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Sportovníden s partnerským městem Lwówek Śląski
Po podzimním úspěšném sportovním zápolení v
polském partnerském městě došlo na měření sil
i u nás v Chrastavě. Díky novému multifunkčnímu hřišti bylo rozhodnuto, že hlavní část
soupeření bude v atletických disciplínách. V
závěru se ještě naplánovaly dvě kolektivní hry, a
to basketbal chlapců a volejbal dívek.
Ráno se sešli na hřišti učitelé, sportovci, žáci
9.A, kteří zajišťovali technickou četu (pomáhali
při organizaci), a samozřejmě žáci a učitelé z
Polska. Všechno bylo bezvadně připravené, ale
trochu nás zlobilo počasí. S přibývajícím časem
nás počasí trápilo čím dál víc. Nic se však nedalo
dělat, a tak v dešti probíhaly úvodní štafety
4x200m, následované běhy na 60m. Dále se
skákalo do dálky i výšky a běhalo 800m. I v

nepříznivém počasí se děti velice snažily a
padaly úctyhodné výkony v bojovném a fair play
duchu. Celí promočení jsme vše absolvovali dle
programu. Jenom na závěrečné kolektivní hry
jsme se přemístili do sportovní haly, kde se
vměstnal volejbal i basketbal.
Závěrečné vyhodnocení proběhlo také v hale,
kde byli oceněni všichni úspěšní sportovci i
vítězové kolektivních sportů. Byl vyhodnocen i
celkový vítěz sportovního dne, který vyšel ze
součtu všech umístění na prvních třech místech.
Celkovým vítězem se stali sportovci z Polska, k
čemuž jim srdečně blahopřejeme. Děkujeme
všem zúčastněným žákům i pořadatelům za
krásné výkony a dobrou organizaci.

150. výročí vzniku dobrovolného hasičského sboru
U příležitosti oslav proběhla vernisáž výstavy „Historické
hasičské plesové pozvánky“. Výstava bude otevřena po
celou sezonu v 1. patře hasičského muzea.
Další součástí oslav byla „VI. propagační jízda SH ČMS“ na
jejíž start dorazila historická hasičská vozidla. Podrobnější
informace jsou v samostatném článku u konce listů.

PROGRAM NAJDETE
UVNITŘ TOHOTO
VYDÁ NÍ!
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tradiční svátky setkávání, zábavy, kultury a sportu

Černé mraky na lázněmi
–
Probíhající stavební práce
na území Chrastavy
–
Pozvání do S-klubu a kina
–
Program
Chrastavských slavností 2014
–
Sportovní zprávy
–
Jednota bratrská:
přijďte na Den Otců
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okénko starosty mesta Chrastavy

Černé mraky nad lázněmi
Podnikatel Jan Imlauf, resp. firma Dům
pohody a.s., kterou 100% vlastnila firma
IMSTAV Group, s.r.o.., kterou dodnes 100%
vlastní právě Ing. Jan Imlauf, přišla s ideou
vybudovat v Chrastavě u Zámečku termální
lázně. Firma Dům pohody a.s. pro svůj
projekt získala podporu Regionální rady
regionu soudržnosti Severovýchod, která jí
schválila dotace v tzv. ROPu, což bylo pro
realizaci lázní rozhodující. Město Chrastava
pochopitelně projekt uvítalo. Jak by také ne,
když namísto nefunkčních prostor by
Termální lázně Chrastava (přitom bez
jakékoli finanční účasti či zátěži města)
zvýšily atraktivitu našeho městečka.
Dům Pohody a. s. projekt začal realizovat.
První etapu již dokončil, získal na ní dotaci z
ROPu ve výši 58,6 mil. Kč, termální lázně se
otevřely veřejnosti. Zároveň Dům Pohody
a.s. začal budovat i druhou etapu, na jejíž
postavenou část již také obdržel dotaci ve
výši 54 mil. Kč.
Jestli pan Imlauf zešílel nebo mu přeskočilo nebo proto, že věděl, že se jím 100%
vlastněná společnost IMSTAV Group, s.r.o.
stane v budoucnu totálně nedůvěryhodnou
(dnes dluží, kam se podívá a je proti ní
vedena řada exekucí), nevím, každopádně
je skutečností, že IMSTAV Group, s.r.o.
převedl potichu celou společnost Dům
Pohody a.s. na dvacetiletou dívku z Prahy

jménem Barbora Landová. V praktickém
řízení termálních lázní se nic nezměnilo,
všemocným předsedou představenstva
zůstal dlouholetý Imlaufův parťák Ing. Ivo
Palouš (bývalý náměstek primátora
Statutárního města Liberec). Sám pan
Imlauf se pojistil proti tomu, aby mu snad
děvče nedělalo problémy tím, že jí akcie
nevydal fyzicky (deset po 10%), ale nechal
je zamčené ve svém trezoru. Novou mladou
majitelku však evidentně podcenil, neboť ta
akcie zfalšovala a uspořádala v Praze
valnou hromadu za účasti své a pana
notáře. Pan notář zfalšované akcie uznal
jako pravé (resp. asi ho ani ve snu
nenapadlo, proč by akcie pravé neměly být)
a zaznamenal průběh valné hromady, kdy
majitelka vyhodila z pozice předsedy
představenstva Iva Palouše a jmenovala
jím svého otce. Když to poté pánové Imlauf
a Palouš zjistili, podali žalobu pro neplatnost
valné hromady k soudu. A soud rozhodnul,
že do té doby než rozhodne (což se dosud
nestalo), není zřejmé, kdo je vlastníkem („je
spor o to, kdo je jediný akcionář a předseda
představenstva“).
Pan Imlauf se rozhodnul, že z prekérní
situace vyvázne tím, že on sám přivede
společnost do insolvence a v ní insolvenční
soud povolí reorganizaci. Tím se zbaví nové
majitelky a reorganizovaná společnost
bude moci pokračovat dále. A tak on sám

jako trojjediný podal na společnost Dům
pohody a.s. návrh na insolvenci (fyzická
osoba Imlauf a dvě společnosti, které 100%
vlastní IMSTAV Group, s.r.o. a IMSTAV EU,
s.r.o.), což se mu nakonec přes odpor rodiny
Landů povedlo. Nepovedlo se mu ovšem
dosáhnout povolení reorganizace a to
přesto, že proto získal souhlas prakticky
všech věřitelů (včetně ROPu). Insolvenční
soud reorganizaci totiž nemohl povolit,
neboť zákonnou podmínkou je i souhlas
vlastníka a dle rozhodnutí jiného soudu se
neví, kdo je vlastník. Insolvenční soud tak
musel přivést společnost Dům Pohody a.s.
do konkurzu.
Mezitím běžela paralelní událost. Poté co
podal pan Imlauf de facto sám na sebe
insolvenční návrh, podal předseda Výboru
Regionální rady regionu soudržnosti
Severovýchod trestní oznámení, které
odůvodnil takto: „Kontrola odhalila problém,
příjemce dotace měl s penězi nakládat
doslova tak, jak chtěl. Stavební práce byly
provedeny úplně jinak nebo nebyly
provedeny vůbec, nevíme, zda to byl úmysl,
proto jsem podal trestní oznámení“.
Insolvenční správkyně se po vyhlášení
konkurzu ujala provozu lázní sama.
Návštěvníků se dosud konkurz nijak
nedotýká, prakticky nic nepoznají, provoz
lázní navenek probíhá zcela bez problémů,
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návštěvnost stoupá. Insolvenční správkyně
by ráda připravila termální lázně k prodeji v
dražbě. Dle mých informací dokonce
existuje 4 až 5 zájemců o odkoupení a další
provoz (včetně dostavění druhé etapy)
termálních lázní.
Jenže….. paradoxně
právě v důsledku výše zmíněného trestního
oznámení více než reálně hrozí znemožnění dražby, ukončení provozu, přeměna
lázní na chátrající ruiny a to, že nikdo ani z
věřitelů (tzn. těch, kteří stavbu financovali)
ani nikdo jiný nedostane ani korunu. Policie
České republiky totiž zakázala z důvodu
stíhání Ing. Jana Imlaufa nakládání s
majetkem.
Insolvenční správkyně proti tomuto dosud
marně protestuje, ve svém vyjádření ze dne
14. května 2014 uvádí doslova:
„Státnímu zastupitelství jsem předložila
návrh na zrušení usnesení o zajištění
majetku, když stíhání je vedeno proti
osobám: Ing. Jan Imlauf a spol. a není
vedeno proti žádnému z věřitelů, jehož
pohledávka byla v insolvenčním řízení
zjištěna…Osoba, které bylo sděleno
obvinění, nemá – z důvodů účinků
prohlášení konkursu – žádná dispoziční

práva k majetku. Protože současně není
zjištěným věřitelem, nebude ani nijak jinak
profitovat ze zpeněžení majetku v
insolvenčním řízení. Jednáním obviněných
jsou přednostně poškozeni věřitelé dlužníka
Dům Pohody a.s. Opadl proto racionální
důvod, pro který by měl majetek na základě
zajištění propadnout státu jako náhradní
hodnota z trestné činnosti. Při propadnutí
věci státu by jednání obviněného podruhé
postihlo všechny přihlášené věřitele
dlužníka, jejichž pohledávky jsem při
přezkumném jednání uznala. Obviněného
by se propadnutí věci nedotklo majetkově
vůbec nijak, tedy obviněnému už je zcela
lhostejné, zda na základě zajištění věci
propadne hodnota státu, či nikoliv.“
Insolvenční správkyně uvádí dále:
„Chrastavské lázně je nezbytně nutné
zpeněžovat co nejdříve. Snažíme se o
zachování provozu podniku, ovšem jen a
výlučně z toho důvodu, abychom cenu lázní
jejich uzavřením nedevalvovali…Právní
stav vyvolaný zajištěním části nemovitostí
orgány činnými v trestním řízení mi postup
ke zpeněžení znemožňuje.“
V reakci na vyjádření insolvenční

správkyně hned následující den svolal
Krajský soud na 11. června 2014 schůzi
věřitelů (na kterou je navíc pozváno i Státní
zastupitelství), který má na programu bod
„Rozhodnutí schůze věřitelů o dalším osudu
„Lázní Chrastava““
Výsledkem může být
a) Rozhodnutí státního zastupitelství o
zrušení zákazu nakládání s majetkem ze
strany Policie České republiky (což by
umožnilo dražbu lázní při nepřerušení
provozu)
b) Další provoz lázní insolvenční správkyní
(s tím, že případné ztráty by dobrovolně
hradili věřitelé)
c) Ukončení provozu lázní s nemožností
jejich prodeje
Podrobné informace k danému tématu
jsou na serveru www.justice.cz, kde se
čtenář po zadání „Dům pohody“ dozví
podrobnosti. Zde také bude zveřejněno
rozhodnutí věřitelů, které bude učiněno na
schůzi dne 11. června 2014.
V Chrastavě dne 16. 5. 2014
Ing. Michael Canov – starosta

Liberecká ulice se stala dopravní prioritou kraje
Zdá se zdá, že buď letos nebo nejdéle v příštím roce (ul. Andělohorská) bude Chrastava co se týče popovodňových oprav komunikací
jako ze škatulky. Městské jsou hotovy dávno, krajské se opravují v současnosti. Dlouho to však vypadalo, že bude jedna výjimka, která
zůstane neopravená. Tou se málem stala ulice Liberecká. Ta, přestože jí v době, kdy povodeň měla těsně po kulminaci, byl na laně v dravém
proudu vody táhnut tehdejší hejtman a voda se jí valila minimálně od kotelny nad sídlištěm, úplně z popovodňových rekonstrukcí vypadla.
Nakonec se ji však podařilo zahrnout do priorit kraje. Liberecký kraj vytvořil na konci dubna seznam nejvíce poškozených úseků silnic II. a III.
třídy, které nesplňují podmínky provozní způsobilosti a je třeba provést jejich celoplošnou opravu. Ten ovšem obsahuje celkem 226 úseků
pozemních komunikací o celkové délce 556 km a o odhadovaném finančním objemu 2.156 mld. Kč, které rozdělil do osmi kategorií priorit.
Samozřejmě je však otázkou, na co všechno bude mít Liberecký kraj finanční prostředky. O to více je pro nás podstatné, že se oprava
Liberecké a celého úseku ve směru na Machnín o délce 3,542 km podařilo zařadit do první kategorie priorit. Odhadovaná cena rekonstrukce
je 15 mil. Kč. Pokud tedy nenastane žádná nepředvídatelná situace, mělo by dojít k rekonstrukci Liberecké a komunikace dále na Machnín v
roce 2015.
V Chrastavě dne 7. 5. 2014
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Ing. Michael Canov, starosta

informace z radnice z radnice
Ze zasedání rady města Chrastava dne 23. dubna 2014

Rada města na své schůzi projednala a usnesla se mimo jiné takto:
- schválila
1. v návaznosti na své usnesení 2010/08/IV/1 ze dne 14. 5. 2010 návrh smlouvy o zřízení věcného břemene čj. VB/8/2014 ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a.s., jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby distribuční soustavy „IV-124007652 LBC, Chrastava – Sportovní“, za cenu ve výši 23.837,- Kč vč. DPH a náklady spojené se zřízením věcného břemene a
pověřila starostu jejím podpisem
2. v návaznosti na své usnesení 2011/04/V/4 ze dne 14. 3. 2011 návrh smlouvy o zřízení věcného břemene čj. VB/9/2014 ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a.s., jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby distribuční soustavy „IV-124008840 LBC, Chrastava (121/19) - elektropřípojka, posílení kNN“, za cenu ve výši 1.210,- Kč vč. DPH a náklady spojené se zřízením
věcného břemene a pověřila starostu jejím podpisem
3. v návaznosti na své usnesení 2011/09/III/1 ze dne 30. 5.2011 návrh smlouvy o zřízení věcného břemene čj. VB/10/2014 ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a.s., jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby distribuční soustavy „IE-124003068 LBC, Chrastava - výměna PB 411“, za cenu ve výši 1.210,- Kč vč. DPH a náklady spojené se zřízením věcného břemene a
pověřila starostu jejím podpisem
4. v návaznosti na své usnesení 2011/17/VI/4 ze dne 10.10. 2011 návrh smlouvy o zřízení věcného břemene čj. VB/11/2014 ve prospěch
Severočeské vodárenské společnosti, a.s., jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby „Přeložka vodovodu
DN 300, Oprava mostů v Chrastavě, likvidace povodňových škod 08/2010 objekt „SO M1-Most Malá Nádražní u p. Starého“, za cenu
ve výši 1.210,- Kč vč. DPH a pověřila starostu jejím podpisem
5. návrh smlouvy o zřízení věcného břemene čj. VB/12/2014, kterou uzavře oprávněný Severočeská vodárenská společnost, a. s.,
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povinný Jaroslav Starý a Iveta Krulichová a investor město
Chrastava, za cenu ve výši 4.000,- Kč a náklady spojené se
zřízením věcného břemene a pověřila starostu jejím podpisem
6. v návaznosti na své usnesení 2011/24/III/2a ze dne 14. 12.
2011 návrh smlouvy o zřízení věcného břemene čj.
VB/13/2014, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., jímž
dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování
plynárenského zařízení „Přeložka STL plynovodu, Oprava
mostů v Chrastavě, likvidace povodňových škod 08/2010
objekt „SO M1-Most Malá Nádražní u p. Starého, číslo stavby
8800070456“, za cenu ve výši 605,- Kč vč. DPH a pověřila
starostu jejím podpisem
7. v návaznosti na svá usnesení 2011/17/VI/2 ze dne 10.10. 2011
a 2011/24/III/2b ze dne 14.12. 2011 návrh smlouvy o zřízení
věcného břemene čj. VB/14/2014, kterou uzavře oprávněný
společnost RWE GasNet, s.r.o., povinný Jaroslav Starý a Iveta
Krulichová a investor město Chrastava, za cenu ve výši 1.000,Kč a náklady spojené se zřízením věcného břemene a pověřila
starostu jejím podpisem
8. v návaznosti na své usnesení 2012/08/II/2 ze dne 21.5. 2012
návrh smlouvy o zřízení věcného břemene čj. VB/15/2014 , ve
prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., jimž dojde k
zajištění strpění umístění, zřízení a provozování
plynárenského zařízení „Reko MS Chrastava – Žitavská,
Nádražní, nám. 1. máje“, za cenu ve výši 18.732,- Kč vč. DPH
náklady spojené se zřízením věcného břemene a pověřila
starostu jejím podpisem
- schválila
1. záměr pronájmu pozemku par.č. 1061/2 o výměře 716 m2 – trvalý
travní porost v k.ú. Horní Vítkov, za účelem sekání trávy
2. záměr pronájmu pozemku par.č. 67/4 o výměře 853 m2 – trvalý
travní porost v k.ú. Horní Chrastava, za účelem zřízení zahrady
3. záměr pronájmu části pozemku par.č. 1306/1 o výměře cca 400
m2 – trvalý travní porost v k.ú. Chrastava I, za účelem zřízení
zahrady
- schválila
1. hodnocení a zadání akce „Chrastava – oprava chodníků, 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: SWIETELSKY stavební s.r.o.,
Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČO: 48035599
2. návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem: SWIETELSKY stavební
s.r.o., Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČO: 48035599
na realizaci akce „Chrastava – oprava chodníků, sídliště Střelecký
vrch“ a pověřila starostu jejím podpisem
- vzala na vědomí
hodnotící protokol veřejné zakázky v souladu s bodem 3.1.
Směrnice Rady města Chrastava č. 1/2013 o zadávání veřejných,
včetně hodnocení a výběru vybraných uchazečů
- schválila
návrh Smlouvy o spolupráci při realizaci „Oprava vstupů do objektů
č.p. 606-609 a č.p. 610-615 na Střeleckém vrchu“ se smluvním
partnerem: Okresní stavební bytové družstvo, Kamenická 471, 460
06 Liberec 25, IČO: 00224138 a pověřila starostu jejím podpisem
- schválila
1. hodnocení a zadání akce „Chrastava – demolice objektu č.p.
136“ na základě Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek
vyhlášené v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a přidělila zakázku firmě:
Instav CZ s.r.o., Hradec Králové, Březhrad 196, IČO: 27941892
2. návrh smlouvy na akci „Chrastava – demolice objektu č.p. 136“
s: Instav CZ s.r.o., Hradec Králové, Březhrad 196, IČO: 27941892
a pověřila starostu jejím podpisem v případě, že nebudou v
zákonné lhůtě podány námitky proti rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky dle §82 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
- pověřila
starostu města podpisem smlouvy o realizaci přeložky vrchního
vedení NN 0,4 kV objektu č. p. 136. Přeložka je nezbytná pro
zajištění demolice objektu č.p. 136 (Sepp)
- vzala na vědomí
zápis č. 2014/4 z jednání bytové a sociální komise ze dne 14. 4.
2014
- rozhodla
o uzavření smlouvy o poskytnutém přístřeší v zařízení azylového
typu paní Renatě Kováčové a pověřila starostu jejím podpisem
- r o z h o d l a o využití dispozičního práva k bytu Městského
bytového družstva Chrastava, byt č. 1, Školní č.p. 125, Chrastava
- pověřila
vedoucí odboru pro záležitosti občanů zajištění realizace uzavření
smlouvy o nájmu bytu u Městského bytové družstva Chrastava,
jedná se o byt č.1, Školní č.p. 125, Chrastava
- schválila
smlouvu o pronájmu reklamních ploch Rů/7/2014 uzavřenou mezi
Městem Chrastava a společností ALCATON s.r.o., IČ 25005871, se
sídlem U Nisy 6, 460 01 Liberec 1 a pověřila starostu města
podpisem smlouvy
- v z a l a n a v ě d o m í oznámení ředitelky příspěvkové
organizace Školní jídelna Chrastava o čerpání rezervního fondu
- schválila
smlouvu o spolupráci na výstavě „Josef Führich (1800–1876) – Z
Chrastavy do Vídně“ s Oblastní galerií Liberec a pověřila starostu
města podpisem smlouvy
- 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
licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl mezi
Intergram – Nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců
zvukových a zvukově obrazových záznamů, o.s. Praha a Městem
Chrastava a pověřila starostu jejím podpisem
- vzala na vědomí
vyhovění Rady Libereckého kraje žádosti Rady města Chrastavy ve
věci Chrastavských slavností 2014 č. usn. 2014/05/I ze dne
12.3.2014 a velmi si tohoto kladného stanoviska váží
- podle ustanovení § 102 odst.2 písm.h) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích ve znění pozdějších předpisů
- zřídila „Komisi rady města pro civilní obřady“ a schválila její statut
- jmenovala
za členy „Komise rady města pro civilní obřady“ Ing. Markétu
Sochorovou, ThMgr. Šimona Dvořáka, Mgr. Oldřicha Němce,
Miloslava Pilaře, Petra Rozmajzla a Bc. Mgr. Aleše Trpišovského, tj.
neuvolněné zastupitele určené podle § 11a zákona č. 301/2000 Sb.,
o matrikách, jménu a příjmení k účasti při uzavírání manželství
- j m e n o v a l a předsedou „Komise rady města pro civilní obřady“
pana Miloslava Pilaře
- s c h v á l i l a použití znaku města na mapách pro orientační běh

Ze zasedání rady města Chrastava dne 15. května 2014
Rada města na své schůzi projednala a usnesla se mimo jiné takto:
-rozhodla
1. o zrušení svého usnesení č. 2014/07/VI ze dne 23. dubna 2014 o přidělení zakázky a o uzavření smlouvy s firmou Instav CZ s.r.o.,
Hradec Králové, Březhrad 196, IČO: 27941892 z důvodů uvedených v § 82 odst. 4 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
2. schválila text oznámení uchazeči, který se ve výběrovém řízení umístil na prvním místě
3. schválila návrh smlouvy na akci „Chrastava – demolice objektu č.p. 136“ s uchazečem, který se umístil jako druhý v pořadí, firma BISA
s.r.o., Pospíšilova 378, 500 03 Hradec Králové, IČO 25863258 a pověřila starostu jejím podpisem

5

Secesní most a bezprostřední okolí bude do zimy uzavřeno
V současné době již několik měsíců platí v Chrastavě stav, že z důvodu
uzavírky ul. Nádražní jezdí prakticky veškerá doprava přes secesní most.
Uzavírka ul. Nádražní končí na konci měsíce května, 6. až 8. června bude
objížďkový stav stejný jako je každoročně o Chrastavských slavnostech a v
pondělí dne 9. června se dosavadní objížďková situace úplně obrátí, neboť
bude uzavřen secesní most a jeho bezprostřední okolí.
Důvody jsou následující: V ul. Spojovací (před secesním mostem ze strany od
náměstí) začne pracovat na rekonstrukci ul. Spojovací a ulic navazujících
firma STRABAG a.s. (práce budou trvat do 60 dnů, tj. nejdéle do 7. srpna). V
tu samou dobu tj. od 9. června do 7. srpna bude na druhé straně secesního
mostu probíhat demolice budovy Seppu, kterou bude provádět firma BISA
s.r.o. Z důvodu bezpečnosti bude uzavřen celý prostor mezi Seppem a řekou
Jeřicí a též bude zaslepena ulice Družstevní (výjimku pro dopravu budou mít
pouze Farmářské potřeby dlící za řekou a vozidla pro stavbu třetí etapy
přeložky II/592 viz dále v textu). Veškerá doprava za řeku Jeřici tak bude
muset být vedena přes kruhový objezd. Pěší pak budou muset použít chodník
u nové komunikace parkem a dále přes lávku u Policie ČR nebo na druhé
straně přes lávku u Führichova domu. Pro úplnost dodávám, že potřebné
práce bude muset během demolice a v souvislosti s ní vykonat i firma ČEZ
(resp. pro ČEZ firma EMJ s.r.o.) a Elektronova (veřejné osvětlení).
Prostor před secesním mostem
se uvolní dne 7. srpna. Uzavírka
motorizované dopravy však bude trvat i nadále, neboť do ul. Vítkovské (na
část mezi řeku a zdemolovaný Sepp) nastoupí SVS a.s. která tam bude konat
nezbytné práce na vodovodu a kanalizaci (z části rekonstrukce a z části
nové). Tyto práce budou trvat cca dva měsíce tj. do října. Po tuto dobu již však
bude odslepena ul. Družstevní a nahoře bude otevřen průjezd do ulice Školní,
takže motoristé (mimo dopravu nákladní) se dostanou na druhou stranu nejen
přes kruhový objezd, ale z náměstí i přes ulici Frýdlantskou a Družstevní. Pěší
se dle stavu prací budou moci dostávat na druhou stranu běžnou trasou.
Již od poloviny července bude budována třetí etapa přeložky II/592 (za řekou
od ulice Pobřežní kolem secesního mostu a dále zbrusu nová komunikace včetně nového mostu přes Jeřici po ulici Frýdlantskou (před
restaurací „U Jeřice“ neboli „U Fejfara“). Tu bude budovat firma METROSTAV a.s. Co se týče úseku ul. Vítkovské (části mezi řekou a
zdemolovaným Seppem) na tu METROSTAV a.s. nastoupí okamžitě po ukončení prací SVS a.s. (část prací bude dokonce probíhat i
paralelně). Tento úsek by měl být hotov nejdéle do 15. listopadu. Bezprostředně poté bude doprava přes secesní most a napojení na ulici
Pobřežní a Vítkovskou obnoveno. Práce METROSTAVu a.s. se však nezastaví a do podzimu 2015 bude dokončena třetí etapa, která
propojí přeložku s ulicí Frýdlantskou.
Omlouvám se všem, kterým výše popsané dopravní omezení způsobí komplikace.
Po dohodě s dotyčnými firmami zveřejňujeme kontakty, na které se mohou v případě potřeby občané nakontaktovat se svými dotazy či
připomínkami:
STRABAG a.s., Radek Vitvar radek.vitvar@strabag.com 602410654
EMJ s.r.o., Jakub Krýcha emj@emj-energo.cz 723744987
Elektronova, Lambert Medřický elektronova@volny.cz
BISA s.r.o., Tomáš Kotyza kotyza@bisasro.cz 784852830, za TDI Michal Ballaty kololbc@centrum.cz 608366630
SVS a.s., Jan Schmidt jan.schmidt@scvk.cz 725747504
METROSTAV a.s., Lukáš Kalfeřt lukas.kalfert@metrostav.cz 725954950 za investora KSSLK Blanka Šimůnková
blanka@simunkova@ksslk.cz 724371041
Město Chrastava Petr Bezvoda bezvoda@chrastava.cz 721583374, Michael Canov starosta@chrastava.cz, 602878931
V Chrastavě dne 21. 5. 2014

Ing. Michael Canov – starosta

Probíhající stavební práce na území Chrastavy
V plném proudu jsou stavební práce města plánované na letošní rok. Již ke konci se chýlí aktivita stavebních strojů na sídlišti Střelecký
vrch, ve „staré zástavbě“, kde byly položeny nové asfaltové povrchy 2 komunikací, včetně nové zámkové dlažby přilehlých chodníků.
Stavbu realizovala společnost Strabag a náklady překročily 1,2 mil. Kč. Součástí akce jsou i vstupy do přilehlých objektů. Ty na své náklady
financuje Okresní stavební bytové družstvo. Celá akce proběhla v koordinaci se společností RWE, jež v dotčené lokalitě provedla
kompletní rekonstrukci plynovodního potrubí a finančně se proto podílela na obnově povrchů.
Jen o kus dál probíhá jiná akce, a to rekonstrukce chodníků. Je to další etapa postupné obnovy chodníků na sídlišti. Práce byly zahájeny
v půlce května a nyní jsou již v plném proudu. Zakázku provádí spol. Swietelsky a doba realizace je 70 dní. Náklady na akci činí 720 tis. Kč.
Společnost Swietelsky provádí i další z akcí, a to rekonstrukci odbočky z ul. Liberecké při výjezdu z Chrastavy (před „esíčkem“). Také tato
akce proběhla ve spolupráci se spol. RWE a celkové náklady činí 585 tis. Kč. Dokončena by měla být do konce května.
Ke konci se chýlí oprava další z místních komunikací, konkrétně ul. Malá Kostelní, vedoucí k charitě pod kostelem. Zde jsou práce již
téměř skončeny, zbývají jen některé nedodělky. Vzhledem k charakteru této lokality v blízkosti kostela a objektu charity byly pro opravu
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použity původní říční kameny s doplněním o žulové kostky v místech původního asfaltového
povrchu. Stavbu prováděla spol. Strabag, náklady jsou 916 tis. Kč.
Oprava této lokalitě jistě prospěla, o výsledku se můžete přesvědčit na vlastní oči.
Z menších akcí lze zmínit ještě opravu povrchů u autobusového nádraží, kde bude doplněn pás ze
žulových kostek pro parkování a instalace 2 nových autobusových zastávek. První je zastávka
„Chrastava – Textilana“, kdy došlo k nahrazení původní, již značně zchátralé, zastávky v ul.
Frýdlantská, druhou nová zastávka „Chrastava – Vítkovská“ na Vítkovské ulici. Obě dodala
společnost Hostalek Werbund. Jedná se o stejný typ zastávek jako na sídlišti Střelecký vrch, kde se
tato zastávka osvědčila.
V nejbližší době budou zahájeny práce na opravě Pobřežní ulice (před Policií ČR) a stavební práce
spojené s rekonstrukcí ul. Spojovací (před bývalým secesním mostem). Zde se práce rozběhnou
začátkem června.
Omlouváme se za nepříjemnosti vyplývající ze stavebních prací, ale věříme, že zadostiučiněním
bude výsledný stav po opravě.
Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM

Nové autobusové zastávky
v ulicích Frýdlantská a Vítkovská.
1

1. Opravená cesta od „staré školy”
k faře.
2. Opravené parkoviště u „starých
paneláků”.
3. Probíhající úprava chodníků
na sídlišti Střelecký Vrch.
4. Budování nových parkovacích
míst na autobusovém nádraží
v Chrastavě.

2
4

3

Z deníku Městské policie Chrastava
LEDEN 2014
PREVENTIVNÍ ČINNOST MĚSTSKÉ POLICIE
Výkon služby v obci Stráž nad Nisou
---------------------------------------------------- dohled nad dodržováním nočního klidu a veřejného pořádku v celém katastru obce
- dohled nad dopravní situací v centru obce a okolí obce
- kontroly parkování na celém katastru obce
- zjišťování a nahlašování zjištěných závad na komunikacích, majetku obce, soukromém majetku apod.
- monitoring nepovolených (tzv. černých) skládek v katastru obce
- dohled nad dodržováním vyhlášek a nařízení obce
- kontroly okrajových částí obce: Svárov, Bělidlo, Zlatý kopec
- kontroly v centru obce – hřbitov, kostel, škola, školka, dětské hřiště, obecní úřad,
- měření rychlosti, prováděné dle dohody s obcí na vytypovaných komunikacích
Kontroly jsou prováděny v denních i nočních hodinách – vozidlem, pěšky a za příznivého počasí na kole.
Další činnost
-------------------- v ranních hodinách bezpečnostní dohled ul. Turpišova a nám.1. máje, děti jdoucí do škol,
- namátkové opakované kontroly dětského hřiště na sídlišti Střelecký vrch, kontroly zaměřeny na veřejný pořádek, čistotu a dodržování
vyhlášky města Chrastava č.7/2011 o chování na dětských hřištích – zákaz kouření, vnášení a požívání alkoholických a jiných
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omamných látek, zákaz venčení psů
- opakované namátkové kontroly domu Azylového typu v ul. Soudní ohledně dodržování veřejného pořádku a nočního klidu
- nahlášení zjištěných závad na ORM – 4x
- přijato oznámení o hořícím obsahu kontejneru v Dolním Vítkově, na místě zjištěn skutečný stav věci, oheň uhašen hlídkou MP ve
spolupráci s dělníky provádějící rekonstrukci domu, u kterého byl kontejner postaven
- ve spolupráci s MVDr. Tvrzníkovou prověřeno oznámení na údajné týrání psa – týrání neprokázáno, pes nemocný
- přijato oznámení ohledně uhynulé srny, zvíře se nenacházelo na katastru obce Chrastava, skutečnost byla telefonicky sdělena starostovi
obce Bílý Kostel nad Nisou
- přijato telefonické oznámení výpravčího stanice ČD v Chrastavě ohledně muže zjevně pod vlivem alkoholu, který nekontroluje své
chování, verbálně napadá cestující vlaku a narušuje veřejný pořádek tím, že rozhazuje odpadky na nádraží ČD v Chrastavě, dále měl
vyhrožoval cestujícím fyzickým napadáním. Byl ve stavu, kdy nebyl schopen kontrolované chůze, válel se na zemi v blízkosti kolejiště
vlakového nádraží a tím ohrožoval i svůj život. Tento muž byl hlídkou MP Chrastava převezen na Záchytnou stanici KNL a.s., Husova 10,
460 63, Liberec I do Liberce, kde byla provedena dechová zkouška zaměstnanci, ta byla u výše uvedeného s pozitivním výsledkem: 2,80
promile alkoholu v dechu. V průběhu přepravy nedošlo ke zranění přepravované osoby, ani ke škodě na majetku.
- Usměrňování dopravní situace při nehodě motorového vozidla v ul. Václavické, nehoda bez zranění
- Přijato telefonické oznámení ohledně ženy, která zkolabovala na zastávce autobusu na autobusovém nádraží v ul. Nádražní, hlídka na
místě poskytla nezbytnou první pomoc, přivolala vozidlo RZS Liberec a sečkala na místě do příjezdu vozidla RZS, žena byla následně
odvezena do KNL.
Odchyt zvířat
Počet odchycených zvířat :
celkem 2x
Počet předaných zvířat majiteli :
1x pes
Odvoz do útulku MVDr. K.Tvrzníkové : 1x pes

-

Spolupráce s OOPčr Chrastava
---------------------------------------------- opakované namátkové DBA se zaměřením na dodržování zákazových značek a řidiče jezdící pod vlivem alkoholu
- kontroly zaměřené na dodržování veřejného pořádku a nočního klidu
- při kontrole dopravní situace zaměřené na kontrolu řidičů jezdících pod vlivem alkoholu v nočních hodinách, bylo zastaveno motorové
vozidlo, jehož řidiči bylo při orientační dechové zkoušce naměřeno 1,52 promile alkoholu v krvi, další procesní úkony provedeny hlídkou
PČr Chrastava
- na základě telefonického podnětu nález mrtvého muže v místě trvalého bydliště, další úkony provedeny hlídkou PČR Chrastava
- šetření a uklidnění rodinné hádky mezi druhem a družkou, situace na místě zklidněna, nebylo nutno žádnou osobu vykázat

Ú NOR 2014
PREVENTIVNÍ ČINNOST MĚSTSKÉ POLICIE
--------------------------------------------------------------- v ranních hodinách bezpečnostní dohled ul. Turpišova a nám.1. máje, děti jdoucí do škol
- namátkové opakované kontroly dětského hřiště na sídlišti Střelecký vrch, kontroly zaměřeny na veřejný pořádek, čistotu a
dodržování vyhlášky města Chrastava č.7/2011 o chování na dětských hřištích – zákaz kouření, vnášení a požívání alkoholických a
jiných omamných látek, zákaz venčení psů
- Opakované namátkové kontroly domu Azylového typu v ul. Soudní ohledně dodržování veřejného pořádku a nočního klidu
- přijato oznámení ohledně krádeže železa ze zahrady rodinného domu v ul. Frýdlantská, místním šetřením se podařilo odhalit
pachatele krádeže, železo vráceno majiteli, přestupek vyřešen na místě v blokovém řízení
- na základě telefonického oznámení provedena kontrola vchodu čp. 692 na sídlišti Střelecký vrch, bezdomovec, který zde přespával
byl hlídkou vykázán
- Spolupráce s referentem OVÚS – životní prostředí provedeno šetření ohledně pálení zakázaných látek v lokalitě Vysoká
(zahrádkářská kolonie)
- zajištění asanace silně zapáchajících zbytků uhynulého zvířete – odvoz do kafilerie Mimoň svozovým vozidlem
- spolupráce s revizorem linkového autobusu Liberec – Chrastava, ohledně zjištění totožnosti osob, které neměly v pořádku potřebné
doklady pro přepravu (studentské průkazy na zlevněné jízdné)
- přijato telefonické oznámení ohledně odcizení litinových trubek v areálu školy v ul. Revoluční, které odcizili dva muži, kteří s
odcizenými trubkami směřují ke sběrným surovinám, oba muži zadrženi ještě v ul. Revoluční, trubky vráceny na místo, jednomu muži
uložena bloková pokuta, jeden muž byl již v posledních třech letech pravomocně odsouzen za krádeže, tudíž se dopouštěl trestného
činu a byl předán hlídce OOP Chrastava k provedení dalších nezbytných procesních úkonú.
Odchyt zvířat
Počet odchycených zvířat :
celkem 3x
Počet předaných zvířat majiteli :
1x pes
Odvoz do útulku Azyl pes Krásný Les : 1x pes
Spolupráce s OOPčr Chrastava
--------------------------------------------- opakované namátkové DBA se zaměřením na dodržování zákazových značek a řidiče jezdící pod vlivem alkoholu
- kontroly zaměřené na dodržování veřejného pořádku a nočního klidu
- předáno oznámení o trestném činu krádeže – odcizení kovové palety na nárazníky v ul. Turpišova, poškozený fa PE-KU

BŘ EZEN 2014
PREVENTIVNÍ ČINNOST MĚSTSKÉ POLICIE
Výkon služby ve městě Chrastava
- kontroly okraj.částí města – Vítkov a býv.statek tzv. pětistovka, Vysoká, Víska, Kolonka, Andělská Hora, Barandov
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- dohled nad dodržováním nočního klidu a veřejného pořádku v celém katastru města Chrastava i obce Stráž nad Nisou
- dohled nad dopravní situací v centru města a okolí města
- kontroly parkování na celém katastru města
- zjišťování a nahlašování zjištěných závad na komunikacích, majetku města, soukromém majetku apod.
- monitoring nepovolených (tzv. černých) skládek v katastru města
- kontrola stavu vodních toků při vydatnějších srážkách
- dohled nad dodržováním vyhlášek a nařízení města
- kontroly okrajových částí města – hřbitov, přehrada, vodojemy, parky, školky, školy, transbordér, kostel, pomníky, koupaliště, sídliště
Střelecký vrch, sídliště okálů, okolí rybníků na Střeleckém vrchu, podchod pod silnicí 1/13, sídliště v ul. Andělohorská, sv. Ján, namátkové
kontroly vysílače na Ovčí hoře
- kontroly v centru města – tržnice, okolí TJ Spartaku ( kotelna, skatepark ), bývalá kotelna za Kovákem, nefunkční ubytovna Kovák,
betonka, podloubí na náměstí, autobusové zastávky, autobusové nádraží, vlakové zastávky, vlakové nádraží, náměstí- parkovací hodiny,
vyhláška o požívání alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích, dům azylového typu, Eichstättská cesta, školní jídelna,
škola, společenský klub
- kontroly krytých vlakových i autobusových zastávek zaměřené na dodržování zákazu kouření
Kontroly jsou prováděny v denních i nočních hodinách – vozidlem, pěšky a za příznivého počasí na kole.
Výkon služby v obci Stráž nad Nisou
- dohled nad dodržováním nočního klidu a veřejného pořádku v celém katastru obce
- dohled nad dopravní situací v centru obce a okolí obce
- kontroly parkování na celém katastru obce
- zjišťování a nahlašování zjištěných závad na komunikacích, majetku obce, soukromém majetku apod.
- monitoring nepovolených ( tzv. černých ) skládek v katastru obce
- dohled nad dodržováním vyhlášek a nařízení obce
- kontroly okrajových částí obce : Svárov, Bělidlo, Zlatý kopec
- kontroly v centru obce – hřbitov, kostel, škola, školka, dětské hřiště, obecní úřad
Kontroly jsou prováděny v denních i nočních hodinách – vozidlem, pěšky a za příznivého počasí na kole.
Další činnost
- v ranních hodinách bezpečnostní dohled ul. Turpišova a nám.1.máje, děti jdoucí do škol,
- Namátkové opakované kontroly dětského hřiště na sídlišti Střelecký vrch, kontroly zaměřeny na veřejný pořádek, čistotu a dodržování
vyhlášky města Chrastava č.7/2011 o chování na dětských hřištích – zákaz kouření, vnášení a požívání alkoholických a jiných omamných látek, zákaz venčení psů
- Opakované namátkové kontroly domu Azylového typu v ul. Soudní ohledně dodržování veřejného pořádku a nočního klidu
- Na základě přijatého telefonického oznámení byl hlídkou MP v nočních hodinách zadržen muž bezprostředně po spáchání trestného činu
výtržnictví, poškozování cizí věci (rozbitý kameninový koš, 2x okno osobního automobilu, 1x výloha), omezen na osobní svobodě, muž
předán přivolané hlídce PČr Chrastava
- 2 x nález osobních dokladů – předáno na ztráty a nálezy – Město Chrastava
- Přijato tel. oznámení ohledně poškození majetku města (DZ – pozor děti) v ul. Turpišova, kdy řidič vozidla Ford Transit, žluté barvy odjel z
místa nehody, na základě informací oznamovatele byl zjištěn řidič vozidla, který se vrátil na místo, zjištěna totožnost, na místo přivolán
správce majetku Města Chrastava, který se s řidičem dohodl na odstranění způsobené škody
- Spolupráce s okresním soudem v Chomutově – doručení písemnosti
- Na základě tel. oznámení vykázání muže přespávajícího v čp. 715, Střelecký vrch, Chrastava
- Při kontrolní činosti v ul. Turpišova spatřila hlídka muže, který při přecházení ulice znenadání nekontrolovaně upadl a při pádu se uhodil do
hlavy, hlídka muže uložila do stabilizované polohy a na místo přivolána RZS Liberec, která si muže převzala.
- Součinnost s revizorem linkového autobusu Liberec – Chrastava ohledně zjištění totožnosti osoby, která u sebe neměla potřebné doklady
(studentský průkaz), zjištěná totožnost předána revizorovi na základě oprávnění § 2 odst. 4 zák. č. 553/1991 Sb. O obecní polici
- Místní šetření ohledně vylepených letáků ohledně nabízených služeb, porušování Tržního řádu města Chrastava č. 1/2012 –
fotodokumentace a výsledek šetření předán přestupkovému referentovi - OZO Chrastava
- Spolupráce s referentem OVÚS, ohledně šetření při nedovoleném prořezu stromů v blízkosti potoka ve směru na Vísku, nutno povolení z
povodí Labe – převzal regent OVÚS
- Proveřeno telefonické oznámení ohledně dvou mužů, kteří se pohybují na městském hřbitově v ul. Hřbitovní a jejich chování je velmi
podivné, oznamovatel se obával zda se nejedná o zloděje, hlídka ihned vyrazila na místo, kde byla zjištěna totožnost obou mužů, a oba
muži dobrovolně ukázali hlídce MP obsah svých batohů i všech kapes, krádež nebyla zjištěna, oba muži odešli za doprovodu hlídky ze
hřbitova.
Odchyt zvířat
Počet odchycených zvířat : celkem 2x pes

Odvoz do útulku MVDr. K.Tvrzníkové : 1x pes

Odvoz do útulku v Liberci:

1x pes

Spolupráce s OOPčr Chrastava
- opakované namátkové DBA se zaměřením na dodržování zákazových značek a řidiče jezdící pod vlivem alkoholu
- kontroly zaměřené na dodržování veřejného pořádku a nočního klidu
- spolupráce ohledně zmateného muže, který se pohyboval v prodejně Sipron v ul. Nádražní, zjištěna totožnost muže, muž byl
zmatený, na těle pohmožděniny, na místo přivolána RZS Liberec, další šetření hlídka PČr
- Opakované kontroly chatových oblastí z důvodu opakovaných vloupání do chatek – při jedné kontrole zjištěna vyloupená chata v
lokalitě Víska, na místo přivolán služební pes PČr, cca po 2km pes stopu ztratil, na místo přivolán policejní technik, chata zajištěna,
vyrozuměn majitel
- Při kontrole dopravní situace v ul. Liberecká byl v nočních hodinách chycen řidič vozidla, který řídil pod vlivem alkoholu, nejprve se
snažil před hlídkou ujet, následně bylo vozidlo zastaveno na silnici 1/35, kdy při dechové zkoušce řidič nadýchal 0.59g/kg alkoholu v
dechu, řidič převezen na služebnu OOPČr Chrastava k provedení dalších nezbytných procesních úkonů.
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DUBEN 2014
PREVENTIVNÍ ČINNOST MĚSTSKÉ POLICIE
Výkon služby ve městě Chrastava
------------------------------------------------------- kontroly okraj. částí města – Vítkov a býv. statek tzv. pětistovka, Vysoká, Víska, Kolonka, Andělská Hora, Barandov
- dohled nad dodržováním nočního klidu a veřejného pořádku v celém katastru města Chrastava i obce Stráž nad Nisou
- dohled nad dopravní situací v centru města a okolí města
- kontroly parkování na celém katastru města
- zjišťování a nahlašování zjištěných závad na komunikacích, majetku města, soukromém majetku apod.
- monitoring nepovolených (tzv. černých) skládek v katastru města
- kontrola stavu vodních toků při vydatnějších srážkách
- dohled nad dodržováním vyhlášek a nařízení města
- kontroly okrajových částí města – hřbitov, přehrada, vodojemy, parky, školky, školy, transbordér, kostel, pomníky, koupaliště, sídliště
Střelecký vrch, sídliště okálů, okolí rybníků na Střeleckém vrchu, podchod pod silnicí 1/13, sídliště v ul. Andělohorská, sv. Ján, namátkové
kontroly vysílače na Ovčí hoře
- kontroly v centru města – tržnice, okolí TJ Spartaku (kotelna, skatepark), bývalá kotelna za Kovákem, nefunkční ubytovna Kovák,
betonka, podloubí na náměstí, autobusové zastávky, autobusové nádraží, vlakové zastávky, vlakové nádraží, náměstí - parkovací hodiny,
vyhláška o požívání alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích, dům azylového typu, Eichstattská cesta, školní jídelna,
škola, společenský klub,
- kontroly krytých vlakových i autobusových zastávek zaměřené na dodržování zákazu kouření
Další činnost
- v ranních hodinách bezpečnostní dohled ul. Turpišova a nám.1.máje, děti jdoucí do škol,
- Namátkové opakované kontroly dětského hřiště na sídlišti Střelecký vrch, kontroly zaměřeny na veřejný pořádek, čistotu a dodržování
vyhlášky města Chrastava č.7/2011 o chování na dětských hřištích – zákaz kouření, vnášení a požívání alkoholických a jiných omamných
látek, zákaz venčení psů
- Opakované namátkové kontroly domu Azylového typu v ul. Soudní ohledně dodržování veřejného pořádku a nočního klidu
- přijeto telefonické oznámení ohledně podezření na krádeže železa v bývalé ubytovně Kovák – přestupek nezjištěn, na základě šetření bylo
zjištěno, že se jedná o demoliční práce uvnitř objektu se souhlasem majitele objektu
- spolupráce s vedoucí OZO při otevření bytu č. 3 v ul. Turpišova – DPS, z důvodu osoby, která zde přebývá neoprávněně, hlídka na místě
jako nezúčastněná osoba, osoba, která neoprávněně užívala tento byt byla vykázána
- ve všech restauračních zařízeních na katastru města Chrastavy předáno upozornění ve věci výherních hracích automatů značky
Kvízomat, jde rovněž o nepovolené hrací automaty
- každodenní opakované namátkové kontroly baru Johny v ul. Žitavská, kde jsou umístěny dva nezapojené Kvízomaty, fotodokumentace
výherních hracích automatů – Kvízomatů, při každé kontrole automaty nefunkční
- oznámení ohledně muže, který se vydával za zaměstnance plynáren, aby se mohl dostat do vnitřních prostor panelového domu na sídlišti
Střelecký vrch, po provedeném šetření, prokázání totožnosti a lustraci na PČr, bylo zjištěno, že šlo pouze o výmluvu, aby se muž dostal ke
svému otci a překvapil ho svým příjezdem
- přijato oznámení ohledně volně přístupné plynové přípojky v ul. Turpišova vedle budovy firmy MTH, o skutečnosti neprodleně vyrozuměna
plynárenská pohotovost – dle jejich měření únik plynu nezjištěn
- bezpečnostní dohled při rozpuštění demonstrace Občanského sdružení – Stop genocidě na základě porušení ZPS, demonstrace se
pořádala na nám.1.máje v blízkosti Základní školy, kdy na vystavených fotografiích byly nacistické symboly a nemravnosti, za pomoci
zaměstnanců VPP transparenty bez poškození odstraněny
- předání nálezu dokladů na ztráty a nálezy při Městský Úřad Chrastava – 1x
- v nočních hodinách přijato telefonické oznámení ohledně rušení nočního klidu na sídlišti Střelecký vrch hlasitým sledováním televize, na
místě nebylo rušení nočního klidu zjištěno
- zajištění bezpečnosti při konání lampiónového průvodu, usměrňování dopravy
Odchyt zvířat
Počet odchycených zvířat :

celkem 1x pes

Počet předaných zvířat majiteli :

1x pes

Spolupráce s OOPčr Chrastava
- opakované namátkové DBA se zaměřením na dodržování zákazových značek a řidiče jezdící pod vlivem alkoholu
- kontroly zaměřené na dodržování veřejného pořádku a nočního klidu
- Opakované kontroly chatových oblastí z důvodu opakovaných vloupání do chatek
- Spolupráce při vykázání osoby z bytu z důvodu domácího násilí, hlídka MP Chrastava na místě jako nezúčastněná osoba

k

kultura spolecenský klub / kino / akce
Nové prostory knihovny ve Vítkově

V pondělí 5. 5. 2014 byla slavnostně otevřena nová knihovna ve
Vítkově. Prostory, ve kterých působila knihovna dříve, nebyly
vyhovující z estetických ani z hygienických hledisek. Nové prostory
nabízí návštěvníkům teplé a příjemné prostředí pro výběr knih a
hygienické zázemí, které nebylo dosud samozřejmostí . Velkou
výhodou je také její umístění – sousedí totiž s Základní a Mateřskou
školou, a tak mají mladí čtenáři ke knize ještě snazší přístup. Paní
knihovnice Hana Matoušová již plánuje několik akcí pro čtenáře.

Součástí slavnostního aktu bylo také vystoupení dětí z ZŠ a MŠ
Vítkov, které si připravily básničky, písničky a dvě pohádky.
Čtenáři mohou knihovnu navštívit každé úterý od 15:00 do 17:00
hodin.
Nezbývá než popřát nové knihovně stále více čtenářů.
Bc. Pavel Urban, vedoucí Společenského klubu

10

Slavnostní otevření nových prostor knihovny ve Vítkově, v budově školy.

Ještě jednou „Batůžkový” country bál v Chrastavě
Základní informace o druhém chrastavském country bále proběhly už v
květnových Chrastavských listech. Nyní jenom krátké připomenutí a hlavně pár fotografií.
Hrála skupina „Hazard“, tančili a učili tancovat členové skupiny „THE
WINGS“, pohoštění připravil pan Laksar a program měli na starosti
dospěláci z T.O. Perseus (foto: Robert Kopecký).
Petra Kopecká, T.O. Perseus

Jarní koncert se vydařil
V naší hudební škole je již ustálený zvyk, že žáci předvádí své dovednosti
rodičům a veřejnosti 2x ročně, a to na Vánoční akademii a závěrečné
akademii hudebních škol v červnu.
Nás ale letos napadlo uspořádat ještě Jarní koncert. A aby bylo všechno
trochu jinak, přizvali jsme ke spolupráci na tomto koncertě pěvecký sbor
chrastavských Jiřiček. A tak 15. dubna v sále CVA od 17 hodin zazpívali a
zahráli rodičům a ostatním návštěvníkům Jiřičky a žáci hudební školy z
kytarového, klavírního a pěveckého oddělení. Koncert měl spád a
dovolujeme si tvrdit, že i slušnou úroveň, návštěvnost byla také ucházející.
A závěrečná písnička Jiřiček o tom, „Jak dupou králíci“, byla doprovázena
potleskem všech přítomných.
Děkujeme žákům hudební školy, kteří na koncertě vystoupili, děkujeme
Jiřičkám, pí. Kolmanové a pí. Henzlové za ochotnou spolupráci. Děkujeme
také pí. Václavíkové a p. Urbanovi za pomoc při uspořádání koncertu a pí.
Zahurancové za fotografování.
No a za rok si jarní koncert určitě zopakujeme. Závěrem si dovolujeme
pozvat rodiče a příznivce naší hudební školy na závěrečnou akademii
hudební školy 26. června od 17:00 v sále CVA.
Lektoři hudební školy

Divadlo: Z louže pod okap
Ve čtvrtek 24. dubna se diváci v kině opět skvěle pobavili. Tentokrát
do Chrastavy dorazili herci z Prahy s komedií „Z louže pod okap“ v
režii Zory Kostkové.
Už od pradávna se šidilo, kradlo, podvádělo, lhalo, uplácelo…
…a není tomu jinak ani dnes. Námět této komedie pochází z mnoha
kauz, které se v posledních letech objevily v našem českém prostředí
a které nás tak často zvedají ze židlí.
V tomto příběhu Anděly Pokorné – vědecké pracovnice, kterou
skvěle ztvárnila Dana Homolová, jde o boj za pravdu. Paní Anděla,
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majitelka rozlehlých pozemků a lesů, se dohaduje se zastupitelem Heřmanem Korýtkem, toho hraje Vladimír Kratina, který o tyto pozemky
usiluje. Ovšem chce je co nejlevněji a nejrychleji. Prodírá se lesem, bahnem, vloupá se do chaty Anděly, vymýšlí si a je schopen slíbit i páté
manželství. Do toho potká mladého, milého, chudého a trochu naivního brigádníka roznášejícího letáky, Alberta, v podání Filipa Tomsy. Do
hry vstupuje ještě kamarádka Anděly, realitní makléřka Karin, jejíž výbornou představitelkou je Michaela Dolinová.
Celá hra je pojatá s humorem, vtipem a nadhledem a dopadne jinak než by divák na začátku očekával.
Jitka Marxová

Smyčcové duo z Brna vystoupilo v Chrastavě
Ve středu 7. 5. 2014 jsme v sále CVA hostili smyčcové duo z Brna, pány MgA.
Davida Šlechtu – absolventa Konzervatoře v Brně a Janáčkovy Akademie
múzických umění v Brně, a MgA. Pavla Wallingera – absolventa Teplické
konzervatoře a Akademie múzických umění v Brně.
Koncert začal skladbou od G. F. Händela, Chaconne G dur HWV 435 pro housle
a violu, a pokračoval v díle od W. A. Mozarta, Duo No. 1 G dur KV 423 pro housle a
violu. Po krátké přestávce umělci pokračovali v tvorbě B. Martinů a J. Halvorsena.
Děkujeme za báječný kulturní zážitek.
Bc. Kateřina Králová, referent Společenského klubu

Dvojka bavičů vyprodala kino
Beznadějně vyprodané chrastavské kino opět burácelo smíchem.
Postarala se o to ve středu 21. května 2014 v 19.00 hodin dvojice
populárních bavičů Karel ŠÍP a Josef NÁHLOVSKÝ ve svém pořadu „VŠECHNOPARTIČKA“. Při zábavném vyprávění probrali své umělecké začátky, zážitky ze
studentských let, společně pohovořili o sportovních aktivitách, vyprávěli i o mnoha
cestách do zahraničí opředené peprnými historkami. Prostor dostaly i dotazy
diváků.
Jitka Marxová
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PROGRAM KINA
ČERVEN 2014
DIGITÁLNÍ MÌSTSKÉ KINO CHRASTAVA
Změna programu vyhrazena! Rezervace vstupenek: http://evstupenka.cz
Úterý 3. června v 18:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI
SPUTNIK – Německo – rodinný, české znění, 83 minut, vstupné: 90Kč
Dobrodružný příběh o „skutečnyć h“ událostech z 9. listopadu 1989 v
Německu dne, kdy padla Berlínská zeď!
Úterý 3. června ve 20:00 hodin
SOUSEDI (Neighbors) – USA – komedie, české titulky, mládeži nepřístupno – 96 minut, vstupné: 110 Kč
Bitva o ulici může začít. „Bydlíme vedle pekla.“ Tuhle větu si pravidelně
opakují hrdinové drsné komedie Sousedi, kteří žili na idylickém předměstí, než se o dům dál nastěhovali milí, mladí, zábavní a bohužel taky
extrémně hluční vysokoškoláci. Režisér úspěšných Kopaček Nicholas
Stoller natočil komedii, která názorně ukazuje, jak zatočit s nepřizpůsobivými sousedy. Jeho návod ale pro jistotu nezkoušejte, mohlo by vás
to ve finále dost bolet.
PONDĚLÍ NÁROČNÉHO DIVÁKA
Pondělí 9. června v 18:00 hodin
EDUCAII. – 2.díl – dokumentární, české znění, 63 minut, vstupné: 50Kč
Ve druhém dílu si mladí diváci rozšíří své znalosti o životě velkých
kočkovitých šelem, když se společně s kameramanem vypraví za servaly
z okolí kráteru Ngorongoro, za lvy do jiné velké rezervace Serengeti a z
černého kontinentu cesta povede za jaguáry a rysy do obou amerických
světadílů. Přírodní krásy přiblíží exkurze do dvou nejznámnějších
národních parků v USA (Yosemitského a Yellowstonského), následované
Severním teritoriem v Austrálii (Kakadu), Borneem (Danum Valley) a
Keňou (Masai Mara). Mise dalšího dílu Eduky 2 skončí u dávných kultur,
jejichž stopy odhalili archeologové v Africe, Austrálii, Střední Asii, Indii a na
Papui-Nové Guinei.
Pondělí 9. června ve 20:00 hodin – PREMIÉRA ČESKÉHO FILMU
CESTA VEN – ČR – drama, 103 minuty, vstupné: 90Kč
Filmy Marian (1996) a Paralelní světy (2001) vzbudil režisér Petr Václav
velkou vlnu zájmu doma i v zahraničí. Po 13 letech přichází tentýž režisér
s novým celovečerním snímkem Cesta ven – příběhem silné mladé
matky, která se odmítá smířit s nepříznivým společenským statusem a
snaží se vybojovat lepší život pro sebe a svou dceru Sárinku. Cesta ven z
obtížné situace je lemována zklamáním, ale také nadějí. Odvaha a
rodičovský cit pomáhají Žanetě překonat překážky v podobě dluhů,
mantinelů většinové společnosti i problémů ve vlastní komunitě. Syrový
snímek se vyhýbá soudům i patosu a k tématu přistupuje s věcným
nadhledem a místy i svérázným humorem.
Středa 11. června ve 20:00 hodin – PREMIÉRA ČESKÉHO FILMU
ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ – ČR – komedie – 80 minut: vstupné: 120 Kč
Režisér Jan Hřebejk se Zakázaným uvolněním vrací k žánru komedie. A to
v tandemu s jedním z našich nejvtipnějších a nejoriginálnějších autorů
Petrem Kolečkem, scenáristou Okresního přeboru.
Zakázané uvolnění je o únosu nevěsty, který se dost nepovedl, o
důležitém hokejovém utkání a koktejlu, který si holky nalejou, až když je
ten správný čas. V hlavních rolích se objeví Jana Stryková, Hana
Vagnerová, Zuzana Stavná a Ondřej Sokol.
Pátek 13. června v 18:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI
Angelina Jolie, Sharlto Copley, Elle Fanning a Sam Riley ve filmu
ZLOBA – KRÁLOVNA ČERNÉ MAGIE – USA, rodinný, české znění,
97 minut, vstupné: 120Kč /děti do 15 let 100 Kč
Snímek Zloba – Královna černé magie vypráví dosud nezpracovaný
příběh legendární zlé královny z klasického snímku společnosti Disney
Šípková Růženka z roku 1959, a seznamuje diváky s její zradou, která
nakonec způsobila, že se její kdysi čisté srdce proměnilo v kámen.

Pátek 13. června ve 20:00 hodin
HVĚZDY NÁM NEPŘÁLY (Fault in our Stars) –USA, české titulky,
romantický, 125 minut,vstupné: 120 Kč
Nejvtipnější smutná lovestory podle světového knižního bestselleru
Film Hvězdy nám nepřály je adaptací světového bestselleru Johna
Greena, který vypráví o tom, jak zábavné, vzrušující a tragické je žít a
být zamilovaný. Román byl vydán v roce 2012 a obsadil první místo
žebříčku bestsellerů New York Times. Úspěch slaví kniha i v Česku v největší knižní anketě českého internetu, kterou každoročně pořádá
portál Databáze knih.cz. se umístila na prvním místě v kategorii Kniha
roku a vyhrála i kategorii Novinka roku.
Úterý 17. června ve 20:00 hodin
GRACE, KNĚŽNA MONACKÁ (Grace of Monaco)
Francie/USA/Belgie / Itálie, životopisný, 103 minuty, české titulky,
vstupné: 100 Kč
Proč jsem opustila Hollywood? Protože jsem se zamilovala do
pohádkového prince.“ Příběh hollywoodské hvězdy a držitelky Oscara
Grace Kelly, která se vzdala své oslnivé kariéry, dala přednost hlasu
svého srdce a odešla do zcela neznámého světa. Na samém vrcholu
slávy se provdala za monackého knížete Rainiera III. a stala se navždy
Grace – kněžnou z Monaka. V hlavní a titulní roli Grace září Nicole
Kidman, film natočil Olivier Dahan, autor oscarové Edith Piaf. Snímek
Grace of Monaco oplývá úchvatnou výpravou a kostýmy a nabízí
dramatický silný příběh ze světa bělostných paláců, osvětlených kasin,
půvabných kabrioletů, kvetoucích zahrad, dechberoucích plesových
šatů a také intrik a politiky.
Pátek 20. června v 18:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI
RIO 2 – USA – rodinný, 101 minuta, české znění, vstupné: 100 Kč, děti
do 15 let 90Kč
Vítejte v džungli!
Pátek 20. června ve 20:00 hodin
VŠECHNY CESTY VEDOU DO HROBU (A Million Ways to Die in the
West) – USA, komedie, české titulky, mládeži do 15 let nepřístupno,
vstupné: 120 Kč
Jak může normální člověk přežít na místě, kde Zubatá číhá doslova na
každém kroku? A jak tam může přežít chronický posera s panickou
hrůzou ze smrti? Stvořitel komediálního hitu Méďa, Seth MacFarlane
protentokrát odhodil měkoučký plyš a v další pekelně zábavné jízdě
vám naservíruje příběh, díky němuž poznáte pravý význam slovního
spojení „ukrutná sranda“.
PONDĚLÍ NÁROČNÉHO DIVÁKA
Pondělí 23. června v 18:00 hodin – PREMIÉRA ČESKÉHO FILMU
EUGÉNIOVÉ – ČR /SR, dokumentární, 74 minuty, vstupné: 70 Kč
Zušlechťování lidstva v časech ideologií, které měly přivést svět do
samé dokonalosti. Eugenika byla kdysi učenci označována za něco
více než vynález kola. Měla spasit populaci poznamenanou
nevyléčitelnými genetickými zátěžemi. Po druhé světové válce byl
pojem eugenismus téměř vymazán ze slovníků všech jazyků světa.
Režisér Pavel Štingl myšlenku eugeniky oživuje, ovšem nahlíží na ni
jako na mesiášský syndrom a exemplární případ zneužití vědy. Přežije
lidstvo eugeniku nebo eugenika lidstvo? Vzácné archivní záběry se
prolínají s různými druhy animací a komentář Patrika Ouředníka nás
vlídným hlasem provází cestou od myšlenky pěstování „lepší lidské
rasy“ až do plynových komor a ještě dál. Film je nadčasovým
zamyšlením nad hranicí vědy a pavědy v dnešním světě, v minulosti i v
budoucnu.
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Pondělí 23. června ve 20:00 hodin
BOHÉMSKÝ ŽIVOT (La vie de bohème) – Francie, Německo,
Švédsko, Finsko, 100 minut, české titulky, drama, vstupné: 80 Kč
Jeden z Kaurismäkiho tvůrčích vrcholů je natočen na motivy Murgerova
románu Ze života pařížské bohémy (podle kterého vznikla i slavná
Pucciniho opera Bohéma). Stejně jako v případě filmů Zločin a trest a
Hamlet podniká však Kaurismäki přistupuje k dané předloze velmi
volně, aktualizuje ji zasazením do současnosti a upravuje některé
postavy a motivy v duchu své lakonické černohumorné poetiky.
Úterý 24. června ve 20:00 hodin – PREMIÉRA ČESKÉHO FILMU
VŠIVÁCI – ČR, drama, 98 minut, vstupné: 110 Kč
Všiváci jsou rozvětveným příběhem dvou bratrů. Miki (Jiří Langmajer) je
špičkový neurochirurg, který se ale utápí v bludném kruhu operací,
alkoholu, milostných avantýr a nevěr. Jeho horkokrevný bratr Ricky
(Ondřej Vetchý) se vrátil z české mise v Afghánistánu. Na plné čáře
prohrává svůj boj s dluhy i s návratem k normálnímu životu. Navíc pečuje o své dvě dcery – o malou Maty (Rebeka) a dospívající Rózu (Tereza Voříšková). S tím mu pomáhá jeho matka, kterou skvěle ztvárnila
Iva Janžurová. S osudy bratrů se pak prolínají příběhy dalších postav –
Mikiho kolegy a jeho ženy, Richardova spolubojovníka z Afghánistánu
Oldy (Ondřej Malý) a dvou kamarádů Vency a Emana (Jiří Mádl, Kryštof
Hádek), které Richard a Olda chtějí využít ve svých plánech na získání
peněz.

Neděle 29. června v 18:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI
JAK VYCVIČIT DRAKA 2 (How to Train Your Dragon 2) – USA –
dobrodružný/animovaný, 105 minut, vstupné: 120Kč /do 15 let 100 Kč
Ostrov Blp býval místem, kde Vikingové ve dne v noci bojovali s draky.
Pak však mladý snílek Škyťák vycvičil draka Bezzubku, spřátelil se s
ním a hlavně všem vysvětlil, že lidé a draci mohou žít v harmonii.
Neděle 29. června ve 20:00 hodin
NA HRANĚ ZÍTŘKA (Edge of Tomorrow) – USA, akční/sci-fi, české
titulky, 114 minut, vstupné: 100 Kč
Příběh se odehrává v blízké budoucnosti. Mimikové, mimozemská rasa
připomínající včelí kolonii, vytrvale útočí na Zemi, obracejí velká města
v hromadu trosek a zanechávají za sebou miliony lidských obětí.
Podplukovník Bill Cage (Tom Cruise), který nikdy nebyl v žádné bitvě,
je bez cirátů degradován a s nulovým výcvikem a mizernou výzbrojí
poslán splnit úkol, který není ničím jiným než sebevražednou misí.
Během několika minut je zabit, předtím se mu však podaří zneškodnit
Alphu. Ač se to zdá nemožné, procitne opět na začátku toho samého
pekelného dne a je nucen znovu bojovat a zemřít... a tak stále dokola.
Přímý fyzický kontakt s mimozemšťanem způsobil, že se dostal do časové smyčky a je tak odsouzen prožívat nelítostnou bitvu znovu a znovu. S každým dalším pokusem se však zvyšuje jeho odolnost a pohotovost a své rostoucí schopnosti dokáže v boji s Mimiky lépe využívat.
Po jeho boku bojuje členka speciálních jednotek Rita Vrataski (Emily
Blunt), která zlikvidovala víc Mimiků než kterýkoliv jiný bojovník na
Zemi. Každá další bitva je pro Cagea a Ritu příležitostí najít způsob, jak
mimozemské vetřelce porazit a Zemi zachránit.

Divadelní spolek Chrastava se představuje
Na začátku tohoto roku se v hlavě herečky Divadla F. X. Šaldy Jany
Hejret Vojtkové zrodil nápad. Co opět v Chrastavě obnovit divadelní
činnost? Divadlo se tu v minulosti již několikrát hrálo, co to nezkusit
znova? Navštívila vedoucího Společenského klubu Pavla Urbana a po
vzájemné dohodě se tak stalo. Po první informativní schůzce v kině byl
v únoru založen DIVADELNÍ SPOLEK CHRASTAVA. Zájem byl velký
a spolek musel být rozdělen na tři části – nejmladší dětičky, žáci ze ZŠ
a dospělí.
Po počátečním oťukávání jsme se rozhodli, že nastudujeme jednu z
balad z Kytice od K. J. Erbena. Pětice mladších si nakonec vybrala
Zlatý kolovrat a nás čtrnáct dospělých zvolilo baladu Svatební košile.
Zkoušky pod vedením Jany Hejret Vojtkové nejprve probíhaly v CVA a
v květnu jsme se přesunuli do kina, kde se také bude konat naše první
vystoupení. To proběhne v pátek 27. června 2014 od 19.00 hodin v
kině. Srdečně vás na naši premiéru zveme, přijďte nás povzbudit.
Součástí této akce je podpora psího útulku v Krásném Lese.
Vstupné bude dobrovolné a výtěžek obdrží právě tento útulek, jehož
pracovníci se premiéry také zúčastní.
Jitka Marxová

Z Chrastavy do Vídně
Město Chrastava a Oblastní galerie v Liberci vás srdečně zvou 19. 6.
na vernisáž výstavy „Josef Führich – Z Chrastavy do Vídně“.
Zahájení výstavy proběhne v nových prostorách Oblastní galerie v
17.30 hodin.
Tato výstava bude k vidění v Liberci do 14. 9. 2014 a od 16. 10. 2014
do 9. 1. 2015 v Národní galerii v Praze (Salmovský palác).
Bc. Pavel Urban, vedoucí Společenského klubu

Přijďte v září mezi nás
Pomalu, ale jistě se blíží konec školního roku. Při této příležitosti bychom chtěli popsat, jak takový školní rok v hudební škole probíhá.
Chrastavskou hudební školu navštěvuje přibližně 70 žáků. Převážná část z nich se učí hře na klavír a kytaru, ale funguje zde i pěvecké
oddělení, kde se žáci učí zpívat. Výuka je individuální, to znamená, že lektor učí vždy jen jednoho žáka. Vyučovací hodina trvá 45 minut, žák
navštěvuje hudební školu jednou týdně.
Každé pololetí probíhají přehrávky, na kterých žáci přehrávají lektorům, co se v předešlých měsících naučili. Dále se konají každý školní rok
dvě žákovské akademie, Vánoční a závěrečná v červnu. Letos byl navíc uspořádán jarní koncert.
Na těchto veřejných akcích vystupují žáci před svými rodiči a přáteli a je to vlastně taková přehlídka umu a dovednosti jednotlivých
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účinkujících.
Hudební školu ale nenavštěvují jen dítka školou povinná. Na kurzy chodí studenti, dospělí a dokonce i senioři.
Doba výuky (celková) by měla podle osnov trvat sedm let u kytary a osm let u klavíru, průměr se však pohybuje kolem pěti let. Je pravdou, že
pár vytrvalců se najde a dokonce dvě žákyně z oddělení klavírů pokračovaly ve studiu na konzervatoři a dnes studují na AMU a JAMU.
Nejdůležitější ale je, že navštěvováním hudebních kurzů se děti učí lásce k hudbě a smysluplně vyplní svůj volný čas.
A kdo má zájem učit se hrát na klavír, kytaru nebo zpěv, nechť se v novém roce přihlásí do některého kurzu.
Hezké prázdniny a těšíme se na nové žáky.
Lektoři hudební školy
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V červnu jsme pro vás připravili...

Červnové výstavy
a pozvání
U příležitosti konání Chrastavských slavností proběhne vernisáž výstavy partnerského města Lwówek Śląski v pátek 6. 6.
2014 v 16 hodin. Exponáty ze vzdáleného Lwówku budou představovat polské moderní umění. Celou výstavu můžete
navštěvovat denně až do 27. 6. 2014.
Dále jste všichni srdečné zváni do Muzea historické hasičské techniky, kde si můžete prohlédnout od 16. 5. 2014 dlouhodobou
výstavu pod názvem „Hasičské historické pozvánky“. Zde máte možnost zhlédnout různé pozvánky, nejen na plesy, ale i na
mikulášské zábavy, šibřinky, věnečky a jiné akce, a sledovat jejich vývoj v čase od roku 1897 do roku 2014.
Ludmila Rybářová

Sobota

21. června 2014 od 17 hodin
Po té zveme k posezení
u ohně.
(Vezměte s sebou cokoli
na opékání či dobroty!).
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Akce Výhledy 2014 přilákala celkem 222 výletníků

Týden po velikonocích si milovníci turistiky mohli protáhnout svá
těla na tradičním jarním pochodu VÝHLEDY. Odbor KČT Chrastava
ve spolupráci s osadním výborem VÍTKOV připravili tuto akci na
sobotu 26. dubna 2014.
Z náměstí ve čtvrt na devět vyšla první třicítka turistů
směrem na Vysokou, dále pokračovali okolo Wothanburgu, minuli
kostel Navštívení Panny Marie ve Vítkově a odtud se již stoupá až
na Výhledy. Někteří cestu absolvovali na kolech, jiní se přiblížili
autobusem či autama. Na vrcholu byl jako každý rok připraven
oheň, posezení, občerstvení – buřty, pivo, limo, káva. O to se
vzorně opět postaral osadní výbor Vítkov, za což mu patří veliké
díky. Pochodu se letos zúčastnilo celkem 222 výletníků. Nejstarší
byl jako vždy pan Páchym, kterému je bezmála 93 let, a nejmladší
účastnicí se stala Sonička, necelých pět měsíců. Nejvzdálenější
turisté přijeli z Lomnice nad Popelkou. Ale dorazili i turisté z Liberce,
Hrádku nad Nisou, Vítkova, Václavic, Dětřichova, Frýdlantu v
Čechách, Mníšku a také z Polska a Německa, takže se stalo
setkání na Výhledech mezinárodní tradicí. Vyšlo i počasí, pršet
začalo až po druhé hodině a to již bylo na vrcholku vše uklizené.
Ale Výhledy se dočkaly návštěvy i v neděli, kdy tam dorazila asi
patnáctičlenná skupina, která nemohla jít v sobotu. Všichni, kteří

vyšlápli až nahoru, byli odměněni pohlednicí s razítkem a můžeme
se již těšit na příští rok, kdy se VÝHLEDY budou konat 18. dubna
2015. Zapište si toto datum do svých kalendářů těšíme se na vaši
účast.
Za odbor KČT J. Marxová

Nabitý program chrastavských orientačních běžců
Jaro pokračovalo pro orientační běžce další sérií ZÁVODU JEŠTĚDSKÉ OBLASTI.
26. 4., prostor Želízy u Mělníka, pořadatel SK Praha
D10L – 1. K. Matyášová,D14 – 2. M.Pavlíková, D55 – 1. Z. Šaffková, D60 – 2. P. Vokálová, D65 – 3. E.Kašková, H10L – 1. S.Just, 2. F.Kučera
(oba na snímku), H45 – 1. Ivan Vydra, H55 –3. R. Kaška,H60 – 1. J. Barták
27. 4., prostor Břízky v Jablonci nad Nisou, pořadatel Jablonec nad Nisou
Tento závod byl zároveň Mistrovstvím Ještědské oblasti na klasické trati.
D10L – 2. K. Matyášová, D14 – 1. M. Pavlíková, D21K – 1. B. Lankašová, 3. Z.
Vejstrková, D55 – 1. Z. Šaffková, D60 – 1. A. Ševčíková, 3. P. Vokálová, D65 – 3. E.
Kašková, H35 – 1. J. Polák (na snímku), H55 – 2. R. Kaška (na snímku), HDR – 1. R.
Kučera,3. J. Klust. Mistrovství se zúčastnil i chrastavský I. Vydra (OK RECO Sport)
H45 – 1.
3. 5., prostor Meziboří v Krušných horách, pořadatel Litvínov
dopoledne krátká trať: D65 – 2. E.Kašková, H55 – 1. R.Kaška, 2. M.Pavlík, H65 –
2. R.Smetana, P2 – 1. L.Matyáš, P4 – 2. Z.Sychra.
odpoledne sprint: D10 – 1. K. Matyášová, D12 – 3. A. Jeřábková, D65 – 1. E. Kašková,
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H10 – 2. F. Kučera, H55 – 1. R.Kaška, H65 – 2. R.Smetana, P2 – 1. Z.Sychra, L.Matyáš
24. 5. prostor Horní Řasnice, pořadatel Frýdlant – závody nepovolily Lesy ČR kvůli přemnožení divokých prasat
Do Znojma ve sváteční den 8. května odjela malá výprava na MISTROVSTVÍ ČR VE SPRINTU,jehož průběh živě přenášela ČT
Výsledky: D16C – 2. M.Pavlíková, D35 – 5. K.Kašková.
Na pořad se dostaly i ŽEBŘÍČKY B ČECHY ( lidově nazývaná “béčka“).
10. - 11. květen, prostor Česká Kanada, Staré Město pod Landštejnem, pořadatel Jindřichův Hradec, přes 1400 účastníků
Sobota - klasická trať: D65B – 3. E.Kašková, D14B – 9. M.Pavlíková
Neděle - krátká trať: D14B – 1. M.Pavlíková
17. - 18. květen, prostor Rokytá u Mnichova Hradiště, pořadatel Turnov,1600 účastníků
Sobota - klasická trať: D55B – 10. H.Vajcová, D60B – 6. A. Ševčíková, H45B – 9. I. Vydra, H55B – 10. R. Kaška,
HDR – 7. Z.Lusk, P3 – 7.L.Matyáš
Neděle - krátká trať: D14B – M.Pavlíková, D21B – 4. E.Gorčicová, D60B – 6. A.Ševčíková,P2 – 4. Z.Sychra, H45B - 2. I. Vydra
CHRASTAVSKÉ SLAVNOSTI. Omlouváme se všem našim příznivcům, kteří si našli vždy v neděli čas a vydali se podle orientační mapy do
různých zákoutí Chrastavy. Letos nás na náměstí nehledejte, máme jiný náročný program (viz. dále). V rámci Chrastavských slavností ale
ve středu 4. května uspořádáme pro čtvrťáky a páťáky místní ZŠ orienťácké dopoledne.
Držte nám všichni palce,aby pro nás velice prestižní akce ŽEBŘÍČEK B ČECHY, která nám byla svazem přidělena, dopadla dobře. Závod se
po oba dva dny 7. - 8. června koná v podhůří Jizerských hor u Fojtky. Počítáme více než s tisícovkou běžců.
Eva Kašková

Fotogalerie z Mistrovství Ještědské oblasti na klasické trati v jabloneckých Břízkách.

Zprávy z kolové – květen 2014
U 23
V sobotu 17. května 2014proběhlo v naší tělocvičně finále Mistrovství České republiky U 23. V tomto mistrovství měli velkou šanci na dobré
umístění naši hráči Culek Jiří a Fořt Filip. Své šance náležitě využili a dosáhli na výborné 3. místo. První místo obsadili závodníci z MO
Svitávka a druhé Sokol Šitbořice. Děkujeme za sponzorské dary pro všechny závodníky, zejména prodejně Winner pana Fialy a Velo a
Sport pana Dědíka. Ceny za město předávala místostarostka města paní Václavíková. Děkujeme našim závodníkům za dobrou
reprezentaci našeho města.
Žáci
V neděli 18. května 2014 proběhla kvalifikace skupiny „A“ v Plzni, kde naše dvojice Dušek Pavel – Horna Lukáš získala ze sedmi mužstev
rovněž pěkné 3. místo. Tím se kvalifikovala do finále mistrovství ČR žáků, které se bude konat na Moravě v Přerově.
Muži – ELITE
Muži ve složení dvojice Brodský Tomáš a Fadrhonc Daniel odehrají v sobotu 24. května 2014 druhé kolo 1. ligy v Chrastavě.
Doufejme, že se jim bude dařit jako závodníkům v U 23 a získají dobré umístění. Držme jim palce.
Celler Ladislav, vedoucí oddílu

Stolní tenis – hodnocení sezóny 2013 / 2014
Hlavním mottem uplynulé sezóny pro hráče A - mužstva bylo udržet se v krajské divizi. Mužstvo posílil Tomáš Martenek, který měl hlavní
podíl na splnění cíle. Sezónu jsme zakončili na 10. místě a zajistili si účast v soutěži. Tomáš, nejúspěšnější hráč našeho oddílu, ukončil
soutěž s 56 výhrami a pouze s 15 prohrami na sedmém místě v celkovém žebříčku úspěšnosti všech divizních hráčů.
B - mužstvo mělo již od začátku sezóny jasný cíl. Vyhrát okresní přebor a zajistit si tak možnost bojovat o postup do vyšší soutěže tj. do
krajského přeboru 2. třídy. Od začátku nebylo pochyb, že naše mužstvo jde za svým cílem a nakonec tým vedený Mirkem Šimonem vyhrál
celou soutěž s náskokem osmi bodů. A když naši hráči uspěli i v kvalifikaci o postup do krajského přeboru, proměnili cíl ve skutečnost.
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Uplynulá sezóna byla již třetí, kdy se v oddíle věnujeme tréninku mládeže a první,
kdy jsme se zúčastnili pěti bodovacích turnajů organizovaných Krajským svazem
stolního tenisu Libereckého kraje. Do turnajů se z našeho oddílu postupně zapojilo
9 mladších žáků a v celkovém součtu se nejlépe umístil Filip Grusman, který
skončil na 29. místě z 86 hráčů. Další měření sil čeká naši mládež již 6. června, kdy
oddíl stolního tenisu pořádá v rámci Chrastavských slavností turnaj mladších žáků.

Foto – nahoře: A - mužstvo (z leva Žemlička K.,
Svědík M., Martenek T., Zahradník P.)
Foto – vlevo: Adélka, Matěj, Dan, Martin, Kačka,
Bára a Karolína na turnaji v Liberci

Karel Žemlička – předseda oddílu

Konec vzduchovkové sezóny 2013/ 2014
Od října do konce března se naši dorostenci Jeřábková
Terezka a Andrea, Martin Husák, juniorka Denisa Kratochvílová,
muži Ladislav Kratochvíl, Petr Klinger a senior Josef Rajnoha
zúčastnili 26 celostátních a mezinárodních soutěží. Umístili se 5x
na prvním, 8x na druhém, 7x na třetím 6x na čtvrtém a 9x na
pátém místě. Přitom si vystříleli 1x první, 22x druhou a 29x třetí
výkonnostní třídu.
Na Mistrovství Asociace Víceúčelových Základních
Organizací a Technických
Sportů, které se střílelo v
Hanušovicích na Moravě, se Martin Husák umístil ve střelbě 30
ran v leže na třetím místě ze vzduchové pušky na deset metrů. Na
stejném místě se umístil i Josef Rajnoha v disciplíně vzduchová
puška 60 ran stoje. Denisa Kratochvílová obsadila mezi ženami v
kategorii 40 ran stoje čtvrté místo.
Krajské střelecké ligy se z naší organizace účastnilo 5 střelců.
Dorostenci Andrea Jeřábková se umístila na 15. a Martin Husák
na 9. místě. Pistolář Ladislav Kratochvíl si vystřílel 7 místo. Muž
Petr Klinger skončil na 8. místě a senior Josef Rajnoha si vystřílel
třetí místo.
V Německu ve městě Görlitz v disciplíně Vzduchová puška 40

ran ve stoje a Libovolná malorážka 60 ran leže v kategorii seniorů obě
disciplíny vyhrál Josef Rajnoha.
Sportovní Střelecký Klub v letošním roce připravuje tři soutěže a
to dvě v malorážkových disciplínách a jednu soutěž v historických
zbraních a jejich replik. Dále máme v plánu se účastnit Pražské
střelecké ligy v Libovolné pistoli, Mistrovství AVZO TST ČR, ale také
Střeleckého svazu. Chceme pokračovat na mezinárodních soutěžích
hlavně v Görlitz. Nezapomínáme ani na naše spoluobčany. V rámci
Chrastavských slavnosti připravujeme DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
na střelnici, a to v sobotu i v neděli. Zde si budou moci spoluobčané
zastřílet z našich sportovních zbraní a vyzkoušet si své střelecké
umění.
Dne 17. května naše ZO uspořádala Velkou Cenu Chrastavy v
Libovolné a Sportovní malorážce 60 ran leže a v poloze 3x20ran (po
20 ranách v kleče, leže a stoje). Před zahájením soutěže přivítal
střelce starosta města p. Canov. I přes nepřízeň počasí se naší
soutěže zúčastnilo 25 střelců z libereckého a středočeského kraje.
Zveme všechny zájemce, kteří si chtějí zastřílet v rámci
pravidelného tréninku, který se koná každé úterý a čtvrtek od 1518 hodin. Jsme ochotni v rámci možností zbraň zapůjčit a prodat
střelivo a terče v zimním období ze vzduchových zbraní.
Josef RAJNOHA, vedoucí SSK
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TJ Sokol Chrastava - Jarní sraz žactva v přírodě - Proseč pod Ještědem
V sobotu 26.4. odpoledne se za silné průtrže mračen sešly cvičitelky a děti z oddílu mladšího žactva u nádraží v Chrastavě, odkud společně
odjely vlakem a autobusem do Proseče pod Ještědem. Cestu si krátily procvičováním témat z testů o historii Sokola a zdravovědy.
Po ubytování v tamní sokolovně se děti krátce seznámily s okolím, opekly buřtíky, hromadně si ještě jednou osvěžily své znalosti pro
úspěšné zvládnutí testů a před spaním se „trochu bály“ při noční hře. Pak hurá jeden vedle druhého do svých spacáčků a čerpat síly na
nedělní závod!
V neděli 27. 4. ráno přijeli také rodiče s dětmi a nejmladší žactvo (předškolní děti). Zatímco školáčci absolvovali ve tříčlenných hlídkách
„Zálesácký závod zdatnosti“ (šplh na laně, shyby, Morseovku, písemné testy, přípravu dřeva na zátop a rozdělání ohně, poznávání rostlin,
práce s mapou a vázání uzlů...), mladší děti společně se svými cvičitelkami a rodiči procházely „Čarodějnou stezku“ plnou otázek a úkolů.
Závěr stezky byl u čarodějnic, které za vydatné asistence dětí vařily kouzelné lektvary.
Úplným závěrem akce byl společný nástup s vyhlášením výsledků závodu. Velmi nás těšily pochvaly ze strany pořadatelů na znalosti a
disciplinovanost dětí. Následovalo společné foto „chrastaváčků“ na schodech sokolovny.
Akce byla pořádána pod záštitou Sokolské župy Ještědské pro 21 jednot pod ní spadajících.
Nakonec se zůčasnili zástupci jen pěti, přičemž ze 130 účastníků bylo 68 z Chrastavy !!! (rodiče s dětmi 13, nejmladší žactvo 34 a mladší
žactvo 21).
Poděkování patří všem „našim“ dětem a jejich rodičům za účast a společné zážitky. Paní Heleně Šťastné děkujeme za fotodokumentaci celé
akce. Těšíme se na další společné akce.
Cvičitelky Katka, Radka, Adéla, Šárka, Zdeňka a Míla.

Ze sportovní činnosti oddílu zápasu TJ Spartak
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY starších žáků a juniorů v zápase ř.ř.
M e z i b o ř í / 15. března 2014
Tohoto šampionátu se z chrastavského oddílu zúčastnili dva žáci. V kategorii juniorů měl startovat
Petr Popelínský (loni 4.místo) bohužel mu start znemožnila nemoc. Culek Filip si poradil se svými
soupeři ve skupině a bezpečně se dostal do finále, tam ale na Omara Rachmeta z Ústí nad Labem
nestačil a vybojoval tak stříbrnou medaili , první pro náš oddíl v letošním roce. Marek Rubeš po
vítězství v prvním kole už na svůj výkon nenavázal a po dalších dvou porážkách skončil celkově
na 5. místě.
Výsledky: váha 47 kg – Culek Filip - 2. místo, váha 90 kg – Rubeš Marek - 5. místo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY - ml. žáci, kadeti– zápas volný styl
ml. žákyně, kadetky – zápas volný styl
Hradec Králové - 5 . dubna 2014
Z MČR ml. žáků a žákyň jsme dokázali přivést zlato , stříbro a bronz.
Tohoto mistrovství se zúčastnilo celkem 149 zápasníků a zápasnic z 28 oddílů ČR. Náš oddíl
poslal do bojů o medaile tři ml. žákyně a jednoho ml. žáka.
Děvčata si domů odvezla zlato, stříbro a bronz. Medaili se nepodařilo vybojovat pouze Tadeáši
Haklovi, který si ale počínal velmi dobře ve váze do 52 kg, kde v silně obsazené váze jen těsně
podlehl v boji o bronzovou medaili.
Výsledky – mladší žákyně:
váha 48 kg – Košková Tereza - 2. místo, váha 52 kg – Tvrzníková Adéla – 3. místo,
váha 70 kg – Jarošová Lucie - 1. místo (Mistryně ČR)
Výsledky – mladší žáci: váha 52 kg – Hakl Tadeáš - 4. místo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mladí zápasníci Chrastavy bojovali na dvou frontách. Starší žáci bojovali v polském Walbrzychu
a děvčata na mezinárodním turnaji přípravek a žákyň v zápase ve volném stylu v Borohrádku. Na
obou turnajích si vedli výborně a shodně se z obou turnajů vrátili s medailemi. Je jenom škoda , že
jsme nesehnali více osobních vozů na dopravu (nikdo neměl čas), proto mohla odjet pouze děvčata
a ta nejmenší přípravka musela zůstat doma.
Mezinárodní turnaj starších žáků v zápase řecko-římském / WALBRZYCH (Polsko) - 12. 4.
Zúčastnilo se celkem 122 starších žáků z 10 oddílů Polska a ČR. V silné konkurenci jsme vybojovali
jednu stříbrnou (85 kg – M. Rubeš) a jednu bronzovou medaili (47 kg – F. Culek).
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Mezinárodní turnaj přípravky a mladších žákyň v zápase ve volném stylu.
Borohrádek / 12. dubna 2014
Zúčastnilo se 206 mladých zápasníků z 22 oddílů z ČR a Polska. Děvčata po velkém boji vybojovala dvě zlaté a jednu stříbrnou medaili.
mladší žákyně: 45 kg – Holcová Tereza - 1. místo, 48 kg – Košková Tereza - 1. místo, 52 kg – Tvrzníková Adéla - 2. místo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Velikonoční turnaj přípravky a žáků - Krásná Lípa / 19. dubna 2014
Tohoto turnaje se zúčastnilo celkem osm mladých nadějí našeho oddílu. Vybojovali jsme celkem 8 medailí. (4 x 1. místo, 3 x 2. místo
a 1 x 3. místo). V soutěži družstev jsme obsadili 2. místo .
Výsledky:
Žáci: 53 kg – Culek Filip – 1. místo, Hakl Tadeáš – 2. místo, 90 kg – Rubeš Marek – 1. místo
Přípravka B: 50 kg – Rubeš Patrik – 1. místo
Přípravka B: 29 kg – Čiháček Dominik – 1. místo, 33 kg – Musil Matouš – 2. místo, 39 kg – Adamec Matyáš – 2. místo,
45 kg – Holcová Tereza – 3. místo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY starších žáků a juniorů v zápase ve volném stylu / Vítkovice / 17. května 2014
Tohoto šampionátu se z chrastavského oddílu zúčastnili dva žáci. Culek Filip ve skupině narazil na dva soupeře, kteří se věnují
pouze volnému stylu a po velkém boji s nimi prohrál a ani další dvě vítězství na medaili nestačila. Celkově skončil na 5. místě. Marek
Rubeš vybojoval nečekaně stříbrnou medaili .
Výsledky: váha 47 kg – Culek Filip - 5. místo, váha 90 kg – Rubeš Marek - 2. místo.

Sokolíčci v máji společně v Ráji (17. 5. - 18. 5. 2014)
Ačkoliv nic nenasvědčovalo tomu, že by víkendové počasí připomínalo máj,
natěšení malí sokolíčci vydali se na cestu na Malou Skálu. Víkendový pobyt v
přírodě Českého Ráje měl být vyvrcholením celoroční práce a snahy dětí v
Sokole.
Se spacákem a zabaleným batohem se sešlo v sobotu ráno u vlaku 24
statečných dětí, dychtivých zažít nová dobrodužství s partou kamarádů,
poznat nová místa a užít si legraci. Parta cvičitelek měla hlavně jedno velké
přání - aby se nevyplnila předpověď počasí a mohli jsme tak společně zažít
„ráj“.
Ne všechna přání se však dají vyplnit - a ačkoliv jsme byli v Ráji – počasí bylo v
háji.
Sobotní hledání pokladu se tak stalo zatěžkávací zkouškou zdatnosti,
otužilosti a trpělivosti všech.
Lilo a lilo a lilo. Hůř být snad už nemohlo. Celých šest kilometrů v lese mezi
skalami. Přesto jsme pomohli panence Lesance posbírat poztrácené korále,
vodníčkovi Volšovečkovi nachytat neposlušné rybky, zahnat Jezinky ze
sovího hnízda a mnoho dalšího, co nám na strastiplné cestě lesní skřítci
uložili. A tak promoklí na kost jsme nakonec zdárně získali poklad.
A pak jsme se sušili a zahřívali teplým čajem ve spacáku.
O to větší odměnou nám byla neděle, kdy jsme se vzbudili do polojasného
rána (s trochou fantazie se to tak dá napsat) a my mohli vystoupat na skalní
hrad Pantheon, který je dominantou Malé Skály.
To bylo opravdové dobrodružství.
A tak jsme opět na vlastní kůži okusili sokolské heslo „Sokolové, tužme se“ – a
tužili jsme se na jedničku. A pokud jsme otužilí, zvládli jsme to i bez rýmy.

Velké poděkování patří hlavně všem úžasným statečným
dětem, sokolské jednotě TJ Malá Skála za pronájem
sokolovny, všem maminkám za napečené buchty a
tatínkům za odvoz věcí a v neposlední řadě Městu
Chrastava za finanční dar, který nám na tuto akci
poskytlo.
Za oddíly nejmladšího a mladšího žactva
cvičitelky Zdeňka Močárková, Míla Houdová,
Radka Portelová a Šárka Marková.
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Jarní výlety Klubu českých turistů Chrastava

Klub českých turistů uspořádal tradičně několik jarních výletů.
Při prvním jsme v sobotu 3. května 2014 vyrazili na Českolipsko.
Naplánovali jsme trasu Verneřice – Bobří soutěska – Kravaře –
Česká Lípa. Za pošmourného počasí jsme se z obce Verneřice
napojili na Bobří soutěsku, která vede krásným údolím Bobřího
potoka. Jedná se vlastně o přírodní památku, která je chráněná již
od roku 1968. Cesta je opravdu romantická a zajímavá. Je stále se
na co dívat – na čedičové skály, černou vodu Bobřího potoka,
vodopády, různá zákoutí a splávky, na chladnomilnou i teplomilnou
květenu. Přes vodu vede řada dřevěných lávek, ale místy je cesta
nad potokem dost blátivá a kluzká.
Dostali jsme se do Janovic, kde je většina domů roubených a
vesnice je vyhlášená jako Vesnická památková rezervace lidové
architektury. Odtud jsme došli do Kravař, kde většina z nás
navštívila Víseckou rychtu s expozicí lidového bydlení a řemesel
severních Čech.
Do současné podoby nechal rychtu přestavět roku 1797 Jan Václav
Kern a patří k jedněm z největších roubených staveb v Čechách. Na
náměstí s pozoruhodným trojúhelníkovým tvarem jsme se podívali
na kostel Narození Panny Marie, zdobený bohatými okenními
vitrážemi, a na Mariánský sloup. Při zpáteční cestě jsme minuli
kopec Ronov se stejnojmennou zříceninou ze 14. stol. Poslední
zastávkou byla Česká Lípa. Tady jsme si chtěli prohlédnout Vodní
hrad Lipý z 2. pol. 13. stol. a Centrum textilního tisku. Zrovna se tu
ale konal Majáles, a tak se bohužel neprovázelo, což některé z nás
zamrzelo. I tak ale jsme přijeli domů spokojeni.

Druhý autobusový výlet se uskutečnil ve čtvrtek 15. května 2014 do
Šluknovského výběžku, konkrétně do Mikulášovic, na dvě
rozhledny a do Rumburka. Ani tentokrát nám moc počasí nepřálo.
První zastávka byla v Mikulášovicích v Mikovu, kde jsme navštívili
Muzeum nožířské tradice a někteří si udělali radost zakoupením
nože nebo nůžek. I když začalo pršet více jak polovina se nás
vydala na rozhlednu Tanečnice, která se vypíná ve výšce 598 m. n.
m. Jedná se o osmibokou kamennou stavbu, která byla
zpřístupněna v roce 1905. Rozhledna je vysoká 26 m a vede na ni
138 schodů. Mlha nám neumožnila se pokochat výhledem do dálky,
ale při zpáteční cestě nás sluníčko několikrát pozdravilo. Z
Mikulášovic jsme se přiblížili do obce Panský pod Vlčí horu. I na tuto
rozhlednu jsme si vyšlápli. Nachází se na čedičových skalách ve
výšce 581 m. n. m., dokončena byla v roce 1889 a vede na ni 64
schodů. Odtud jsme ještě zajeli do Rumburku, kde mnozí z nás
zašli na prohlídku Kapucínského kláštera a Loretánské kaple s
Černou Madonou. Tím jsme završili tento výletní den a těšíme se na
poslední jarní výlet, který se uskuteční v sobotu 31. 5. 2014.
Pojedeme na Říp, pěšky dojdeme do Roudnice nad Labem a při
zpáteční cestě je ještě v plánu zastávka v Mělníku. Našich výletů se
mohou zúčastnit i nečlenové KČT. Na podzim chystáme týdenní
dovolenou do Bílých Karpat kousek od Valašských Klobouk.
Sezónu ukončíme 20. září 2014
na akci „Údolím dvou řek“ s návštěvou hradu Navarov. OKČT
Semily pořádá oslavy 100 let Palackého stezky a 105 let Riegrovy
stezky.
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Všem turistům i neturistům, chodcům i cyklistům přejeme nádherné
léto, krásně zážitky z cest, příjemné setkávání s novými lidmi,

mnoho spokojenosti při putování a hodně našlapaných kilometrů.
za KČT Jitka Marxová

VI. propagační jízda projela Libereckým a Královéhradeckým krajem
VI. propagační jízda SH ČMS proběhla ve znamení významného výročí 150 let založení organizovaného českého dobrovolného hasičstva.
Letošní trasa vedla Libereckým a Královéhradeckým krajem.
V místě Trojzemí, v Hrádku nad Nisou proběhlo slavnostní zahájení. Na náměstí nechyběla hasičská vozidla hrádeckého okrsku. Na start
dorazila historická i vozidla , například Praga z roku 1918, o kterou pečují na HZS v Jablonci nad Nisou.
Zaplněné náměstí přivítalo významné hosty, mezi nimi náměstka hejtmana Libereckého kraje Marka Pietra, zástupce HZS, Krajského
sdružení hasičů, starosty okolních obcí. K příjemnému zážitku přispěla dechová hudba Chotyňská dvanáctka, vystoupení mažoretek.
Předškolní hrádečtí hasiči ukázali, jak umějí poskytnout první pomoc zraněnému a odměnou jim byly nadšené ovace diváků.
První zastávkou vozidla propagační jízdy, Praga z roku 1934, doprovázené kolonou hasičských vozide , byla německá Žitava. Před
hasičskou zbrojnicí uvítali jízdu hasiči a starosta města Amd Voigt. „Velice si vážím dlouholeté vzájemné přeshraniční spolupráce, která v
současné době je na vysoké úrovni a stala se oboustranně prospěšnou,“ uvedl.
V polské Bogatynii připomněl starosta města Andrzej Grzmielewicz, že vedení města velice těší polsko – česká spolupráce, která je ku
prospěchu hasičů i občanů.
Cestou z Polska zpátky na české území začalo silně pršet. Vydatný déšť doprovázel propagační jízdu po celou sobotní etapu. V
Kunraticích vyhlížela kolonu vozidel početná skupina promoklých obyvatel a hasičů. Stejně tak v Dětřichově a Frýdlantu, kde si nenechali
ujít průjezd jízdy mladí hasiči, kteří v tento den absolvovali obvodní kolo Plamenu. V Novém Městě pod Smrkem musela být stuha na
praporec jízdy předána improvizovaně na kryté autobusové zastávce, v Lázních Libverda pod klobouky deštníků.
Před Bazilikou Navštívení Panny Marie v Hejnicích přivítal účastníky jízdy starosta města Jiří Horák. Farář římskokatolické farnosti
požehnal praporu jízdy a hasičům. V lijáku předvedli psovodi SDH Hejnice – mistři republiky 2013 ve vyhledávání v sutinách ukázku
slaňování záchranářského psa a vyhledání skryté osoby. Po složitých objížďkách, způsobených rozsáhlými opravami silnic po ničivých
povodních před čtyřmi roky, dorazila vozidla do Raspenavy. Tam hasiči poskytli odpočinek účastníkům jízdy v hasičské zbrojnici. „I naše
zbrojnice se musela vyrovnat s následky povodní a jakmile opadla voda, změnily se naše garáže v humanitární středisko,“ připomněl
Jaromír Hanzl, velitel jednotky.
Poslední sobotní zastávkou se stala Chrastava, tady na promáčenou jízdu čekala jen hrstka lidí. Je škoda, že z hasičů se přišel podívat
jenom vedoucí muzea Historické hasičské techniky a velitel Miroslav Pivoňka. Pamětní stuhu na historický prapor předala místostarostka
města Zita Václavíková. Večer mezi účastníky propagační jízdy přišel starosta Ing. Michael Canov. „Těší mě, že na území města máme tak
skvělé muzeum historické hasičské techniky. Jsem rád, že v předvečer jízdy jsme za spolupráce s Karlem Boháčem, jedním z organizátorů
této akce, mohli otevřít v muzeu další z řady tematických výstav a samozřejmě jsme poctěni příjezdem propagační jízdy, “ dodal.
Věra Nutilová, Hasičské noviny

TIP NA VÝLET
CHRASTAVA náměstí – KOSTEL – VYSOKÁ –
WOTHANBURG – VÍTKOV – VÝHLEDY –
VÍTKOV – CHRASTAVA
V Chrastavě se nachází řada historických památek. Na náměstí 1.
máje lze spatřit morový sloup z roku 1732. Barokní mariánské
sousoší je vysoké sedm metrů a mezi osmi světci je nejvýše
umístěna Panna Marie. Jeho autorem je některý z žáků Matyáše
Brauna. Pískovcová kašna je z roku 1707 a na těžce čitelném
reliéfu jsou uvedena jména starosty a radních, kteří se o její zřízení
zasloužili. Naproti nelze přehlédnout budovu radnice Městského
úřadu z roku 1646, která prošla celkovou rekonstrukcí v roce 2005.
Na rohu náměstí můžete navštívit historickou budovu z 1. poloviny
17. století, kde se nachází infocentrum, městské muzeum a
městská galerie, ale také knihovna a obřadní síň.
V muzeu je umístěna stálá expozice o historii Chrastavy a okolí, v
galerii je připravena na každý měsíc jiná výstava. Od budovy
informačního centra se vydáte po modré značce přes most, který
byl stržen povodní v roce 2010 a v roce 2012 byl obnoven. Původní
secesní zábradlí bylo zachováno.
Dostanete se přes řeku Jeřici okolo sochy sv. Jana Nepomuckého
ke kostelu sv. Vavřince.
Nejstarší zmínka o kostelu pochází z roku 1352. Do dnešní
novogotické podoby byl vybudován v letech 1866 – 1868. Naproti
kostelu si lze prohlédnout pomník padlým v prusko – rakouské
válce roku 1866 i s popisnou tabulí obnovený v roce 2009. Před ZŠ
ve Školní ulici stojí busta nejslavnějšího chrastavského rodáka
Josefa Führicha (1800 – 1876), jehož rodný dům lze navštívit pod
kostelem. Jedná se o hrázděnou stavbu z roku 1802 s původním
nábytkem. Odtud pokračujete přes lávku a napojíte se na cestu,
která vás dovede nahoru do osady Vysoká. Tady se můžete zastavit

na Farmě Vysoká, kde chovají koně achalteke, ale také se
občerstvit v místní restauraci nebo si domluvit prohlídku stájí. Na
křižovatce pokračujte po žluté značce až nad obec Vítkov k replice
středověké tvrze Wothanburg z 12. století, postavené nadšenci v
90. letech 20. století a stále budované.
Po žluté značce projdete Horním Vítkovem okolo opuštěného
kostela Navštívení Panny Marie z roku 1671 polní cestou až k
odpočívadlu, kde se napojuje zelená značka hřebenovky. Odtud se
vám otevře úžasný panoramatický výhled na masív Ještědského
hřebene, na Hvozd v Lužických horách, na Dlouhou horu, na
Vápenný, ale dohlédnete i do Polska. Stoupejte dále rovně k lesu,
kde vpravo narazíte na lesní cestu k vrcholu Výhledy – Gückelsberg
(569 m n. m.). Tady kdysi stávala vyhlášená výletní restaurace z
roku 1872, která však byla v roce 1948 zničena. Samotnému
vrcholu vévodí čedičový ostroh a můžete zde nalézt kamenný
triangulační bod z roku 1864. Výhledy jsou hraničním vrcholem s
Polskem a uvažuje se zde o vybudování vyhlídky. Na zpáteční
cestu se vydejte sestoupením k vítkovskému kostelu. Odtud
projdete dolů téměř celým Vítkovem až k pomníčku Antona Pfohla,
kde odbočíte doleva a dojdete k chrastavskému přírodnímu
koupališti Sluníčko, kde se můžete občerstvit. Parkem pod
kostelem se dostanete opět na náměstí.
Jitka Marxová – referentka infocentra Chrastava
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PODĚKOVÁNÍ
Velké poděkování starostovi Chrastavy, Michalu Canovovi, za vydatnou pomoc při udržení dalšího chodu Domova
mládeže v Zeyerově ulici v Liberci. V tomto zařízení bydlí nyní téměř 300 žáků z 15 libereckých škol.
Dana Koldová
Přijďte se podívat do libereckého rozhlasu, odkud pro vás denně vysíláme!
V neděli 8. června se otevře Český rozhlas Sever v liberecké redakci, a to od 10. – 12. hodiny. Uvidíte, jak se dělá rádio.
Ukážeme vám, jak se vysílá, popovídáte s oblíbenými moderátory a se zprávařkami.
Od 13. hodin (8. června) vás srdečně zveme na Den Českého rozhlasu Sever do libereckých Lidových sadů, kde proběhne
pohodové odpoledne s Gody festivalem. Vystoupí např. Jaroslav Samson Lenk nebo jablonecká kapela Berušky. Vstup je
zdarma a vezměte celou rodinu. Připraven je bohatý doprovodný program (poníci, indiáni, opékání buřtíků, country tance),
uvidíte přenosový vůz rozhlasu a živé vysílání ze zahrady. Přijďte se podívat a prožít hezké odpoledne s Českým rozhlasem
Sever. Akci moderuje Iveta Kalátová a Zbyšek Sadílek.
Najdete nás v Liberci, v Zeleném údolí, Modrá ulice 1048, Liberec 6. Tak na viděnou nebo na slyšenou na našich
rozhlasových vlnách. Těšíme se i ve Frýdlantu v Čechách 21. června při příležitosti Frýdlantského Millénia na viděnou na
náměstí.
91,3 FM Liberec a okolí, 102,3 FM Jablonecko, 107,9 FM Smržovka, Desná, Harrachov, 97,4 FM Frýdlantsko a 88, 8FM
Novoborsko a okolí.
na závěr zajímavý tip –
Pokud vás zajímá problematika práce při mateřské a rodičovské dovolené, přijďte 11. 6. 2014 v čase 9-14h na Krajský úřad
Libereckého kraje. Čeká vás bohatý program, řešit se bude problematika podpory pracovního života při mateřské a
rodičovské dovolené, uvidíte prezentaci nominovaných v soutěži Pán/Paní svého času a vyhlášení výsledků soutěže.
Hlasujte a ovlivněte výsledky hlasování Pán/Paní svého času a výsledky soutěže se dozvíte na konferenci. Hlasování probíhá
online na stránkách Centra Kašpar, kde budou vyvěšeny videomedailonky a textové medailonky jednotlivých
nominovaných.

Klub Evergreen
Na závěr měsíce dubna proběhlo v klubu Evergreen pro seniory, pod
vedením odborné lektorky, trénování paměti, kde jsme se mohli seznámit s
tím, jak funguje náš mozek, jak je to s naší pamětí. Dostali jsme praktické rady,
jak si věci lépe zapamatovat. I když to bylo v čase lampiónového průvodu,
sešlo se nás deset a byl to moc príma čas.
Ve středu 22. května jsme za krásného počasí vyrazili na další minivýlet z
cyklu “Na kafíčko...”. Rádi jezdíme k sousedům do Německa, takže naším
dalším cílem byl, nepříliš velký, ale příjemný, žitavský zoopark. V počtu
dvaceti čtyř osob jsme strávili krásný společný čas, který jsme zakončili v
oblíbené hrádecké cukrárně. Poděkování patří panu Čálkovi, který nám
pomohl s dopravou do Žitavy a také bylo velkým potěšením přivítat nové tváře.
V měsíci červnu zveme všechny seniory, kromě pravidelných středečních
kaváren (16:00-18:00) a pátečního posezení s hraním karet (15:00-17:30), na
další minivýlet „Na kafíčko...“, tentokrát do Jizerských hor na rozhlednu
Královka a do nově zrekonstruované Prezidentské chaty. Termín výletu je
stanoven na středu 4. června a odjezd je ve 14:30 od Bételu.
Dále vás zveme na středu 18. června na zahradu Bételu, kde pořádáme
seniorskou kloboukovou zahradní slavnost s programem (dětský pěvecký
soubor Notičky a František Bouda), s grilováním a možností zahrát si
pétanque. Slavnost začíná v 16:30 a ten, kdo přijde v klobouku (není
podmínkou) obdrží malý upomínkový předmět
S. Vokál

Výlety rodinného centra Domeček
Během dvou květnových týdnů mělo Rodinné centrum Domeček, místo
obvyklých klubů, vítanou změnu. Vyjeli jsme společně na dva výlety. První
směřoval na ranč Malevil. Děti se radovaly ze zvířátek, která obvykle znají
jenom z obrázků, nakrmily kozičky, zaskákaly si na trampolínách a maminky si
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mohly při kávě popovídat. Druhý výlet byl na nedaleké hřiště v Chotyni. Na řadu přišla odstrkovadla, ale také klouzačky a houpačky.
Nechyběla svačinka a káva pro mamky a babičky. Počasí nám přálo a myslím, že si to malí i velcí užili do sytosti.
N.Vokálová

V červnu vás srdečně zveme:
KLUB EVERGREEN
Minivýlet „Na kafíčko...“ do Jizerských hor na
rozhlednu Královka a do nově zrekonstruované
Prezidentské chaty, 4. června, odjezd ve 14:30 od
Bételu
----------------------------------------------------------------------

Zahradní slavnost s programem, 18. června
od 16:30
na zahradě v Bételu.

----------------------------------------------------POSEZENÍ NA ZAHRADĚ V BÉTELU
v rámci Chrastavských slavností
pátek 6. června od 15 hodin,
Bezručova 503
jízda na koni / trampolína / malovací tabule
posezení v kavárně / nanuky do ruky / možnost
opečení vlastních buřtů na ohni

----------------------------------------------------DEN OTCŮ - zahradní slavnost pro celé rodiny,
sobota 21. června od 15:00 na zahradě v Bételu,
Bezručova 503
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Starostové pro Liberecký kraj a komunální volby 2014
Vážení občané města Chrastavy, vážení čtenáři Chrastavských
listů,
předstupujeme před Vás jako kandidáti politického hnutí
Starostové pro Liberecký kraj, kteří se budou ucházet o Vaši přízeň
v nadcházejících komunálních volbách, které se budou konat v
říjnu letošního roku v Chrastavě.
Snažili jsme se kandidátku sestavit vesměs z důvěryhodných a
schopných lidí, kteří mají zájem pracovat v zastupitelstvu města
Chrastavy ve prospěch dalšího rozvoje našeho města.
Zároveň si Vám dovolujeme představit náš volební program a
prezentovat se společnou fotografií. Informace o naší kandidátce
budou postupně vkládány a doplňovány na našich webových
stránkách http://canovm.sweb.cz/

Kandidátka Starostů pro Liberecký kraj
1. Ing. Michael Canov – starosta města
2. Mgr. Bc. Aleš Trpišovský – ředitel základní školy
3. Zita Václavíková – místostarostka města
4. Mgr. Kateřina Rožcová – ředitelka základní a mateřské školy.
5. ThMgr. Šimon Dvořák – kazatel Jednoty bratrské
6. Ing. Pavel Štekl – informatik
7. Miloslava Šírová – ředitelka školní jídelny
8. Ing. Miroslav Balcar – OSVČ
9. Kopecká Petra – technicko-hospodářský pracovník,
vedoucí turistického oddílu
10. Petr Tlach – starosta SDH, bezpečnostní technik
11. Michal Junek – dispečer
12. Bc. Robert Šipula – státní zaměstnanec
13. Lee Loučků – obráběč
14. Ing. Markéta Sochorová – ředitelka výchovného ústavu
15. Eva Přibylová – nezaměstnaná
16. Danuše Husáková – manažer, předsedkyně TJ Spartak
17. Kateřina Pokorná – podnikatelka
18. Alena Štěchová – zdravotní sestra
19. Bc. Pavel Urban – vedoucí společenského klubu
N1. Pavel Hudec – podnikatel v důchodu
N2 František Vokoun – podnikatel v důchodu
N3 Vladimír Vondráček – podnikatel
N4 Karin Cinibulková – tlumočnice a odborná pracovnice
v důchodu

Volební program 2014 – 2018
Starostové pro Liberecký kraj
Obnova a údržba komunikací
1. Chceme pokračovat v nastoleném intenzivním úsilí a v rámci
finančních možností nadále usilovat a dosahovat obnovy a
průběžných oprav místních komunikací.
2. Chceme intenzivně a maximálně možně spolupracovat ve věci
krajských komunikací s Libereckým krajem. Chceme dokončit
přeložku č. II/592 (třetí etapu) a dosáhnout tak propojení na
Frýdlant, definitivně dokončit veškeré popovodňové opravy a
dosáhnout rekonstrukce ul. Liberecká.

a přístavbu budovy základní školy ve Školní ulici.
Je to úkol na celé nové plánovací období (do
roku 2020 s přesahem do roku 2022).
7. Ve spolupráci s Jednotou bratrskou budeme
podporovat projekt Střední sociální a
pedagogické školy v Chrastavě, školy otevřené všem
studentům.
Kultura, sport a spolková činnost
8. Chceme v našem městě vytvářet prostředí, ve kterém se budou
cítit dobře všechny generace včetně rodin s dětmi. Budeme
podporovat aktivity zaměřené na rodiny s dětmi. Budeme
podporovat budování a údržbu dětských hřišť v různých
částech Chrastavy a budování a údržbu zelených ploch ve
městě.
9. Budeme usilovat o další rozvoj kultury v našem městě.
Využijeme k tomu především budovu Společenského klubu
(CVA), kde budeme podporovat nejen činnost řady kroužků a
jazykových kurzů, vlastní hudební školy a činnost výtvarné a
hudební pobočky Základní umělecké školy Liberec, ale též v
něm chceme dále rozvinout možnosti zábavy pro juniory i
seniory. Budeme podporovat i rozvoj dalších složek
Společenského klubu – městského a Führichova muzea,
knihovny, internetového klubu, informačního centra a kina.
Nadále budeme pořádat jak nejvýznamnější kulturní akci roku
Chrastavské slavnosti, tak městské plesy a nově též
Vavřineckou pouť (organizovanou městem).
10. Budeme podporovat sportovní a spolkovou činnost. Minimálně
udržíme dotace pro sportovní a spolkovou činnost na rekordní
úrovni dosažené v roce 2014. Nadále chceme podporovat i
neorganizovanou sportovní činnost ve městě a podporovat
veřejná sportoviště. Budeme i nadále oceňovat nejlepší
sportovce v anketě Sportovec roku.
11.

Vyvineme maximální úsilí o získání dotace na generální
rekonstrukci sportovní haly TJ Spartak. V krajním případě, při
opakovaném neúspěchu při žádostech o dotaci, budeme
uvažovat i o generální rekonstrukci z vlastních zdrojů.
Bezpečnost (police a hasiči)

12. Budeme se pravidelně zabývat bezpečnostní situací ve městě.
Budeme nadále za účasti Policie ČR a městské policie
vyhodnocovat bezpečnostní situaci ve městě a hledat řešení
vzniklých problémů. Především pak budeme prostřednictvím
výše uvedených policejních složek usilovat o bezpečnost
našich občanů a snažit se chránit jejich soukromý majetek a
majetek města před projevy vandalismu. Městská policie, jako
složka spadající přímo pod město, bude komunikovat s náměty
a podněty občanů i prostřednictvím městského fóra.
13. Cítíme nutnost nadále podporovat rozvoj chrastavského sboru
dobrovolných hasičů, a to jak ve směru provozu zásahové
jednotky, tak i ve směru další činnosti hasičského muzea.
Podpořili jsme a nadále podporujeme realizaci a další existenci
hasičského hřiště (na místě po demolici „kulturáku“).
Veřejná doprava

4. Budeme usilovat o realizaci cyklotrasy v úseku Paradise a jejího
napojení na Andělskou Horu a Bílý Kostel (propojení na
Liberec a Polskou republiku).

14. Víme o důležitosti a významu veřejné dopravy, především pak
do krajského města Liberce. Hodláme vyvíjet maximální úsilí k
zachování kvalitního autobusového i vlakového spojení ve
spolupráci s Libereckým krajem a společností Korid a. s.
Vyvineme též maximální úsilí k zachování nádražní budovy,
případně nutnosti i za cenu jejího převedení do majetku města.

Školství

Životní prostředí

5. Budeme spolupracovat se školami a školskými zařízeními všech
typů (školy základní, mateřské a malotřídní, školní jídelna,
ZUŠ) a budeme podporovat jejich další rozvoj.

15. Budeme usilovat prostřednictvím investora SVS a. s. o realizaci
kanalizace v dalších částech města a o přepojení městských
objektů do kanalizační sítě.

6. Jako náš nejtěžší investiční úkol před námi stojí zajištění
dotačních prostředků ze zdrojů Evropské unie na rekonstrukci

16. Budeme podporovat naplnění „fondu voda“ pro rodinné domky
na území celého města, které z důvodu změny zákona jsou

3. Budeme usilovat o řádnou běžnou údržbu komunikací, chodníků
a o pořádek ve městě všeobecně.
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nuceny přejít na domovní čističky odpadních vod (finanční
podpora).
Péče o městské objekty, podpora bydlení
17. Budeme usilovat o průběžnou opravu městských objektů,
včetně nájemních domů.
18. Městské byty budeme přidělovat v souladu s pravidly pro
přidělování bytů.
19. Budeme nadále podporovat vznik nové obytné zóny v
Chrastavě “60 rodinných domů”
v oblasti Polní ulice.
Nevylučujeme, že vzhledem k dosavadní dlouholeté
neúspěšnosti její realizace upravíme či změníme parametry
umožňující její vznik.
Rozvoj spolupráce uvnitř i vně města
20. V zájmu rozvoje okrajových částí města chceme zachovat
existenci osadních výborů v Andělské Hoře a Vítkově s
finanční podporou města, chceme rozvíjet další spolupráci i s
občany částí Víska a Vysoká.
21. Budeme nadále rozvíjet spolupráci s partnerskými městy
Lwówek Śląski v Polsku a Eichstätt v Bavorsku. Chceme, aby
nadále trvala spolupráce škol, konaly se fotbalové turnaje
našich měst a probíhala spolupráce v kulturní oblasti.
Otevřenost města a informovanost občanů
22. Budeme usilovat o maximální otevřenost a o propojení s
občany našeho města. Proto budeme i nadále pořádat
pravidelné diskusní večery s občany aneb "Večery se starostou",
zaměřené vždy na konkrétní oblasti života v našem městě. S
občany budeme nadále komunikovat on-line prostřednictvím

i

diskusního fóra, budeme nadále zveřejňovat zápisy
zastupitelstva včetně všech příloh na internetu, budeme nadále
zveřejňovat chrastavské události na internetu a v Chrastavských
listech. Umožníme všem občanům našeho města i
bezproblémové zveřejnění názorů kritických až velmi kritických.
V důležitých otázkách jsme připraveni pořádat veřejné ankety a
respektovat jejich výsledky i v případech, kdy výsledek bude
rozdílný od našeho mínění.
23. Budeme nadále provozovat TV Chrastava jako médium
propagující populární formou město Chrastavu a jeho občany,
jejich radosti a strasti. Na druhou stranu zachováme i
Chrastavské listy, které si vybudovaly za svoji téměř
pětadvacetiletou existenci velkou popularitu mezi chrastavskými
občany.
Deklarativní stanoviska
24. Chceme nadále úspěšně bránit zájmy a pozici města i v
případných sporech se státními orgány (viz čtyři výhry u
Ústavního soudu, úspěšné využití všech právních prostředků při
bránění zájmů a postupů města ve věci případných sporů s
dotačními orgány).
25. Uděláme zákonnou cestou vše proto, aby v Chrastavě již nikdy
nevznikala žádná ghetta sociálně vyloučených osob. Naším
cílem je dosáhnout i definitivního odstranění (demolice) někdejší
ubytovny hrůzy (Kováku).
26. Nedovolíme v Chrastavě žádný rozvoj heren. Současný
důsledně regulovaný stav, který jsme si doslova vydupali u
Ústavního soudu, je pro nás maximem ještě přijatelného.
Případná změna stavu by byla vedena jen ve směru dalšího

inzerce soukromé i komercní inzeráty

PRODÁM 200 q kvalitního sena pro Vaše miláčky za 250 Kč (volně
ložené, nutno naložit).
PRODÁM zachovalou sedací soupravu v barvě zelenobéžové za
2.900 Kč. Rozkládací gauč + 2 křesla. Nutný odvoz. 3 km od
Chrastavy.
PRODÁM rozkládací konferenční stolek, velmi dobrý pomocník pro
více hostů. Ve složeném stavu rozměr 110 x 60 cm.
Světlé dřevo, cena 500 Kč. Možno společně se sedací soupravou
nebo samostatně.
Informace: Hana Fadrhoncová, telefon: 482 720 763, 723 016 676
--------------------------------------------------------------------------------------KDO POSEKÁ zahradu cca 2000m2 v Dolní Chrastavě? Tel.:
607 171 949

Prodám nový – nepoužitý sud na zelí, keramický, nákup. Cena
1.380,-Kč, prodejní cena 600,-Kč. Tel: 607 171 949
--------------------------------------------------------------------------------------PRODÁM pozemek – stavební parcelu, 1300 m2, v Chrastavě –
Víska. Cena dohodou. Tel.: 607 171 949
--------------------------------------------------------------------------------------PRODÁM mrazák Vestfrost, k šuplíkový, velmi kvalitní. PC 17.000,Kč, nyní jen 4.500,-Kč. Chrastava, tel.: 734 720 805, e-mail:
skalvor@centrum.cz
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NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST
Společnost Varnsdorfské uzeniny s. r. o.
nabízí možnost zaměstnání na pracovní pozice:
řezník bourač
pracovník masné výroby
Nabízíme: příjemné pracovní prostředí
stabilní zaměstnání u prosperující firmy
zaměstnanecké benefity
Požadujeme: praxi v oboru
maximální pracovní nasazení
ochotu a loajalitu
Bližší informace
na telefonním čísle 775 593 950
Každý pracovní den do 12h.

---------------------------------------------------Profesní životopisy zasílejte na e-mail:
info@vdfuzeniny.cz

Oblastní galerie Liberec,
Město Chrastava
a Společnost přátel historie města Chrastavy
Vás zvou na přednášku

JOSEF FÜHRICH
život a dílo
Středa 11. června 2014
17:00 hodin
v obřadní místnosti města
(2. patro budovy Infocentra)
Přednášet bude odbornice na Führichovo dílo
z Prahy. Přednáška se uskuteční u příležitosti
výstavy malířových děl v Oblastní galerii v Liberci
a Národní galerii v Praze v tomto roce.
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reklamní štíty / infosystémy / bannery
vizualizace / letáky / brožury / vizitky
potisk reklamních předmětů / knihy
velkoplošný digitální tisk / polep aut
Vítkovská 468 - CHRASTAVA
tel.: 603 260 778 www.recodesign.cz

vše od vizitky po bilboard...

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

25 let

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

tel.: 777 337 994
elektronova@volny.cz

DODÁ VKY HW i SW
internet / telefon / počítače
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Přišlo po uzávěrce – Ze zasedání rady města dne 12. května 2014
Rada města na své schůzi projednala a usnesla se mimo jiné takto:
- schválila
návrh Smlouvy o dílo se zhotovitelem: Sdružení spolumajitelů
DOMOVNÍK, zastoupené Helenou Kredbovou, se sídlem Střelecký
vrch 714, 463 31 Chrastava, IČO 46746536 na komplexní údržbu
zeleně pro rok 2014 na sídlišti Střelecký vrch na parcelách: 590/17
– část, 590/6, 590/7, 590/10 – část a pověřila starostu jejím
podpisem
- schválila
návrh Smlouvy o využití systému zavedeného městem Chrastava
pro nakládání s komunálním a separovaným odpadem s D&M CZ,
s.r.o., Vítkovská 283, 463 31 Chrastava, IČO 28711301 a pověřila
starostu města jejím podpisem
- schválila
návrh Smlouvy o využití systému zavedeného městem Chrastava
pro nakládání s komunálním a separovaným odpadem (příloha č. 3
k originálu usnesení) s: Pavel Neuber (Restaurace Střelák),
Střelecký vrch 709, 463 31 Chrastava, IČO 02614758 a pověřila
starostu města jejím podpisem
- schválila
1. hodnocení a zadání akce „Projektová dokumentace – Chrastava,
sportovní hala“ na základě Protokolu o posouzení a hodnocení
nabídek (příloha č. 4a k originálu usnesení), v souladu s § 6 a §12
zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, se Směrnicí Rady města Chrastava č.1/2012
o zadávání veřejných zakázek a v souladu se smlouvou o
spolupráci s TJ Spartak Chrastava schválenou ZM dne 10. 12. 2007
a přidělila zakázku zhotoviteli Sportovní projekty s.r.o., Letohradská
10, 170 00 Praha 7, IČO 27060659
2. návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem: Sportovní projekty s.r.o.,
Letohradská 10, 170 00 Praha 7, IČO 27060659 na realizaci akce
„Projektová dokumentace – Chrastava, sportovní hala“ a pověřila
starostu jejím podpisem
- schválila
1. hodnocení a zadání akce „Chrastava – oprava povrchu
komunikací, Pobřežní ul.“ 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, IČO 48035599
2. návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem: SWIETELSKY stavební
s.r.o., Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČO: 48035599
na realizaci akce „Chrastava – oprava povrchu komunikací,
Pobřežní ul.“ a pověřila starostu jejím podpisem
- schválila
1. hodnocení a zadání akce „Chrastava – chodník, Frýdlantská ul.“
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 Silkom, spol. s r.o., Dlouhá 3037, 464 01 Frýdlant, IČO:
46713158
2. návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem Silkom, spol. s r.o., Dlouhá
3037, 464 01 Frýdlant, IČO: 46713158 na realizaci akce „Chrastava
– chodník, Frýdlantská ul.“ a pověřila starostu jejím podpisem
- schválila
návrh Dohody o realizaci přeložky 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. 50 v Bílokostelecké ulici a pověřila starostu jejím
podpisem
- schválila
v souladu se zákonem č. 239/2012 Sb., kterým se mění zákon
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a další
související zákony a v souladu s usnesením RM ze dne 10.3.2014
č.j. 2014/04/X účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací
za rok 2013
a) Základní škola Chrastava, náměstí 1. máje 228, okres

b)
c)
d)

Liberec, příspěvková organizace, IČ 72741643 (příloha č.
8a k originálu usnesení)
Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69,
příspěvková organizace, IČ 72741724 (příloha č. 8b k
originálu usnesení)
Mateřská škola, Chrastava, Revoluční 488, příspěvková
organizace, IČ 72741881 (příloha č. 8c k originálu
usnesení)
Školní jídelna Chrastava, Turpišova 343, okres Liberec,
příspěvková organizace, IČ 69411123 (příloha č. 8d k
originálu usnesení)

- schválila
pojistnou smlouvu č. 19684776-17 o pojištění odpovědnosti za škodu
a pověřila starostu města podpisem smlouvy
- schválila
na základě žádosti poskytnutí neinvestiční účelové dotace Sboru
Jednoty bratrské v Chrastavě, Bezručova 503, 463 31 Chrastava,
IČ 467 45815
- schválila
návštěvní řád sportovního areálu pro požární sport v Chrastavě
(příloha č. 11a k originálu usnesení) a návštěvní řád sportovního
areálu pro veřejnost „U Majby“
- s c h v á l i l a zápis do kroniky města za rok 2013
- schválila
žádost TJ Sokol Chrastava o zřízení sídla v budově Městského
úřadu Chrastava
- schválila
a) záměr podání žádosti o dotaci v rámci vlajkového projektu
„Optimalizace sítě cyklotras v česko-polském příhraničí s
navázáním na dálkové cyklotrasy“ v Programu přeshraniční
spolupráce Česká republika – Polská republika 2014-2020 na
vybudování cyklostezky v rámci dálkové cyklotrasy č. 20 Odra-Nisa
a pověřila starostu jejím podpisem
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Český den proti rakovině – 14. květen 2014
Přestaňte kouřit! Prodloužíte si život o 10 let, tak znělo základní heslo Kytičkového dne
2014 a myslím, že téměř každý obyvatel Chrastavy se potkal se skupinkou dětí ve žlutých
tričkách a otázkou „nechcete si koupit kytičku?“. Někteří i vícekrát .
Děkujeme všem, kteří se této akce zúčastnili a přispěli tak na dobrou věc. V Chrastavě a
Hrádku nad Nisou jsme prodali 1299 kytiček a nasbírali tak 28.889,- Kč. Ještě jednou veliké
díky všem, kteří přispěli a neméně velké díky patří členům T.O. Perseus.
Středou se procházeli a dobrý skutek udělali: Proboštová Maruška a Terka, Kaprálová
Kačka, Kopecký Vojta, Kaiser Patrik, Kovář Radim, Cesar Filip, Grebeníčková Tereza, Háva
Toník, Brand Adam, Koleník Standa, Nýdrlová Alenka, Štěch Adam, Danko Honza, Bek Jiřík.
Děkuji a za rok na shledanou.

Petra Kopecká, turistický oddíl Perseus
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