenka),
velmi hodná, vhodná k dětem, od
narození vyrůstala s dětmi. Zájemci
mohou kontaktovat tel. č. 776 701 344
nebo 776 016 060.

Soukromá řádková inzerce

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek – firma Dráb – oznamuje svým zákazníkům,
že opět prodává slepičky snáškových plemen Lohmann hnědý,Tetra hnědá
a dominant žíhaný, černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý. Stáří: 15-20 týdnů.
Cena 149 -185,- Kč/ ks dle stáří.
Neprodáváme malé kuřice, ale téměř dospělé slepičky pouze z našeho chovu!
------------------------------------------------------------------------------------------Prodej se uskuteční:

V neděli 23. března 2014
Chrastava – na náměstí u jízdních kol – 13.00 hod.
……………………………………………….
Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek – cena 20 - 30 Kč/ks
Případné bližší informace : Po - Pá 9.00 – 16.00 hod ,
tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840

I zde může být příště Vaše reklama či inzerát.
Více informací na tel.: 485 143 348.
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reklamní štíty / infosystémy / bannery
vizualizace / letáky / brožury / vizitky
potisk reklamních předmětů / knihy
velkoplošný digitální tisk / polep aut
Vítkovská 468 - CHRASTAVA
tel.: 603 260 778 www.recodesign.cz

vše od vizitky po bilboard...

PŘIPOJENÍ K INTERNETU
optické i bezdrátové / rychlosti 2 - 100 Mbit

25 let

termokamera
vytýčování inž. sítí
hledání poruch na kabelech
revize hromo a elektro
energetika staveb / elektroenergetika
pronájem plošin

tel.: 777 337 994
elektronova@volny.cz

DODÁ VKY HW i SW
internet / telefon / počítače

23

Starmilství či ekonomický přístup?

Nitranská 418 (naproti Babylonu) - 460 01 Liberec
tel.: 482 712932, 482 712 925
e-mail: info@ekona.cz, ekona@ekona.cz

Loni celý rok mi chodily, ale zejména před Vánoci, nabídky
elektronických knih, tzv. eBook, e-knih. Např. mě zaujala
zajímavá kniha Jana Bauera: „Bílá místa našich dějin“.
V tištěné podobě stojí 269,-Kč, v elektronické 149,-Kč.
Tu tištěnou po jejím přečtení mohu půjčit, darovat či – pokud
jsem se choval ohleduplně – prodat klidně i za oněch 149,-Kč.
Zatímco e-knihu nesmím ani půjčit, ani darovat, natož prodat.
A zde jsem u jádra pudla: odpovídá cena e-knihy jejímu užívání?
Když koupím tištěnou knihu, nabývám majetek, a autorské právo
spisovatele je zde jednou provždy vyřešeno zahrnutím v prodejní
ceně.
E-kniha (eBook) je digitální soubor obsahující literární dílo
apod., který má speciální formát odpovídající podmínkám softwaru určeného ke čtení na počítači (např. Kindle). Kupující
nabývá koupí pouze a jen nevýhradní právo, spočívající v nabytí
oprávnění užívat e-knihu – v podstatě v právu si ji třeba i
opakovaně přečíst. Tečka. Vůbec není řešeno, zda je prodejce
povinen např. i po 20 letech toto právo „aktualizovat“ tak, aby byla
čitelná i na v té době funkčním software, když každý běžný
uživatel počítače ví, že soubory vytvořené v programech starých
10–15 let dnes ani neotevře…
Knihu vázanou, papírovou, si přečtu i po padesáti letech, jen
možná již s brýlemi !
Shrnu-li to – e-knihu si za daných podmínek nekoupím – ani
náhodou.
Musela by stát méně než 10% její tištěné podoby, jinak je to
zjevně naprosto nehospodárné (pokud neporuším zákon) !
Doufám, že se nad tím jak spisovatelé, nakladatelství, tak naši
zákonodárci zamyslí.
Čtenáři přece nejsou hlupáci.
Radek Šimonka

Prodej bytů
INFORMACE
podá a žádosti vydává
MěÚ Chrastava
náměstí 1. máje 1
Chrastava
odbor rozvoje, dotací
a správy majetku,
paní Mlynářová
telefon: 482 363 822
nebo mobil: 776 363 512,
e-mail:
mlynarova@chrastava.cz
(po telefonické dohodě lze
sjednat prohlídku bytu)
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fotogalerie

významné události

Akce pro ZŠ „Ten trapas nepřežiju”
s Míšou Dolinovou – 19. 2. 2014

9. ples města Chrastavy – 14. 2. 2014
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