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Ode�ly legendy � Josef Mácha a Zdenìk �ulc

RTN - Terminál a nezapomenutelná dotace z EU

V rozmezí několika dnů odešli z tohoto
světa pánové Josef Mácha a Zdeněk Šulc.
Jeden z nich rok po svých 90-tých
narozeninách, druhý rok před nimi. Oba dva
se stali již za svého bohatého života
opravdovými legendami.

Pan proslul jako cvičitel a
obnovitel Sokola v Chrastavě. Doslova do
svých posledních dní byl v čele Sokola nejen
na chrastavské úrovni, ale i na úrovni celé

Sokolské župy Ještědské. Pan Josef Mácha
v roce 2002 obdržel tehdejší nejvyšší
vyznamenání města Chrastava a vstoupil
do „Síně slávy“.

Pan , ochotnický herec a
zpěvák několika populárních kapel, v aktiv-
ním důchodu proslul především jako prů-
vodce domu Josefa Führicha, kde pracoval
téměř do svých posledních dnů. Pan
Zdeněk Šulc obdržel v roce 2008 nejvyšší

vyznamenání města Chrastava „ Osobnost
města Chrastava“.

Odchodem pánů Josefa Máchy a Zdeňka
Šulce utrpěla Chrastava obrovskou a
nenahraditelnou ztrátu.
ČEST JEJICH PAMÁTCE.

V Chrastavě dne 12. března 2014
Za občany města Chrastava

Michael Canov,  starosta
Zita Václavíková,  místostarostka

Josef Mácha

Zdeněk Šulc
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113. veèer se starostou
�

Kovák ètyøi roky poté -
pùjde k zemi

�
Opìrná zeï ve Vítkovské

se doèká opravy
�

14. února bude Mìstský ples
�

Pozvání do S-klubu a kina
�

Mladí stolní tenisté slaví úspìchy
�

Fotogalerie - Chrastavské �lápoty

Josef Mácha Zdenìk �ulc

Deset let bylo usilováno o zajištění finančních prostředků na rekonstrukci
okolí vlakového nádraží, které bylo v zoufalém stavu. Nakonec se podařilo
zajistit vše nezbytné a akce pod názvem RTN – Terminál byla zahájena.
Odborný odhad nákladů celé akce byl 50 mil. Kč bez DPH. Do zadávacího
řízení se v roce 2009 přihlásilo 16 firem (jedna byla pro pozdní přihlášení
vyřazena). Jediným kritériem byla cena. Vyhrála firma Skanska a. s. za
21.465.155 Kč bez DPH. Nikdy předtím jsme takový zájem firem o naši
zakázku a již vůbec ne takové snížení odhadované ceny (na 43%) nezažili.
Financování akce bylo zajištěno takto: z tzv. způsobilých výdajů ve výši
16.906.585,42 Kč činila dotace z Evropské Unie (EU) prostřednictvím
Regionálního operačního programu severovýchod (ROP SV), který úřadují
úředníci Regionální rady severovýchod (ÚRR SV, dále jen „kontrolní
orgán“) 15.638.591,31 Kč. Město Chrastava hradilo zbývající část
uznatelných nákladů, tj. 1.267.994,11 Kč. Doplněk do výše uvedené
celkové ceny bez DPH hradila Severočeská vodárenská společnost a.s., neboť součástí akce
byla i rekonstrukce vodovodů a kanalizace. Kromě výše uvedených nákladů (nad rámec
odhadované ceny 50 mil. bez DPH) se na nebývale organizačně komplikované stavbě finančně
podílel též Liberecký kraj (jako vlastník části křižovatky vedoucí do krajské komunikace
Andělohorská). V průběhu akce kontrolní orgán ROP SV ještě uznal novou VZ na rozšiřující
rekonstrukci. Ta však kontrolním orgánem nyní napadena nebyla. Suma sumárum i s DPH,
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Ze zasedání rady mìsta
dne 27. ledna 2014

uznanou rozšířenou rekonstrukcí, pracemi Libereckého kraje a
stavebními a technickými dozory vyšla akce kompletně na 30 mil.
Kč.

Uchazeči, kteří se přihlásili do výběrového řízení, museli splňovat
řadu podmínek, mj. 5 významných staveb za posledních 5 let,
dopravní stavbu a také museli mít zkušenost alespoň s jednou
stavbou financovanou z fondů EU (které se v naší zemi začaly
využívat nedlouho po sametové revoluci v roce 1989 a každá jen
trochu schopná stavební firma takovouto zkušenost dávno měla).
To proto, že takovéto akce jsou proslulé svojí byrokratičností, kdy
stačí, aby stavební firma učinila cokoli, sebemenší změnu, bez
zdlouhavého schvalujícího byrokratického kolečka na kontrolním
orgánu či třeba jen chybně označila identifikační kód účetního
dokladu či třeba jen pozdě postavila povinný billboard hlásící
podporu EU anebo jen na tomto billboardu učinila propagaci EU v
jiném formátu než bylo nařízeno a dotace by se musela vrátit.
Žádný dodavatel se kvůli této podmínce nijak nedotazoval,
nepodivoval, nikdo nepodal žádnou námitku. Náš požadavek na
zkušenost s fondy EU byl a je v plném souladu se směrnicí
Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES, která výslovně
povolovala a povoluje ve svém článku 48 požadavek na zkušenost
a spolehlivost. Zadávací řízení (včetně požadavku na zkušenost s
fondy EU) pro nás vytvořila Agentura regionálního rozvoje s. r. o.
(ARR), která za Liberecký kraj pro kontrolní orgán celý program
ROP SV zpracovala. Právě proto jsme se také na ARR se žádostí o
vypracování podmínek výběrového řízení obrátili. Zde byla (resp.
jsme si naivně mysleli, že byla) 100% záruka, že bude vše správně,
neboť ARR byla zároveň za Liberecký kraj tvůrcem celého ROPu
(spolu s partnerskými agenturami krajů Pardubického a
Královohradeckého). To je samo o sobě důkazem, že kontrolní
orgán od samého počátku se zadáváním podmínky na zkušenost s
akcí s EU souhlasil v rámci všech akcí, jinak by jí ARR jako
zpracovatel ROPu nikdy nemohl do zadávacích podmínek dávat
(pokud pomineme možnost zločinného spolčení, kdyby ARR
dávalo úmyslně do akcí nezákonný požadavek a po letech by
kontrolní orgán kvůli němu dotaci žádal zpět).

Systém financování akce byl následující: Firma Skanska a. s.
vykonala část prací a my jsme ji je ze svých prostředků (za pomoci
úvěru) zaplatili. Poté jsme požádali kontrolní orgán, aby nám tyto
práce jako část dotace proplatil. Kontrolní orgán provedl kontrolu,
hned při první kontrole v roce 2010 zkontroloval celé zadávací
řízení včetně požadavku na zkušenost s fondy EU, rozhodl, že je
vše správně, a peníze ze svého účtu převedl na účet města
Chrastava. V dalších kontrolách v letech 2010 a 2011 opět
rozhodnul, že je vše (od počátku včetně podmínky na zkušenost s
fondy EU ) správně, a opět nám převedl peníze ze svého účtu na
náš účet, pouze nám při poslední kontrole neuznal 2 haléře.

Firma Skanska zaslouží mimořádnou pochvalu za to, jak se s akcí
vypořádala přes ničivou povodeň 7. srpna 2010, která stavbu
zasáhla takřka v epicentru. Vše bylo hotovo tak, jak mělo být,
jakoby žádná povodeň nebyla, a v roce 2011 byla hotová stavba
slavnostně předána do provozu.

Někdy v roce 2012 nebo 2013vydalo Ministerstvo financí (platební
a certifikační orgán) doporučení, kde upozornilo na nejnovější
nálezy z auditů Evropské komise (EK). V jednom z nálezů je
uvedeno, že u veřejné zakázky (VZ) na stavební práce (na rozdíl od
VZ na správce stavby) je nutno požadavek na zkušenost s fondy
EU považovat za chybu. A nastal blázinec. Kontrolní orgán ve stylu
„papežštější než papež“ udělal z chyby diskriminaci a začal sahat
do dávno uzavřené minulosti. Zcela bez ohledu na to, že nám sám
opakovaně předmětný požadavek schválil, nás obvinil, že jsme se
dopustili diskriminace a porušili rozpočtovou kázeň tím, že on sám
nám po kontrolách proplatil dotaci za práce, které jsme my předtím
ze svého zaplatili firmě Skanska. Dali jsme proti tomuto obvinění 57
námitek, které však stejný úředník, který nás z porušení kázně
obvinil, zamítnul. Dne 11. února 2014 vydal kontrolní orgán

platební výměr na vrácení 15.638.592 Kč se splatností 30 dnů.
Vzhledem k tomu, že by automaticky následoval platební výměr za
penále ve stejné výši, zněl rozsudek smrti nad naším městem
31.277.184 Kč.

Samotné odůvodnění platebního výměru je ovšem pikantní:

Naše parafráze: Mohl jste to udělat, takže jste to udělal….mohl jste
ukrást rohlík, takže jste ho ukradl.

A dále:

Naše pozn. a parafráze: Takže jsme se dopustili diskriminace tím,
že jsme do výběrového řízení nevzali zoufalce, kterého bychom
stejně nevybrali. Mne taky diskriminovali tím, že mne nevzali do
kvalifikace na Zimní olympijské hry v Soči ve snowboardcrossu.

Dne 3. března 2014 vyhověl naší žádosti o prominutí vrácení
dotace a penále na svém 46. zasedání pod bodem 46-18b/2014
Výbor regionální rady (VRR) tak, že nám z důvodů hodných
zvláštního zřetele penále prominul ve 100% výši, tj. v hodnotě
15.638.591,91 Kč a vrácení dotace ve výši 95 %, tj. 14.856.662,40
Kč. Zůstala nám povinnost uhradit dotaci ve výši 5 %, tj. 781.929,60
Kč, což jsme již učinili. Děkujeme tímto všem členům VRR, kteří v
rámci svých kompetencí činili, co mohli, a o toto snížení se zasadili.

Z finančního hlediska jsme z toho téměř venku. Z více než 31 mil.
dosáhnout snížení na čtyřicetinu, by se dalo vykládat pomalu jako
vítězství. Jenže, nejen že i ten zbývající ¾ milión jsou pro nás
nemalé peníze, ale především z hlediska rozsudku platebního
výměru jsme stále vinni, jsme stále těmi zločinci, kteří se pokusili
okrást EU o téměř 16 milionů Kč. Jenom jsme dostali milost. A to
prostě není pravda, my nejsme vinni, my jsme se ničím neprovinili,
my jsme jen použili oprávnění, které nám zákon a dokonce
směrnice Evropského parlamentu a Rady dala. Využili jsme
oprávnění, které nám kontrolní orgán opakovaně schválil. A teprve
když audity Evropské komise (které nám přes naši opakovanou
žádost odmítnul kontrolní orgán ukázat a ani nám nezodpověděl
dotaz, zda je sám vůbec viděl) označily požadavek na zkušenost s
fondy EU za chybu, tak otočil a namísto toho, aby nás bránil, tak nás
hodil přes palubu a obvinil nás z porušení rozpočtové kázně. A
proto se odvoláváme. Odvolací proces asi bude dlouhý, odvolání
připravené k podání má na 60 stran a řešit ho bude odbor 12 na
Ministerstvu financí. Věřím, že máme u odvolání šanci, náš
odvolací materiál je připraven komplexně a velmi kvalitně. A pokud
ne? Pak přichází na řadu soud (Krajský správní, Nejvyšší správní a
v poslední české instanci Ústavní). Nevím, kam až budeme muset
jít, ale nepochybuji, že se nakonec práva dovoláme a budeme
očištěni i kdyby to mělo trvat řadu let.

Mám pocit, že boj za odhalování podvodníků v rozdávání veřejných
zakázek spřáteleným šíbrům se zvrtnul v šikanování těch, kteří nic
neprovedli. Ono již zadání veřejné zakázky dle všech pravidel
platných v době zadání je velmi, opravdu velmi až mimořádně
administrativně náročné, tisíce maličkostí a běda, když některou,
jednu jedinou, příjemce dotace zamešká.

Ale to není zdaleka vše. Naprosto šílenou (a to je ještě velmi slabé
slovo) praxí, kterou prosazuje nadřízený kontrolního orgánu,
kterým je Auditní orgán Ministerstva financí (odbor 52), je měnění
právního názoru ex post. A trestání za něco, co samotný kontrolní
orgán v době původní kontroly považoval za zcela nezávadné.

Rozsudek smrti ve výši 31.277.184 Kč

Justiční vražda za 31.277.184 Kč
nahrazena malou káznicí za 781.930 Kč

Boj za očištění jména Chrastavy začíná

A jak dál v Evropských dotacích?

„Požadavek… být diskriminační…. Tento požadavek tak byl v
rozporu s § 6 zákona o veřejných zakázkách.“

„při jejímž zadávání se dopustil porušení zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, které vliv na výběr
vítězného uchazeče.“

mohl

nemělo
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Zasedání rady mìsta Chrastava dne 10. bøezna 2014

Kronika Chrastavy 1948 aā 1988 na webu mìsta

Pregnantnější pošlapání Ústavního práva na právní jistotu,
legitimní očekávání a předvídatelnost, které zaručuje i právo
Evropské Unie si nelze představit. Tyto šílené praktiky zasáhly již
řadu obcí, zasáhly i kraje (Liberecký kraj dokonce kvůli tomu podal
žalobu na Ministerstvo financí), dle mých informací se proti tomu
postavili jednotně i hejtmani sdružení v Asociaci krajů, hejtman
Libereckého kraje se osobně snaží tuto praktiku zvrátit, leč dosud je
vše marné.A tak jsme ve stavu, kdy žádná sebekvalitnější agentura
specializovaná na zadávací řízení (natož obec sama) nedokáže
zaručit, že zadání veřejné zakázky nebude po letech označeno jako
závadné a nebude nařízeno vrácení dotace za porušení

rozpočtové kázně. A pokud odmítají kontrolní orgány respektovat
Ústavou zaručenou právní jistotu, legitimní očekávání a
předvídatelnost, existuje jediné řešení.Asice, aby kontrolní orgány
v čele s Auditním orgánem Ministerstva financí zadávací řízení pro
obce, kraje a další žadatele o evropské dotace dělaly sami a vybraly
obcím a dalším žadatelům koho chtějí. Nám je jedno, která z firem
schopných kvalitní realizace našich zakázek, bude vybrána. My jen
chceme, aby se naše zakázky opravdu realizovaly a my z toho
nemuseli oscilovat mezi kriminálem a blázincem.

V Chrastavě dne 5. 3. 2014 Ing. Michael Canov, starosta

Znát historii svého města je důležité. Naším cílem je proto zpřístupnit všem zájemcům všechny
klasické ručně psané kroniky (včetně těch psaných německy) Chrastavy uchované ve Státním
okresním archivu (jen kroniku poslední porevoluční máme ve své moci v knihovně). A tak se nám v
první etapě podařilo naskenovat kroniku Chrastavy z let 1948 až 1988. Je přístupná na stránkách
města v sekci (jak jinak) kronika, přímá adresa je
http://www.chrastava.cz/mesto/kronika-48-88.htm .

V Chrastavě dne 21. 3. 2014 Michael Canov – starosta

o okénko starosty mesta Chrastavy

r informace z radnice z radnice

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

v návaznosti na své usnesení 2014/03/I ze dne 17. 2. 2014 návrh smlouvy o nájmu nebytových prostor čj. N/9/2014 v budově čp. 709,
Střelecký Vrch, k. ú. Chrastava I, kterou uzavře město Chrastava a pan Pavel Neuber a pověřila starostu jejím podpisem

- s c h v á l i l a
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-   v z a l a   n a   v ě d o m í

-  v z a l a   n a   v ě d o m í

zřízení věcného břemene na pozemku par.č. 723v k. ú. Andělská
Hora u Chrastavy ve prospěch manželů Lukáše a Heleny
Svobodových, jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a
provozování stavby „Vodovodní přípojka pro RD na pozemku
st.par.č. 93v k. ú.Andělská Hora u Chrastavy“ vč. návrhu smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj. SBS/3/2014

v návaznosti na své usnesení 2013/09/II/3ze dne 18. 6. 2013návrh
smlouvy o zřízení věcného břemene, čj. VB/2/2014, ve prospěch
společnosti RWE GasNet, s. r. o., jímž dojde k zajištění strpění
umístění, zřízení a provozování plynárenského zařízení „NTL
plynovodní přípojka pro č.p. 86, ul. Bílokostelecká, Chrastava, číslo
stavby 9900074582“, za cenu ve výši 605,- Kč vč. DPH a náklady
spojené se zřízením věcného břemene

1. hodnocení a zadání akce „Chrastava – oprava komunikací,
sídliště Střelecký Vrch“ na základě Protokolu o posouzení a
hodnocení nabídek, v souladu s § 6 a § 12 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a se
Směrnicí Rady města Chrastava č. 1/2013, o zadávání veřejných
zakázek a přidělila zakázku zhotoviteli: Strabag a. s., Tř. gen.
Svobody 77, 460 14 Liberec XII, IČ 608 38 744
2. návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem: Strabag a. s., Tř. gen.
Svobody 77, 460 14 Liberec XII, IČ 608 38 744 na realizaci akce
„Chrastava – oprava komunikací, sídliště Střelecký Vrch“ a pověřila
starostu jejím podpisem

1. hodnocení a zadání akce „Chrastava – oprava komunikace, ul.
Školní“ na základě Protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, v
souladu s § 6 a § 12 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a se Směrnicí Rady
města Chrastava č. 1/2013, o zadávání veřejných zakázek, a
přidělila zakázku zhotoviteli: Strabag a. s., Tř. gen. Svobody 77,
460 14 Liberec XII, IČ 608 38 744
2. návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem: Strabag a. s., Tř. gen.
Svobody 77, 460 14 Liberec XII, IČ 608 38 744 na realizaci akce
„Chrastava – oprava komunikace, ul. Školní“ a pověřila starostu
jejím podpisem

1. hodnocení a zadání akce „Chrastava – oprava povrchu
komunikace, p.p.č. 1486/1“ na základě Protokolu o posouzení a
hodnocení nabídek, v souladu s § 6 a §12 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a se
Směrnicí Rady města Chrastava č. 1/2013, o zadávání veřejných
zakázek a přidělila zakázku zhotoviteli: SWIETELSKY stavební
s.r.o., Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČ: 48035599

2. návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem: SWIETELSKY stavební

s.r.o., Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČ: 48035599

na realizaci akce „Chrastava – oprava povrchu komunikace, p.p.č.

1486/1“ a pověřila starostu jejím podpisem

1. hodnocení a zadání akce „Chrastava – zateplení fasády,
Turpišova ul., č.p. 243-244“ na základě Protokolu o posouzení a
hodnocení nabídek, v souladu s § 6 a §12 zákona č. 137/2006 Sb. o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a se Směrnicí
Rady města Chrastava č.1/2013, o zadávání veřejných zakázek a
přidělila zakázku zhotoviteli: Miroslav Hochman, Dolní Sedlo 102,
46334 Hrádek nad Nisou, IČ: 01913026
2. návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem: Miroslav Hochman, Dolní

Sedlo 102, 46334 Hrádek nad Nisou, IČ: 01913026 na realizaci
akce „Chrastava – zateplení fasády, Turpišova ul., č.p. 243-244“ a
pověřila starostu jejím podpisem

návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci se: Severočeská
vodárenská společnost a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ:
49099469 za účelem úhrady části nákladů městu Chrastava na
opravu povrchu ul. Pobřežní a pověřila starostu jeho podpisem

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

o vypořádání zlepšeného výsledku hospodaření
zřízených PO za rok 2013dle přílohy

v souladu s § 31, odst. 1, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, odpisové plány zřízených příspěvkových organizací na
rok 2014 sestavené v souladu s ustanovením ČÚS č. 708

a) Základní škola Chrastava, náměstí 1. máje 228, okres
Liberec, příspěvková organizace, IČ 72741643

b) Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69,
příspěvková organizace, IČ 72741724

c) Mateřská škola, Chrastava, Revoluční 488, příspěvková
organizace, IČ 72741881

d) Školní jídelna Chrastava, Turpišova 343, okres Liberec,
příspěvková organizace, IČ 69411123

v souladu s § 30, odst. 3zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů převod
finančních prostředků příspěvkové organizace Mateřská škola,
Chrastava, Revoluční 488, 46331 Chrastava z rezervního fondu do
investičního fondu

na základě žádosti poskytnutí neinvestiční účelové dotace TJ
Spartak Chrastava, Turpišova 292, 463 31 Chrastava, IČ 467
44657, pro oddíl sálové cyklistiky

na základě žádosti darovací smlouvu DR/2/2014 – finanční dar
SPORTOVNÍ STŘELECKÝ KLUB CHRASTAVA, IČ 46748563,
zastoupený předsedou Josefem Rajnohou a pověřila starostu
města podpisem smlouvy

oznámení ředitele příspěvkové organizace Základní škola
Chrastava, nám. 1. máje 228, 463 31 Chrastava o nevratném
rezervačním poplatku za pobyt z důvodu neuskutečnění lyžařského
kurzu

na základě žádosti ČEZ Energo vydání souhlasu města s
umístěním výrobny el. energie v kotelně provozované na základě
nájemní smlouvy společností VE, spol. s r. o. , Liberecká 573,
Chrastava

žádost SPINFIT Liberec o pořádání cyklistické časovky s tím, že
vlastník komunikace Liberecký kraj bude pravděpodobně v daném
termínu realizovat rekonstrukci uvedené komunikace. Pro realizaci
akce je proto nezbytné, zajistit souhlas vlastníka komunikace.

Rozhodnutí výboru Regionální rady regionu soudržnosti
Severovýchod o prominutí 95 % odvodu a 100 % penále

Zasedání rady mìsta Chrastava dne 12. bøezna 2014
RM ve věci Chrastavských slavností 2014
1) s c h v á l i l a
2) p o d a l a

smlouvu o pronájmu komunikací od Libereckého kraje
žádost Libereckému kraji, respektive Radě Libereckého kraje, aby

a) osvobodila město Chrastava od poplatku za změnu užívání krajských komunikací v souvislosti s Chrastavskými slavnostmi 2014
b) upustila od zpoplatnění akcí obcí (zejména kulturních a sportovních) spojených se změnou užívání krajských komunikací
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Pøehled stavebních akcí
na rok 2014

Objíāïky a provizorní
autobusové zastávky v Chrastavì

Uzávìra Machnín � Kry�tofovo Údolí, pøes Chrastavu objíāïka
Z důvodu popovodňových oprav bude uzavřen úsek krajské komunikace Machnín – Kryštofovo Údolí. Původní termín uzávěry (17. 3. 2014)
se pravděpodobně posouvá až k 1. dubnu. Uzávěra má trvat do června 2014. Z tohoto důvodu povede objížďka přes Chrastavu ve směru od
Liberce Libereckou ulicí, přes secesní most ulicí Pobřežní ke kruhovému objezdu (z důvodu uzavření hlavního sjezdu od Liberce povede
totiž objízdná trasa ve směru z Liberce na rozdíl od loňského roku přes první sjezd okolo sídliště) a dále pak (v obou směrech) od kruhového
objezdu komunikacemi Nádražní a Andělohorskou a dále Andělskou Horou. Okamžitě po oznámení této uzávěry vstoupilo naše město v
jednání ohledně opětovného zastavování MHD Liberec linky č.16 na objízdné trase. Pokud bude uzávěra opravdu úplná, tzn. včetně
autobusů MHD (jak je v době psaní tohoto článku plánováno), a pokud jednání budou úspěšná, mělo by to být za stejných podmínek jako v
loňském roce (jízdné z či do Chrastavy by se mělo platit ve výši 24 Kč, děti 12 Kč, bez možnosti úlev), autobusy MHD budou zastavovat v
Andělohorské ulici a v Andělské Hoře. A pokud jednání budou superúspěšná, tak dokonce (ve směru z Liberce) i na sídlišti a na náměstí 1.
máje. Konkrétní informace včetně jízdních řádů by se měly objevit v průběhu druhé poloviny března na stránkách http://www.dpmlj.cz/ .

Uzávěra Machnín – Kryštofovo Údolí se v měsíci červnu dostane do kolize s plánovanou červnovou popovodňovou rekonstrukcí úseku
Nádražní ul. od kruhového objezdu po křižovatku s ul. Andělohorskou. Ta se bude moci začít realizovat až po ukončení výše uvedené
uzávěry a je tedy pravděpodobné několikatýdenní až měsíční zpoždění. Obě akce realizuje stejná firma, takže by neměl nastat problém s
koordinací.

V Chrastavě dne 13. března 2014 Michael Canov, starosta

S příchodem jara se rozjíždí stavební sezóna a s ní i
akce plánované pro letošní rok. Jako první se
rozeběhnou opravy místních komunikací, a to jak běžné
opravy výtluků po zimě, tak celoplošné opravy
některých komunikací.

Konkrétně se jedná o dvě místní komunikace na
sídlišti Střelecký Vrch (v tzv. staré zástavbě), odbočku z
Liberecké ulice (před „esíčkem“ při výjezdu z
Chrastavy) a ulici Školní v úseku od objektu „Seppu“ k
charitě. Tyto akce jsou již vysoutěženy a realizace oprav
proběhne v dubnu a květnu.

Současně je vyhlášeno výběrové řízení na opravu ul.
Pobřežní (úsek od ul. Spojovací po ulici Mostní – před
Policií ČR). Všechny tyto akce proběhly v koordinaci se
správci sítí, kteří se na těchto akcích finančně podílí.

Již dlouho plánovaná akce je oprava ul. Spojovací v
úseku od náměstí po secesní most, včetně navazujících
komunikací a chodníků. Výběrové řízení na tuto akci
proběhlo již v minulém roce, ale akce se zdržela z
důvodu nutné koordinace s opravami koryta Jeřice. Tato
akce je podpořena dotací z Libereckého kraje a termín
realizace je předběžně plánován na červen a červenec.

Další z akcí, která se plánuje pro letošní rok, je oprava
chodníků na sídlišti Střelecký Vrch. Zejména se jedná o
pokračování oprav chodníků od č.p. 671 k povodňovým
domům a opravu chodníků před M-klubem.

V této souvislosti je potřeba také zmínit výstavbu
nového chodníku ve Frýdlantské ulici od mostu přes
Jeřici směrem k objektu bývalé školky.

Na obě tyto akce běží v současné době výběrové
řízení.

Pro návštěvníky knihovny ve Vítkově se připravují
nové prostory v objektu ZŠ a MŠ Vítkov. Termín otevření
je plánován na květen.
Obyvatelé bytových domů v Turpišově ulici jistě uvítají
pokračování oprav v této lokalitě. Již v minulém roce
proběhla výměna oken v objektu č.p. 243-244, na které
letos naváže zateplení fasády tohoto objektu a výměna
oken bytového domu č.p. 241-242. Obě tyto akce
proběhnou do letošního července.

O bližších podrobnostech spojených s realizací výše
uvedených akcí vás budeme dále informovat.

Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM MěÚ Chrastava

Úvodem sděluji, že se všem omlouvám za již vzniklé komplikace či
komplikace, které ještě vzniknou v souvislosti s rekonstrukcemi komunikací
v roce 2014. Další řádky jsou psány na vysvětlenou, že i ty případné zmatky
stojí za to, co Chrastava získá.Ale stejně se ještě jednou omlouvám.

V první řadě to jsou popovodňové opravy krajských komunikací v našem
městě. Vím, že je to pozdě, ale stejně tak vím, že nebýt nového vedení
Libereckého kraje v čele s hejtmanem Půtou, nerealizovaly by se vůbec,
staré krajské vedení na popovodňové opravy (nejen) u nás zcela
rezignovalo.

1. Chrastava I: část Nádražní. Právě v těchto dnech se rozjíždí etapovitě
rekonstrukce ulice Nádražní (realizuje firma Integra). První tři etapy (po
kruhový objezd) by měly být hotové do konce května. Závěrečná po
křižovatku s Andělohorskou v červnu (etapa od kruhového objezdu po
Andělohorskou by měla být za provozu, pouze na pokládku finálního povrchu
by měla být ulice na jeden den zcela uzavřena). První etapa (měla by být do
poloviny dubna) přinesla nutnost uzavření autobusového nádraží. Vyšli jsme
maximálně vstříc vedení dopravců autobusů a náhradou byly hned dvě
zastávky. Jednak přímo na náměstí a jednak v Pobřežní ulici. Bohužel, jak
jsem viděl v pondělí 3. března ráno na vlastní oči, došlo ke zmatkům, neboť
na náměstí auta „vesele“ parkovala na svých místech. Jak jsem na poradě se
zástupci všech firem, dopravců, Libereckého kraje atd. tentýž den v 8:30 s

Akce Libereckého kraje:
I. Popovodňové opravy – dotace z Ministerstva pro místní rozvoj
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hrůzou zjistil, nemotala se na náměstí neoprávněně auta, ale
naopak načerno zde zastavovaly autobusy, neboť si dopravci
nevyřídili včas potřebná povolení na libereckém magistrátě,
odboru dopravy. Snad má intervence alespoň trochu přispěla k
tomu, že liberecký magistrát po neprodleném doplnění
požadovaných dokladů nevyřídil vše na hranici zákonné lhůty
třiceti dnů, ale během necelých 24 hodin. Od úterního dopoledne
bylo vše tak, jak má být. Každopádně se stejně ještě jednou za
zmatky omlouvám.

2. Chrastava I: část Frýdlantská (realizuje firma Eurovia). V
loňském roce byly realizovány dvě etapy. První od náměstí po
restauraci „U Jeřice“ („U Fejfara“), a třetí od bývalé Textilany po
Novou Ves. Nyní se bude realizovat po Chrastavských slavnostech
(6. až 8. června) etapa druhá mezi již zhotovenými částmi, též se
položí finální povrch a další práce u části třetí (opět bude 1 až 2
měsíce objížďka ulicí Novoveskou). U druhé etapy by mělo platit, že
by vše mělo být za provozu, pouze pokládka finální vrstvy si vynutí
úplné uzavření na jeden den.

3. Chrastava II: (realizuje firma Strabag). Ulice Andělohorská a
Nová Ves. Čeká se netrpělivě na poslední podpis ohledně dotace
(vydání tzv. limitky) na Ministerstvu pro místní rozvoj. Každopádně
realizace ul. Andělohorské začne nejdříve po kompletním
dokončení ulice Nádražní, tzn. nejdříve v červenci.

4. Vítkov: (realizují firmy Stavby mostů Praha a Firesta Brno). I zde
se netrpělivě čeká na poslední podpis ohledně dotace (vydání tzv.
limitky) na Ministerstvu pro místní rozvoj. Jakmile bude, práce
mohou začít.

II.Akce dotovaná z Evropských fondů

Přeložka III. etapa od Vítkovské ul. po napojení na ulici
Frýdlantskou (před restaurací „U Jeřice“). Zbrusu nová
komunikace, dokončení nového napojení na Frýdlant (první dvě
etapy od kruhového objezdu přes ulici Pobřežní jsou hotovy). V
pondělí dne 3. března schválena dotace z Evropských fondů (ROP
SV), výběrové řízení na zhotovitele právě probíhá. Očekávané
zahájení prací je v červnu (pokud nenastanou komplikace ve
výběrovém řízení).

Jak výše uvedeno, do konce května mají být hotovy práce v ulici
Nádražní po kruhový objezd. Po tu dobu bude sloužit jako objízdná
trasa pro auta do 3,5 tuny a autobusy ul. Spojovací, secesní most

(auta přes 3,5 tuny musí přes rychlostní komunikaci I/13) a dále
ulice Pobřežní. Poté během Chrastavských slavností (6. až 8.
června) bude každoroční uzavírka běžná u Slavností a hned poté
se uzavře ulice Spojovací (rekonstrukce dotovaná Libereckým
krajem), secesní most a také prostor na druhé straně z důvodu
demolice Seppu, pokud bude realizována (záleží na ekonomické
přijatelnosti vítězné nabídky). Doba uzávěrky je odhadována na
dva měsíce.V té době by se měla rekonstruovat i cesta k charitě.

Ještě jednou se omlouvám za vzniklé komplikace.

V Chrastavě dne 4. 3. 2014

Stavební firma oproti původním plánům již dne 5. března uzavřela
hlavní sjezd od Liberce (spojí etapy svých prací a již 6. března by
měla frézovat až k Penny). To znamená pro dopravu od Liberce do
Chrastavy: Osobní automobily (+ autobusy) – používat již první
sjezd (kolem sídliště). Nákladní automobily (nad 3,5 tuny) –
přejíždět Chrastavu a na kruhovém objezdu před Bílým Kostelem
nad Nisou se vrátit zpět a do Chrastavy sjezdem s kruhovým
objezdem.

Dopravní stav popsaný v aktualizaci by měl trvat do konce května.

V Chrastavě dne 5. 3. 2014
Ing. Michael Canov,  starosta

Akce města vynucující si objížďku

Aktualizace:

Obdrželi jsme varování akciové společnosti před podvodníky nabízející rozbory pitné vody.
Varování uveřejňujeme v plném znění.

V Chrastavě dne 12. března 2014 Michael Canov – starosta

Na mnoha místech v rámci provozovaného území společnosti SčVK se ve schránkách zákazníků
objevují letáky nabízející rozbory pitné vody. Domácnosti zákazníků severočeského regionu
navštěvují dealeři nabízející filtry na úpravu vody.

Jste-li napojeni na veřejný vodovodní řad, váš dodavatel pitné vody, společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., (SčVK),
dodává pitnou vodu dle požadavků platné legislativy – vyhlášky MZd. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou

Severočeské vodovody a kanalizace

Za kvalitu vody z veřejného vodovodu ručíme

Dovolujeme si Vás tímto upozornit, že nabízené
služby nejsou nutné pro dosažení kvalitní pitné vody. Není tedy třeba si tuto službu objednat a
platit za ni. Informace, které podávají dealeři filtrů o vodě z kohoutku, jsou vymyšlené a
zavádějící. Buďte obezřetní při návštěvě dealera filtrů v domácnosti.
Jak uvedla tisková mluvčí společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Iveta
Kardianová na telefonní centrum společnosti se obrací čím dál více zákazníků Ústeckého i Libereckého kraje, které navštívili
dealeři filtrů a dávali jim informace o nekvalitní pitné vodě z kohoutku. „Vynalézavost dealerů nezná meze,“ uvedla dále
Kardianová, „volala k nám do společnosti paní z Ústí nad Labem, kterou navštívili obchodníci s filtry, ale představili se jako
pracovníci vodáren odebírající vzorky vody. Po odběru vody z kohoutku trvali na tom, že paní musí podepsat dokument o
odběru vody, aby se mohl udělat rozbor. Po odchodu pracovníků paní zjistila, že podepsala kupní smlouvu na filtr.“

SèVK varuje pøed podvodníky s vodou
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vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Zodpovídá za to, že ve vašich domácnostech, z vašich vodovodních kohoutků teče kvalitní,
zdraví nezávadná pitná voda.
Kontrola dodávané pitné vody je prováděna pravidelně dle programu kontroly příslušného roku, který schvaluje Krajská hygienická
stanice. Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. ručí svým zákazníkům za kvalitu dodávané pitné vody. Chceme Vás
ubezpečit, že dodávaná pitná voda odpovídá ve všech stanovených ukazatelích platné legislativě. V případě změny kvality pitné vody
Vás o této skutečnosti včas informujeme.
„Vzhledem k nárůstu telefonátů podvedených zákazníků apelujeme tímto na všechny obyvatele Ústeckého a Libereckého kraje, aby byli
obezřetní a informace o kvalitě pitné vody si zjistili přímo u nás – dodavatele pitné vody na telefonním čísle 840 111 111,“ dodala
Kardianová.

Tradiční jarní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu se uskuteční v sobotu 19. a v neděli 20. dubna 2014. Systém svozu
zůstává stejný jako v loňském roce –

Rozpis míst i časů je uveden dále.

který nelze uložit do sběrné nádoby určené pro směsný odpad, je využití
služeb sběrného dvora. Do je tato služba pro fyzické osoby, které jsou přihlášeny k trvalému pobytu v Chrastavě a jsou
poplatníky místního poplatku za odpady

Děkujeme vám, že využíváte nabízených služeb a odpad nekončí na černých skládkách v okolí města. Z. Vojtíšková, referent ORM

městem bude projíždět souprava kontejnerů s obsluhou, která bude odpad vybírat a ukládat
přímo na vůz.

Další možností, jak zlikvidovat objemný a nebezpečný odpad,
200 kg/osobu/rok

ZDARMA.

Tradièní jarní svoz odpadù

Městský úřad Chrastava pořádá ve spolupráci s firmou AVE

SBĚROVÝ DEN
NEBEZPEČNÉHO A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

20. dubna 201419. dubna 2014
SOBOTA NEDĚLE

NEBEZPEČNÉ ODPADY
AKU baterie, vyřazené léky, plechovky od barev a oleje, vyjeté oleje, olověné akumulátory, olejové

a vzduchové filtry, brzdové kapaliny

VÝROBKY PRO ZPĚTNÝ ODBĚR
lednice, televizory, mrazáky, zářivky, počítače, monitory, elektronické nářadí, hračky, sporáky, svítidla apod.

VELKOOBJEMOVÉ ODPADY
matrace, nábytek, koberce, pneumatiky, podlahové krytiny, umyvadla, bedny, lyže apod.

Výše uvedený odpad předejte OSOBNĚ přímo na místě BEZPLATNĚ pracovníkům firmy AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o., kteří přijedou do vaší obce se speciální svozovou technikou.
Odpad neskladujte v předstihu na stanovištích, ale předejte pracovníkům firmy!

9.00 - 9.30 hod.        Dolní Vítkov             u bytovek
9.40 - 10.00 hod.      Horní Vítkov             křižovatka pod školou

10.00 - 10.20 hod.      Richtrův Vrch           křižovatka
10.30 - 10.50 hod.      Frýdlantská             u mostu k Družstevní
11.00 - 11.20 hod.      Liberecká                u sběrného dvora
11.20 - 11.50 hod. Turpišova                parkoviště u TJ Spartak

8.00 - 9.00 hod.        Střelecký Vrch     vjezd do sídliště
9.10 - 9.40 hod.        Bílokostelecká    u DPS
9.50 - 10.20 hod.      Nádražní            parkoviště u BREMI

10.30 - 11.00 hod. Andělská Hora   náves
11.10 - 11.30 hod. Andělohorská    zastávka ČSAD u mostu
11.40 - 12.00 hod.      Na Hůrce          Vzduchotechnik
12.10- 12.40 hod.       Lipová              u nádob na tříděný odpad
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Mateřská škola, Chrastava,
Revoluční 488 – příspěvková organizace
telefon: 485 143 028, e-mail: mschrastava@volny.cz

Den otevřených dveří
bude na všech pracovištích mateřské školy dne

6. května 2014 od 8. do 12. hodin.
-------------------------------------------------

Zápis bude 15. května od 8. do 15. hodin
v MŠ Revoluční Chrastava.

Společenský klub uspořádal druhý divadelní zájezd do Prahy. Tentokrát jsme v sobotu 15. března 2014 navštívili Divadlo Na Fidlovačce s
představením „Až naprší a uschne“. Hlediště s kapacitou čtyřista devadesát míst bylo zcela vyprodáno. Dýchla na nás neopakovatelná
atmosféra staropražské divadelní arény, kde je vše ve dřevě a dokonce se sedí na dřevěných lavicích s podsedáky. Historie divadla sahá až
do roku 1921, ale v roce 1976 bylo uzavřeno a téměř čtvrtstoletí chátralo. V říjnu roku 1998 bylo nově otevřeno, takže divadlo v loňském roce
oslavilo patnáct let své existence od znovuotevření. Osm let má svou poboční scénu Komorní Fidlovačka.

A o co se v rozmarné anglické komedii z pera dramatika Noëla Cowarda jednalo? V hlavní roli stárnoucí herečky, která ale nehodlá své
řemeslo pověsit na hřebík, se představila Eliška Balzerová. Celý děj se odehrával na jejím venkovském sídle. Na blížící se víkend si každý
člen rodiny pozval domů svého hosta. Jak ale vyřešit náhlé zjištění, že host nepřijede jeden, ale rovnou čtyři? To jsme se mohli přesvědčit v
této inscenaci založené na situačním humoru a slovních přestřelkách, které vychází ze zábavné nekonvenčnosti umělecké rodiny. Hra nás
zavedla na anglický venkov roku 1920 a všechny nás pobavila. Jitka Marxová

k kultura spolecenský klub / kino / akce
Divadelní zájezd do Prahy na Fidlovaèku

�IBØINKY 2014 � ma�karní ples pro dospìlé
Maškarní ples pro dospělé, Šibřinky, proběhl v pátek 28. 2. 2014 v sále CVA. Akce probíhala až do časných ranních hodin a byla

opravdu vydařená. Děkujeme kapele Bohemia universal band, panu Laxarovi s rodinou za vynikající obsluhu a skvělé zvěřinové menu a
samozřejmě všem zúčastněným maskám. V neposlední řadě patří dík také CAVavera, která věnovala do slosování hodnotné ceny.

Bc. Kateřina Králová, referent SK
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Rezervace vstupenek na http://evstupenka.cz
Prodej vstupenek probíhá také v budovì kina pøed pøedstavením!

------------------------
Aktuální program kina najdete téā na v okénku �kultura�www.chrastava.cz

Chrastavu podruhé navštívila travesti skupina
Techtle Mechtle se svým novým programem “2106“.

Vystoupení proběhlo před zcela vyprodaným kinem
ve středu 19. března 2014 od 19.00 hod.

Opět jsme se dočkali bravurního vystoupení se
skvěle vybranými písničkami, krásnými kostýmy a
dobře sehranými scénkami. Imitace zpěvaček a
zpěváků domácích i zahraničních v podání trojice
Alex, Dolores a Stacey zaujala natolik, že si dámské
publikum zazpívalo i zatancovalo. Došlo i na společné
focení a již se těšíme na premiéru nového programu
na konci října 2014. Jitka Marxová

Skupina TECHTLE MECHTLE opìt vyprodala kino

SPOLEČENSKÝ KLUB
CHRASTAVA

DUBEN 2014

GALERIE

GALERIE

GALERIE

KINO     Pohádka pro dìti z M�, hraje Divadýlku KUBA.                                                                          Vstupné: 20,-Kè.

Lampionový prùvod odchází v 18 hodin z námìstí 1. máje k hasièskému muzeu. K tanci a poslechu hraje skupina WOKO.

KINO     Divadelní pøedstavení - komedie, v které se pøedstaví D. Homolová, V. Kratina, M. Dolinová a F. Tomsa.
Pøedprodej v infocentru na námìstí nebo na http://evstupenka.cz/                                        Vstupné: 200,-Kè.

NÁMÌSTÍ 1. MÁJE

ZAHRADA U KINA    Pletení pomlázek, opékání buøtù, barvení vajec a jiné tvùrèí dílny.

CVA

NÁVŠTĚVA V PEKLE

ČARODĚJNICE A LAMPIONOVÝ PRŮVOD

Z LOUŽE POD OKAP

MĚSTSKÉ TRHY

VELIKONOČNÍ HRÁTKY - POMLÁZKIÁDA

Jarní koncert žáků hudebních škol

Vystavuje sdruāení TULIPAN

Úterý

Středa

Čtvrtek

Čtvrtek

Středa

Úterý

8.

30.

24.

17.

16.

15.

10.00 hod.

18.00 hod.

19.00 hod.

16.00 hod.

17.00 hod.
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PROGRAM KINA
DUBEN 2014

DIGITÁLNÍ MÌSTSKÉ KINO CHRASTAVA
Změna programu vyhrazena!  Rezervace vstupenek: http://evstupenka.cz

Neděle  6. dubna v  16:00 hodin –
– ČR – animovaný – 65 minut –

vstupné:  30Kč Pásmo pohádek pro nejmenší.
---------------------------------------------------------------------------------------
Neděle 6. dubna  ve 20:00 hodin -

– ČR/SR – thriller – 106 minut
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

Pondělí  7. dubna v hodin
– Polsko – dokument – české titulky

– 127 minut – vstupné:
Andrzej Wajda je držitelem řady klíčových filmových ocenění od Oscara
přes Zlatou Palmu z Cannes, Zlatého Medvěda z Berlína, francouzské-
ho Caesara a dalších cen. Jeho snímky jako Popel a démant, Člověk z
mramoru nebo Danton patří ke klíčovým autorským filmům naší doby.
Za film Walesa získal Wajda zvláštní cenu na loňském festivalu v Be-
nátkách. Kameramanem filmu je Pawel Edelman, který natočil ceněné
filmy jako Pianista, Ray, Bůh masakru, Puškvorec nebo Katyň. Příběh
muže, který i nám vrátil svobodu.

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

Pondělí 7. dubna ve 20:00 hodin
– ČR/SR – psychologický – vstupné: 70 Kč

Konec léta ve filmu "JAKO NIKDY" znamená zároveň konec života.
Vladimír Holas umírá. Kdo je Vladimír Holas? Malíř, sochař a pedagog
okresního významu. Namaloval spoustu krásných obrazů – ale ne tak
skvělých, jak si přál. Nebyl ve straně, nebyl ve Svazu výtvarných uměl-
ců, nezaprodal se minulému režimu. Dům v krásné krajině je jeho po-
slední útočiště, smrt je nevyhnutelná a on nechce umřít v odcizené ne-
mocnici. Chce se skácet ve stoje, tak jak žil. Pro tento komorní film jsou
klíčové tři postavy, vedle hlavního hrdiny jsou tu dvě ženy: Karla, asi
pětatřicetiletá, je svému životnímu partnerovi něčím podobná: malířka,
bohémka, pro ostrá slova nejde daleko. Kontrastní k těm dvěma je Ja-
runa, vdaná asi pětapadesátiletá žena, zdravotní sestra. Kdysi byla mi-
lenkou pana malíře. Tato trojice vede marný boj se smrtí, bojují sami se
sebou a současně mezi sebou - což přináší každému z nich určité
očištění.

Pátek 11. dubna v 17:00 a ve 20:00 hodin
(Noah) – USA – dobrodružný/katastrofický, české znění, 137

minut, vstupné 120 Kč
Konec světa právě začíná... Svět už zachránila řada hrdinů, ale on byl
první. Noe. Režisér Darren Aronofsky, tvůrce Černé labutě a dalších
výjimečných filmů stvořil výpravné katastrofické drama, které vám od-
vypráví jednu z nejstarších legend lidstva tak, jak jste ji asi ještě nesly-
šeli.

„Ten příběh vypráví o konci světa a o druhé nejslavnější lodi v historii,
hned po Titaniku, proto nechápu, že ho ještě nikdo nenatočil jako
klasický celovečerní film,“ říká režisér Aronofsky, který je Noem posed-
lý, protože už jako třináctiletý vyhrál prestižní recitační soutěž s vlastní
básničkou na téma „Potopa světa viděná Noemovýma očima“.

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

Neděle 13. dubna v 16:00 hodin –
– USA, animovaný, české znění, 80 minut,

vstupné 120 Kč
Ze světa Petra Pana přichází do našich kin snímek Zvonilka a piráti,
velkolepé dobrodružství o Zarině, chytré a ambiciozní víle, která je
ohromena neuvěřitelnými možnostmi modrého kouzelného prášku.

Neděle 13. dubna v 18:00 hodin
(A Long Way Down) – Velká Británie/

Německo, komedie, české titulky, 96 minut, vstupné: 100 Kč
Čtyři neznámí lidé se o silvestrovské noci potkají na střeše věžáku,
oblíbeném místě sebevrahů, všichni se stejným plánem. Místo toho
aby skočili ale uzavřou dohodu, že zůstanou spolu a naživu minimálně
do svatého Valentýna. A toho dne, kdy měl jejích život skončit, začně
pro všechny nečekané dobrodružství, které všem znovu vrátí chuť žít.
Film natočený na motivy stejnojmenného bestselleru Nicka Hornbyho.

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

Neděle 13. dubna ve 20:00 hodin
– Francie, drama, české titulky, vstupné:

110 Kč
Originální, provokativní, výstřední, inspirativní. Plachý, samotářský,
nevyrovnaný, uzavřený. To byl jeden z nejtalentovanějších návrhářů
světa módy. To byl Yves Saint Laurent. Toto je jeho příběh...

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

Pátek 18. dubna v 18:00 hodin
– USA, hudební, 91 minuta, vstupné:

110 Kč
Jedinečný film, který nám poskytne intimní pohled na Justinovo vypro-
dané celosvětové turné ,,BELIEVE".

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

Pátek 18. dubna ve 20:00 hodin
(Invisible Woman) – Velká Británie, české

titulky, vstupné: 110 Kč
Svůj největší příběh Charles Dickens nenapsal, ale prožil.

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

Neděle 20. dubna v 16:00 hodin -
– USA, české znění, animovaný, 100 minut, vstupné: 130 Kč –

děti 100 Kč.     Vítejte v džungli!

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

Neděle 20. dubna v 18:00 a ve 20:00 hodin
– ČR, komedie, 100 minut,

vstupné: 120 Kč
Filmová komedie 10 pravidel s podtitulem Jak sbalit holku je novým
snímkem tvůrce diváckých hitů Karla Janáka, autora úspěšných filmů
Snowboarďáci a Rafťáci.

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

Pátek 25. dubna v hodin
– USA,

české znění, akční, 136 minut, vstupné: 120 Kč
Po katastrofických událostech, které Avengers prožili v New Yorku, žije
Steve Rogers neboli Captain America ve filmu Captain America: Návrat
prvního Avengera poklidně v ústraní ve Washingtonu, D. C. a snaží se
přizpůsobit modernímu světu. Když ale dojde k útoku na jeho kolegu z
organizace S.H.I.E.L.D., zaplétá se do pavučiny intrik, které ohrožují
celý svět.

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

Pátek 25. dubna ve 20:00 hodin
– USA, akční, české titulky, 120 minut, vstupné:

120 Kč
Tvůrci kultovních hitů Počátek a trilogie Temný rytíř přináší do kin další
filmovou událost, sci-fi thriller Transcendence s Johnny Deppem v
hlavní roli. Christopher Nolan a jeho dvorní kameraman Wally Pfister
spolu vytvořili vedle Počátku a Temného rytíře i podmanivý svět Doko-
nalého triku, Mementa nebo Insomnie. Jejich snímky se mohou chlubit
vzácnou kombinací skvělých ohlasů u kritiky i diváckými výsledky.

HRAJEME PRO DĚTI

PREMIÉRA ČESKÉHO FILMU

PONDĚLÍ PRO NÁROČNÉHO DIVÁKA

90 Kč v předprodeji IC Chrastava – 70 Kč

HRAJEME PRO DĚTI

HRAJEME PRO DĚTI

OMALOVÁNKY a jíné pohádky

WALESA: ČLOVĚK NADĚJE

JAKO NIKDY

NOE

ZVONILKA A PIRÁTI

DLOUHÁ CESTA DOLŮ

YVES SAINT LAURENT

JUSTIN BIEBER'S BELIEVE

VÁŠEŇ MEZI ŘÁDKY

RIO 2

10 PRAVIDEL JAK SBALIT HOLKU

Captain America: NÁVRAT PRVNÍHO AVENGERA

TRANSCENDENCE

KANDIDÁT

17:30

17:30



Neděle 27. dubna  v 16:00 hodin  -
– USA,

české znění, animovaná komedie, 92 minuty, vstupné:

Pan Peabody je geniální jako Einstein, vtipný jako Oscar Wilde, odváž-
ný jako Indiana Jones, má deduktivní schopnosti Sherlocka Holmese,
styl oblékání Jamese Bonda a kulinářské...
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Neděle 27. dubna v 18:00 hodin
(Endless Love) USA, české titulky, 104

minuty, vstupné: 110 Kč
První láska je nezapomenutelná. Připomíná jízdu na horské dráze, kdy
člověka ovládají síly, proti nimž je bezmocný. Davidovi a Jade se právě
tohle přihodilo. Podle slavného stejnojmenného románu Scotta Spen-
cera vznikla plnokrevná romance, která vám připomene nebo ukáže,
jak mocné a magické je období první zamilovanosti.

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

Neděle 27.dubna ve 20:00 hodin
(Detektiv Downs) – Norsko/ČR/Dánsko, české

titulky, vstupné: 100 Kč
Norský režisér Bå rd Breien po svém úsp ěšném debutu Kurz
negativního myšlení představuje svůj druhý film Detektiv Down.

Pondělí  28.dubna v hodin
Řada Educa 2 je sestavena z dokumentů z archivu televize BBC
Motion Gallery a je určena pro dětské a školní projekce

ČR – 67 minut, české znění, vstupné: 50 Kč
V prvním dílu diváci shlédnou tři různé snímky: Divoké šelmy (ocelot,
kočka rybářská, levhart, tygr, skotská kočka a gepard), Národní parky
(Komodo, Chitwhan, Velký bariérový útes, Gran Paradiso a Galapágy)
a Památky starých civilizací (Knósos, Angkor Wat, Velká pyramida,
Velikonoční ostrov, Velká čínská zeď a Terakotová armáda).

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

Pondělí 28. dubna v 18:00 hodin
ČR – dokument, 67 minut,

vstupné: 90 Kč

Celovečerní dokumentární film ke stému výročí narození slavného
českého spisovatele Bohumila Hrabala.

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

Pondělí 28.dubna ve 20:00 hodin
– Velká Británie, komedie, české titulky, 93 minut, vstupné:

90 Kč
Vtipný surreálný příběh mladého muže, kterému se do života připlete
dvojník a způsobí mu nemalé komplikace. Druhý film našeho
oblíbeného ajťáka Richarda Ayoadeho s Mio Wasikowskou v hlavní roli.

HRAJEME PRO DĚTI

HRAJEME PRO DĚTI

.

Bohumil Hrabal „Takže se stalo, že...”

DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO A SHERMANA
Dospělí 130 Kč,

děti 100 Kč

PONDĚLÍ PRO NÁROČNÉHO DIVÁKA

16:30

NEKONEČNÁ LÁSKA

DETEKTIV DOWN

EDUCA II. – 1.díl

DVOJNÍK

11

V dubnu jsme pro vás pøipravili...

více informací na
www.chrastava.cz
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V každé obci plnila a plní knihovna významnou kulturně
vzdělávací funkci. Není to jen o „čtení“, ale i o dalších akcích
pro děti i dospělé ( autorská čtení, znalostní soutěže a kvízy,
besedy apod.).

Stávající prostory knihovny byly vybudovány v
dobrovolné akci „Z“ občany Vítkova.

Bohužel tyto prostory se nedají vytápět a nesplňují ani
hygienické podmínky (WC a další) a v dnešní době ubývá i
čtenářů a to zejména mezi mládeží.
Toto jsou dva hlavní důvody, proč se knihovna stěhuje do
prostor v 1. patře budovy školy
-    důstojné prostředí pro čtenáře i všechny návštěvníky a v

neposlední řadě i pro zaměstnance
-    přiblížení se k dětem a úzká spolupráce se školou a

školkou
-    možnost pořádání akcí pro děti i dospělé (v zimě v teple

!!!)
-    spolupráce s místními spolky apod.

Zita Václavíková, místostarostka

Stávající knihovna se bude zavírat v pátek 11. dubna 2014.

Zveme Vás na otevření „nové“ knihovny v budově školy
v pondělí 5. května 2014 v 15.00 hodin.

Knihovna VítkovPozvánka na dubnovou
prodejní výstavu

Zveme všechny příznivce výstav na dubnovou výstavu do Městské
galerie v Chrastavě.

Tentokrát se můžete seznámit s originálními výrobky a obrazy
Sdružení TULIPAN. Tato nezisková organizace se sídlem v Liberci
byla založená v roce 2004. Jejím hlavním posláním je podpora
samostatnosti, občanského začlenění a realizace pracovních akti-
vit rozvíjejících osobnost lidí se zdravotním postižením.
Chráněná dílna se zabývá výrobou keramických předmětů, ručního
papíru, reklamních a uměleckých předmětů, textilních doplňků,
bižuterie, bločků, různých přání a oznámení.
Další činností sdružení jsou různé služby, práce a poradenství pro
klienty. Zakoupením těchto produktů podpoříte Sdružení TULIPAN.
Výstava bude zahájena vernisáží v pondělí 31. března 2014 v
15.00 hod. a můžete ji navštívit denně
(Po – Pá 9.00 – 16.00 hod., So – Ne 10.00 – 12.00 a 13.00 – 15.00
hod.).

---------------------------------------------------------------------------------
Jitka Marxová
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s sport informace sportovních klubu
Stolní tenisté A pokraèují v krajské divizi, �béèko� vyhrálo okresní pøebor

Stolní tenis � úspìchy na�í mládeāe

Jsou před námi poslední dvě kola soutěže a naše A-mužstvo si
svými výsledky zajistilo účast v krajské divizi i pro další sezónu. Dvě
výhry nad silnými celky z Jablonce a České Lípy nám vytvořily
dostatečný náskok a bez ohledu na výsledky posledních kol
nemůžeme být přeskočeni mužstvy Cvikova a Semil.

TJ Spartak Chrastava A – TJ Bižuterie Jablonec n. N C
6 : 10

TJ Spartak Chrastava A – TJ Bižuterie Jablonec n. N B
10 : 5

SKST Liberec E – TJ Spartak Chrastava A
10 : 5

TJ jiskra Raspenava A – TJ Spartak Chrastava A
10 : 2

TJ Spartak Chrastava A – TJ Lokomotiva Česká Lípa A
10 : 5

TJ Spartak Chrastava A – TJ Jiskra Nový Bor B
3 : 10

T. Martenek 3/1, M. Svědík 2/1, K. Žemlička 0/4, P. Zahradník 0/3,
čtyřhra 1/1

T. Martenek 4/0, M. Svědík 1/2, K. Žemlička 1/2, P. Zahradník 2/1,
čtyřhra 2/0

T. Martenek 3/1, L. Charvát 0/3, K. Žemlička 1/2, P. Zahradník 0/3,
čtyřhra 1/1

T. Martenek 1/2, M. Svědík 1/2, K. Žemlička 0/2, P. Zahradník 0/2,
čtyřhra 0/2

T. Martenek 4/0, M. Svědík 3/0, K. Žemlička 1/2, P. Zahradník 1/2,
čtyřhra 1/1

T. Martenek 2/1, M. Svědík 1/2, K. Žemlička 0/2, P. Zahradník 0/3,

čtyřhra 0/2

TJ Spartak Chrastava B –

vítěz okresního přeboru
Do konce soutěže okresního přeboru I. třídy chybí poslední kolo a
naše B-mužstvo je již jistým vítězem - gratulujeme ! Stabilními
výkony v celé soutěži si vybojovali dostatečný náskok a tak ani
domácí prohra se silným soupeřem z Liberce je nemohla připravit o
vítězství v soutěži. Zápas posledního kola s družstvem SKST
Liberec J, které je v soutěži na třetí příčce, tak bude pro naše hráče
přípravou na kvalifikační turnaj o postup do vyšší soutěže. Turnaj se
uskuteční 12. – 13. dubna v herně Sokol Turnov a zúčastní se ho
vítězná družstva okresů Liberec, Jablonec nad Nisou, Semily a
Česká Lípa. Do krajského přeboru II. třídy postoupí přímo první dvě
družstva a družstva na 3a 4 místě sehrají další utkání o postup s
posledními družstvy krajského přeboru. Přejeme našim hráčům
pevné nervy, jistou ruku a ostrý čop.

TJ Spartak Chrastava B – TTC Preciosa Jablonné v P. C
14 : 4

TJ Viktoria Dětřichov A – TJ Spartak Chrastava B
9 : 9

TJ Spartak Chrastava B – TJ Slovan Hrádek n. N. A
11 : 7

TJ Spartak Chrastava B – SKST Liberec I
8 : 10

L. Charvát 1/0, P. Průša 4/0, M. Šimon 3/1, D. Martiny 0/1, M.
Živnůstka 3/1, čtyřhra 1/1, wo. 2/0

P. Průša 4/0, M. Šimon 2/2, R. Lipenský 0/4, M. Živnůstka 3/1,
čtyřhra 0/2

L. Charvát 2/2, P. Průša 2/2, M. Šimon 2/2, M. Živnůstka 3/1,
čtyřhra 2/0

D. Martiny 1/3, P. Průša 3/1, M. Šimon 2/2, M. Živnůstka 1/3,
čtyřhra 1/1

Družstvo mladších žáků našeho oddílu se zúčastnilo dalších dvou turnajů organizovaných Krajským svazem stolního tenisu Libereckého
kraje.

První turnaj, v pořadí již 5. krajský bodovací turnaj, se konal 8. února 2014 v Tipsport Aréně Liberec a náš oddíl zastupovali: Peroutková
Barbora, Proboštová Tereza, Sívek Daniel, Kašinský Martin, Grusman Filip, Kaprálová Kateřina a Koudelková Karolína. Postup ze skupiny
do hlavní soutěže si svými dobrými výkony zajistili Martin Kašinský, Filip Grusman a Bára Peroutková. Ostatní hráli o umístění v pavouku o
23. – 35. místo a vedli si víc než dobře.

Konečná umístění: B. Peroutková a F. Grusman -  19. – 20. místo, M. Kašinský - 21. místo, T. Proboštová - 25. místo, K. Koudelková -
27. místo, D. Sívek - 28. místo, K. Kaprálová - 32. místo

Turnaje se zúčastnilo celkem 35 dětí z devíti oddílů Libereckého kraje.

6. krajský bodovací turnaj se konal v sobotu 1. března 2014 v herně Lokomotivy Česká Lípa za účasti 37 dětí z 8 oddílů. Chrastavu
reprezentovali Barbora Peroutková, Filip Grusman, Kateřina Kaprálová a Daniel Sívek. Postup ze skupiny vybojovala Barbora a celkově se
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umístila na velmi dobrém 21. místě. Ostatní po bojích skončili na 31. – 34. místě.

Termíny dalších turnajů:

sobota 22. 3. 2014 – starší žactvo a dorost – Nový Bor

sobota 5. 4. 2014 – mladší žactvo – Turnov

neděle 6. 4. 2014 - starší žactvo a dorost – Turnov

Nábor dětí (8–10 let) do oddílu stolního tenisu – v průběhu pravidelných tréninků, každé úterý a středa od 16.30 – 18.00 hod.

Karel Žemlička

Volejbalové družstvo žen TJ Spartak Chrastava pořádalo dne 1. 3. 2014 historicky druhý turnaj pro soutěžní družstva z Liberecké
volejbalové soutěže neregistrovaných. Turnaj se pořádal v době volejbalové přestávky mezi soutěží, která se hraje na dvě kola, a to podzim
2013– jaro 2014.

Původně byla přihlášena k účasti na turnaj také družstva Hrádku nad Nisou a Startu Liberec, která nakonec nepřijela. Turnaje se zúčastnila
čtyři družstva. Hrálo se systémem „ každý s každým“ . Po výborné hře a vyrovnaném výsledku, kdy na počet výher měla tři družstva stejný
počet bodů , rozhodly o závěrečném pořadí až součty míčů.

Jako první skončilo družstvo Kokonína , druhé bylo družstvo domácích, třetí družstvo Pilínkova a čtvrté družstvo Bulovky. Hodnotné ceny
byly připraveny pro všechny zúčastněná družstva a turnaj se vydařil.

Volejbalový oddíl žen TJ Spartak Chrastava

Chrastavské volejbalistky uspoøádaly turnaj Liberecké volejbalové soutìāe

Otevøené Mistrovství Izraele v orientaèním bìhu � Israel open 2014
Když jsem lednu tohoto roku dostal nabídku zúčastnit se Mistrovství
Izraele v orientačním běhu, neváhal jsem a přijal ji. Nikdy by mě totiž
nenapadlo do této destinace cestovat jen tak, přestože se na jejím
území odehrály zásadní události pro vývoj křesťanství i islámu.

Dnes již můžu říci, že jsem rád, že jsem jel a že jsem alespoň
osmidenním pobytem nahlédl do tajemné historie, která ovlivnila a
ovlivňuje prakticky celé lidstvo. Úvodem bych předeslal, že před-
stava vštípená mi médii do hlavy – že Izrael je nebezpečná pouštní
země, kde se stále bojuje a střílí vzala za své.

Jako orientační běžec jsem projel řadu evropských zemí a
přiznávám, že Izrael byl pro mě výzvou. Zdejší federace orien-
tačního běhu sdružuje okolo necelé
tisícovky zájemců o tento sport (občas
jsem se s některými z nich setkal na
mistrovství světa či v Evropě na
vícedenních závodech), přičemž letoš-
ního otevřeného mistrovství země se
zúčastnilo kolem pětiset lidí ve všech
věkových kategoriích a závody byly
nejvýznamnější a největší událostí tohoto
roku. Běhali jsme a hledali kontroly v
kamenitých vápencových terénech s
porosty tůjí, zeravů, bodlinatých křovisek i
kaktusů s mnoha dalšími exotickými
rostlinami asi v půli cesty mezi Tel Avivem
a Jeuzalémem. Běh kvetoucími
bramboříkovými podrosty jsem opravdu
ještě nezažil. Opunciové pichlavé
hustníky a v nich kontroly byly skutečně
nečekaným „nebezpečným“ zpestřením.
Naší čtrnáctičlenné převážně veteránské
výpravě (veteránem se člověk stává už ve
35. letech) se podařilo získat tři tituly Mistrů Izraele (H45 – Ivan
Vydra, H50 – Robert Zdráhal, H80 – Milan Hanák) a některá druhá
místa. Důležité je říci, že mapové značky jsou po celém světě
stejné, částečně se liší jen pojetí mapování, nápisy na mapě byly v
hebrejštině. Pompézního vyhlašování výsledků s izraelskou
hymnou se zúčastnili i konzulové z velvyslanectví České republiky,
Finska a Švédska.

S českým konzulem Karlem Pažourkem jsme měli možnost po
dvoudenních závodech besedovat. Bylo to zajímavé a fůru věcí
nám objasnil – už jen to, že Izrael je velice bezpečnou zemí a výjma
území Gazy bývají zprávy o Izraeli novináři přeháněny.

Druhou částí našeho pobytu bylo cestování. Půjčenými vozy jsme
navštívili velkou část této podivné, ale vyspělé země. Vydali jsme se

jak po starých památkách, např. město Jericho, které bylo osídleno
už před 8 tisíci lety, tak např. Herodesem Velikým založené město
Caesarea se starověkým divadlem i hipodromem či skalní pevnost
Masada. Pak jsme, asi jako většina turistů, projížděli místa spojená
s narozením a životem Ježíše Krista… Je docela milé a užitečné si
některé události z Bible spojit s konkrétními místy… Už jen
představa putování těhotné Marie z Nazaretu do Jeruzaléma, sic v
příznivějším podnebí na podzim (začátkem března zde bylo
příjemných 28 stupňů), ale dlouhých 120 kilometrů s minimem vody,
musela být dobrým výkonem…

„Svatá země“ Izrael, to není ale jen jediný židovský stát na světě, ale
i autonomní území Palestiny. Izrael s většinou židovského
obyvatelstva je vyspělý, čistý, s moderními stavbami s rozvinutým
chemickým, elektronickým, farmaceutickým průmyslem, s hustou
sítí kvalitních dálnic. Dá se říci, že je ve většině oblastí zcela
soběstačný. To Palestina, která je arabská, má hodně rozšířené
zemědělsví a obchod – řekl bych, že se jedná o typický arabský svět
včetně všudypřítomné špíny, exotické hudby, minaretů a tržišť…

Měli jsme možnost projet i obávané Golanské výšiny ve správě
Palestiny a dostat se tak až těsně k hranici se Sýrií. Depresivní je
dlouhá cesta územím, kde na ostnatých drátech visí vlevo i vpravo
tabulky „POZOR – zaminované území“. Dodnes kolem silnice stojí v
nemalé míře vybuchlé a odstavené tanky, obrněná auta či děla z
bojů se Sýrií v roce 1967. Další autonomní část Palestiny je na
Západním břehu řeky Jordánu… Jen pro představu – Jordán má
velikost naší Jizery či Nisy… Tato část mi připomněla do roku 1989
fungující hranici mezi Československem a Rakouskem či SRN.
Komu se stýská po starých časech, ať si to tam zajede omrknout –
dvojité ostnaté ploty – v jednom z nich vysoké napětí. A můžete si
zvykat, že je běžné potkávat bojovníky s dlouhými samopaly na
zádech nebo že kolem vás občas „profrčí obrňák“. A nebo také bílé
auto jednotek OSN…

Koupání v Mrtvém moři nebyl zážitek pro mě… Slaná voda je tak
a g r e s i v n í , ž e m i
vyleptala barvu z trička.
O p r a v d u s e z d e
neutopíte – tělo je
nadnášeno nesku-
tečnou silou a pokud si
chcete zaplavat jeďte
raději někam jinam.
Plavat klasická „prsa“
je takřka nemožné a
člověk musí hrabat
rukama ne do stran, ale
p o d s e b e … Z a t o
Středozemní moře v Tel
Avivu nám nabídlo
slušnou teplotu i pěkné
vlny.

Otevřené Mistrovství Izraele v orientačním běhu 2014

– Israel Open 2014

Po stopách Ježíšových

Golanské výšiny u Syrské hranice...
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Ještě se zastavím v místě Ježíšova narození. Když na Vánoce stavíme betlém (město se
píše Bethlehem) určitě si představujeme romantické prostředí tohoto významného místa.
Trochu vás vyvedu z bludu. Před vjezdem do Betléma jsme čekali frontu na hranicích
dokonce jsme absolvovali dvakrát celní prohlídku. U vjezdu do brány s dvěma betonovými
věžemi a vysokou zdí, která obkličuje celé město jsou zpomalovače. Arabští vojáci s
kvérem na zádech provádějí kontrolu a ve frontě vás obtěžují arabští prodejci hraček, pitné
vody či ovoce… Ale v době zrození, to asi bylo jinak... Samotné místo Ježíšova narození
na mě udělalo velký dojem a pochopitelně dnes nemá nic společného se skromným
skalním chlévem (v současnosti je nad místem postaven chrám s bohatou výzdobou).
Místo je úžasně energeticky nabité a proudí sem davy věřících všelijakých náboženství – v
klidu, v míru, s tolerancí, s pospolitostí, z celého světa.

Úplně opačný dojem na mě však udělalo místo Ježíšova úmrtí, pohřbení a
zmrtvýchvstání… Zde si různá náboženství zřejmě chtějí „přivlastnit“ toto místo. A
poslední postřeh – od všem známé zdi nářků v Jeruzalémě. Ženy se modlí na pravé straně
a muži na levé. Potkáte zde jak ortodoxní Židy, kteří se celý den modlí a předčítají z
hebrejsky psaných knih, vedle nich stojí běžní Židé, turisté s přáníčky anebo dvacet
mladých vojáků se samopaly na zádech s „jarmulkou“ na hlavě…

Izrael má velmi vyspělou armádu a vždy se ubránil. Je jediným státem na světě, kde dívky
mají dvouletou vojenskou službu!!! a

Ivan Vydra

muži chodí na tři roky na vojnu.

České všudypřítomné zastoupení zde reprezentuje Škodovka – naše auta jsou zde velmi
populární.

Zbývá jen dodat, že Chrastavu jsme reprezentovali dva – autor článku a Zdeněk Kadavý.

Izraelští vojáci při modlitbě u zdi nářků...

Typický pohled na starý a nový Jeruzalém...

Vlevo: Na tržišti v Betlémě...

VÝHLEDY 2014
Sobota 26. dubna

Zveme vás na tradiční setkání turistů

a široké veřejnosti na 35. výstupu na

Sraz účastníků u kašny na náměstí

v Chrastavě v 8 - 8.30 hodin.

Na vrcholu Výhledů bude od 10 hodin

táborák, buřtíky a jiné dobroty s sebou.

Občerstvení připravují i pořadatelé

Akci pořádá

Klub českých turistů Chrastava

a Osadní výbor ve Vítkově

Zastupitelstvo města rozhodlo na svém posledním zasedání o
navýšení grantu pro sportovní a spolkovou činnost na dosud
absolutně nejvyšší částku 500 tis. Kč (dosud nejvíce 400 tis. Kč).
Zastupitelstvo dále rozhodlo o navýšení podpory přímo pro TJ
Spartak Chrastava ze 100 na 200 tis. Kč (100 tis. určeno na běžnou
údržbu sportovní haly, nově 100 tis. na údržbu fotbalového areálu
ve Sportovní ulici). Navíc zastupitelstvo schválilo obdobně jako v
minulých letech dalších 100 tis. Kč na podporu mimořádných
sportovních akcí.
Zastupitelstvo města dále schválilo dvě mimořádné investiční akce
sportovního charakteru. Pro podporu požárního sportu bylo

schváleno 500 tis. na vybudování sportovního cvičiště v nově
vzniklém areálu vzniklého po demolici tzv. kulturáku a dále uvolnilo
350 tis. Kč pro vybudování nového beach volejbalového hřiště v
areálu koupaliště.
V neposlední řadě pak uvolnilo zastupitelstvo 300 tis. Kč na pomoc
TJ Spartak s projektovou přípravou rekonstrukce sportovní haly
(projekt je prvotní nezbytnou součástí možnosti žádat o dotace).
Veškerá výše uvedená opatření na další podporu sportu v našem
městě učinilo zastupitelstvo města jednomyslně.

V Chrastavě dne 19. března 2014 Michael Canov, starosta

Podpora sportu v na�em mìstì v roce 2014
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Klub Evergreen pro seniory uspořádal přednášku pro lidi, kteří chtěli více poznat mentalitu
starého člověka s názvem „Psychologie zralého věku“. Přednášku s následnou besedou
vedl Mgr. Evald Rucký, který poutavě vyobrazil jednání člověka v tomto období života.
Povídání bylo doplněno konkrétními příklady ze života, což bylo pro účastníky přednášky
přitažlivé. Přednášky se zúčastnilo osmnáct osob a čas, který strávily na besedě, nebyl jistě
časem ztraceným.

Dne 14. 3. 2014 přesněji ve 13:30 se shromáždila hrstka odvážných vojáků (9 z Hrádku, 9 z
Chrastavy) ke společné misi: Muničák. Ti členové jednotky, kteří bydlí v Chrastavě, šli pěšky a ti,
kteří mají své bydliště v Hrádku, nasedli do obrněných vozidel značek Ford a Volkswagen, řízené
částí našeho generálního štábu. Po tomto, pro některé namáhavém, výstupu plném pádů,
nedostatku vzduchu v plicích a jiných útrap jsme se vyškrábali na kopec k již zaparkovaným
vozidlům a veselým kolegům z Hrádku, kteří si již vytáhli svačiny a rozdávali spokojené úsměvy.
Ale tvrdě vycvičené vojáky z Chrastavy neodradí jen tak nějaký kopec, a tak hrdě zvedli právě
prokrvené hlavy a kráčeli za již velícím kapitánem Dvořákem. Byla vytažena a rozdána výzbroj a
munice, vyřčena rizika boje, rozdělena družstva a mohlo se začít bojovat proti nacistům
schovaných v malém cihlovém domě se třemi okny. V naší 1. misi bylo za úkol zmocnit se vlajky
umístěné v domě - jedna družina ji měla za úkol hlídat a druhá se jí musela zmocnit. Boj byl tvrdý! Z
lesa se ozývaly bolestné výkřiky padlých vojáků. Obránci ale nakonec podlehli a kótu neubránili.
Ve druhém boji se prohodily role: ti, kteří bránili, teď útočili a obráceně. Tentokrát zvítězilo to
družstvo, které bránilo, jelikož se někteří vojáci z útočícího družstva nechali převálcovat strachem
ze smrti či pouhého postřelení. Stav byl tedy 2:0 pro vítězné družstvo vedené nadporučíkem
Müllerem. Tato mise se opakovala ještě dvakrát, ale náskok vítězného družstva se nedal dohnat.
Konečné skóre bylo 3:1. A ani špičkově vycvičený nadporučík Veselý nedokázal své muže již
dostatečně povzbudit k boji. O vítězi bylo sice rozhodnuto, ale pokračovalo se dál. Úkolem další
mise bylo co nejrychleji se dostat k domu a udržet si ho po dobu deseti minut. Vyrazili jsme rychlým
během k našemu cíli. Obě družstva k němu dorazila stejně, ale družstvo nadporučíka Veselého
bylo hrubě vytlačeno a pobito. Při dalším boji, kdy byly vyměněny startovní pozice mezi družstvy, si
dům udržel nadporučík Veselý a jeho muži. Nadporučík Müller padl v boji :-(…

Klub Evergreen

„Mise muničák“
(reportáž z akce volnočasových klubů pro děti a mládež PodVodou a Vagón očima

účastníka)

Dětský karneval „Tenkrát na západě…“
První březnovou neděli, navzdory krásnému počasí, se v tělocvičně Spartaku Chrastava shromáždila velká skupina asi tří set rodičů a

dětí. Všichni byli zvědaví, co se stalo Tenkrát na západě… Tak zněl totiž název letošního karnevalu. Mnozí byli k velké radosti pořadatelů i
řádně stylově oblečeni. A tak se tělocvična naplnila kovboji, indiány a řadou dalších masek. Samozřejmě nechyběl ani Old Shatterhand a
jeho rudý bratr Vinnetou. Poté, co společně se spřátelenými indiány přemohli partu banditů a osvobodili kovboje, si všichni společně
zatancovali. Nechyběl ani průvod masek a disciplíny, ve kterých si děti vydělaly a získané dolary pak utratily v hokynářství. Velmi oblíbené
bylo též Casino a Saloon se spoustou dobrot. Dětem se ani domů nechtělo, některé rodiny zůstávaly až do závěrečného úklidu. Letošní
karneval jsme si všichni užili a těšíme se na příští rok. Jaké bude asi jeho téma?
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Kapitán vyhlásil konec boje, byly zabaleny všechny zbraně a šlo se, či jelo na základnu, kde proběhlo vyhodnocování a rozbor taktiky
boje. Na úplný závěr, kdy nás někteří vojíni opustili, jsme si zahráli hru pro pobavení a pozvednutí morálky družstva.

Pokud chceš zažít vojenské akce, pot, boj, radost z vítězství, ale i smutek z prohry, získat nové přátele a naučit se něco nového, tak se
přesně hodíš do naší party. Tak neváhej a PŘIJĎ!!!

Těšíme se na další zážitky se super lidmi.  (lydi)          www.klubpodvodou.cz

Jak už se stalo pravidlem, na jaře a na podzim pořádáme ples, který je určen pro seniory. Návštěvnost dosavadních plesů nás ubezpečuje
v tom, že máme dále pokračovat. Za pomoci Společenského klubu města Chrastavy, obětavých sponzorů a spousty pilných pomocníků
jsme uspořádali 22. března jarní ples s názvem „Šel zahradník do zahrady s motykou“. Po celý večer nás provázela oblíbená kapela Mix
Music. V průběhu plesu, kterého se účastnilo cca 80 seniorů a který byl pořádán pod záštitou biskupa Jednoty bratrské Mgr. Evalda
Ruckého Th. D., vystoupil v jedné přestávce band Jednoty bratrské se spirituály a v další přestávce proběhla prezentace činnosti Klubu
Evergreen. Také jsme přivítali skupinu ze Seniorského klubu z polské Nowej Soli. Tato návštěva přinesla nejen obohacení, ale i příslib
dalších setkání. Plesová soutěž byla opět plná zajímavých cen, které nám věnovali naši věrní sponzoři: Květinářství-papírnictví
Zahradníková, Drogerie Teta, RECo design s.r.o. - p. Vydra, Lékárna Chrastava, Firma Sipron, Ovoce-zelenina Valeš, Zahradnictví Schäfer,
Trafika U Karla, Jiteba spol. s r.o., manželé Eflerovi. Všem touto cestou děkujeme. Ze spokojených tváří odcházejících účastníků bylo
patrné, že se rádi opět sejdeme na dalším plese.

Ples seniorů

VELIKONOČNÍ TVŮRČÍ DÍLNA

KLUB EVERGREEN

v pátek 11. 4. v 17 h.

-

Klub Evergreen vás zve

Klub Evergreen vás zve Otazníky života

Zveme všechny ženy a dívky na tradiční velikonoční dílnu. Začneme vyrábět v 17 hodin v Klub kavárně Bétel. Na několika stanovištích si
budete moci vyrobit velikonoční dekorace. Materiál na výrobu bude připraven, s sebou si vezměte pouze peníze na pokrytí nákladů.
Vyrábění není určeno pro děti.

středa 2. 4. v 16,30 Klub kavárna – Zpívání s Františkem Boudou
- středa 16. 4. sraz před Bételem ve 14,00 – minivýlet do Jablonného v Podještědí
- středa 30. 4. v 16,30 Klub kavárna – trénování paměti

na společné vycházky s hůlkami, kdy pravidelně každou středu vyrážíme v 10 h. od Bételu v Bezručově ulici 503.
Vycházky do okolí Chrastavy jsou cca na dvě hodiny a jde nám hlavně o to, abychom mohli být v partě a mohli příjemně strávit část
středečního dopoledne. V současné době, určitě i vlivem jarního počasí, se nás schází kolem deseti a rádi přivítáme další zájemce o toto
společné chození.

na cyklus čtyř přednášek
- začínáme 1. 4. od 9,30 h. v Klub kavárně

- Jde v životě ještě o něco víc? – Kdo je to Ježíš Kristus? – Proč Ježíš zemřel? – Jak můžu mluvit s Bohem?

SRDEÈNÌ VÁS ZVEME  na na�e dubnové akce:

DEN KOBIET � Den āen v Bogatynii
è z pera ètenáøù rubrika proVás

V pátek 7. b

P

řezna 2014 navštívilo devět žen a dívek z Chrastavy a SPHMCH město Bogatynia. Přijaly pozvání přátel ze Společenství
bývalých pracovníků bavlnářského podniku Doltex na oslavu Dne kobiet.

řátelské setkání zahájil pan Henryk Nawrocki – přivítal polské i české ženy a popřál jim k svátku. Každá dostala sladkou pozornost a pak
již začala oslava, při které se povídalo, jedlo, pilo a hlavně tančilo.
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V pondělí 3. března 2014 se slavnostně otevřela nová kancelář cestovní agentury na náměstí 1. máje v Chrastavě.
Jistě si všichni pamatujeme, že zde byla dlouhá léta prodejna ovoce a zeleniny, poté zde byla chvilku pobočka banky, pak prodejna

použitého oblečení a také jen krátce.
Je dobře, že opět tyto prostory našly své využití.

V Chrastavě tak máme již druhou cestovní agenturu – „LAURA CA“ v Liberecké ulici a nyní „CA VAVERA“ na náměstí 1. máje.

Přejeme oběma cestovním agenturám hodně zájemců o jejich služby.
Zita Václavíková, místostarostka

Nová cestovní agentura v Chrastavì - CA Vavera

Tradièní vítání obèánkù
V sobotu 15. března 2014 v obřadní síni města Chrastava jsme opět
vítali naše nové občánky.

Na začátku samotného obřadu připravila pro rodiče a jejich děti
paní učitelka Ingeborg Henzlová se žáky 2. třídy ZŠ Chrastava
pásmo písniček a básniček. Pak jsme již jednotlivě vítali každého
malého človíčka do života. Rodiče se podepsali do pamětní knihy
města, předali jsme jim kytičku a dárek pro malou slečnu či chlapíka
a následovalo v kolébce či v náručí focení dětí s celou svojí
rodinou.

Město připravuje tento obřad vždy několikrát během roku, a to
podle počtu narozených dětí. V loňském roce jsme přivítali 46 dětí a
letos – právě v sobotu 15. března, jsme vítali 19 dětí.

Zita Václavíková, místostarostka

Návšt

Všem p
Za SPHMCH Jana Zahurancová a Katka Vaverová

ěva probíhala v příjemné, uvolněné atmosféře a ženy se v pozdních hodinách loučily s přáním a slibem, že se opět setkají při další
možné příležitosti.

řátelům ze Společenství Doltex i členům Bractwa Ziemi Bogatyńskiej za krásný večer děkujeme.
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Z otevření nové CA VAVERA v Chrastavě...

Dozvěděli jsme se zajímavou zprávu – cituji (doslovný překlad):

Blahopřejeme k tak úžasnému výsledku.
Je velikým oceněním bývalého vedení města v čele s primátorem Arnulfem Neumeyerem a

všech občanů města, protože je to ohodnocení dlouholeté mravenčí práce.
Současně je i obrovským závazkem do budoucnosti – udržet si toto prvenství nebude lehká

práce.
K tomu přejeme současnému panu primátorovi Andreasi Steppbergerovi, celému zastupitelstvu a
všem obyvatelům města Eichstätt hodně síly, dobrých nápadů, lásky a věrnosti svému městu.

Zita Václavíková, místostarostka

„V novém vydání " FOCUS " č.12/14 ze dne 17.3 bylo všech 402 okresů a měst porovnáno a
prověřeno : " Kde Německo je nejlepší " - blahobyt, práce, bezpečnost. Výsledek: "V
Eichstättu se žije nejlépe z Německa "!!!.“

Zpráva z partnerského mìsta Eichstätt (SRN)

Ryby v na�em jídelníèku
Rybí maso se stalo jedním ze symbolů zdravé výživy. Spotřeba rybího masa je u nás velmi nízká. Celková spotřeba čerstvého rybího masa
se pohybuje kolem čtvrtiny celkové spotřeby rybího masa. Hlavně je nízká spotřeba sladkovodních ryb. Větší podíl představují ryby mořské
a některé výrobky z nich.

Výživová hodnota rybího masa je vysoká. Rybí maso obsahuje bílkoviny, vitamíny, minerální látky, mají vysoký obsah draslíku, vápníku
a fosforu. Drobné kostice se v průběhu technologických postupů změkčují a jsou konzumovány jako součást masa a pak jsou výborným
zdrojem vápníku a fosforu.

Vitamíny zejména A a D, jsou těsně spojeny o obsahem lipidů. Vitamín A se ukládá hlavně v játrech a vitamín D v lipidech svalové tkáně.
Vitamíny lipofilní jsou rozpustné v tucích.

Vitaminy hydrofilní jsou rozpustné ve vodě a jsou
zastoupeny skupinou B (viz tabulka vpravo).

Z dlouholetých tradic se především připravují
sladkovodní ryby. Vánoce bez kapra si v některých rodinách nedovedou představit. V
průběhu roku je spotřeba sladkovodních ryb velmi nízká, i když se v posledních letech
nabídka zlepšila. Pro děti jsou nejlepší ryby, které mají co nejméně kostí, protože to je
hlavní překážka při konzumaci. V poslední době se zpracovatelské závody věnují tzv.
separování rybího masa od kostí. Separované maso se používá k přípravě výrobků bez
kostních částic, např. karbenátků, rybích prstů. Smyslem těchto snah je zvýšit spotřebu
rybího masa v průběhu celého roku. Mořské ryby se k nám dovážejí v úpravách na přímý
prodej, ale velký podíl mořských ryb je k nám dovážen jako surovina v mraženém stavu.
U nás se dále zpracovává k dalšímu prodeji nebo se upravuje jako polotovar.
Závěrem můžeme říci, že pro děti i dospělé je konzumace ryb velice zdravá a patří k
symbolům zdravé výživy.

Školní jídelna Chrastava

Jaké ryby jsou nejlepší pro naše děti?



20

i inzerce soukromé i komercní inzeráty

PRODÁM

PRODÁM

DARUJI

automatickou pračku
BEKO, plnění zepředu, zcela funkční.
Cena 1.000,-Kč
Informace: 605 879 042.
------------------------------------------------

pozemek u řeky Jeřice ve
Frýdlantské ulici, o rozloze 360 m2.
Cena 100 Kč/m2.
Telefon: 737 030 084. Volat můžete
od 17:00 do 18:00 hodin.
------------------------------------------------

koňský hnůj na zahrádku.
Hnůj je potřeba naložit a odvézt
vlastními silami. Platí do vybrání
„zásob”.
Info na telefonu: 603260 778

Soukromá øádková inzerce

Soukromá øádková inzerce

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek – firma Dráb – oznamuje svým zákazníkům,

že opět prodává slepičky  snáškových plemen hnědý hnědá
a 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 !

-------------------------------------------------------------------------------------------
Prodej se uskuteční

Při prodeji slepiček – cena  20 - 30  Kč/ks
Případné bližší informace : Po - Pá 9.00 – 16.00 hod ,

Lohmann ,Tetra
dominant

pouze z našeho chovu

:

Chrastava – na náměstí u jízdních kol – 13.00 hod.
……………………………………………….

výkup králičích kožek –

tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840

V neděli  13. dubna  2014

I zde mùāe být pøí�tì Va�e reklama èi inzerát.
Více informací na tel.: 485 143 348.
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VÝROBCE REKLAM
TISKÁRNA grafické studio
/ / /
/ / / /
/ /
/ /

reklamní �títy infosystémy bannery
vizualizace letáky broāury vizitky
potisk reklamních pøedmìtù knihy

digitální tisk polep autvelkoplo�ný
Vítkovská 468 - CHRASTAVA

tel.: 603 260 778 www.recodesign.cz

v�e od vizitky po bilboard...

25 let

termokamera
vytýèování inā. sítí

hledání poruch na kabelech
revize hromo a elektro

energetika staveb / elektroenergetika
pronájem plo�in

tel.: 777 337 994
elektronova@volny.cz

vytýèování inā. sítí
hledání poruch na kabelech

revize hromo a elektro
energetika staveb / elektroenergetika

pronájem plo�in

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

DODÁVKY HW i SW
internet telefon poèítaèe/ /

P
N

E
U S E R

V
I
S



23

Vážení občané Chrastavy, blízkého i dalekého okolí,
dovoluji si Vám poskytnout následující informaci. Byl jsem opětovně zvolen prvním místopředsedou
politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj. Toto zvolení vnímám jako výraz velké důvěry svých kolegů
starostů, místostarostů a dalších členů v rámci celého hnutí v celém Libereckém kraji. Novým předsedou SLK
byl zvolen náměstek hejtmana Marek Pieter. A právě on to byl, kdo mě do této funkce navrhnul. Dalšími
místopředsedy našeho hnutí byli zvoleni starostové Janova nad Nisou Daniel David, Zákup Radek Lípa a Semil
Jan Farský.
Úspěch Starostů pro Liberecký kraj v krajských volbách 2012 ohromil celou republiku a tak dosavadní
předseda SLK, kterým byl hejtman Martin Půta, byl vyslán šířit myšlenky hnutí celostátně a kandiduje tak na předsedu Starostů a
nezávislých.
Před hnutím Starostové pro Liberecký kraj leží v letošním roce v celém kraji jasný prioritní úkol, kterým jsou komunální volby. A to se týká
samozřejmě i Chrastavy. Snad se nám podaří náš úkol zvládnout co nejlépe.

V Chrastavě dne 21. 3. 2014 Michael Canov – 1. místopředseda SLK

Starostové pro Liberecký kraj volili své vedení

Proè nehledat tepelné ztráty va�ich domù
termokamerou 25. bøezna leto�ního roku?

Chcete mít pohodové
odpoledne? ...
Stačí naladit
Český rozhlas SEVER

Dvouhodinový blok plný informací
z Libereckého kraje – reportáže z vašeho
města, kulturní pozvánky, tipy na zajímavé
akce, anketní ohlasy z našich ulic, rozhlasový
seriál o Libereckých NEJ a další regionální
události se dozvíte vždy mezi 14. – 16.
hodinou v Pohodovém odpoledni z Liberce.
Moderuje Iveta Kalátová. Každé všední
odpoledne poslouchejte, co je u vás nového.
Vysíláme z Liberce a s námi budete mít
úplný přehled.
Zajímáme se o vaše názory z ulic, připojíme
příběh ze severu Čech, pozveme vás na
koncert, do divadla, kina. K tomu všemu
pěkné písničky a dobrá nálada.
Český rozhlas Sever vysílá z liberecké
redakce denně od 5. do 17. hodin. Nalaďte
si nás i vy. Liberec – 91,3 FM. Jablonecko –
102,3 FM, Smržovka, Tanvald, Desná
či Harrachov – 107,9 FM. A konečně
Frýdlantsko 97,4 FM.
A ještě tip na závěr –
Pečujete při práci o člena rodiny? Vzděláváte
se při zaměstnání?  Věnujete se vedle
zaměstnání charitativní či dobrovolnické
činnosti? Podělte se s námi o zkušenosti
při zvládání těchto rolí a zašlete nám svůj
příběh. Váš příběh oceníme na červnové
konferenci Den na půl – život naplno.
Zajímavým projektem může být i slaďování
práce a rodiny. Jaký je Váš recept na každo-
denní stres? Nominujte vaše známé anebo
sebe. Více informací na internetových
stránkách libereckého Centra Kašpar.

Koncem března Chrastavu doslova zaplavily letáky firmy, která nabízela měření úniků tepla
termokamerou. Je vidět, že způsoby zůstávají, prostředky se ale mění. Namísto nabízení
zájezdů s hrnci a vysavači skoro zdarma jsou nyní nabízeny snímky z termokamery.

Termokamera není lék na tepelné ztráty vašeho domu, je to pouze mocný nástroj v rukou
toho, kdo rozlišuje, co naměřil, respektive zobrazil. A hlavně, za jakých podmínek snímek
získal a co to vlastně znamená.

Podmínek úspěchu je povícero, počínaje znalostmi toho, kdo termokameru drží v ruce.
Aby měření vůbec k něčemu bylo, je nutné, aby rozdíl mezi vnitřní a venkovní teplotu
objektu byl alespoň 20 stupňů Celsia, raději více. Další podmínkou je, že objekt nesmí být v
žádném případě osluněn. Měření se proto provádějí za velmi časného rána nebo až dlouho
po západu slunce, za mrazivých teplot. Při měření nesmí hustě pršet a nesmí foukat velký
vítr. Tyto uvedené podmínky omezují práci s termokamerou pro tyto účely na maximálně 20
dnů v roce, v letošní zimě bychom mohli mluvit asi tak o osmi dnech.

25. března roku 2014 se tepelné ztráty objektů v Chrastavě prostě korektně měřit nedají.

K úspěšnému stanovení příčin tepelných ztrát a jejich energetického významu pro objekt je
nutno zhotovit cca 15, ale často také třeba 30 snímků, u nich provést rozbor, případně
simulaci fyzikálních jevů počítačovými metodami, důkladně rozmyslet, co je příčinou
daného fyzikálního úkazu a až potom prezentovat výsledky, případně navrhovat účinná
opatření. Jediný snímek nic neřeší, vždy je nutno posuzovat objekt nikoliv jenom z měření
zvenčí, ale i zevnitř a naměřené dát pečlivě do souvislosti.

Všechno ostatní jsou jenom barevné obrázky, strašení lidí a snadný výdělek. Cena 100
korun za snímek je jistě velmi lákavá, ale vzhledem k tomu, že za jediný den i při vhodných
klimatických podmínkách není v podstatě možno provést více než dvě měření objektu
(jedno ráno, druhé večer),
nemůže se zhotoviteli vyplatit. Zde se tedy nabízí forma – udělám v lokalitě hromadu
snímků, zinkasuji symbolickou cenu vynásobenou množstvím uchazečů a počtu snímků
(nikdy nezůstane u jednoho...), za den by to potom mohl, snad, být dobrý byznys. Pro
objednatele, majitele domku je výsledek k ničemu...

Včerejší hlášení městského rozhlasu,které mě podnítilo k sepsání tohoto postřehu,
potvrdilo, že Město pracuje v zájmu svých občanů a to je dobře. Příště, než k nám na
venkov přijede další koumák, aby přivezl „ pokrok“, bude to pro něj možná varování, že tady
mu pšenka nepokvete.
Aje jedno, jestli bude nabízet litr benzinu za korunu nebo zaručený lék na vaše zdraví...

Lambert Medřický
(autor pracuje jako energetik a stavební fyzik v oblasti tepla)
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Vyhlá�ení ankety
SPORTOVEC CHRASTAVY 2013 / 2014

v novém "kabátì"

S P O R T O V E C
N E J Ú S P Ì � N Ì J � Í

CHRASTAVY
2013-2014

!!!  VÝZVA   SPORTOVCÙM  !!!

Váāení sportovní pøátelé,
vzhledem k tomu, āe pøipravujeme slavnostní veèer,

kdy vyhlásíme a oceníme na�e nejlep�í sportovce, ve zcela novém �kabátì�,
mìní se i propozice k nominaci.

Termín odevzdání nominací je  do 30. èervna 2014

Kdo se mùāe nominovat � v�ichni, kdo sportují v:
�  chrastavských oddílech a klubech,
�  Základních a Mateøských �kolách,

�  Sboru dobrovolných hasièù
�  sportují jinde, ale mají trvalé bydli�tì v Chrastavì

�   jednotlivci i kolektivy

Pøihlá�ky  k nominaci najdete na (sport � formuláøe)
Nominaci mùāete odevzdat:

1. v kanceláøi Spoleèenského klubu Turpi�ova ul. (1. patro kina)
2.na sekretariát Mìstského úøadu, nám. 1. máje 1

3. elektronicky: ;

Zita Václavíková, místostarostka

www.chrastava.cz

sklub@chrastava.cz podatelna@chrastava.cz


