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Pošesté byly uděleny plakety J. Á . Komenského
Již pošesté se v pátek 28. března 2014
předávaly plakety Jana Amose Komenského za dlouholetou pedagogickou činnost
v chrastavském školství.
V letošním roce plakety převzaly z rukou
starosty města a místostarostky města paní
Jitka Vostrá, Jindra Lacinová, Jiřina
Novotná a Libuše Pětiletá.

Jindra Lacinová
Narodila se 31. 7. 1956, ve školství pracuje
od 1. 7. 1975, tedy 39 let. Vystudovala
pedagogickou školu v Litoměřicích, má dvě
dcery (dcera Naďa Husáková je též učitelkou).
V letech 1990 – 1995 byla ředitelkou MŠ u
Textilany a MŠ Bezručova (nyní Bétel).
Dětmi je oblíbená, v práci poctivá.

Za jejich práci jim velice děkujeme.
Životopisy oceněných
Jitka Vostrá
Je učitelkou hudby při Společenském klubu
Chrastava. Jejím oborem je klavír. Začala
učit v roce 1990 a učí nepřetržitě dodnes.
Pod jejím vedením se mnoho chrastavských
dětí seznámilo s hrou na klavír a nejedno se
tomu věnuje celý život. Jako příklad její
žákyně, která již absolvovala teplickou
konzervatoř a v současné době studuje
Janáčkovou akademii muzických umění.

Jiřina Novotná
Narodila se 27.11.1938 v Rájci nad
Svitavou. Základní školu
vychodila v Chrastavě a potom vystudovala pedagogickou školu v Liberci s aprobací pro 1. – 5. třídu. Na
Základní školu v Chrastavě
nastoupila ve školním roce
1961–1962 a zahájila studium při zaměstnání s aprobací matematika a výtvarná

výchova. Pracovala
jako učitelka 2.
stupně až do roku
1998, kdy odešla do
důchodu. Jako
důchodkyně občas
na ZŠ vypomohla až
do roku 2002.
------------------------Dokončení
čtěte na straně 2

Miss ČR 2002 Kateřina Průšová na radnici
Byla to před dvanácti lety téměř neuvěřitelná událost. Osmnáctiletá
chrastavská dívka Kateřina Průšová dobyla svojí krásou celou naši vlast a
stala se v konkurenci 18 finalistek vítězkou soutěže Miss České republiky
2002. S rukou v sádře (sic!). Dosud si pamatuji to napětí, které panovalo tehdy ve finálový večer,
který se konal přesně 6. dubna 2002. A tu radost, když
naše chrastavská Katka zvítězila. A jsem rád, že jsem
to mohl být tehdy já, coby místostarosta, kdo společně
s tehdejší vedoucí Společenského klubu paní Zuzanou
Šafaříkovou donesl vítězce na adresu jejího tehdejšího
bydliště velikou kytici jako blahopřání.
Uplynulo téměř na den dvanáct let a já jsem mohl, již
jako starosta, Kateřinu, která se mezitím stala
úspěšnou modelkou, přivítat 11. dubna 2014 přímo na
radnici. A také si s odstupem času popovídat, jaké to
tehdy bylo, jak se jí změnil život. A také se s ní vyfotit. I
když titulek slavné pohádky Kráska a zvíře zde byl více
než výstižný.
Kateřina Průšová dnes věnuje část svého času i
přednáškové činnosti. A tak jsme se společně po
popovídání si na radnici přesunuli do Společenského
klubu, kde měla spolu se svými kolegy besedu se žáky
7. ročníku o zdravém životním stylu, o nezdravém vlivu
tetování, piercingu atp.

Ze zasedání rady
a Zastupitelstva města
–
Pomník povodně 2010
–
Vítkovská knihovna
se přestěhovala
–
Pozvání do S-klubu a kina
–
Chrastavské slavnosti 2014
–
Velikonoce na Vísce
–
Boží muka procházejí obnovou
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Čím dále tím více s odstupem času vidím,
že vítězství tehdy slečny dnes paní
Kateřiny Průšové bylo skutečně
obrovským možná i neopakovatelným
úspěchem. Říká se, že české ženy jsou
nejkrásnější na celém světě. A tehdy, toho
6. dubna 2002, jsme mohli my všichni
„chrastaváci“ s pýchou říci, že mezi těmi
nejkrásnějšími dívkami na světě je tou
úplně nejkrásnější dívka z Chrastavy. Ať
se paní Kateřině nadále daří jak v
profesním tak v soukromém životě.
V Chrastavě dne 14. 4. 2014
Ing. Michael Canov, starosta

Pošesté byly
uděleny plakety
J. Á . Komenského
Dokončení z titulní strany.
----------------------------------------------------Libuše Pětiletá
Narodila se 12. 5. 1937 a na ZŠ Chrastava
nastoupila ve školním roce 1959 – 1960
jako učitelka 1. – 5. ročníku. Od dalšího
roku vyučovala v 6. – 9. třídách
matematiku, přírodopis, dějepis a
tělesnou výchovu. Od školního roku
1971–1972 se stala zástupkyní ředitele
školy a v roce 1972 – 1973 byla
jmenována ředitelkou školy ve Školní ulici.
Po mateřské dovolené se v roce 1974
vrátila na školu do funkce zástupkyně,
kterou vykonávala až do svého jmenování
ředitelkou do roku 1990, kdy odešla do
důchodu.
Foto vpravo:
Oceněné učitelky (zleva do prava) –
Jiřina Novotná, Jitka Vostrá, Libuše
Pětiletá a Jindra Lacinová.
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okénko starosty mesta Chrastavy
Důrazně varuji před kvízomaty

Nejnovější fintou jak vyzrát na zákon o
loteriích a pravomoc obcí je regulovat
vyhláškou jsou kvízomaty. Tato finta
spočívá v tom, že před samotnou hrou musí
hráč zodpovědět nějakou triviální otázku
typu „Měla Popelka čtyři oříšky?“. Pokus
nasadit kvízomaty do našeho města
probíhá právě v těchto dnech. Provozovatel
je doprovází listinou, kde je uvedeno, že
„nesplňuje požadavky § 1, odstavce 2 a 3
zák. 202/1990 Sb.“, což je loterijní zákon.
Varuji tímto všechny majitele a provozovatele, aby nenaletěli majitelům kvízomatů
na tento trik.
Není vůbec podstatné, že u kvízomatů jsou
na rozdíl od videoterminálů či výherních
hracích přístrojů navíc nějaké „vědomostní“
otázky. Podstatné je to, že součástí je hraní
(vklad, náhoda a možnost výhry). Tzn. že
provozování kvízomatů je (bez povolení
ministerstva financí, a to je nevydá v
rozporu s vyhláškou) nelegální činností,
což je správní delikt či trestný čin s horní
sazbou až 10 let.
V našem městě je provoz videoterminálů a
výherních hracích přístrojů regulován na
čtyři místa (tj. asi na pětinu původního stavu
z doby před naší výhrou u Ústavního
soudu). Obecně závaznou vyhláškou je
stanoveno, kde lze provozovat videoterminály či výherní hrací přístroje.
Provozování kvízomatů bez jakéhokoli

povolení Ministerstva financí (tzn. mimo
loterijní zákon a bez odvodu povinných
poplatků) je vyloučené na celém katastru
města (včetně míst, kde vyhláška provoz
videoterminálů či výherních hracích
přístrojů umožňuje).
Oceňuji majitele a nájemce všech
restauračních zařízení a dalších prostor na
katastru města, že od doby vítězství
Chrastavy u Ústavního soudu respektují
vyhlášku města. Tím spíše je však varuji,
aby nenaletěli majitelům kvízomatů a jejich
vinou se neocitli v kolosálním průšvihu.
Městská policie již provedla namátkovou
kontrolu a zjistila, že do některých
zařízeních byly již kvízomaty dokonce
dovezeny. Naštěstí dosud nikde nebyly
zapojené.
Městská policie v Chrastavě bude
informovat o nelegálnosti případného
provozu kvízomatů ve všech restauračních
provozovnách na katastru města
(kvízomaty nesmějí být ovšem provozovány nikde ani mimo restaurační prostory).
V případě porušení této povinnosti bude
toto nahlášeno na Policii České republiky,
na Finanční úřad pro Liberecký kraj a na
Ministerstva financí a vnitra.

Stanovisko Ministerstva financí:
„V poslední době se množí snahy o
obcházení zákona o loteriích. Pokud jsou

však naplněny základní znaky charakterizující loterie a jiné podobné hry – vklad,
náhoda a možnost výhry – jednoznačně
dochází k nelegálnímu jednání.
„Stát touto aktivitou přichází o nemalé
daňové příjmy,“ řekl ministr financí Andrej
Babiš. „K boji s nelegálním hazardem
využijeme veškeré dostupné nástroje,“
dodal…. Stejně tak je tomu i u tzv.
kvízomatů kombinujících klasickou sázkovou hru se znalostními otázkami
banálního charakteru. I v tomto případě se
jedná o nelegální postup provozovatelů
těchto technických herních zařízení. Toto
jednání může být posouzeno jako správní
delikt či trestný čin. V případě trestného
činu hrozí provozovateli trest odnětí
svobody v délce až 10 let.
„Provozovatele nelegálního hazardu
nehodláme v žádném případě tolerovat,
jsme připraveni přitvrdit v jejich postizích,“
prohlásil Ondřej Závodský, náměstek
ministra financí pro oblast hazardu a
majetku státu.“
(Celé stanovisko Ministerstva financí ze
dne 37.03.2014 je na adrese:

http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove
-zpravy/2014/ministerstvo-financibojuje-proti-nelega-17469 )
----------------------------------------------V Chrastavě dne 8. 4. 2014
Michael Canov, starosta

Boj o demolici Kováku pokračuje
Odbor výstavby a územního plánu v Chrastavě vydal dne 30. 12. 2013
rozhodnutí o demolici Kováku. Majitel se odvolal a odvolací orgán Odbor
územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu v Liberci prvostupňové
rozhodnutí zrušil a vrátil případ k dalšímu řízení. Zároveň majitel Kováku
požádal zastupitelstvo města Chrastavy o stanovisko k jeho úmyslu Kovák
obnovit.
Zastupitelstvo města Chrastavy k této žádosti přijalo na svém zasedání dne 14.
dubna 2014 usnesení následujícího znění:
ZM zamítlo
stavební záměr na přestavbu ubytovny a změnu užívání na bytový dům objektu
č. 617 z následujících důvodů:
1. objekt bývalé ubytovny se nachází v havarijním stavebně technickém stavu,
jediným smysluplným řešením je odstranění stavby (v současné době se
opětovně touto záležitostí zabývá prvoinstanční orgán po navrácení spisu k provedení nového řízení)
2. město Chrastava v žádném případě nesouhlasí s využitím přilehlých pozemků ve vlastnictví města Chrastava pro jakýkoli budoucí provoz
i rekonstrukci této stavby
3. na základě dosavadních mnohaletých negativních zkušeností s majitelem objektu považuje město za vyloučené, že by došlo k realizaci
bytového domu a nikoli znovuobnovení malometrážního ubytování.
V Chrastavě dne 15. 4. 2014

Ing. Michael Canov – starosta

Hejtman slavnostně zahájil práce na Chrastavě II a Vítkovu
Hejtman Libereckého kraje Martin Půta ve čtvrtek dne 27. března 2014 slavnostně zahájil práce na popovodňových rekonstrukcích
krajských komunikací Chrastava II a Vítkov.
Chrastava II je na katastru města Chrastava úsek od vlakového přejezdu do Kryštofova Údolí po křižovatku Andělohorské s Nádražní ulicí.
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Stěžejní částí je však kompletní průtah Novou Vsí (kde také proběhlo slavností zahájení prací). Realizátorem je firma STRABAG.
Rekonstrukce si vyžádá v Nové Vsi řadu dopravních opatření (včetně veřejné dopravy). Co se týče chrastavské části, tak zde se zřejmě
přesune realizace komunikace v Andělohorské a Andělské Hory až na rok 2015, neboť tento úsek bude ještě jednou v letošním roce sloužit
coby objízdná trasa při dalším uzavření komunikace Machnín – Kryštofovo Údolí (zřejmě na podzim). Ať tak či tak, při realizaci dojde v části
od mostu přes Nisu po podchod do centra osady k vybudování přípravy na chodník (chodník by následně v dalším roce město Chrastava
jako svou investici vybudovalo).
Hejtman následně slavnostně zahájil popovodňové práce na komunikaci Vítkov. Realizátorem je konzorcium firem FINESTA a SMP
(Stavby mostů Praha). Zahájení proběhlo za účasti zástupců osadního výboru v čele s jeho předsedou Miroslavem Balcarem.
Vážení spoluobčané, na katastru města Chrastavy probíhá a bude probíhat v letošním roce řada dalších rekonstrukcí komunikací (další
části Chrastava I, tj. ul. Nádražní a Frýdlantská, třetí etapa přeložky II/592, rekonstrukce dalších místních komunikací) spojených s dalšími
dopravními opatřeními. Moc prosím o trpělivost a pochopení, výsledek bude stát zato.
V Chrastavě dne 28. 3. 2014

Michael Canov – starosta

Ú ředník, který obvinil Chrastavu, sedí ve vazbě
Úřad regionální rady Severovýchod
absurdně obvinil město Chrastava z
porušení rozpočtové kázně při akci RTN –
Terminál (okolí vlakového nádraží). Za
podmínku při výběrovém řízení na
zkušenost s akcí dotovanou z EU nás
několik let po skončení akce obvinil z
porušení rozpočtové kázně a chtěl město
Chrastavu zlikvidovat obří pokutou ve výši
31 mil. Kč (vratka dotace + penále). A to
přesto, že se do výběrového řízení přihlásil
rekordní počet firem (16) a došlo k
rekordnímu snížení ceny (o 57 %) a přesto,
že on sám nám tuto podmínku při čtyřech
předchozích kontrolách schválil. Úředník,
který celé toto absurdní obvinění vymyslel,
byl vedoucí liberecké pobočky úřadu pan
Bořek Machatý za pomoci své zástupkyně
Mgr. Petry Vokurkové a dalších podřízených. Naštěstí Výbor regionální rady
uznal naprostou nepřiměřenost našeho
obvinění (my jsme ovšem přesvědčeni, že
jsme se nedopustili vůbec ničeho) a
prominul nám 95 % nařízeného zpětného
odvodu dotace a 100% penále.

A hle, uplynulo jen pár dní od našeho
obvinění a vedoucí úředník, jeho
zástupkyně a dalších šest osob bylo (v
jiných dvou případech) obviněno z řady
trestných činů (dle médií: zneužití
pravomoci úřední osoby, přijetí úplatku,
poškozování finančních zájmů Evropské
unie, podplácení a návodu k trestnému činu
zneužití pravomoci úřední osoby). Vedoucí
Bořek Machatý byl dokonce na návrh
státního zástupce vsazen soudcem do
vazby.
Nelze si nepoložit otázku: „Nebylo celé
obvinění proti nám jen proto, že my jsme
žádný úplatek nedali?“
Každopádně Zastupitelstvo města
Chrastavy na svém zasedání dne 14. 4.
2014 jednomyslně rozhodlo o podání
žádosti o prominutí dosud neprominuté
části odvodu ve výši 781.929,60 Kč, tj. 5
% (nezávisle na již dříve podaném
odvolání) Výboru regionální rady. Dle
názoru Zastupitelstva města Chrastavy
není dle zásady in dubio pro reo (v situaci,

kdy lze na pravomocné rozhodnutí ve věci
obvinění pana Bořka Machatého čekat i
několik let), možné, aby na základě
bagatelního (a to ještě zcela chybného)
„zjištění“ pracovníka úřadu, který je sám
obviněn z velmi závažných trestných činů (a
vsazen na základě žádosti státního
zástupce soudcem do vazby), bylo
připraveno město Chrastava o jakoukoli
částku, tím méně o částku přesahující ¾
milionu Kč.
Chrastava dne 15. 4. 2014
Ing. Michael Canov, starosta
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informace z radnice z radnice
Ze zasedání rady města Chrastava dne 31. března 2014

Rada města na své schůzi projednala a usnesla se mimo jiné takto:
- schválila
v návaznosti na své usnesení 2014/03/III ze dne 17. 2. 2014
pronájem části pozemku par.č. 761/64 o výměře cca 50 m2 v k.ú.
Chrastava I, Pavlu Neuberovi, za účelem zřízení letní terasy, vč.
návrhu smlouvy o nájmu pozemku čj. N/10/2014
- schválila
dodatek č. 1, čj. N/11/2014, ke smlouvě č. 2947202708 o nájmu
pozemkových ploch čj. 58/08/ORM vč. dodatků, kterou uzavřelo
město a České dráhy, a. s.
- schválila
v návaznosti na své usnesení 2014/02/IV ze dne 27. 1. 2014
zemědělský pacht pozemků par.č. 707/3, 772/1, a 1146/3 v k. ú.
Horní Vítkov, Ing. Michalu Frydrychovi, za účelem ucelení
pastevních ploch, vč. návrhu pachtovní smlouvy čj. P/1/2014
- schválila
1. v návaznosti na své usnesení 2013/05/II/1 ze dne 20. 3. 2013
návrh smlouvy o zřízení věcného břemene, čj. VB/3/2014, ve
prospěch společnosti RWE GasNet, s. r. o., jímž dojde k zajištění
strpění umístění, zřízení a provozování plynárenského zařízení
„Reko MS Chrastava - Bezručova“, za cenu ve výši 44.649,- Kč vč.
DPH a náklady spojené se zřízením věcného břemene a pověřila
starostu jejím podpisem
2. v návaznosti na své usnesení 2013/05/II/2 ze dne 20.3.2013
návrh smlouvy o zřízení věcného břemene, čj. VB/4/2014, ve
prospěch společnosti RWE GasNet, s. r. o., jímž dojde k zajištění
strpění umístění, zřízení a provozování plynárenského zařízení
„Reko MS Chrastava - Liberecká“, za cenu ve výši 36.336,30,- Kč
vč. DPH a náklady spojené se zřízením věcného břemene a
pověřila starostu jejím podpisem
3. v návaznosti na své usnesení 2013/05/II/3 ze dne 20.3. 2013
návrh smlouvy o zřízení věcného břemene, čj. VB/5/2014, ve
prospěch společnosti RWE GasNet, s. r. o., jímž dojde k zajištění
strpění umístění, zřízení a provozování plynárenského zařízení
„Reko MS Chrastava - Revoluční“, za cenu ve výši 12.584,- Kč vč.
DPH a náklady spojené se zřízením věcného břemene a pověřila
starostu jejím podpisem
4. v návaznosti na své usnesení 2013/11/II/4 ze dne 30. 7. 2013
návrh smlouvy o zřízení věcného břemene, čj. VB/6/2014, ve
prospěch společnosti RWE GasNet, s. r. o., jímž dojde k zajištění
strpění umístění, zřízení a provozování plynárenského zařízení
„Přeložka části NTL plynovodní přípojka pro č.p. 488, ul. Revoluční ,
Chrastava“, za cenu ve výši 605,- Kč vč. DPH a náklady spojené se
zřízením věcného břemene a pověřila starostu jejím podpisem
5. v návaznosti na své usnesení 2012/20/II/2 ze dne 12. 12. 2012
návrh smlouvy o zřízení věcného břemene, čj. VB/7/2014,
bezúplatné věcné břemeno ve prospěch společnosti Správy
železniční dopravní cesty, státní organizace, jímž dojde k zajištění
strpění umístění, zřízení a provozování stavby „Rekonstrukce PZZ
v km 9,006 (Andělská Hora) trati Liberec – Hrádek nad Nisou“, vč.
úhrady nákladů spojených se zřízením věcného břemene
oprávněným a pověřila starostu jejím podpisem
6. zřízení věcného břemene na pozemcích par.č. 1386/1 a 1386/2 v
k. ú. Chrastava I ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., jímž
dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby
„Chrastava – přeložka vedení NN, č. EP-12-4002648.“ vč. návrhu
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj.
SBS/4/2014 a pověřila starostu jejím podpisem
- schválila
1) hodnocení a zadání akce „Chrastava - Výměna oken a dveří
bytového domu Turpišova ul. 241-242“, 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 4business,
Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3, IČ 25037633

2) návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem: 4business, Roháčova
188/37, 130 00 Praha 3, IČ 25037633 na realizaci akce „Chrastava Výměna oken a dveří bytového domu Turpišova ul. 241-242“ a
pověřila starostu jejím podpisem
- vzala na vědomí
hodnotící protokoly veřejných zakázek v souladu s bodem 3.1.
Směrnice Rady města Chrastava č. 1/2013, o zadávání veřejných
zakázek, včetně hodnocení a výběru vybraných uchazečů
- vzala na vědomí
hodnotící protokol veřejné zakázky „Chrastava – oprava chodníků,
sídliště Střelecký vrch“
- schválila
postup vedoucího ORM MěÚ, včetně vyhlášení nového zadávacího
řízení
- schválila
návrh Dodatku č. 8 ke Smlouvě o svozu komunálního odpadu ve
městě Chrastavě s AVE komunální služby s. r. o., Pražská
1321/38a, 102 00 Praha 10, IČ 49356089 a pověřila starostu jeho
podpisem
- schválila
1) hodnocení a zadání akce „Město Chrastava – údržba městské
zeleně“ 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 Bohumil Penz – Úprava a výsadba zeleně, Břevniště 17,
Hamr na Jezeře 47 128, IČ 65648129
2) návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem Bohumil Penz – Úprava a
výsadba zeleně, Břevniště 17, Hamr na Jezeře 47 128, IČ
65648129 na realizace akce „Město Chrastava – údržba městské
zeleně“ a pověřila starostu jejím podpisem
- schválila
návrh Dohody o realizaci plynovodní přípojky a části odběrného
plynového zařízení s vlastníkem plynárenského zařízení: RWE
Distribuční služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ
27935311, za účelem rekonstrukce plynovodní přípojky objektu č. p.
1 v Bílokostelecké ulici a pověřila starostu jejím podpisem
- schválila
návrh Dohody o realizaci plynovodní přípojky a části odběrného
plynového zařízení s vlastníkem plynárenského zařízení: RWE
Distribuční služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ
27935311, za účelem rekonstrukce plynovodní přípojky objektu č.
p. 66 v Bílokostelecké ulici a pověřila starostu jejím podpisem
- vzala na vědomí
zápis č. 2014/3 z jednání bytové a sociální komise ze dne 24. 3.
2014
- rozhodla
o uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS panu Stanislavu Hledíkovi
a pověřila starostu města jejím podpisem
- rozhodla
o uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS paní Naděždě Hajslové a
pověřila starostu města jejím podpisem
- rozhodla
o uzavření smlouvy o nájmu bytu paní Miladě Delišové a pověřila
starostu města jejím podpisem
- rozhodla
o uzavření smlouvy o poskytnutém přístřeší v zařízení azylového
typu panu Lubomíru Mistrovi a pověřila starostu jejím podpisem
- rozhodla
o uzavření smlouvy o poskytnutém přístřeší v zařízení azylového
typu paní Emílii Berkyové a pověřila starostu jejím podpisem
- rozhodla
o uzavření smlouvy o poskytnutém přístřeší v zařízení azylového
typu panu Jiřímu Augustovi a pověřila starostu jejím podpisem
-rozhodla
o uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě paní Vlastě Jeřábkové a
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pověřila starostu jejím podpisem
- schválila
inventarizační zprávu o provedení inventarizace za rok 2013
- schválila
na základě žádosti darovací smlouvu DR/3/2014 – finanční dar TJ
SOKOL Chrastava, IČ 44223927, zastoupený starostkou Ivou
Leškovou a pověřila starostu města podpisem smlouvy
- schválila
ceník výrobků Společenského klubu
- v z a l a na v ě d o m í
sdělení paní Zity Václavíkové, že uvolňuje funkci vedoucí
organizační složky města „Společenský klub“ k 31. 3. 2014
- jmenovala
s účinností od 1. 4. 2014 vedoucím organizační složky města
„Společenský klub“ na základě návrhu místostarostky města pana
Bc. Pavla Urbana a určila jeho práva a povinnosti s tím, že
jmenování je na dobu neurčitou
- schválila

licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl mezi OSA
– Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním o. s. Praha a
Městem Chrastava a pověřila starostu jejím podpisem
- schválila
dohodu města Chrastava s Povodím Labe, s. p., závod Jablonec
nad Nisou, sídlo Želivského 5, 466 05 Jablonec nad Nisou, o
společném postupu při systematické prevenci jako důležité součásti
ochrany před povodněmi a pověřila starostu města jejím podpisem
- schválila
přijetí nadačního příspěvku nadace ČEZ ve výši 100.000 Kč pro
Základní školu Chrastava, nám. 1. máje 228, okres Liberec –
příspěvková organizace. Tento příspěvek jde do vlastnictví
příspěvkové organizace - vybavení multifunkční učebny fyziky.
- schválila
na základě žádosti darovací smlouvu mezi Nadací České
pojišťovny a Mateřskou školou, Chrastava, Revoluční 488 –
příspěvková organizace, na materiál „Život v bezpečí“, který slouží
pro vzdělávací účely dětí předškolního věku

Ze zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 14. dubna 2014
Na tomto svém zasedání zastupitelstvo města mimo jiné projednalo a usneslo se takto:
- schválilo
v návaznosti na své usnesení 2013/06/VIII ze dne 21.10.2013 a na základě skutečného zaměření stavby „Autobusová zastávka Chrastava
– Termální lázně“ a přilehlých pozemků, nabytí (darování) dle geometrického plánu pozemků par.č. 770/2 o výměře 549 m2 - ostatní plocha,
jiná plocha, č. 770/3 o výměře 467 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 869/7 o výměře 1040 m2 - ostatní plocha, jiná plocha a č.
869/6 o výměře 3968 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, vše k. ú. Dolní Chrastava, z vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic do
vlastnictví města
- schválilo
záměr směnit za účelem ucelení majetkové držby a arondace hranic pozemků níže uvedené pozemky, které jsou ve vlastnictví města, k. ú.
Dolní Vítkov par. č. 399 o výměře 8897 m2 – lesní pozemek, k. ú. Horní Vítkov, par. č. 1110/2 o výměře 6142 m2 – ostatní plocha, ostatní
komunikace,
za níže uvedené pozemky, které jsou ve vlastnictví společnosti Lesy České republiky, s. p. ,
k.ú. Chrastava I
par. č. 30 o výměře 1400 m2 – lesní pozemek, par. č. 1117/1 o výměře 5384 m2 – lesní pozemek, par. č. 1117/2 o výměře 1089 m2 – lesní
pozemek, par. č. 1196 o výměře 2983 m2 – lesní pozemek, par. č. 1243/2 o výměře 824 m2 – lesní pozemek, par. č. 1243/3 o výměře 711 m2
– lesní pozemek, par. č. 1301/2 o výměře 127 m2 – lesní pozemek,
k.ú. Horní Chrastava
par. č. 120/25 o výměře 1974 m2 – lesní pozemek,
par. č. 223/1 o výměře 3794 m2 – lesní pozemek, par. č. 223/4 o výměře 329 m2 – lesní pozemek, par. č. 272/1 o výměře 23 m2 – lesní
pozemek, par. č. 301/2 o výměře 478 m2 – lesní pozemek, par. č. 537/1 o výměře 86 m2 – lesní pozemek, par. č. 539/1 o výměře 242 m2 –
lesní pozemek, par. č. 539/3 o výměře 506 m2 – lesní pozemek, par. č. 539/7 o výměře 85 m2 – lesní pozemek, par. č. 539/9 o výměře 708
m2 – lesní pozemek, par. č. 1398 o výměře 1223 m2 – ostatní plocha, ostatní komunikace,
k.ú. Dolní Vítkov
par. č. 15 o výměře 235 m2 – lesní pozemek, par. č. 106 o výměře 566 m2 – lesní pozemek, par. č. 122/6 o výměře 657 m2 – lesní pozemek,
par. č. 426 o výměře 724 m2 – lesní pozemek, par. č. 476/2 o výměře 5819 m2 – lesní pozemek, par. č. 476/3 o výměře 219 m2 – lesní
pozemek, par. č. 490/2 o výměře 4810 m2 – lesní pozemek, par. č. 543/1 o výměře 2496 m2 – lesní pozemek, par. č. 543/4 o výměře 257 m2
– lesní pozemek, par. č. 561/1 o výměře 1567 m2 – lesní pozemek, par. č. 642/3 o výměře 96 m2 – lesní pozemek,
par. č. 642/4 o výměře 544 m2 – lesní pozemek, par. č. 642/5 o výměře 35 m2 – lesní pozemek, par. č. 674/1 o výměře 2328 m2 – lesní
pozemek.
Pro směnu pozemků vč. porostů budou vyhotoveny znalecké posudky, seznam pozemků bude upřesněn po vyhotovení znaleckých
posudků.
- s c h v á l i l o návrh 1. změny rozpočtu a investičního plánu na r. 2014
- schválilo
na základě žádosti a v souladu se schválenou 1. změnou rozpočtu na rok 2014 darovací smlouvu DR/4/2014 – poskytnutí finančního daru
Oblastní charitě Liberec, Uhlířská 424/7, Liberec, IČ 265 206 99 ve výši 50.000,-- Kč
- schválilo
na základě žádosti a v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2014 poskytnutí neinvestiční účelové dotace TJ Spartak Chrastava,
Turpišova 292, 463 31 Chrastava, IČ 46744657, na opravy a udržování sportovních zařízení ve výši 100.000,-- Kč
- schválilo
na základě žádosti a v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2014 poskytnutí neinvestiční účelové dotace TJ Spartak Chrastava,
Turpišova 292, 463 31 Chrastava, IČ 46744657, na údržbu nového travnatého hřiště ve výši 100.000,-- Kč
- schválilo
aktualizaci Přílohy č. 1 ke zřizovací listině – vymezení majetku ve vlastnictví města Chrastava , který se předává k hospodaření příspěvkové
organizaci Mateřská škola, Chrastava, Revoluční 488, 463 31 Chrastava, IČ 72741881
- schválilo
rozdělení grantu města Chrastavy pro rok 2014 na podporu rozvoje sportovní, kulturní, spolkové činnosti a cestovního ruchu
- potvrdilo
rozhodnutí komise pro posouzení soutěžních návrhů pomníku „Povodeň 2010“ a jmenovalo vítězem návrh č. 13 Zdeňka Urbánka, Borový
Vrch 311, Liberec 13, 460 14
- z a m í t l o stavební záměr na přestavbu ubytovny a změnu užívání na bytový dům objektu č. 617 z následujících důvodů:
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1. objekt bývalé ubytovny se nachází v havarijním stavebně technickém stavu, jediným smysluplným řešením je odstranění stavby (v
současné době se opětovně touto záležitostí zabývá prvoinstanční orgán po navrácení spisu k provedení nového řízení)
2. město Chrastava v žádném případě nesouhlasí s využitím přilehlých pozemků ve vlastnictví města Chrastava pro jakýkoli budoucí provoz
i rekonstrukci této stavby
3. na základě dosavadních mnohaletých negativních zkušeností s majitelem objektu považuje město za vyloučené, že by došlo k realizaci
bytového domu a nikoli znovuobnovení malometrážního ubytování
ZM v souvislosti s dotační akcí RTN – Terminál
1. v z a l o n a v ě d o m í
a) Platební výměr č. 7/2014 ÚRR SV na odvod za porušení rozpočtové kázně
b) Platební výměr na penále č.7/2014 ÚRR SV
c) Rozhodnutí VRR SV o prominutí 95 % odvodu a 100 % penále
d) Odvolání proti platebnímu výměru
2. r o z h o d l o
o podání žádosti o prominutí zbývající dosud neprominuté části odvodu ve výši 5 %
- stanovilo
v souladu s § 67 zákona o obcích počet členů zastupitelstva obce pro volební období 2014 až 2018 na 19 (slovy devatenáct)
Pozn.: počet členů zastupitelstva 19 je stanoven od roku 1994 (v období 1990 až 1994 byl 23)
- schválilo
záměr podání žádosti ohledně získání dotace ve výši 90 % na zametací stroj v celkové ceně do 4 mil. Kč s tím, že město Chrastava je
schopno zajistit předfinancování (přímo nebo dodavatelským úvěrem)
- vzalo na vědomí
informaci o předneseném projektu Bractwa Ziemi Bogatynskiej
- pověřilo
starostu města a členy zastupitelstva města Ing. Balcara a Mgr. Řeháka jednáním ve věci kostela ve Vítkově se zástupci města Bogatynia a
české katolické církve (Diecéze litoměřická)

Oprava transbordéru
Upozorňujeme občany na plánovanou generální opravu
transbordéru v Andělské Hoře, která proběhne v termínu od 23.
dubna 2014 (od 9 hod.) do 11. května 2014. V této době bude
transbordér zcela mimo provoz. Objízdné (obchůzné) trasy
budou vedeny přes stávající most v osadě Kolonka.
ORM

Pomník „Povodně 2010"
Zastupitelstvo města Chrastava potvrdilo na svém posledním
zasedání rozhodnutí hodnotící komise pro posouzení soutěžních návrhů pomníku „Povodeň 2010“, kterým byl z došlých
návrhů vybrán jako vítězný – návrh Zdeňka Urbánka. Vizualizaci
vítězného návrhu můžete vidět na ilustraci vpravo dole u tohoto
článku.
Soutěž probíhala od 13. 1. 2014, kdy byly na stránkách města
zveřejněny podmínky soutěže – viz http://www.chrastava.cz/
2014/soutez-pomnik.htm, do 3. 3. 2014. Po konci lhůty pro
podání návrhů se nám sešlo celkem sedmnáct návrhů, ze
kterých komise na prvním jednání vybrala tři návrhy. Ty byly
posouzeny z technicko-bezpečnostního hlediska a na druhém
jednání komise z těchto tří návrhů vybrala vítězný.
Zastupitelstvo města tento postup a návrh odsouhlasilo a nyní
již můžeme zahájit úkony nezbytné pro jeho realizaci.
Slavnostní otevření pomníku proběhne dne 7. srpna 2014.
Všechny soutěžní návrhy budou až do 20. 5. 2014 k vidění
každý den v městském muzeu na náměstí 1. máje.
Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM MěÚ Chrastava

OZNÁ MENÍ o době, počtu a sídle konání voleb do Evropského parlamentu
Starosta města ve smyslu § 32 odst. 2 zákona č. 62/2013 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů oznamuje:
1. Volby se uskuteční:
2.

23. 5. 2014 - 14.00 - 22.00 hod. / 24. 5. 2014 - 8.00 - 14.00 hod.

Místem konání voleb
v okrsku č. 1
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je zasedací místnost MěÚ, nám. 1. máje 1, Chrastava
pro voliče bydlící v ulicích: Bílokostelecká, Cihlářská, Liberecká, Luční, Malá Kostelní, Muzejní, Nádražní, Pobřežní, Polní, Revoluční,
Sedmidomská, Soudní, Turpišova, Větrná, Žitavská
v okrsku č. 2
je budova CVA, Turpišova 407, Chrastava,
pro voliče bydlící v ulicích: Alšova, Bezručova, Družstevní, Frýdlantská, Hřbitovní,Kostelní, Loudátova, Mlýnská, Mostní, nám. 1. Máje,
Richtrův vrch, Spojovací, Sportovní, Školní, Vysoká, Víska, Vítkovská, Víta Nejedlého, Novoveská,
Města Lwówek Śląski
v okrsku č. 3
je budova Mateřské školy, Nádražní 370, Chrastava,
pro voliče bydlící v ulicích (v k. ú.): Andělohorská, Barandov, Andělská Hora, Lipová, Ještědská, Na Hůrce, Nový Domov, Tovární, U
Nisy
v okrsku č. 4
je budova bývalého M-klubu, Střelecký vrch 709, Chrastava, pro voliče bydlící v ulicích: Střelecký vrch, Textilanská
v okrsku č. 5
je budova ZŠ a MŠ Horní Vítkov 69, Chrastava, pro voliče bydlící v k. ú.: Dolní Vítkov, Horní Vítkov
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem,
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky), nebo totožnost a státní
občanství jiného členského státu Evropské unie.
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb do Evropského
parlamentu volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
V Chrastavě dne 14. 4. 2014

Ing. Michael C a n o v, starosta

Ohlášená demonstrace byla po hodině zakázána
V řádných lhůtách dle zákona o právu shromažďovacím byla vůči městu Chrastava splněna oznamovací povinnost jedné organizace,
která se dle svého oznámení rozhodla uspořádat v našem městě na náměstí ve středu dne 23. 4. 2014 od 11 do 17 hodin demonstraci
za zastavení umělých potratů.
Po zahájení této demonstrace bylo zjištěno, že naplňuje svojí brutalitou vyobrazení (+ nacistickými symboly) na tzv. informačních
panelech příslušné paragrafy zákona umožňující okamžitý zákaz demonstrace.
Ve 12:19 hodin jsem osobně vydal zákaz této demonstrace a předal oznámení o tomto jejím organizátorům. Protože organizátoři
odmítli okamžitě rozebrat tzv. informační panely, učinili tak na můj příkaz neprodleně strážníci městské policie společně s pracovníky
na veřejně prospěšných pracích.
Organizátoři demonstrace opakovaně za vydaný zákaz hrozili soudní žalobou. Vše ovšem natáčela TV Chrastava, jejíž natočený
materiál je dostatečným důkazním prostředkem opravňujícím vydaný zákaz demonstrace (a v případě nutnosti bude použit).
Chrastava 23. 4.2014

Michael Canov, starosta města
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kultura spolecenský klub / kino / akce

Batůžkový country bál

V pátek 28. 3. 2014 se konal v CVA za spolupráce Společenského
klubu a turistického oddílu Perseus již podruhé Chrastavský country
bál, tento rok s podtitulem „batůžkový“. K překvapení pořadatelů byli
účastníci velice vzorní a téměř všichni se dostavili s batůžky
rozličných tvarů, barev a stáří na zádech. K tanci nám hrála
osvědčená skupina HAZARD, ukázky tanců si letos vzala na starosti
taneční skupina THE WINGS. O naše bříška a mlsné jazýčky se
výborně postaral pan Laksar a jeho tým. Hudbu střídaly soutěže a kdo
přišel s batůžkem, neodešel s prázdnou. Za rok se těšíme znovu…

Velikonoční tvoření
Ve středu 16. dubna 2014 patřil sál CVA
velikonočnímu tvoření. Pro děti a rodiče byly
připraveny tvůrčí dílničky, kde si všichni mohli
vyzkoušet barvení vajíček, zdobení perníčků,
pletení pomlázek, výrobu kuřátek a papírových
taštiček, sázení semínek a spoustu dalšího
velikonočního tvoření.
Děti byly moc šikovné, všem se výrobky povedly
a na závěr si je děti odnesly s sebou domů.
Klára Sehnoutková

Knihovna ve Vítkově se přestěhuje do budovy školy
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 čtenář, 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.
Stávající knihovna byla uzavřena v pátek 11. dubna 2014.
Zveme vás na otevření „nové“ knihovny v budově školy v pondělí 5. května 2014 v 15.00 hodin.
Zita Václavíková, místostarostka
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PROGRAM KINA
KVĚTEN 2014
DIGITÁLNÍ MÌSTSKÉ KINO CHRASTAVA
Změna programu vyhrazena! Rezervace vstupenek: http://evstupenka.cz
POVŠIMNĚTE SI LASKAVĚ ZMĚN ZAČÁTKŮ FILMOVÝCH
PŘEDSTAVENÍ
Pátek 2. května v 18:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI
BELLA A SEBASTIÁN – USA – české znění – dobrodružný – 104
minuty,vstupné: 80 Kč
Příběh chlapce a jeho psa, který milují už čtyři generace, poprvé přichází na velké plátno jako dobrodružná podívaná v nádherných kulisách savojských Alp.
Pátek 2. května ve 20:00 hodin

GRANDHOTEL BUDAPEŠŤ (The Grand Budapest Hotel) –
VB/Německo – čes.titulky – komedie , vstupné: 100 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 4. května v 18:00 a ve 20:00 hodin PREMIÉRA ČESKÉHO FILMU

POJEDEME K MOŘI – ČR – komedie – 90 minut, vstupné: 100 Kč
Film pro celou rodinu a pro ty, kteří neztratili dar dětského pohledu na
svět, film, který dojme i pobaví. Film o dospívání a o odvaze dospět.
PONDĚLÍ NÁROČNÉHO DIVÁKA
Pondělí 5. května v 18:00 hodin - PREMIÉRA ČESKÉHO FILMU
HUSÍ KŮŽE – ZIMOMRIAVKY – ČR/SR – dokument – 78 minut,
vstupné: 80 Kč
Dvacet jedna let po Sametovém rozvodu
Středa 7. května ve 20:00 hodin
LÁSKA, SOUDRUHU! (August Fools) – Finsko/ČR – komedie – 104
minuty, vstupné:110Kč
Opona je železná a pevná a v roce 1962 přijíždí do Finska na hudební
mezinárodní festival mládeže československá jazzová kapela. Jan (Miroslav Etzler ) se potkává se svou dávnou láskou zatímco jeho
uvědomělý spoluhráč konečně zjišťuje, kdo je Elvis Presley.
Pátek 9. května v 16:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI
NIKO 2 – Finsko/Německo/Dánsko–české
znění–animovaný–75minut, vstupné: 90Kč
Sobík Niko opět musí řešit své trable. Tentokrát se Niko vydává na
záchrannou misi svého nevlastního bratra, který je unesen zlými orly.
Pátek 9. května v 18:00 hodin
KRÁSKA ZVÍŘE (Beauty and the Beast) – Francie – české znění –
romance – 112 minut, vstupné: 90Kč
Bylo nebylo…
Pátek 9. května ve 20:00 hodin
Cameron Diaz, Kate Upton, Leslie Mann, Nikolaj Coster-Waldau,
Taylor v americké komedii
JEDNA ZA VŠECHNY (The Other Woman) – USA – komedie – české
titulky – ne 15 let, vstupné: 110 Kč
Všechny proti jednomu
Neděle 11. května v 15:00 hodin
AMAZING SPIDER-MAN 2 – USA – české znění – dobrodružný –
142 minuty,vstupné: 120Kč, děti 100 Kč
Odjakživa všichni víme, že největší konflikt, kterému Spider-Man kdy
čelil, se odehrává v jeho nitru: střet obyčejných povinností Petera
Parkera s výjimečnou zodpovědností, kterou na svých bedrech nese
Spider-Man. Ve filmu The Amazing Spider-Man 2 ale Peter Parker
zjišťuje, že před ním stojí ještě náročnější bitva.

Neděle 11.května v 17:45 hodin - PREMIÉRA ČESKÉHO FILMU

HANY – ČR – tragikomedie – 90 minut – ne 15 let, vstupné: 100 Kč
Dnes v noci je vše dovoleno…
HANY drze, s nadhledem a cynickým humorem zobrazuje společnost,
které čas protéká mezi prsty. I z tohoto důvodu se tvůrci rozhodli film
odvyprávět v neobvyklé formě – v jednom kontinuálním záběru.
Neděle 11.května ve 19:30 hodin

RANHOJIČ (Physician) – Německo – české titulky – dobrodružné
drama – 150 minut, vstupné: 120Kč
Historický velkofilm podle extrémně populárního románu Noaha
Gordona z období 11. století. Ben Kingsley hraje slavného učence
Avicenu, k němuž do Persie přijíždí mladík Rob Cole z Evropy, aby se
z potulného ranhojiče stal skutečným léčitelem.Velký problém představuje mladíkovo křesťanství, ještě vetší ale jeho dar vycítit smrt, posedlost poznáním a také odvaha vstoupit tam, kam se nikdo před ním neodvážil. Výpravná podívaná nabízí atraktivní a vzrušující téma počátků
lékařství, střet orientu a Evropy, ale hlavně epický příběh a lásku.
Stejně jako skvěle vyprávěná kniha, i film Ranhojič je o dobrodružné
cestě za poznáním ve světě, kde vládne brutalita, pověry a předsudky.
Pátek 16. května v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI
KAMARÁDI Z TELEVIZE – 8. ČR – pásmo pohádek – 70 minut
vstupné: 30 Kč
Pásmo pohádek pro malé i velké diváky
Pátek 16. května 19:00 hodin
DIVERGENCE (Divergent) – USA – české titulky – dobrodružný –
139 minut, vstupné: 120 Kč
Dobrodružná akční fantasy byla natočena podle úspěšného románu
Veroniky Rothové Divergence, prvního dílu z celé trilogie Divergence,
Rezistence, Aliance. Knihy vyšly s úspěchem i u nás.
Neděle 18. května v 16:00 hodin - HRAJEME PRO DĚTI
HURÁ DO PRAVĚKU! – USA/Jižní Korea – animovaný – české
znění – 82 minuty, vstupné: 100 Kč
Tihle tři umí natropit nejednu neplechu a ani dnes nezůstanou pozadu.
Společně s nimi zažijeme dobrodružství staré 65 milionů let. Splňte si
svůj sen! Připoutejte se, stroj času vyráží na cestu!
Neděle 18. května v 18:00 hodin
PHILOMENA – VB/USA/Francie – české titulky – drama – 98 minut,
vstupné: 100 Kč
Silný příběh o hledání ztraceného syna. Film Philomena byl inspirován
skutečným příběhem. Režie se ujal Stephen Frears, který má na svém
kontě nominaci na Oscara za drama Královna. V roli okouzlující Philomeny exceluje Bondova M – Judi Dench (Skyfall, Casino Royal), které
zdatně sekunduje slavný britský komik Steve Coogan (Noc v Muzeu
1,2). Philomena se těší úspěchu u diváků i kritiků, o čemž svědčí 4 nominace na Oscara, 3 nominace na Zlatý Globus, 9 ocenění z Benátského filmového festivalu a mnoho dalších.
PONDĚLÍ NÁROČNÉHO DIVÁKA
Pondělí 19.května v 18:00 hodin – PREMIÉRA ČESKÉHO FILMU

OLGA – ČR – dokumentární - 87 minut, vstupné: 80 Kč
Nejbližší a nejspolehlivější parťák Václava Havla, kamarádka, která
nezkazí žádnou legraci, naopak ji vymýšlí, štědrá hostitelka, vášnivá
hráčka a houbařka, milovnice přírody, ostrá glosátorka, statečná a
neúnavná disidentka, žena věcná, vždy s nohama na zemi a vždy svá.
Nový celovečerní dokumentární film režiséra Miroslava Janka (Občan
Havel, Čtyři dohody) není pouze popisným životopisem, ale osobním
portrétem výjimečné osobnosti – první dámy Olgy Havlové. Osobitá
žena, veřejnosti známá jako manželka Václava Havla a zakladatelka
nadace Výbor dobré vůle, je zde představena ze své civilní stránky.
Janek se tolik nesoustředí na oficiální biografická data, ale nechává
promlouvat dosud nezveřejněné archivní záběry a fotografie i osobní
zpovědi přátel.
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Pondělí 19. května ve 19:30 hodin – PROJEKT 100
PULP FICTION: HISTORKY Z PODSVĚTÍ (Pulp Fiction) – USA –
české titulky – 153 minuty – krimi-ne 15 let,vstupné: 80 Kč
Chcete vidět zlaté hodinky, jež prošly světovými válkami a několika
konečníky?
Chcete slyšet disputaci na téma hamburgery u McDonalds, Burger
King, Big Kahuna Burger a Jack in the Box? Chcete poznat, že heroin
se dá vyšňupat i nosem? Chcete znovu zažít tanec Johna Travolty?
Mnohovrstevnatý vesmír Pulp Fiction vám otevírá svou náruč a vy se
můžete stát dalším z miliónů diváků, pro něž se jedná o jeden z filmů
jejich života.
Pátek 23. května v 17:30 hodin

GODZILLA - USA – dobrodružný – 119 minut, vstupné: 120 Kč
Nejznámější impozantní monstrum na světě se ve filmu postaví proti
zlým nestvůrám ohrožujícím samou existenci lidstva, kterým vdechla
život vědecká arogance lidí.
Pátek 23. května ve 20:00 hodin
STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ VYLEZL Z OKNA A ZMIZEL – Švédsko –
komedie – české titulky – 114 minut,vstupné: 110 Kč
Allanu Karlssonovi je 100 let. V domově důchodců, kde v tomto věku
tráví svůj zbývající čas, pro něj chystají velkou narozeninovou oslavu.
Ale vitální stařík ještě nechce zůstat v bačkorách v křesle. Má docela
jiné plány. Rozhodne se pro útěk. Poté, co vyleze z okna, se vydává na
úžasný a naprosto nepředvídatelný výlet…
Neděle 25.května v 16:00 hodin - HRAJEME PRO DĚTI

KHUMBA - South Africa – české znění – animovaný – 92 minuty,
vstupné: 100 Kč, v předprodeji IC Chrastava – 80 Kč
Zebra Khumba byl už od narození terčem posměchů svého stáda,
protože se narodil napůl pruhovaný a napůl bílý. Navíc když začalo
období sucha, příbuzní Khumbu obvinili, že je prokletý a že je příčinou

všech nepříjemností. Stádo v čele s jeho otcem ho tedy vyhnalo.
Odvážná, polopruhovaná zebra se vydává do nebezpečného ale
zároveň zábavného dobrodružství, aby našel chybějící proužky a získal
zpět respekt své rodiny…
Neděle 25. května v 18:00 hodin a ve 20:00 hodin - PREMIÉRA
ČESKÉHO FILMU
BONY A KLID 2 – ČR – drama – 90 minut, vstupné: 120 Kč
Dlouho očekávané volné pokračování kultovní „vekslácké balady“ Bony
a klid. Co dnes po 25 letech dělá partička někdejších veksláků? Jsou
venku z vězení a přizpůsobili se. Zase jsou všude tam, kde se dají
vydělat „rychlý prachy“: podfuky, úplatky, dotace. A do nich nechtěně
spadne kluk z malého města, který jako tenkrát přijíždí do Prahy sehnat
peníze.
Bony a klid 2 napsal a režíroval Vít Olmer jako krimi-komedii nabitou
dějovými zvraty a kšefty.
Pátek 30. května v 18:00 hodin

VIOLETTA KONCERT – USA – hudební – české titulky – 96 minut,
vstupné: 120 Kč
Exkluzivní koncertní show největších hvězd seriálového hitu TV stanice
Disney Channel – Violetta.
Pátek 30. května ve 20:00 hodin

X-MEN: Budoucí minulost – USA – akční – české titulky – 120
minut, vstupné: 120 Kč
Zmutovaným hrdinům X-Men hrozí definitivní zánik. Jejich rasa byla
vždy na pokraji vyhynutí, ale teď je ta hrozba ještě reálnější než kdy
jindy. Jediná cesta ke spasení vede přes minulost, na samý začátek
řetězce událostí, které stávající nebezpečí vyvolaly. K bytostem s
výjimečnými schopnostmi se vrací režisér Bryan Singer, strůjce jejich
mimořádného úspěchu. Spolu s ním ve filmu X-Men: Budoucí minulost
přichází i nejvíc mutantů v historii této ságy.

V květnu jsme pro vás připravili...

více informací na
www.chrastava.cz
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NOC KOSTELŮ
23. 5. 2014

Římsko-katolická farnost v Chrastavě se
letos zapojila do každoročně pořádané
akce Noci kostelů. Veřejnost bude mít
možnost poznat kostel svatého Vavřince
blíže a nahlédnout do běžně nepřístupných částí kostela.
Program:
17:00 Mše svatá
17:45 Prohlídka kostela a věže s výkladem
18:30 Koncert souboru zobcových fléten
„Jablonecká píšťalka“
19:15 Prohlídka kostela s výkladem
20:00 Koncert souboru zobcových fléten
„Jablonecká píšťalka“

14

15

16

s

sport

informace sportovních klubu

První vlaštovky jarní sezóny v orientačním běhu
V letošní zimě se díky nedostatku sněhu nepořádaly závody v LOBu (lyžařský orientační
běh). Zima byla ale zpříjemněna olympijskými hrami v Soči, a tak místo „běžkování“ jsme se
přišli podívat na závody v Břízkách v Jablonci, kde se představili českým divákům naši
olympionici a vítězové v biatlonu. Na snímku Veronika a Lukáš Houdovi v našich krásných
chrastavských čepicích s reprezentantem J.Soukupem.
Jaro tentokrát nezklamalo, přišlo dříve a s ním i naše nová sezona.
Počáteční tradiční OB Jarní skály se uskutečnily 15. března v oblasti Kosti v Českém ráji.
Nejúspěšnější se stala Z.Šaffková, která vyhrála kategorii D55.
První závod Ještědské oblasti se odehrál 12. dubna poblíž Oseku u Duchcova v náročném
orientačním terénu. Na prvních třech místech se umístili: D14 – 1. M. Pavlíková ( na fotografii v
naší chrastavské bundě), D35 – 3. V. Bradnová, D65 – 1. E. Kašková, H10L – 1. F. Kučera.
O týden později 13. 4. se běželo Mistrovství Ještědské oblasti na krátké trati (dopoledne) a ve
sprintu (odpoledne) mezi pískovcovými skalkami a kameny v Sosnové u České Lípy. O
oblastní mistrovské medaile pro Chrastavu se zasloužili:
- dopoledne na krátké trati: D10L – 1. K. Matyášová, D14 – 2. M. Pavlíková, D21K – B.
Lankašová, D55 – 1. Z. Šaffková, D60 – 3. A. Ševčíková, D65 – 3. E. Kašková, H10L – 1. F.
Kučera (na snímku s vítězkou K. Matyášovou), HDR – 2. J. Klust, smutná byla sestra Terezka
za bramborovou medaili.
- odpoledne ve sprintu: D12 – 3. V. Růžičková (na snímku s medailí), o 3 vteřiny za ní na 4.
místě A. Jeřábková, D14 – 2. M. Pavlíková, D55 - 3. V. Bradnová, D65 – 1. E. Kašková.
- V Sosnové na Mistrovství Ještědské oblasti se prosadili i další tři Chrastaváci: S. Horáčková –
D60 1. krátká trať, 2. sprint (VLI) , I. Vydra – H45, který v obou závodech získal zlaté medaile
(OK RECo Sport) a M. Horáček – H60 dvakrát stříbrný (VLI).
Na závěr bychom chtěli poděkovat městu Chrastava za přidělený grant pro naše orienťácké
děti.
E. Kašková

Ještě jednou orientační běh – hemžení pod hradem
Jaro je tady! U nás orienťáků to znamená začátek sezóny. První závody jsou na obzoru, a tak se vydáváme s našimi klubáčky na jarní
soustředění, kde dojde na skutečnou práci s mapou v terénu. Pro některé „mazáky“ je to opakování z loňska, pro druhé „nováčky“ je to první
setkání, každopádně si přímo v terénu vyzkoušíme, co jsme se přes zimu naučili.
Takže o víkendu 22. – 23. 3. jsme vyrazili objednaným autobusem do Sloupu v Čechách, kde jsou překrásné, ale těžké terény. Ubytování v
penzionu Pod hradem mělo nádech romantiky. Hned v sobotu dopoledne jsme podnikli za slunečného počasí, v doprovodu dospělých
orienťáků a rodičů, vycházku s palcem na mapě kouzelným Modlivým dolem a dál přes rozhlednu s výhledem na poustevníka na Sloupském
hradě a dál přes lesní divadlo do penzionu. Oběd pak chutnal znamenitě. Po lehkém odpočinku jsme mohli opět odejít do lesa. Tentokrát
žádná procházka, ale už opravdový trénink. Větší děti hledaly kontroly, ty menší běhaly po fáborcích. Odpoledne nám „zpestřila“ bouřka.
Tmavá mračna a hustý liják vytvořily v lese velmi strašidelnou náladu, přesto všichni, nevyjímaje rodiče dětí, absolvovali trénink s
obrovským nasazením. Po večeři jsme si ještě probírali mapařskou teorii formou různých her. Vyvrcholením orientačního dne byl, při
dokonalé tmě (což při tom počasí nebyl problém) v prostorách kempu a nejbližším okolí, noční závod. Děti vybíhaly s čelovkami a plánkem
kempu, jednotlivě nebo po skupinkách. Byly nadšené, i když mírně poprchávalo. A pak už bylo pro tento den orienťáku dost, a tak jsme hráli
hry a zpívali veselé písničky.
Nedělní ráno bylo hodně uplakané. Všude zněly otázky: Budeme trénovat? Budeme závodit, když tak moc prší? Ale ano! Přece víte, že
běháme za každého počasí! Podmínkou je, že každý musí mít s sebou suché věci na převlečení. A tak po snídani vyrážíme na okraj Nového
Boru, kde máme nachystaný poslední trénink, tentokrát opravdový závod. I když bylo mokro, bláto a docela chladno, všichni vesele vyráželi
na trať. Vrátili se mokří, urousaní, ale spokojení, že dokázali v tomhle počasí všechny kontroly najít.
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A to už se pomalu blížil závěr našeho společného víkendu. Po obědě následoval úklid , balení a v neposlední řadě vyhodnocení tréninků a
vlastně celého pobytu. Všechny děti dostaly malinkou odměnu. Věříme, že si kromě ní odvezly domů cenné zkušenosti, které využijí v
dalším orienťáckém životě.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem členům klubu OK Chrastava, řidiči autobusu a všem rodičům „našich“ dětí, kteří nám pomohli s
přípravou a během soustředění, a také dětem za jejich přístup a nadšení. Použila bych citaci z básničky, kterou složila jedna z maminek,
účastnice našich tréninků:
„Všem, dětem i dospělým, každý z nás tleská, na další „soustředko“ myslíme už dneska. Všichni se těšíme, jsme spolu rádi, ať velcí, malí
jsme, jsme kamarádi.“
Klubáci veteráni si pak svoje soustředění užili o Velikonocích v Kytlici.
P. Vokálová

Zprávy z kolové - březen / duben 2014
U 23
Dne 1. března 2014 se odehrálo 1. kolo Mistrovství ČR soutěže U 23, které proběhlo v Olomouci, naše dvojice Culek Jiří – Fořt
Filip obsadila 5. místo, potom následovalo 2. kolo U 23 dne 22. března 20154 v Šitbořicích a zde naši obsadili 6. místo. 3. kolo se hrálo dne 6.
dubna 2014 v Nezamyslicích a zde se naše dvojice umístila na 5. místě. To znamená, že po třech kolech po sečtení všech bodů jsme se
probojovali do semifinále, do kterého nastoupí šest postupujících mužstev. Semifinále bude odehráno ve Svitávce 3. května 2014. Finále U
23 ve stejném složení mužstev jako v semifinále se uskuteční u nás v Chrastavě dne 17. května 2014 od 10:00 hodin. A protože tam bude
i ta naše dvojice, budeme jí fandit, aby se dostala na stupně vítězů.
Muži Elite Dne 24. května 2014 se uskuteční u nás v Chrastavě 2. kolo 1. ligy, do které se probojovala naše dvojice Brodský Tomáš a
Fadrhonc Daniel. I tady uvítáme podporu diváků v naší tělocvičně. Držíme všem palce.
Žáci
Žáci se zúčastnili Mistrovství kraje v Liberci dne 5. dubna 2014, kde naše dvojice Chrastava 2 ve složení Judytka Jakub a
Horna Lukáš zvítězila a druhá dvojice Chrastava 1 ve složení Dušek Pavel a Pospíšil Lukáš získala 2. místo před Lokomotivou Liberec 1 a
Lokomotivou Liberec 2. Tím se obě dvojice probojovaly do kvalifikace skupiny „A“ Mistrovství ČR, které se bude hrát 17. května 2014 v Plzni.
Celler Ladislav, vedoucí oddílu
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Stolní tenis – Chrastava B –nový účastník krajského přeboru II. třídy
Po jednoznačném vítězství B – mužstva v okresním přeboru čekal náš tým poslední krok k
postupu do vyšší soutěže a to kvalifikační turnaj vítězů okresů Liberec, Jablonec nad Nisou,
Semily a Česká Lípa. Turnaj se uskutečnil 12. – 13. dubna v herně Sokol Turnov za účasti
družstev TJ Spartak Chrastava B, TJ Bižuterie Jablonec n. N. F, TJ Sokol Turnov C a TJ
Volfratice. Do krajského přeboru II. třídy postupovala první dvě družstva.
Kvalifikaci naši zahajovali s týmem z Jablonce. Vyrovnanost celého zápasu dokládá, že o vítězi
rozhodl poslední možný duel, ve kterém soupeř prokázal pevnější nervy a porazil naše „béčko“
9 : 8.
V dalším sobotním zápase nastoupili naši hráči proti domácímu týmu z Turnova. Fakt, že další
prohra znamená konec postupových nadějí, způsobil zvýšenou nervozitu na našich pálkách, což
znamenalo některé překvapivé výsledky a vyrovnaný začátek zápasu. V průběhu hry se
projevila větší herní vyrovnanost našeho týmu a v celkovém součtu jsme porazili družstvo z
Turnova 9 : 6. A jelikož nedělní soupeř se k utkání nedostavil a my vyhráli kontumačně 9 : 0, mohli
jsme začít slavit postup do krajského přeboru. GRATULUJEME.
Výsledky kvalifikačního turnaje :
TJ Spartak Chrastava B – TJ Bižuterie Jablonec n. N. F

8:9

L. Charvát 1/3, P. Průša 3/1, M. Šimon 3/1, M. Živnůstka 1/3, čtyřhra 0/1
TJ Sokol Turnov C – TJ Spartak Chrastava B

6:9

Luboš Charvát –
nejúspěšnější hráč okresního přeboru

L. Charvát 2/2, P. Průša 2/2, M. Šimon 2/1, M. Živnůstka 2/1, čtyřhra 1/0
TJ Spartak Chrastava B – TJ Volfratice

9 : 0 wo

Stolní tenis – úspěchy naší mládeže
Družstvo mladších žáků našeho oddílu se zúčastnilo sedmého turnaje organizovaného
Krajským svazem stolního tenisu Libereckého kraje.
Krajský bodovací turnaj se konal v sobotu 5. dubna 2014 v herně Sokola Turnov za účasti
35 dětí ze 7 oddílů Libereckého kraje. Chrastavu reprezentovala nejpočetnější skupina v
průběhu všech sedmi bodovacích turnajů a to ve složení Barbora Peroutková, Filip
Grusman, Kateřina Kaprálová, Daniel Sívek, Karolína Koudelková, Tereza Proboštová,
Adélka a Matěj Ryvolovi.
Konečná umístění:
F. Grusman – 23.místo, T. Proboštová – 26.místo, K. Kaprálová – 27.místo
K. Koudelková – 28.místo, M. Ryvola – 29.místo, B. Peroutková – 30.místo
D. Sívek – 32.místo, A. Ryvolová – 35.místo
Fotoreportáž je pořízena z turnaje v Turnově.
Ing. Karel Žemlička
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Vyhlášení ankety
SPORTOVEC CHRASTAVY 2013 / 2014
v novém "kabátě"

NEJÚ SPĚ Š NĚ JŠ Í

SPORTOVEC

CHRASTAVY
2013-2014
!!! VÝ ZVA SPORTOVCŮ M !!!
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,
– Sboru 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

č

z pera čtenářů

rubrika proVás

Výlet s historickou tématikou směřoval na Ovčí horu
Na třetí pokus (kvůli počasí) se v sobotu 19. 4. 2014 uskutečnila výprava Společnosti přátel historie města Chrastavy s historickou
tématikou. Pro členy spolku i zájemce z řad veřejnosti byl připraven desetikilometrový výlet na Ovčí vrch, Hamrštejn a Bedřichovku. Petr
Medřický a Ivan Vydra podali výklad k historii navštívených míst a objektů – zásobování pitnou vodou (vodojemy u Sv. Jana a v Luční ulici),
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sakrální památky (socha sv. Jana Nepomuckého, kaplička Panny Marie na Bedřichovce, bývalá Barvířská kaple), dějiny skautingu (Rokle
úmluvy) a hornictví v okolí města (Měděný důl, štola sv. Barbory), městský les na Ovčí hoře, tepelná elektrárna pod Hamrštejnem, geologie
Ještědského pohoří. Účastníkům výpravy děkujeme za pomoc při úklidu odpadků ve skautské rokli!
SPHMCH

Český den proti rakovině 2014
18. ročník veřejné sbírky Český den proti rakovině se koná
ve středu 14. května 2014.
Dobrovolníci ve žlutých tričkách budou nabízet tradiční žlutý kvítek za
minimální příspěvek 20 Kč. Ke každému kvítku dárce dostane také letáček s
informacemi o rizicích, která přináší aktivní, ale i pasivní kouření. Letošním
tématem sbírky je totiž prevence rakoviny plic.
Za rozhodnutím Ligy zvolit hlavním tématem roku 2014 prevenci plicní
rakoviny stojí statistická čísla, která dokládají vzestup výskytu rakoviny plic o
1,5% ročně. Každým rokem je to více než 6 500 nových onemocnění!
Nejvýznamnějším rizikovým faktorem je bezpochyby aktivní kouření. Právě
kouření je podle střízlivých odhadů odpovědné za 30–40 % všech úmrtí na
rakovinu, na vzniku karcinomu plic se podílí v 90 %. Cigaretový kouř totiž
obsahuje nejméně 5000 chemických látek, z toho přinejmenším 65 je
rakovinotvorných. Proto je u kuřáků několikanásobně častěji diagnostikována
nejen rakovina plic, ale také chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN),
nádory ústní dutiny a jícnu, slinivky břišní, močového měchýře atd.
Rakovina plic patří bohužel k onemocněním, která jsou diagnostikována až
v pozdních stadiích, což snižuje vyhlídky na úplné vyléčení.

Liga proti rakovině Praha proto vyzývá: NEKUŘTE!
Liga proti rakovině Praha působí v České republice již od roku 1990. Jejím
hlavním cílem je snížení úmrtnosti na zhoubné nádory. K dosažení tohoto cíle
volí tři hlavní dlouhodobé programy:

· prevenci nádorových onemocnění a výchovu ke zdravému způsobu života,
· zlepšení kvality života onkologických pacientů,
· podporu onkologického výzkumu a přístrojového vybavení onkologických pracovišť.
Pomozte Lize realizovat své programy a přispějte při sbírce alespoň dvacetikorunou za žlutou kytičku.
Můžete také zaslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS KVET na číslo 87 777. DĚKUJEME VÁM!
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Kdo si hraje nezlobí aneb zeměživly
Úvodní pořekadlo se mi hodí k podání informace o úspěšné účasti chlapců z VÚ Chrastava na celostátní soutěži ZUČ (zájmově umělecká
činnost) DDŚ a VÚ ČR, která se konala 15. - 16. 4. 2014.
Tento soutěžní festival měl v letošním roce již svůj 24. ročník, pořádal jej DDŠ Býchory ve spolupráci s MŠMT.
Chrastava se úspěšně účastnila každého ročníku, letos tomu nebylo jinak.
V chrastavském VÚ jsou umisťováni chlapci, kteří mají výrazné problémy v chování (záškoláctví, trestná činnost, návykové látky). Je právě
velmi chvályhodné, že i chlapci s poruchou chování pod odborným vedením umí kreslit, zpívat, recitovat, slušně se chovat a vůbec vytvářet
kvalitní lidské hodnoty.
Letošního ročníku ZUČ se účastnilo na 20 DDŠ a VÚ z ČR, bylo vyhlášeno 7
soutěžních kategorií. Chrastava se zapojila do čtyř. Celou přípravu na ZUČ vedla
vychovatelka a flétnistka Bc. Bohumila Nitschová. Nejúspěšnější letos byla výtvarná
prezentace, kde chlapci za své výrobky a obrázky získali 3. místo. Šlo o krásné
obrázky, keramiku, výrobky z papíru, sena a jiných materiálů, které chlapci vytváří jak
ve škole, tak i na výchově.
Další zastoupení bylo v kategorii hra na hudební nástroj skupina. Letos si Chrastava
odvezla bohužel pomyslné bramborové místo. Nevadí, kluci předvedli velmi dobrý
výkon a hlavně měli celkem náročné představení. V rámci muzikoterapie, kterou vede
vychovatelka a flétnistka Bc. Bohumila Nitschová kluci secvičili program „zeměživly“.
Na netradiční nástroje – drumbeny, metalofon, koncové flétny, perkuse ztvárnili živly
vodu, zemi, oheň a vzduch. Příprava tohoto projektu byla dost náročná a pro četné
výchovné problémy chlapců i dramatická.. Nakonec secvičila a odjela parta ve složení
Michal, René, Patrik, Pepa. Koho by projekt blíže zajímal, bude uveden na web
stránkách VÚ a na youtube. Kategorie hra na hudební nástroje sólo nebyla pro výrazný
výchovný problém zastoupena vůbec. Byla to velká škoda, protože Martin, který
výborně hraje na flétnu měl nacvičeny skvělé písničky. Další kategorií byla recitace.
Zde soutěžil Patrik. Recitoval krásně, na Chrastavské sloce získal 4. místo, ale porota
ZUČ ocenila malé jevištní formy, které s recitací měly společnou kategorii.
Výchovně je ale důležité, že jsme se soutěže vůbec zúčastnili, prožili příjemné 2 dny v
Kolíně. Kluci se chovali skvěle, odvezli si mnoho zážitků a zkušeností. Vždyť
vystupovali na prknech, co znamenají svět (Městské divadlo Kolín), hráli na mikrofon a
užili alespoň trochu slávy. Navázali nová přátelství nebo se tam potkali se svými
kamarády. Určitě až se vrátí na stálo domů, budou mít na co vzpomínat.
Bc. Bohumila Nitschová, flétnistka a vychovatelka VÚ Chrastava

Opustila nás paní Jiřina Flemingová
Obrovský kus práce odvedla v porevoluční historii Městského úřadu v Chrastavě paní Jiřina
Flemingová. V období hned po revoluci zastupovala tajemníka úřadu a poté v letech 1991 až
2000 pracovala jako vedoucí odboru pro záležitosti občanů. Po odchodu do důchodu
vypomáhala i na Městském úřadu v Hrádku nad Nisou, ale nedlouho poté se vrátila pracovně do
Chrastavy , když se stala ředitelkou Městského bytového družstva, kde pracovala do svých
posledních dnů.
Paní Jiřinu Flemingovou si budou navždy pamatovat všichni ti, kteří se s ní kdy setkali, rázná,
upřímná, ale přitom vždy nesmírně ochotná a vstřícná, opravdová odbornice s velkou znalostí
předmětné problematiky, člověk, kterého jsme vždy velice ctili a uznávali.
ČEST JEJÍ PAMÁTCE.
V Chrastavě dne 28. března 2014
Za zaměstnance Městského úřadu a občany města Chrastava
Michael Canov, starosta
Zita Václavíková, místostarostka

Čekání na velkolepou výstavu. Dílo Josefa Führicha bude vystaveno
v Oblastní galerii Liberec a Národní galerii v Praze
Vůbec poprvé bude představeno dílo chrastavského rodáka Josefa Führicha (1800–1876) na samostatné výstavě. Premiéra se uskuteční v
liberecké galerii–Lázních od 19. června do 14. září. Tento malíř, který odešel nejdříve do Říma a potom se usadil ve Vídni, se těšil v
Rakousku veliké pozornosti. Byl mu udělen šlechtický titul, stal se profesorem Akademie a je dosud považován za největšího malíře
nábožensko-monumentální malby 19. století. Proč tomu tak ale není v jeho rodných Čechách? To vysvětluje kurátorka výstavy Markéta
Kroupová z liberecké galerie: „ Führich byl nejdříve nepohodlný, protože mluvil německy a pro Národní obrození se jeho osobnost
absolutně nehodila. Byl řazen mezi Němce. Tak byl setrvačně vnímán dlouhá desetiletí. V komunistické éře se stal nepohodlným zase kvůli
náboženským námětům, které maloval. Nyní tedy dochází k rehabilitaci tohoto malíře v českém prostředí.“ Výstava, kterou připravila Pavla
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Machalíková z Ústavu dějin umění bude výjimečná i proto, že se podařilo zajistit obrazy ze
zahraničí. S velkým díkem za zapůjčení se obracíme na potomky Josefa Führicha a na Provincii
rakouských jesuitů, kteří zapůjčili obrazy a jeden kresebný portrét. Na výstavě bude k vidění přes
20 obrazů z veřejných i soukromých sbírek a přes 100 kreseb a grafik. Výstavu a katalog, který
vychází v česko–německé mutaci, podpořilo Ministerstvo kultury ČR, Česko–německý fond
budoucnosti, Biskupství litoměřické, Město Chrastava a další. Za pomoc všech děkujeme. O
výstavě budeme nadále informovat.
Markéta Kroupová

Chrastava, Skalice, Bertsdorf-Hörnitz – hasiči společně proti živlům
V rámci projektu "Chrastava, Skalice, Bertsdorf-Hörnitz – hasiči společně proti živlům" (číslo žádosti 100088718, číslo zákazníka 44840),
který je financován z dotačního programu Evropské unie,
získaly sbory dobrovolných hasičů z Chrastavy, Skalice u
České Lípy a německého Bertsdorf-Hörnitz finanční
prostředky na pořízení hasičské techniky potřebné pro
jejich záslužnou práci.
Chrastava a Skalice získaly novou cisternu, Bertsdorf Hörnitz získal nové technické vozidlo.
Ve Skalici se dále z prostředků opravila a v Bertsdorfu Hörnitz postavila nová hasičská zbrojnice.
Jednou z podmínek dotace je pořádání pravidelných
společných cvičení jmenovaných sborů.
Jako první byla na řadě Chrastava a proto naši hasiči
připravili na sobotu 21. září 2013 cvičení, jehož obsahem
byl zásah u hořícího domu, a to včetně záchrany obyvatel.
Celá akce byla pod vedením pana Petra Čálka perfektně
připravena a nezbývá než se těšit na setkání a společné
cvičení ve Skalici 19. 10. 2013, ze kterého Vám přineseme
další reportáž.
V těchto společných cvičeních se pokračovalo 23. října
2013 ve Skalici u České Lípy a 16. listopadu 2013 v
německém Bertsdorf-Hörnitz.
Za Chrastavu tuto akci připravil pan Petr Čálek, za Skalici
pan Jiří Havner a za Bertdorf-Hörnitz pan Jens Heinzl.
Cvičení se účastní vždy část zásahové jednotky (6-ti
členné družstvo).
Poslední akcí z dotačního programu Ciele 3 - "Hasiči
společně proti živlům" bylo dokončení výstavby hasičské
zbrojnice v německém Bertsdorf-Hörnitz.
Na slavnostní otevření 29. března 2014 přijali pozvání
zástupci všech zúčastněných stran tohoto projektu.
Kromě místních to byli hasiči a představitelé ze Skalice u
České Lípy a naši chrastavští hasiči včetně zástupců
města.
Slavnostního otevření se zúčastnili i pozvaní hosté z
okolních německých hasičských sborů.
Všechny investiční akce projektu tím byly ukončeny a nyní jen
zbývá povinnost pořádání pravidelných společných cvičení po dobu
5-ti let.
Zita Václavíková, místostarostka

VI. propagační jízda
SH ČMS odstartuje v květnu
Slavnostní zahájení VI. propagační jízdy SH ČMS, kterou se
letos slaví 150 let vzniku prvního českého hasičského sboru ve Velvarech , proběhne 17. 5. 2014 v 9 hodin v místě Trojzemí – Hrádku nad
Nisou. Na náměstí bude připravena komentovaná výstava hasičské techniky jednotek na území města. Společně s těmito vozidly budou
přítomna historická vozidla z Přibyslavi, z ÚO HZS Libereckého kraje, stanice Jablonec nad Nisou a technického muzea Hrádek nad
Nisou. Chybět nebude hudební doprovod, vystoupení mladých hasičů, mažoretek, před odjezdem historickému praporu požehná hrádecký
farář. To vše za přítomnosti představitelů Libereckého kraje.
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Vozidla se vydají po určené trase nejdříve k hasičům do německé Žitavy a
polské Bogatyni.
Propagační jízda bude pokračovat do Kunratic, Dětřichova, Frýdlantu.
Tam bude přerušeno obvodní kolo Plamenu a mladí hasiči přijdou jízdu
pozdravit. Dalšími zastávkami se stane Nové Město pod Smrkem, Lázně
Libverda , Hejnice. V posledně jmenovaném městě bude připraven program
před Bazilikou Navštívení Panny Marie. Následovat bude Raspenava a
Chrastava, kde první den jízdy končí.
V neděli 18. 5. 2014 v 9 hodin zahájí VI. propagační jízda na náměstí Dr.
E. Beneše v Liberci za přítomnosti primátorky. Trasa dále povede do Jablonce
nad Nisou – tam je na náměstí u radnice připraven program , do Železného
Brodu a Semil na známý „Ostrov“ k vidění budou nejen historické parní
stříkačky, ale také překvapení. Poslední zastávkou bude Lomnice nad
Popelkou, kde pomyslná štafeta bude předána Královéhradeckému kraji,
první zastávkou se stane Jičín.
Věra Nutilová

Sezóna hasičských soutěží v plném proudu
Díky letošní mírné zimě a příznivému počasí, začala příprava na soutěžní sezónu již začátkem března. Přípravy probíhají na pozemku za
hasičskou zbrojnicí, a to nejen pro mladé hasiče a dorost, ale i pro dospělé hasiče z výjezdové jednotky a pro družstvo žen, které se
seskupilo na podzim loňského roku. To tak nyní může zužitkovat teoretické znalosti, které přes zimu nasbíralo.
První letošní soutěží, na kterou mladí hasiči vyrazili byla dětská Jablonecká hala, která se konala v sobotu 29. 3. Jednalo se o druhý, z
třídílného seriálu Českého halového poháru v běhu na 60 m s překážkami. Soutěž byla celkově rozdělena na čtyři kategorie - mladší
chlapci, mladší dívky – což je věkový
rozptyl 6 - 10 let a starší chlapci, starší dívky
– věkový rozptyl 11 - 15 let.
Z mládeže našeho sboru se zúčastnili
Roman Hauser, Adéla Hauserová, Kateřina
Šídová, Anna Robich. Všichni v kategoriích
starších. Vzhledem k tomu, že se jedná o
soutěž, na kterou jezdí závodníci, kteří se
na danou disciplínu specializují a mnozí z
nich se téměř každý rok dostanou na
republikové kolo, vyrazili jsme na soutěž
čistě za účastí. Roman Hauser se umístil
na 74. místě z 85 účastníků v kategorii.
Adéla Hauserová byla 88., Anna Robisch
92., Kateřina Šídová 94. Celkem se na
závod přihlásilo 290 závodníků.
O týden později se na stejném místě
konala Jablonecká hala 2014 pro
dospělé. Tentokrát byla soutěž určena pro
členy dobrovolných sborů, kteří soutěžili v
neděli.
Soutěžilo se v běhu jednotlivců na 100
metrů překážek a ve štafetách 4 x 100 m
překážek. V sobotní části se na start postavil náš dorostenec Jan Pipiš. Výsledkem jeho snažení bylo 123. místo z 265 závodníků v kategorii
mužů. Celkem bylo do závodu přihlášeno 480 závodníků v jednotlivcích a 69 štafet.
Nejen mladí hasiči a dorost vyráží na soutěže. I mezi dospělými hasiči jsou členové, kteří se
zúčastňují soutěží a různých sportovních klání. V současné době jsou mezi hasiči dosti oblíbené
a vyhledávané soutěže s označením TFA. Jedna taková se pořádala na Milevsku v Jihočeském
kraji. Soutěž se přímo jmenuje "Milevský pohár TFA ". Jedná se o seriálový podnik o čtyřech
závodech. Prvním z nich byl Zimní železný hasič, který se konal 15. 3. na místním zimním
staioně.Soutěžní dráha byla rozmístěna na ochozech a tribunách a nabízela tak zajímavé
provedení. Na startovní čáru se z čtyřčlenné delegace z Libereckého kraje za náš sbor postavil
Vladimír Židlický a výsledkem jeho snažení bylo 5. místo z celkem sedmnácti účastníků v
kategorii muži. Celkem se soutěže zúčastnilo 46 závodníků.
Co to vlastně soutěž s označením TFA je? TFA je zkrácený název a označení hasičské soutěže
jednotlivců nebo družstev – celým názvem Toughest Firefighter Alive, volně přeloženo "nejtvrdší
hasič přežívá". Soutěž a její náplň je zaměřena na vysokou fyzickou zátěž, čímž se snaží
napodobit podmínky pří skutečném zásahu. Ačkoliv jsou soutěže upravovány podle možností
pořadatele, v základu se ale nemění. Na soutěžícího čeká např. roztahování hadic 2x 40 – 60
metrů, přenesení 2 x 25-30 kg zátěže, min 60 úderů kladivem o váze 5 – 10 kg, překonání 2m
bariéry, vytažení 20-25kg závaží na laně do 2. podlaží, transport figuríny většinou o váze 80 kg.
Jako zlatý břeb je někdy jako poslední úkol vystoupat do X-tého patra budovy. Zřídkakdy to bývá
pod 5. patro. Toto vše a někdy i něco navíc, provádí závodník v plné polní, tzv. v kompletním
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zásahovém obleku, zásahové helmě, rukavicích, obuvi, s dýchacím přístrojem na zádech, jehož váha se pohybuje k 10 kg. Soutěže s tímto
označením se tedy řadí mezi fyzicky nejnáročnější soutěže světa a jsou i divácky atraktivní.
Soutěží na Milevsku a v Jablonecké atletické hale to však nekončí. Mládež čeká 12. dubna Jehnanický víceboj, kterého se zúčastňujeme
pravidelně, dorost bude 17. a 18. dubna vyslán na soustředění do Zákup. 26. 4. se bude konat 2. díl Milevského poháru, 3. 5. vyrazí opět
mládež do Frýdlantu na CTIF – soutěž s mezinárodními pravidly a působností a 17. 5. na Jarní kolo celoroční hry Plamen, kde bude měřit
síly v požárních útocích, štafetách 4x60m překážek a štafetách požárních dvojic. A na závěr pak 25. 5. proběhne okresní kolo dorostu ve
Frýdlantě, ze kterého, jak pevně věřím, vzejde postup do vyššího, krajského kola.
Soutěžemi a vyjížděním k mimořádným událostem, práce pro místní hasiče nekončí. Jsou tu další kulturní akce, údržba techniky, hodiny
strávené na teoretickém a odborném výcviku, práce pro hasičské muzeum, a další aktivity. V stup k hasičskému sboru nezačíná jen u
mládeže, kdy si mládež vychováváme jako své nástupce, ale mohou se připojit do našich řad i dospělí spoluobčané, bez rozdílů pohlaví a
mohou se stát po splnění několika podmínek členy zásahové jednotky a přispět tak na pomoc svým bližním, stačí mít zájem a přijít mezi nás.
Scházíme se minimálně každý pátek po 15:00, místo asi zmiňovat nemusíme:) .
Vladimír Židlický

Posloucháte rádi ČRo Sever a chcete patřit do naší rozhlasové rodiny?
Pokud ano, právě pro Vás je určen nově vzniklý Klub přátel Českého rozhlasu Sever!
Klub Českého rozhlasu Sever je určen všem z Vás, kteří se aktivně zajímáte o vysílání naší stanice, jste
ochotni sdělovat své názory a ovlivňovat přímo náš program. To ale není všechno – klub se rovněž stane
místem osobního setkávání lidí, kteří se znají pouze z vysílání a posílají si vzkazy na dálku např.
prostřednictvím Písniček na přání.
VÝHODY ČLENSTVÍ V KLUBU PŘÁTEL ČRO SEVER:
akce a výlety s občerstvením, pravidelné informace o novinkách z rozhlasu
osobní setkání s ředitelem stanice a oblíbenými moderátory
možnost zavysílat si Písničky na přání s Mirkem Tartárkem
sleva na vstupném na sportovní a kulturní akce partnerů ČRo Sever
vstupní dárek pro každého člena klubu
soutěž členů klubu o zahraniční zájezd!
REGISTRACE JE SNADNÁ!
Vyplněný dotazník pošlete prosím zpět na adresu Český rozhlas Sever, Na Schodech 10, 400 01, Ústí nad
Labem.
→→
→→
→→
→→
Jméno______________________________________
Příjmení____________________________________
e-mail______________________________________
Doručovací adresa____________________________________________________________
Nalaďte si nás – Liberec 91,3 FM, Jablonec a okolí 102,3 FM, Tanvald, Desná, Harrachov 107,9 FM, Frýdlant
v Čechách 97,4 FM, Novoborsko 88,8 FM
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Velikonoce na Vísce
Tak, jak je každoroční tradicí, jsou Velikonoce na Vísce vždy
posunuty o jeden den dopředu, a to již na Velikonoční neděli.
Tradice vznikla především kvůli chatařům, kteří tak měli možnost
prožít tradiční Velikonoce ve svých domovech. Tento zvyk na Vísce
přetrval až do dnešní doby, kdy počet trvale bydlících občanů již
dávno překonal počet chatařů. Co je však ještě lepší, je to, že se k
této tradici rádi přidávají i nově příchozí obyvatelé. A tak náš rok od
roku početnější průvod opět prošel Vískou dům od domu a poctivě
„vyšlehal“ všechny ženy a dívky, aby nám v tom dalším roce
neuschly.
Ještě před tím, než jsme však vyrazili na koledu, jsme tento rok
zorganizovali dvě jiné velikonoční akce. Ta první proběhla v sobotu
odpoledne a jednalo se o výuku pletení pomlázek. Díky tomu, že
bylo krásné odpoledne a slunce svítilo, sešli jsme se u pana Jiřího
Suka na zahradě a pak již všichni pozorně naslouchali a především
okukovali, jak se správně plete pomlázka. Na výběr bylo z několika
možností, jako například klasická pomlázka z osmi proutků, nebo
pomlázka „s košíčkem“, nebo i velmi hezká pomlázka z loupaných
proutků. Po přibližně dvou hodinách si každý odnášel tu svou
pomlázku a především pocit: „tak teď už konečně vím jak na to“.
Nutno podotknout, že výuky se ujal skutečný mistr, jehož pomlázky
je možno vidět na několika výstavách a jedna se dostala až do
daleké Austrálie.
A abychom den před pomlázkou využili skutečně celý, uskutečnil
se v sobotu večer první ročník Víseckého velikonočního vajíčka,
který byl proložen soutěží pro děti o nejhezčí velikonoční koledu.
Jak již zvykem sešli jsme se v podvečer a všechny dámy a slečny s
sebou přinesly své velikonoční výtvory. Aby byla zaručena
objektivita, dostala každá své číslo a následně přítomní pánové
hodnotili takzvaně „naslepo“. Jako přímý účastník mohu prohlásit,
že se jednalo o skutečně velmi složité rozhodování, protože na
všech výtvorech bylo vidět, že si účastnice daly záležet a stálo je to

mnoho úsilí. Ještě než jsme vyhlásili vítězku, předstoupily před
porotu přítomné děti všech věkových kategorií, aby zarecitovaly
své velikonoční koledy. Tady bylo rozhodování ještě těžší a tak
nakonec porota vyhlásila pouze jedno místo. Jak správně tušíte,
umístily se všichni na místě prvním. A pak se již přistoupilo k
vyhlášení vítězky. Tak jako v každé soutěži je nakonec vítěz pouze
jeden, ale ani to nemohlo zkalit radost ze společně prožitého dne.
Co je však ještě lepší, je skutečnost, že na se prvních dvou místech
umístily slečny mladší patnácti let. A tak to vypadá, že o zachování
tradicí na Vísce nemusíme mít strach.
Nakonec bychom rádi poděkovali Městu Chrastava za finanční
příspěvek z Grantu. Díky tomuto příspěvku budeme moci v tomto
roce rozzářit ještě více tváří a zároveň začít pracovat na vylepšení
životního prostředí na Vísce.
Petr Mácha ml.,
předseda Občanského sdružení Chrastavská Víska
Chrastavska-viska.webnode.cz

Boží muka a křížky na Chrastavsku procházejí obnovou
Drobné sakrální památky – tak bývají často souhrnně nazývány
pískovcové či žulové kamenné památníky s železnými či litinovými
kříži, boží muka, kříže dřevěné či menší kapličky, které se nacházejí
v různém množství nejen po celém území Čech, ale všude po
světě, tam, kde žijí křesťané – věřící v Ježíše Krista.

CHRASTAVA a okolí, 2013 – 2014

ale i terénní práce se mi podařilo nashromáždit řadu zajímavých
informací jak o „křížcích“, tak i o jejich zřizovatelích. Do konce roku
2014 by měla vyjít téměř stostránková kniha, věnující se tomuto
„romantickému“ tématu, kde se dočtete, proč lidé v minulých
staletích stavěli ony kříže (včetně přeložených nápisů, roků zřízení i
jmen zřizovatelů...)…

Nejinak tomu bylo a je i na Chrastavsku. Povodeň v srpnu 2010,
která způsobila obrovské škody na movitém i nemovitém majetku
jak občanů, tak i města, společně s láskou k historii mě inspirovala
ke studiu bližších osudů těchto „zapomenutých němých svědků
minulosti“, postavených na katastru našeho města. Po třech letech
intenzivní práce – hledání materiálů v archívech, v záznamech
pozemkových knih, ve starých mapách, vyzpovídání pamětníků,

Tyto památky lze v zásadě rozdělit do dvou skupin – na památky
zapsané do seznamu národních kulturních památek (např. morový
sloup s mariánským sousoším, Ramischův kříž na autobusovém
nádraží či Hofmanův kříž ve Vítkově) a ty ostatní. Rekonstrukci
některých z nich zajistilo v minulosti Město Chrastava. Ty zbylé
zpravidla chátrají a chátraly od konce druhé světové války, protože
lidé byli vedeni k ateismu a věřících rapidně ubylo. Tato místa, kde
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se dříve lidé modlili a setkávali se s Bohem, náhle neměl kdo
udržovat.
Při terénním výzkumu a při fotodokumentaci pro moji knihu jsem
získal i přehled o tom, v jakém stavu se tyto památky nacházejí a
rozhodl jsem se, že se budu snažit postupně s několika
dobrovolníky pod patronací Společnosti přátel historie města
Chrastavy tyto „strážce minulosti“ odborně zrestaurovat a zachovat

je tak pro další generace. A tak v roce 2013 došlo k prvním třem
zásahům. Finanční prostředky na restaurátorské práce (najatý
odborný licensovaný restaurátor) se zčásti podařilo zajistit dary
soukromých osob, část z rozpočtu Společnosti přátel historie města
Chrastavy a díky velkorysému daru Města Chrastava určenému
pro tyto účely.
V roce 2013 prošly kompletní rekonstrukcí:

Trübelův sloup s obrázkem sv. Jana Nepomuckého
ve Vítkovské ulici z roku 1845. Pískovcový sloup byl
„vyřezán z křoví”, kompletně očištěn od rzí, špíny i rozlité
barvy. Do výklenku byl vyroben a umístěn nový obrázek
sv. Jana. V horní části byl doplněn nový kovaný kříž. Bylo
upraveno i jeho okolí a vysazeny sponzorsky dva
stromky. Tuto sakrální památku si „adoptovala” jedna z
členek SPHMCH a denně sem chodí rozsvěcet svíčku.

Druhým opraveným památníkem je vzpomínka na Antona Pfohla ležící
vpravo od silnice na začátku Vítkova (u křižovatky se starou Vítkovskou silnicí).
I zde byl celý objekt odborně očištěn, bylo obnoveno a zvýrazněno písmo, byly
doplněny uražené části kamenů. Nakonec byl památník zabitému vítkovskému
občanovi Antonu Pfohlovi při výkonu služby v Uhrách v roce 1854 okolo
odlážděn kamennou dlažbou. Pomník byl také vyspárován.

I třetí objekt se nachází ve Vítkově. Tzv. Thumův kříž z
roku 1814; je pojmenován po svém zřizovateli sedlákovi
Antonu Thumovi. Pískovcové tělo bylo kompletně
očištěno, byly doplněny uražené a poškozené části.
Jednotlivé části muk byly vyspárovány. Železný kříž byl
očištěn, odrezován a natřen, doplněna byla soška Ježíše
Krista. Bohužel některé nápisy na těle pomníku nebylo
možné identifikovat, a tak nemohly být obnoveny.
Zvýrazněn byl jen nápis prozrazující nám rok a jméno
donátora. Pomník byl kompletně dobrovolníky
„vysvobozen” od nánosů hlíny ze svahu a byl odlážděn
dlažbou. A prořezány byly i náletové keře v jeho okolí.
Věřím, že si i tento „pomníček“ najde svého ochránce,
který se o něj do budoucna bude starat a občas u něj
zapálí svíčku.

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kdo finančně či přiloženou rukou k dílu pomohli.
Pokud by se někdo chtěl přidat k těmto aktivitám nebo nám chtěl poskytnout
nějaký dar na nákup materiálu (všechnu práci děláme zadarmo ve svém volném
čase!) případně chtěl nabídnout jinou pomoc, budu rád – telefon 603 260 778.
V letošním roce plánuji obnovu minimálně dalších zatím nechráněných objektů –
Kratzmannův kříž za Barrandovem by měl získat novou repliku původního kříže
se soškou Ježíše a rád bych zrestauroval tzv. polní sochu sv. Jana Nepomuckého
nad Vítkovem a také Pfohlův kříž u bývalé „pětistovky“ taktéž ve Vítkově. Tyto
zásahy však budou technicky i finančně náročnější.
Město Chrastava v letošním roce žádá o dotaci na rekonstrukci dvou dalších – ale
památkově chráněných křížků – Ramischův kříž na autobusovém nádraží a také
Hofmannův kříž, který poničila povodeň, by měl být zrestaurován a vrácen na
původní místo ve Vítkově.
Ivan Vydra, člen SPHMCH a občan Chrastavy
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Starostové pro Liberecký kraj a komunální volby 2014
Vážení občané Chrastavy, vážení čtenáři Chrastavských listů,
dovolte nám, abychom Vám již nyní představili jmenovitě kandidáty politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj do
komunálních voleb, které se budou konat na počátku října letošního roku v Chrastavě a my se budeme ucházet o vaši
podporu. Podrobnější informace uvedeme v dalších vydáních Chrastavských listů. Informace budou postupně vkládány
též na naše webové stránky http://canovm.sweb.cz/
Kandidátka Starostů pro komunální volby v Chrastavě 2014 (včetně náhradníků):
13. Jan Loučka – obráběč
1. Ing. Michael Canov – starosta města
14. Ing. Markéta Sochorová – ředitelka výchovného ústavu
2. Mgr. Bc. Aleš Trpišovský – ředitel základní školy
15. Bc. Ondřej Kout – elektronik GO, lektor hudební školy
3. Zita Václavíková – místostarostka města
16. Eva Přibylová – nezaměstnaná
4. Mgr. Kateřina Rožcová – ředitelka základní a mateřské školy
17. Danuše Husáková – manažer, předsedkyně TJ Spartak
5. ThMgr. Šimon Dvořák – statutární zástupce
18. Kateřina Pokorná – podnikatelka
Sboru Jednoty bratrské
19. Pavel Urban – vedoucí společenského klubu
6. Ing. Pavel Štekl – informatik
N1. Alena Štěchová – zdravotní sestra
7. Miloslava Šírová – ředitelka školní jídelny
N2. Pavel Hudec – důchodce
8. Ing. Miroslav Balcar – OSVČ
N3 František Vokoun – důchodce
9. Kopecká Petra – technicko-hospodářský pracovník,
N4 Vladimír Vondráček – podnikatel
vedoucí turistického oddílu
10. Petr Tlach – starosta SDH, bezpečnostní technik
V Chrastavě dne 22.04.2014
11. Michal Junek – dispečer
Michael Canov, Aleš Trpišovský a Zita Václavíková
12. Bc. Robert Šipula – státní zaměstnanec
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inzerce soukromé i komercní inzeráty

29

SER

S

/
/
/
/

EU

VI

VÝ ROBCE REKLAM
TISKÁ RNA grafické studio

PN

30

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
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PRODEJ SLEPIČEK

VZPOMÍNKA
--------------------------------------Dne 2. 5. 2014 si připomeneme nedožité
70. narozeniny pana Stanislava
Dlouhého, který
zemřel v roce 2011.
Mnoho let pracoval v
Chrastavském autoservisu, v mládí hrál
kolovou.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s rodinou.
------------------------Jarmila Hotovcová

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 sobotu 17. května a 14. června 2014
Chrastava – na náměstí u jízdních kol – 13.00 hod.
……………………………………………….
Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
Případné bližší informace : Po - Pá 9.00 – 16.00 hod ,
tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840

Mise Muničák II.
Po velmi úspěšné Misi Muničák (viz předchozí číslo) se na popud tatínka jedné odvážné
bojovnice konalo pokračování, a to 29. března. Mise II. se tentokrát účastnili pouze muži, a to
různého věku a zkušeností. Od úplných začátečníku, kteří drželi airsoftovou zbraň poprvé, po
zkušeného, několika zásobníky vybaveného válečníka. Místo bojů bylo stejné jako v předchozí
misi. Rozdělili jsme se do dvou oddílů, rozdali jsme si zbraně a ochranné brýle a šlo se na věc.
Bojová vřava se přelévala z jedné strany na druhou a my na střídačku bránili a dobývali objekt
bývalého muničního skladu. Nechyběly chvilky napětí ani drsný válečný jásot doprovázející
etapová vítězství. Nakonec jsme hráli hru všichni proti všem, která byla dokonalou tečkou za
napínavými boji.
Akce ovšem ještě nekončila. Pokračovali jsme v Bételu, kde jsme trochu pojedli (nakonec
zmizelo všech 6 kg grilovaného masa) a trochu popili díky dostatečným zásobám nápojů všeho
druhu, ale hlavně jsme si přátelsky povídali do hluboké noci. Co dodat závěrem? Díky, Kamile, za
Tvoje vyslovené přání. Asi dvacet tátů a kluků si mohlo užít fajn odpoledne a večer.

Velikonoční tvůrčí dílny
Velikonoce mají svoji atmosféru prodchnutou svěžestí, kterou přináší jaro. A i to je důvodem,
proč snad každá žena ráda vyzdobí svůj příbytek nějakou dekorací. Tuto možnost využily ženy v
pátek 11. dubna a sešly se k tvoření v Bételu. Mohly si vyrobit pěkné plechovky technikou
decoupage, velikonoční věnce, roztomilé zajíčky z kojeneckých ponožek i dekorace z vajíček,
které samozřejmě k tomuto období patří. Vyrábění mělo i další příjemný efekt: mohly jsme se více
seznámit, popovídat si a odpočinout od dennodenních starostí. O občerstvení se postaraly dámy
z kavárny, statečně vařily čaj, kávu a rozmazlovaly nás výběrem zákusků.

Klubu Evergreen pro seniory v dubnu
První dubnovou středu jsme se sešli na kavárně na zpívání s Františkem Boudou. Celý
podvečer jsme strávili v příjemné atmosféře, v níž jsme za doprovodu kytary prošli různými žánry od vážné hudby až po známé lidovky, které jsme si společně zazpívali. Za všech dvaadvacet
spokojených seniorů touto cestou panu Boudovi děkujeme.
V tomto měsíci začal i cyklus čtyř přednášek Otazníky života, ve kterých si povídáme o víře,
Ježíši Kristu, vztahu k Bohu…Každý zde může najít odpovědi na své otázky. Na setkávání chodí
čtyři seniorky, které nejsou jen posluchačkami, ale zapojují se do rozhovorů. V přednáškách,
které jsou každé úterý v 9,30 hod., chceme i nadále pokračovat a zveme tímto další zájemce z řad
seniorů.
Každou středu pokračujeme v chození s hůlkami, jehož smyslem je trávit společný čas v přírodě
v okolí Chrastavy. Trasy jsou kolem 5-6 km a jde se takovým tempem, aby všichni stačili. Nyní se
nás schází kolem deseti.
Začali jsme též s oblíbenými minivýlety „Na kafíčko...“. V požehnaném počtu třiceti lidí jsme
vyrazili do Jablonného v Podještědí na prohlídku místní baziliky. Poté jsme si udělali procházku ke
Zdislavině studánce a výlet jsme zakončili v naší oblíbené cukrárně v Hrádku nad Nisou. Počasí
se vydařilo, nálada byla výtečná. Poděkování patří p. Čálkovi, který nám obětavě pomohl s
odvozem lidí vlastním mikrobusem.
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Mladí dobrovolníci Jednoty bratrské v Chrastavě
Ve dnech 17. až 20. dubna 2014 – o velikonočních prázdninách – naše město hostilo
setkání dobrovolníků Jednoty bratrské (mládež ve věku 15 až 23 let). Sjelo se 90 účastníků
za všech koutů, od Nýrska na Šumavě až po Holešov na Moravě. Program setkání byl
předem dobře připraven a nebylo zde místo pro nudu. V pátek od 9 do 15 hod. a v sobotu od 9
do 13 hod. mládežníci vypomáhali celkem na třech místech ve spolupráci s obecními úřady.
Jedna parta jezdila do Chotyně, další do Hrádku, a třetí pracovala v Chrastavě. Pomoc byla
různorodá, natírání, sekání trávy, sázení stromků, úprava hřištˇ a sportovišť, sbírání
odpadků, stěhování věcí… Síly zbyly i na dětské hřiště v Bételu, kde se kompletně vyměnily
střechy na domečcích a dvě lavičky.
Během večerů a sobotního odpoledne probíhaly semináře i osobní rozhovory sloužící k
osobnímu růstu těchto mladých lidí, kteří již pracují ve volnočasových klubech pro děti a
mládež, sociálních službách atd., nebo se na podobnou práci připravují.
Děkujeme vedení Společenského klubu Chrastava za vstřícný přístup při pronájmu sálu v
Centru volnočasových aktivit v Turpišově ulici. Také děkujeme kolektivu školní jídelny za
výborné obědy. Základní škole děkujeme za zázemí pro noclehy a také TJ Spartak
Chrastava za možnost využítí sprch. A poděkování patří také všem, kteří pomohli s
organizací, maminkám a seniorkám z Bételu, které napekly buchty a všem účastníkům za
velký kus práce, kterou odvedli.

SRDEČNĚ VÁ S ZVEME v květnu:
KLUB EVERGREEN: čeká nás další minivýlet, tentokrát do ZOO Žitava. Nenechte si ujít procházku lesoparkem s průchozími výběhy
srnek, klokanů a ptáčků. Výlet je naplánován na 22. května a odjezd je v 14,30 hod. od budovy Bételu.
Všechny seniory zveme na naše pravidelná setkávání na středeční kavárně (16,00-18,00 hod.) a na páteční karty a deskové hry
(15,00-17,00 hod.).

Fotogalerie - chrastavské naděje stolního tenisu:
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