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Povodnì � ètyøi roky poté � Památník povodní 2010
Dne 7. srpna 2014 byl slavnostně odhalen či
spíše pokřtěn e
umístěn v parku před Muzeem hasičské
techniky u řeky Jeřice. Jeho autorem je
student architektury TUL Zdeněk Urbánek,
jehož návrh zvítězil v 17-ti členné
konkurenci, a symbolizuje vzepětí lidí proti
živlu, který ničil v našem městě vše, co se
mu postavilo do cesty. Památník pokřtil
spolu s bratrem autora (sám autor je toho
času v Číně) hejtman Libereckého kraje
Martin Půta, který sám tuto katastrofu prožil
coby starosta Hrádku nad Nisou a od
zvolení hejtmanem na podzim 2012 se
snaží, zatížen dvouletým časovým
handicapem, zajistit popovodňové opravy
krajského majetku, a ředitel HZS plk.
Roman Hlinovský, který během povodní řídil
nasazování sil a prostředků HZS, za což
obdržel medaili za zásluhy o stát od
prezidenta republiky.
Uplynuly čtyři roky. Obrovské škody v řádu
miliard korun jsou v našem městě
napraveny. Stále však není napraveno vše,
právě probíhají opravy ve Vítkově,

Andělohorská ul. se dočká až příští rok. Na
svou rekonstrukci také čeká ulice Liberecká,
ulice, z níž reportér České televize Milan
Brunclík od 11 hodin onoho strašného dne
po několik hodin podával svědectví o
Chrastavě (jako jedinému z novinářů se mu
podařilo v 11 hodin při druhé a hlavní
záplavové vlně doslova uprchnout z
náměstí, kde bylo ztraceno veškeré spojení
se světem) a tak jako jediný z novinářů mohl
podávat a také podával zprávy o Chrastavě
z ul. Liberecké (nejdříve z odbočky na
Střelecký Vrch, později od Satelitu). O tom
se ostatně může každý přesvědčit, zásluhou
Chrastavana pracujícího v České televizi
Daniela Růžičky jsme získali a umístili na
náš web unikátní více než hodinový sestřih
vysílání České televize ze dne

Vážení spoluobčané, dovolte mi závěrem
citovat v plném znění vlastní článek ze dne 23. srpna 2010. Poděkování v něm

uvedená platí i po čtyřech letech. Platí o to
více.

Památník povodní 2010. J

7. srpna. O
děsivých následcích bleskové povodně v
Chrastavě a v dalších obcích a městech pak
svědčí druhý více než hodinový sestřih
vysílání České televize ze dne následujícího
tj. 8. srpna 2010.
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Chrastavská apokalypsa
Hrůzným písmem se zapsal do dějin
Chrastavy sedmý srpen roku 2010.
Povodně, které zruinovaly podstatnou část
našeho města, byly největší v její historii.
Vyjadřuji jménem všech obyvatel Chrastavy
soustrast a sounáležitost všem občanům,
které tato šílená událost naplno zasáhla,
především pak těm, kteří přišli o své
domovy.
Tato bez nadsázky katastrofická událost
vyvolala neuvěřitelnou vlnu solidarity a
pomoci občanů a firem z celé České
republiky i ze zahraničí, především pak z
Německa, Polska, Švédska a Vietnamu.
Též řada chrastavanů pomáhala obětavě
svým postiženým spoluobčanům. Nesku-
tečně skvělou pomoc, bez které bychom byli
ztraceni, vykonali složky IZS tj. armáda,
hasiči, zdravotníci, policie. Obrovskou
oporou byl Liberecký kraj a pro mě osobně

pak především pan hejtman, který činil vše
možné i nemožné pro pomoc našemu
městu. Skvěle se zachovala obrovská řada
měst a vesnic, která nám pomohla jak
finančně tak personálně. Neocenitelnou
pomocí bylo obrovské množství dobro-
volníků, kteří vykonali neskutečné množství
práce. Jsem též šťasten, že jsem měl v
minulých letech šťastnou ruku při výběru
svých spolupracovníků zde na úřadě. To, že
jsou to výborní profesionálové, jsem věděl
celá ta léta, co jsem s nimi spolupracoval. V
krizových dnech se ukázaly naplno nejen
jejich profesionální, ale i lidské kvality.
Jedním slovem byli skvělí a pro mě zcela
nepostradatelní. Musím poděkovat pracov-
níkům školy za jejich obětavou práci v centru
humanitární pomoci. A samozřejmě děkuji
nejvyšším představitelům našeho státu,
kteří se snaží pomoci. A děkuji i všem těm, o
jejichž pomoci třeba ani nevím. Krizové
situace dokáží vždy spolehlivě rozlišit zrno
od plev a já jsem strašně rád, že těch zrn

bylo nespočetně více než plev. A všem
zrnům děkuji, děkuji, děkuji a ještě jednou
děkuji.

Vážení obyvatelé města Chrastavy čeká
nás spousta práce při obnově města.
Společně to dokážeme!

V Chrastavě dne 7. 8. 2014
Michael Canov, starosta

DOKONČENÍ Z TITULNÍ STRANY

VEÈER SE STAROSTOU A MÍSTOSTAROSTKOU
Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás pozvat na sto dvacátý
„Večer se starostou a místostarostkou“ na téma

Pozvání přijal velitel zásahové jednotky pan Miroslav
Pivoňka a starosta SDH pan Petr Tlach.

Vítáni budou i další zástupci chrastavských hasičů.

Setkání se koná v pondělí dne (naproti poště)
s tím, že od 16:00 hodin bude pro všechny zájemce prohlídka hasičské techniky

v sousední hasičské zbrojnici.
Těšíme se na Vaši účast.

HASIČI

8. září 2014 od 17:00 hodin v budově domu hasičů

Zita Václavíková, místostarostka Ing. Michael Canov, starosta

o okénko starosty mesta Chrastavy

Před několika lety mě na dovolené v turecké Antálii zaujaly tělostroje.
Důmyslná cvičební zařízení, kde mohl cvičit každý, kdo šel kolem. Umístěná
po celém městě. Několik let jsem svůj nápad postavit v Chrastavě obdobné
tělostroje odkládal. Přeci jenom byla řada důležitějších věcí k financování
(jeden tělostroj představuje 25 až 40 tisíc Kč). Myslím si však, že dospěla doba
k tomu, abychom si tělostroje v Chrastavě pořídili a rozmístili je po celém
městě. Zkušebně stojí v Chrastavě první, u chodníku v Pobřežní ulici naproti
Muzeu hasičské techniky. Pokud zastupitelstvo schválí v rozpočtu na rok 2015,
bylo by jich v příštím roce 14 či 15 či ještě více po celém městě.

P.S.: Název tělostroj vymyslel novodobý český obrozenec Jakub Dvořák, jinak
též vedoucí odboru MěÚ, který má celou záležitost na starosti.

První tìlostroj v provozu
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Co jsou tělostroje pro starší generaci, to by mělo být workoutové
hřiště pro generaci mladou. Z iniciativy skupiny mladých pod
vedením Jakuba Čeřovského jsme se rozhodli workoutové hřiště,
což jsou silové prvky, vybudovat. Hotovo by mělo být do konce
prázdnin. Ing. Michael Canov, starosta

Na město Chrastava se obrátila nezisková organizace Psí detektiv o. s.
s prosbou o spolupráci. Organizace uvádí, že se jejich sdružení věnuje
jako první a jediné v Evropě aktivnímu pátrání po ztracených zvířatech a
že každý den naleznou díky svým aktivitám několik ztracených pejsků a
koček a že jejich úspěšnost se pohybuje již okolo 70 %. Zároveň si
postěžovali, že přestože konají dobrou věc, stále o nich ví velice málo
lidí.

Po ověření v rejstříku na serveru www.justice.cz, že tato organizace
skutečně existuje, není důvod ji tímto zveřejněním nepomoci a zároveň
tak dát chrastavanům, kteří ztratí pejska či kočičku, novou naději.

Kontaktní informace: http://www.psidetektiv.cz/, info@psidetektiv.cz,
+420 602 740 974,
paní Barbora Stejskalová.

V Chrastavě dne 28. 7. 2014
Michael Canov, starosta

Psí detektiv

Ve Vítkovské ulici se od 18. srpna opravuje opìrná zeï

Pomoc majitelùm nevyhovujících èistièek

Workoutové høi�tì Slavnostní otevøení

Havárie opěrné zdi na krajské komunikaci ve Vítkovské ulici bude konečně opravena. Práce na její opravě začnou v pondělí dne 18. srpna
2014 a dle plánu budou ukončeny do středy 5. listopadu 2014. Po celou dobu bude doprava v daném místě regulována semafory (provoz
bude střídavě jednosměrný). Za tuto komplikaci se všem omlouvám.
Historie snahy o opravu poškozeného místa krásně dokumentuje jak boj dvou úřadů může vést k zablokování i jakéhokoli smysluplného a
velmi potřebného řešení. K poškození došlo při povodních 2010. Namísto opravy se rozhořel spor mezi Libereckým krajem (minulým
vedením) a Povodím Labe o tom, kdo má za povinnost tuto zeď opravit. Výsledkem bylo, že ji neopravil a ani neměl v plánu opravit nikdo.
Stav poničené opěrné zdi se dále zhoršil po dobu, co přes Vítkovskou ulici vedla objízdná trasa kamionů do Bentelleru a WMAGlass během
rekonstrukce Pobřežní ulice na přelomu let 2010/2011.Adefinitivní „ránu do vazu“ dostala opěrná zeď při povodních (přívalových deštích) v
roce 2013. Ale právě povodeň 2013 byla – konečně - spouštěcím mechanismem pro naplánování její opravy. Současné vedení
Libereckého kraje vzalo toto břímě na sebe. Ve středu dne 18. srpna oprava zdi ve Vítkovské ulici konečně tedy začne. Zásluhou
současného vedení Libereckého kraje pod vedením hejtmana Martina Půty a radního pro dopravu Vladimíra Mastníka, kteří se na rozdíl od
svých předchůdců nesnažili vše hodit na Povodí Labe, ale začali konat, na akci sehnali potřebnou dotaci, ve výběrovém řízení vybrali
zhotovitele (Eurovia) a může se začít.

V Chrastavě dne 25. 7. 2014 Ing. Michael Canov, starosta

Město Chrastava zavedlo před dvěma roky
Fond voda, jehož prostřednictvím město
poskytlo finanční pomoc obyvatelům
Vítkova v zavedení nutných opatřeních k
zajištění zásobování domácností pitnou
vodou (sanace studen) a k řádné likvidaci
odpadních vod v návaznosti na novou
legislativu (novela vodního zákona zrušila
p la tnost dosavadních povolení k
vypouštění odpadních vod do vod
povrchových nebo podzemních).

Zatímco problém studen je problémem
prakticky čistě „Vítkovským“ (v Horním
Vítkově není vodovodní řad), uvědomili
jsme si s plnou vahou především po 115.
večeru se starostou, konaným dne 7. dubna

2014, že problém s vypouštěním odpadních
vod se dotýká i řady lokálních míst přímo v
Chrastavě. Proto byla rozšířena pomoc i
majitelům nemovitostí (a též některých
nemovitostí ve vlastnictví Městského
bytového družstva), kterých se předmětná
problematika dotýká, po celém území
Chrastavy a kterým může finanční pomoc
města pomoci buď s úpravou ČOV nebo s
napojením na veřejnou kanalizační síť.
Finanční pomoc města bude činit 50 %
uznatelných nákladů, maximálně však 30
tisíc Kč (u bytových domů s účastí MBD 60
%, maximálně však 20 tisíc Kč).

Pro úplnost nutno dodat, že se uvedená
pomoc týká současných nemovitostí z

důvodu změny legislativy, nikoli nemovitostí
budoucích, při jejichž budování je již nová
legislativa v platnosti.

Úplné znění Fondu voda (včetně potřeb-
ných formulářů), jehož novelu schválilo dne
23. června 2014 pod č. usn. 2014/03/XX
jednomyslně Zastupitelstvo města
Chrastava, je k dispozici na webových
stránkách města (u výše citovaného
usnesení). S případnými dotazy se mohou
uchazeči obracet na ORM MěÚ (vedoucí
Jakub Dvořák) či přímo na tajemníka MěÚ
Ing. Miroslava Chválu.

V Chrastavě dne 25. 6. 2014
Michael Canov, starosta

Město Chrastava Vás srdečně zve na slavnostní otevření work-
outového hřiště. Zahájení slavnostního aktu bude v pondělí 8. září v
15.00 hodin v parku pod kostelem (park ke koupališti).

Bc. Pavel Urban, vedoucí Společenského klubu
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V předvečer 50. výročí vzniku Československa dne 27. října 1968 chrastavští
skauti slavnostně zasadili pod vedením ředitele školy Jaroslava Bradáče v
parčíku na autobusovém nádraží lípu jako Strom republiky.

Již nastupující normalizace udusila skautské hnutí a potlačovala veškeré
vzpomínky na předválečnou kapitalistickou první republiku. V městské kronice,
která je vždy psávána s určitým zpožděním, je tomuto aktu věnována na straně
132 již jedna jediná věta:

Později byla tato událost vymazána z paměti lidí téměř dokonale. Téměř, ale na
zcela.

V letošním roce jsem zničehonic obdržel sbírku fotografií z onoho slavnostního
dne s komentářem od pana Lubomíra Pachmana, který sice již dávno v
Chrastavě nežije, nicméně jsme se následně osobně sešli přímo na
Chrastavských slavnostech, kde mně o celé události vyprávěl.
Fotografie, které zachycují zúčastněné skauty při slavnostním aktu, umisťu-
jeme do fotogalerie (bohužel žádná z fotografií nezachycuje samotnou lípu, její
fotografie je současná). Zároveň vyzýváme všechny, kteří se na fotografiích
poznají, aby nám tuto informaci okoře-něnou o vlastní vzpomínku zaslali.
Vítány jsou samozřejmě i případné další fotografie. Vše zasílejte na adresu
podatelna@chrastava.cz (s heslem „Strom republiky“).

Plánuji, že v průběhu příštího roku (tedy pokud k tomu budu moci po volbách
mluvit), navrhnu zřízení pamětní desky přímo u Stromu republiky se
slavnostním odhalením v předvečer 97. výročí vzniku Československa a
přesně 47 let po zasazení této významné lípy. Pokud bude tento návrh
zastupitelstvem schválen, zvu vás všechny již nyní na její slavnostní odhalení v
úterý dne 27. října 2015 od 15 hodin v parčíku na autobusovém nádraží.

Chrastava dne 10. 6. 2014 Michael Canov, starosta

Lípa na autobusovém nádraāí je Stromem republiky

Rada města na své schůzi projednala a usnesla se mimo jiné takto:
- s c h v á l i l a
v návaznosti na své usnesení 2014/07/I/1 ze dne 23. 4. 2014 pronájem pozemku par.č. 1061/2 o výměře 716 m2 - trvalý travní porost, v k. ú.
Horní Vítkov, panu Jozefu Slabejovi za účelem sekání trávy a udržování pozemku vč. návrhu smlouvy o nájmu pozemku
- s c h v á l i l a
na základě žádosti PERENA Liberec, s. r. o., dodatek č. 3. čj. N/24/2014 ke smlouvě o nájmu pozemků vč. rybníků č. N/44/2012, kterou
uzavřelo město a společnost PERENALiberec, s. r. o.
- v z a l a n a v ě d o m í
hodnotící protokoly veřejných zakázek v souladu s bodem 3.1.sSměrnice Rady města Chrastava č. 1/2013, o zadávání veřejných zakázek,
včetně hodnocení a výběru vybraného uchazeče
- s c h v á l i l a
návrh Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se společností EKO-KOM, a. s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4,
IČO 25134701, která nahrazuje původní smlouvu ze dne 2. 12. 2005
- s c h v á l i l a
návrh Smlouvy o souhlasu s provedením stavby „Jeřice, obnova koryta toku, ř. km 0,00-1,10“ se společností Povodí Labe, státní podnik,
Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČO 70890005 a pověřila starostu jejím podpisem

Ze zasedání rady mìsta Chrastava dne 25. èervna 2014
r informace z radnice z radnice
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- v z a l a n a v ě d o m í
vyjádření agentury CzechTourism k dopravnímu značení – Muzeum historické hasičské techniky, k žádosti o zařazení cíle do seznamu
vybraných kulturních a turistických cílů
- s c h v á l i l a
se souhlasem finančního výboru a v souladu s čl. 2, část III. vnitřní směrnice „Zásady při nakládání s pohledávkami“ převod daňových
nedoplatků do podrozvahové evidence
- s c h v á l i l a poskytnutí dotace Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko na akci „Víla Nisa“ ve výši 5.000,-- Kč
- s c h v á l i l a
na základě žádosti poskytnutí neinvestiční účelové dotace Společnosti přátel historie města Chrastavy, ul. V. Nejedlého 95, 463 31
Chrastava, IČ 467 47214 na obnovu drobných sakrálních památek
- s c h v á l i l a poskytnutí peněžitých darů členům samosprávy města Chrastava, bytová a sociální komise RM za 1. pololetí 2014
- s c h v á l i l a odměny ředitelů příspěvkových organizací za 2. pololetí školního roku 2013/2014
- s c h v á l i l a žádost Českého svazu chovatelů o podporu v rámci akce „Svatovavřinecká pouť“ 2014
- s c h v á l i l a dohodu o přičlenění honebních pozemků mezi Lesy České republiky a Městem Chrastava
- s c h v á l i l a konání jubilejního 20. ročníku Chrastavských slavností v roce 2015 od pátku 5. června do neděle 7. června 2015
- s c h v á l i l a
zplnomocnění vedoucího organizační složky Společenský klub pana Pavla Urbana, k jednání o organizačních a finančních otázkách a
uzavíráním smluvních vztahů v rámci Chrastavských slavností 2015 a pověřila starostu podpisem plné moci
- s c h v á l i l a
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
- s c h v á l i l a Cenový sazebník – pronájem stánků a manipulační plochy v rámci Svatovavřinecké pouti v Chrastavě
- s c h v á l i l a
na základě žádosti poskytnutí neinvestiční účelové dotace TJ Spartak Chrastava, Turpišova 292, 463 31 Chrastava, IČ 467 44657 pro
oddíl zápasu
- s c h v á l i l a
na základě žádosti darovací smlouvu DR/7/2014 – finanční dar, pro FARMU VYSOKÁ, IČ 64041069, zastoupenou p. Václavou Jarošovou
a pověřila starostu města podpisem smlouvy
- s c h v á l i l a
požadavek zástupců chrastavské mládeže na pořízení „workoutového hřiště“ v hodnotě cca 120 tis. Kč, vč. DPH. Pro dodavatele hřiště
bude v souladu s bodem 7.5. Směrnice Rady města Chrastava č. 1/2013, o zadávání veřejných zakázek, použit odchylný postup pro výběr
uchazeče.

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

pronájem části pozemku par.č. 1306/1 o
výměře cca 400 m2 - trvalý travní porost v
k.ú. Chrastava I, panu Michalu Hruškovi, za
účelem zřízení zahrady pro rekreaci, vč.
návrhu smlouvy o nájmu pozemku čj.
N/24/2014

v návaznosti na své usnesení 2012/09/III/1
ze dne 4. 6. 2012 návrh smlouvy o zřízení
věcného břemene, čj. VB/20/2014, ve
prospěch ČEZ Distribuce, a. s., jímž dojde k
zajištění strpění umístění, zřízení a
provozování stavby „Lbc, Chrastava,
Hřbitovní, ppč. 361/13, RD Jeřábek“ za
cenu ve výši 605,- Kč vč. DPH a náklady
spojené se zřízením věcného břemene a
pověřila starostu jejím podpisem

1. zřízení věcného břemene na pozemku
par.č. 1342/3 v k.ú. Horní Chrastava ve
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.,
jímž dojde k zajištění strpění umístění,
zřízení a provozování stavby „IE-12-
4003731, kabelové vedení NN“ vč. návrhu
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene čj. SBS/5/2014
2. zřízení věcného břemene na pozemku
par.č. 304, 301/1 a 356/1 v k.ú. Horní
Chrastava ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce, a. s., jímž dojde k zajištění
strpění umístění, zřízení a provozování
stavby „OK-12-40000055/VBP001, zemní
kabelové vedení NN“ vč. návrhu smlouvy o

budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene čj. SBS/6/2014

návrh smlouvy o umístění zařízení –
ukazatel rychlosti, lokalita Chrastava, ul.
Vítkovská u č.p. 199 s poskytovatelem: ČEZ
Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly,
Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035

návrh smlouvy o spolupráci při realizaci
staveb se: Severočeská vodárenská
společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50
Teplice, IČ: 49099469 za účelem úhrady
části nákladů městu Chrastava na opravu
povrchu ul. Školní a pověřila starostu jejím
podpisem

1.záměr pronajmout plakátovací plochy za
účelem umístění a provozování ploch;
2.vyhlášení výběrového řízení na kom-
plexní pronájem a správu plakátovacích
ploch v majetku města, včetně veškerého
souvisejícího servisu a údržby;
3.zadávací dokumentaci „Chrastava –
pronájem plakátovacích ploch“

návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se
zhotovitelem: Strabag a. s., Tř. gen.
Svobody 77, 460 14 Liberec XII, IČ 608 38
744 na akci „Chrastava – obnova
komunikací po povodni, ulice Spojovací“ a
pověřila starostu jeho podpisem

1. záměr umístění venkovních fitness
zařízení. Ukázka specifikace jednotlivých
fitness strojů

2. ukládá vedoucí HFO zařadit financování
do návrhu rozpočtu 2015

návrh Smlouvy o energetickém poradenství
a správě odběrných míst a odběrných
zařízení pro spotřebu elektrické energie a
zemního plynu s obecně prospěšnou
společností: Energie pod kontrolou,
Brněnská 3883/48, 695 01 Hodonín, IČ:
29283272

plán inventur k provedení řádné
inventarizace majetku a závazků města
Chrastavy za rok 2014

v souladu s § 31, odst. 1, písm. a) zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, upravený odpisový plán zřízené
příspěvkové organizace na rok 2014
sestavený v souladu s ustanovením ČÚS č.
708 Základní škola a Mateřská škola,
Chrastava, Vítkov 69, příspěvková
organizace, IČ 72741724

zápis č. 2014/6 z jednání bytové a sociální
komise ze dne 23.7. 2014

o uzavření smlouvy o nájmu bytu paní Marii
Staré

o uzavření smlouvy o nájmu bytu paní Marii
Antonové

o uzavření smlouvy o nájmu bytu panu
Josefu Páchymovi

- s c h v á l i l a

- s c h v á l i l a

- s c h v á l i l a

- s c h v á l i l a

- s c h v á l i l a

- o d l o ž i l a

- s c h v á l i l a

- s c h v á l i l a

- s c h v á l i l a

- s c h v á l i l a

- s c h v á l i l a

- v z a l a n a v ě d o m í

- r o z h o d l a

- r o z h o d l a

- r o z h o d l a

Ze zasedání rady mìsta Chrastava dne 6. srpna 2014
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Nová pravidla pro hlá�ení mìstského rozhlasu

Pohrobek po garáāi odstranìn

- r o z h o d l a

- r o z h o d l a

- r o z h o d l a

- s c h v á l i l a

- schválila

- s c h v á l i l a

- s c h v á l i l a
o uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší v
zařízení azylového typu panu Jindřichu
Koubkovi

o uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší v
zařízení azylového typu panu Pavlu
Pečeňovi

o uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě
paní Ivetě Holkové

licenční smlouvu o veřejném provozování
hudebních děl OSA – Ochranný svaz
autorský pro práva k dílům hudebním o. s.
Praha a městem Chrastava

licenční smlouvu č. VP_2014_148001 o
veřejném provozování hudebních děl mezi
OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k
dílům hudebním o.s. Praha a městem
Chrastava

pravidla pro hlášení městského rozhlasu v

Chrastavě a dodatek č. 1 cenového
sazebníku č. 6/2009

návrh Příkazní smlouvy na zajištění
komplexní administrace výběrového řízení
na dodávku zametacího stroje v rámci
projektu „Pořízení stroje na úklid cest nebo
silničních komunikací - Chrastava“ s
příkazníkem: Compet Consult s.r.o.,
Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4 – Podolí,
IČ:26502402 a pověřila starostu jejím
podpisem

Město Chrastava se snažilo o maximální informovanost občanů prostřednictví městského rozhlasu, kdy realizovalo všechny žádosti o
hlášení včetně hlášení komerčních. Prostřednictvím diskusního fora se však dostalo pod palbu kritiky, že co je moc je příliš, a často
opakovaná mimořádná komerční hlášení jsou na obtíž. Po rozboru celé situace byla uznána oprávněnost této kritiky a město
prostřednictvím rady města přijala následující pravidla pro hlášení městského rozhlasu:

1. Pravidelná hlášení:      Pravidelná hlášení MR je možné hlásit pouze v následujících termínech.
Pondělí     15.00 hodin
Středa       16.30 hodin
Pátek        12.00 hodin

2. Mimořádná hlášení: Mimo termíny pravidelných hlášení dle bodu 1. lze hlásit pouzeoznamování mimořádných událostí, např. přerušení
dodávek plynu, el. proudu, vody, pátrání např. po ztracených zvířatech a mimořádná hlášení v zájmu města Chrastavy.

3. Komerční hlášení: Komerční hlášení smí být hlášeno městským rozhlasem pouze v časech pravidelných hlášení dle bodu 1.
Pro jeden podnikatelský subjekt smí být hlášení maximálně 1 x v týdnu v maximální délce 5 řádků (tj. 350
znaků) strojem psaného textu.

Současně rada města navýšila poplatky pro komerční hlášení (a byla zkrácena délka textu v rámci tohoto poplatku)

Město Chrastava se bude i nadále snažit, aby používání městského rozhlasu bylo ku prospěchu občanů města a snaží se vždy operativně
řešit jak problémy s poruchovostí tak vyváženě s hlasitostí rozhlasu. V rámci městského úřadu má na starosti tuto problematiku ORM MěÚ
paní Vojtíšková (přes ústřednu 482 363 811, přímo 482 363 862).

V Chrastavě dne 7. 8. 2014 Michael Canov, starosta

Po nařízené demolici zdevastované garáže před Seppem, zůstala
na místě nevzhledná hromada sutě hyzdící okolí, kterou majitelka
odmítla jako svůj majetek odklidit, či nechat dát odklidit. Po 14
měsících k dohodě nakonec došlo a tento pohrobek po garáži byl
odstraněn. Majitelce patří poděkování.

Michael Canov, starosta

stav 14. 8. 2014

stav 15. 8. 2014
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Prodej volných bytù za sníāenou cenu od 1. 7. 2014

Slavnostní otevøení silnice I/35 z Bílého Kostela nad Nisou do Hrádku nad Nisou

Zastupitelstvo města Chrastava rozhodlo na svém zasedání dne 23. 6. 2014 o mimořádném snížení minimální ceny ve výši 50 % základní
minimální ceny na dobu neurčitou pro prodej podílů města v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností
vztahujících se k volným bytům k datu do 30. 6. 2014 i k dalším volným bytům.

Po dlouhých 5 letech od zahájení stavby (05/2009) byla 1. 7. 2014 slavnostně otevřena nová přeložka silnice I/35 v úseku Bílý Kostel nad
Nisou – Hrádek nad Nisou
Příčinou tak dlouhé délky výstavby této důležité spojnice k hranici s Polskem a s Německem byl především táhlý spor o pozemky. Nyní však
již stavba slouží svému účelu a mnoha lidem se uleví. Chrastavané jistě uvítají rychlejší spojení do Hrádku nad Nisou, případně dál do
SRN/Polska. Zmizí také nebezpečné serpentiny u Grabštejna, kde docházelo k častým dopravním nehodám. Navíc po vybudování silnice
na polské straně dochází k propojení jak s polskou silniční sítí, tak na německé straně prostřednictvím silnice B178 z Zittau (Žitava) na
dálniciA4 u města Bautzen (Budyšín) k napojení na německou dálniční síť.

Přejeme všem šťastnou cestu. Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM

k kultura spolecenský klub / kino / akce
Galerie � srpnová výstava �Hrady a zámky� 2 v 1

Druhá prázdninová výstava byla v infocentru zahájena vernisáží ve čtvrtek
31. července 2014. Jednalo se o putovní výstavu, kterou nám zapůjčil
Liberecký kraj. Na 39 obrazech jste mohli spatřit překrásné záběry hradů a
zámků v Euroregionu Nisa a jejich interiéry. Všechny snímky byly vytvořeny
v Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a
Svobodným státem Sasko v letech 2007 – 2013, v projektu „Šlechta jako
turistický produkt v Euroregionu Nisa“. Fotografie Lemberku, Grabštejna,
Sychrova, Frýdlantu, Zákup, Bezdězu, Trosek, Valdštejna a řadu dalších, z
Německa např. Oybínu, Krobnitze či zámku Muskau nafotilo 12 českých a
německých fotografů.

Výstava byla doplněna také o šestnáct maket hradů a zámků z celé ČR,
proto je v názvu použito 2v1. Ty vytvořil s neuvěřitelnou precizností
František Bouda, kterého jistě není potřeba představovat. Všichni ho
známe jako lektora hraní na kytaru ZUŠ Chrastava. Z toho vyplynulo, že se
pan Bouda postaral i o hudební doprovod na vernisáži, kde nám zahrál
několik skladeb. Jak nám sdělil, první skládačku si zakoupil teprve loni v
květnu. A koníček se vyklubal na svět. Začalo rozměřování, vystřihování, lepení, zdobení. Vše s neskutečnou trpělivostí, šikovností,
pečlivostí a to bez použití pinzety.Srdcovou záležitostí je pro pana Boudu maketa zámku Karlova koruna, ale byla možnost si prohlédnout
mimojiné také Bouzov, Švihov, Kokořín, Blatnou, Karlštejn, Orlík, Grabštejn, Křivoklát, Lemberk, Telč, Kost a další.

Na této výstavě si člověk uvědomil, jaké architektonické skvosty a poklady u nás máme. Zároveň mohla výstava být inspirací pro váš výlet.
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Nejen tím, že jste městskou galerii navštívili, ale i tím že jste se mohli rozhodnout, na který
zámek nebo hrad se zajedete osobně podívat.
Výstava se setkala s obrovským zájmem a mnozí návštěvníci hned z Chrastavy odjížděli
navštívit některé památky v našem nejbližším okolí osobně.

J. Marxová

V sobotu 16. srpna 2014 proběhl na koupališti Sluníčko 3. ročník festivalu BEAT THE FLAG
fest.
Příznivci hudby měli možnost slyšet tyto kapely: CAPTURE OR KILL, LES, JOVANERA,
ANIME TORMENT, ENEMIST, MORROW,ALLFRIENDS DEAD.
V podvečer proběhla exhibice na jednokolce a po setmění ohňová show.
Věříme, že v následujícím roce nám bude počasí více nakloněno a sejdeme se v ještě větším
počtu.

Bc. Pavel Urban, vedoucí Společenského klubu

BEAT THE FLAG fest

Dva pøíbìhy pøímìstského tábora
Indiáni v Chrastavě
Možná se některým z vás poštěstilo potkat skupinu malých indiánů.
Zrak vás nešálil! To společenský klub připravil 1. běh příměstského
tábora. Pokusíme se tedy i vás zasvětit do děje na táboře.
Kmen, který se jmenuje Kmen od řeky Jeřice, vede šaman Žlutý vlas a
tři náčelnice jednotlivých kmenů. Právě vytvořit kmeny, pojmenovat
je, vyrobit autentický oděv, pokřik a vlajku byl úkol pro začátek. Ještě
před obědem svolal šaman znovu kmenovou radu, na které se již
představily nové kmeny: „Zelený dráp – s náčelnicí Kočičím zubem“,
„Kmen od hory Hnědky – zde je náčelnicí Šedivá Rous“ a „Červené
pírko vede Hbitá Wakan“. Po „orlím steaku“ měli malí indiáni dost sil k
tomu, aby se vydali na první zkoušku – stopování koní. Vzhledem ke
zkušenostem náčelnic a k talentu ostatních netrvalo vystopování
dlouho. Po návratu do kmenového teepee ležel na stole dopis od
Indiánské Babičky, které vysílá celý kmen na celodenní výlet.
Druhý den jsme se tedy vydali do děčínské zoologické zahrady a
následně do Hřenska, kde byla největším zážitkem jízda na soutěsce
a indiánské pokřiky na ostatní neznámé kmeny v lodích. I zde
nejeden turista poznal náš kmen a raději ho obcházel velkým
obloukem, případně raději uvolnil cestu. To, že věk v tomto životě
hraje velkou roli, ukázala zpáteční jízda. Náčelnice sotva udržely oči
a mladí by dokázali odnést celou soupravu na jedné ruce a ještě by při
tom zpívali.
Na středeční kmenové radě byly odevzdány šamanovy dary z cest
pro Indiánskou Babičku. Celé dopoledne probíhaly indiánské hry, kde
si všichni osvojili přesnost, trpělivost, odvahu, spolupráci a rychlost.
Po náročném dopoledni přišlo oddychové odpoledne, kde kmeny
získaly stříbrný plátek, který se snažily vyměnit, a co nejvíce
zhodnotit. Ukázalo se, že smysl pro obchodování nikomu nechybí.
Na ranní kmenové radě přijal šaman pozvání do jiného kmene
Ponnooka, kde stálo velké teepee, které náš kmen zatím nemá, bylo
ukázáno rozdělávání ohně a viděli jsme, jak náčelník kmene pracuje
s koněm.
Poslední den šaman vysílá kmen do liberecké záchranné stanice
Archa, kde kromě dravců, ptáků a zajíců vidíme i malé kočkovité
šelmy a nemálo vlků, kteří by se do kmene hodili. Po návratu se již všichni připravovali na závěrečný rituál. Za zvuku bubnů přichází šaman
Žlutý Vlas a Indiánská Babička, aby rozhodli, zda je možné přijmout členy do kmene. Po pokřicích a tanci se stali všichni právoplatnými
členy kmene Od řeky Jeřice – získali orlí péro a malé dárky. Na samotný závěr jsme s rodiči opekli bizona ve střívku a rozloučili se.
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Detektivové
Velkou letní záhadu řešili malí detektivové na druhém běhu příměstského tábora.
Do detektivní kanceláře dorazil dopis od ředitele muzea, který hledá ztracený poklad, a detektivové ho mají za úkol hledat. Hledání nebylo
jednoduché. Pátralo se nejen v Chrastavě, ale také v pražské zoologické zahradě a ve Výletním areálu Pěnčín.
Pátrání vypadalo zprvu velice snadně, ale ukázalo se, že k pokladu je ještě pět klíčů, bez kterých nelze poklad otevřít.
Když už se zdálo, že je případ u konce, tak neznámý pachatel odcizil klíče a detektivové začínali téměř od začátku. Klíče ale nakonec
vypátrali.
Ztracený poklad byl nalezen v pátek odpoledne a byl předán zástupkyni ředitele muzea, která pozvala všechny na velkou detektivní oslavu.
Detektivové obdrželi děkovný dopis z muzea a část pokladu.

Věříme, že se oba příměstské tábory dětem líbily, a že se uvidíme opět za rok.
Velké poděkování patří vedoucím: Tereze Loučkové, Adéle Bednářové, Sáře Bezvodové a Petře Pelantové, které se dětem naplno
věnovaly a připravily různorodý a pro děti bohatý program. Patří jim za to ještě jedno velké DÍK.

Bc. Pavel Urban, vedoucí Společenského klubu

O víkendu 9. a 10. srpna 2014 proběhla tradiční Svatovavřinecká pouť v Chrastavě. V letošním roce ji pořádalo Město Chrastava a SDH
Chrastava. Pro návštěvníky byly připraveny pouťové atrakce, prodejní stánky i občerstvení. Oba dva dny probíhala hudební produkce a v
sobotní večer nechyběla pouťová zábava. Kdo má rád zvířata, zajisté zavítal do areálu chovatelů na prodejní výstavu.
Věříme, že se pouť líbila, a že se na ni uvidíme opět za rok.

Bc. Pavel Urban, vedoucí Společenského klubu

Dne 9. a 10. srpna 2014 proběhl první ročník Svatovavřinecké poutě pod záštitou Města Chrastavy a SH ČMS SDH Chrastava (hasiči
Chrastava). Pouť se vydařila, díky zástavbě nebyla hlučná, nebyly zde všudypřítomné stánky s čínským textilem a „kuličkovkama“ a
hlavně přálo počasí. Nazval bych letošní pouť skoro tradiční českou poutí s hezkým počasím.

Město Chrastava hlavně zajistilo hudbu a hasiči občerstvení. Žízeň je v našem městě vždy velká, a tak jen u nás spoluobčané „zrubali“
18 sudů piva, 2 sudy kofoly a jeden sud „malinovky“. Jídla taky není nikdy dost, hlavně když spoluobčanům chutnají námi podávané
„špekáčky“ s více jak 70% masa, snědlo se jich téměř 60 kg. K tomu nepočítáme i jiné lihoviny. Zde mohu odpovědět i na otázky, které
často mají spoluobčané –Ano, máme licenci a i živnostenský list, který hasiče opravňuje k prodeji.Aco výdělek? SH ČMS SDH Chrastava
z něho provozuje svoji činnost, soutěže, soutěžní vybavení, stejnokrojové doplňky a pod.

Doufám, že příští rok se zúčastní poutě více spoluobčanů, protože letošní rok byl spíše „testovací“ a pokusíme se příští rok vylepšit.
Budeme se těšit zase na příští rok.

Petr Tlach, starosta SH ČMS SDH Chrastava

Tradièní svatovavøinecká pou� probìhla 9. a 10. srpna 2014

Svatovavøinecká pou� 2014 � u kormidla Mìsto Chrastava s hasièi...



Máte rádi Večerníček? A vzpomínáte na Krysáky?
Tak si představte, že je můžete spatřit i v Chrastavě!
Uvidíte je na výstavě v městské galerii od 1. – 28. 9. 2014, a to prostřednictvím
výtvarníka Ivana Mračka.

Dva krysáci Hubert a Hodan žijí na smetišti kousek od Vizovic se svým kamarádem
trpaslíkem Ludvíkem. Později se k nim dostane bílý laboratorní potkan Eda z Prahy
a tím začínají večerníčkovské epizody. Krysáky namluvil Bolek Polívka s Jiřím
Pechou. Sepsal je Jiří Žáček, režie se ujal Cyril Podolský a ilustroval je Ivan Mraček.

Ivan Mraček pochází z Liberce, narodil se v roce 1965. Jeho specializací jsou
olejomalby – zátiší, postavy a alegorie. Maluje od dětství, je naprostý samouk a od
roku 1993 je na volné noze, není členem žádného výtvarného spolku ani sdružení a
to mu vyhovuje. Některé obrazy má v galeriích, jiné na výstavách. Když má čas, zajde do přírody, kde velmi rád sbírá a fotí houby. V
posledních letech se také představil i jako ilustrátor dětských knížek. Jsou to Krysáci – z roku 2010, Strašidelný herbář – 2010 (příběhy
Šiflíka a Šuflíka), Půďáci ze staré školy – 2011 (strašidýlka Trámoš a Světlík) a Krysáci jsou zase spolu – 2013.Aprávě z těchto knih pro děti
budou v galerii vystavené ilustrace.

Jste srdečně zváni nejen na výstavu, ale i na vernisáž, která proběhne v pondělí 1. září 2014 v 15. hodin v městské galerii na náměstí. Na
vernisáž přijal pozvání nejen sám ilustrátor Krysáků Ivan Mraček, ale také nás poctí svojí návštěvou režisér a spisovatel Cyril Podolský

(Krysáci, Strašidelný herbář). Na vernisáži bude možnost některé knihy i zakoupit.
Výstavu můžete navštívit po celý týden:
Po – Pá   9:00 – 16:00 hod.
So – Ne 10:00 – 12:00 hod. a 13:00 – 15:00 hod.

J. Marxová
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Ivan MRAČEK
-----------------------------------------------------------------------------

- Liberercký rodák, narozen v roce1965.
- přes první úspěšné malířské pokusy během let 80.,

nastupuje éra intenzivní tvorby od let 90. až podnes.
- určující dobou pro malířovu tvorbu je začátek 90. let (1993),
kdy odchází na “volnou nohu” a věnuje se malířství jako jediné
profesi.

Malíř ve svém díle navazuje vytříbenou technikou na dnes již
téměř zapomenuté techniky starých nizozemských mistrů.
Přes zátiší, krajiny a různé portréty pijáků vás zavede i do
světa alegorických, téměř Boschovských, postav a kreatur.

Šerosvit, práce s teplými odstíny barev a v neposlední řadě i
mnohovrstvé lazury činí z obrazů Ivana Mračka díla,
zasluhující si zvláštní pozornost.

Mimo jiné se v posledních letech představil i jako ilustrátor
dětských knih (Krysáci, Strašidelný herbář, Půďáci ze staré
školy a Krysáci jsou zase spolu) divadelní výtvarník a
výtvarník animovaných filmů - s režisérem Cyrilem Podolským
spolupracoval na projektu pánů Hapky a Horáčka a jako hlavní
výtvarník na pokračování večerníčku Krysáci s B. Polívkou a
J. Pechou.

Přestože tvoří v jakémsi trendovém ústraní, má mnoho
obdivovatelů nejen v Čechách, ale i v zahraničí.

Na této výstavě se Ivan Mraček představí právě zmíněnou
tvorbou pro děti.

Kniha Krysáci je nejprodávanějším titulem České televize a
byla nominována na zlatou stuhu za rok 2010 a pokračování
knihy – Krysáci jsou zase spolu dostala ocenění za 3.místo v
anketě SUK 2013 – čteme všichni – v kategorii Cena dětí a
byla nejprodávanějším titulem ČT roku 2013.

Záøiová výstava pøedstaví KRYSÁKY

ILUSTRACE PRO DÌTI
ILUSTRACE Z OBLÍBENÝCH KNÍ�EK KRYSÁCI, STRA�IDELNÝ HERBÁØ...
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Zájemci o kurz se mohou dostavit do Centra volnočasových aktivit dle rozpisu v tabulce:

Informaèní schùzky kurzù Spoleèenského klubu
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PROGRAM KINA
ZÁŘÍ 2014

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

Povšimněte si laskavě změn začátků představení.
Úterý 2. září v 17:00 hodin – ČESKÁ POHÁDKA

– ČR – pohádka – 86 minut               vstupné: 130 Kč
Tři bratři (Vojtěch Dyk, Tomáš Klus, Zdeněk Piškula) se vydávají do
světa na zkušenou, aby si našli nevěsty a rodiče jim mohli předat ho-
spodářství.

Úterý 2. září ve 19:30 – ČESKÝ FILM

ČR – životopisný dokument – 90 minut                       vstupné: 100 Kč
Marta Kubišová se stala jedním ze symbolů odporu proti komunistic-
kému totalitnímu režimu, a to „jenom“ tím, že pravda pro ni byla důle-
žitější než pohodlná kariéra. Film mapuje Martino pěvecké umění v
první i druhé kariéře, její osobní a disidentský život i prostřednictvím
filmových archivů

Pátek 5. srpna v 15:00 hodin – PŘEDSTAVENÍ PRO SENIORY
(Grace of Monaco) - Francie/ USA/

Belgie/ Itálie- životopisný – 103 minuty– české titulky, vstupné: 80,- Kč,
důchodci 60,- Kč

Proč jsem opustila Hollywood? Protože jsem se zamilovala do pohád-
kového 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.

Pátek 5. září v 17:30 hodin
(Transformers: Age of Extinction)-

USA – české znění – 165 minut – akční                       vstupné:110,- Kč
Se čtvrtým dílem jedné z nejúspěšnějších filmových sérií přichází nový
lidský hrdina a také dosud nevidění Transformeři.

Pátek 5. září  ve 20:30 hodin
(Fack ju Göhte)- Německo – ČESKÉ

ZNĚNÍ- komedie – 118 minut                                         vstupné: 110 Kč
Zeki Müller nemá na vybranou. Někdo totiž postavil školní tělocvičnu
přímo nad jeho „úsporami“. Tedy nad místem se zakopanými ukrade-
nými penězi, které tam pro něj ukryla jeho přítelkyně. A tak, aby se po
propuštění z basy dostal ke své kořisti, musí se vydávat za suplujícího
učitele na Götheho gymnáziu, čímž vznikne už tak sužovanému vzdě-
lávacímu systému další problém, protože od toho okamžiku zaměst-
nává nejbláznivějšího učitele všech dob.
Komedii Fakjů pane učiteli se v německých kinech smálo už více než 6
milionů diváků a díky tomu zaznamenala rekordní úspěch. A to i díky
skvělým hereckým výkonům hlavní kantorské dvojice; Zekiho hraje
Elyas M'Barek.

Pondělí 8. září v 18:00 hodin
Komediální romantické drama

(Hross í oss) - Island, Německo- české
titulky – ne 15 let, 85 minut                                            vstupné:100 Kč,

v předprodeji IC Chrastava 80,- Kč
Když se lidé chovají jako koně a koně jako lidé.

Pondělí 8. září ve 20:00 hodin
(Zoran, il mio nipote scemo)

Itálie/Slovinsko – komedie – 106 minut,                     vstupné: 100,- Kč,
v předprodeji IC Chrastava 80,-Kč

Italsko-slovinská komedie ukazuje s nadsázkou italský venkov i jeho
obyvatele. Režisér si bere na paškál náturu obyvatel malého italského
regionu a staví proti sobě dva lidské typy, které si na první pohled ne-
mohou být vzdálenější, ale pod vzájemným působením se začnou
proměňovat a sbližovat.

Úterý 9. září v 18:00 hodin
(Step Up All In) USA – taneční – české

titulky – 112 minut                                                         vstupné 120,- Kč
Páté pokračování filmové série Let's Dance s osudovým podtitulem „All
In“ ukáže tanec jako nikdy před tím. Ve velkém setkání se totiž do filmu
vrací hvězdy ze všech předchozích dílů. Není, kam ustupovat, teď se
hraje o všechno a taneční čísla ukazují naprostý vrchol. Ve středu dění
je ultimátní taneční souboj v Las Vegas, který může účastníkům zásad-
ně změnit život. Hudba otočí volume doprava, emoce budou na maxi-
mum a uspěje jen ten, kdo dá „All In“.

Úterý 9. září ve 20:00 hodin
Helen Mirren, Charlotte Le Bon a Rohan Chand ve filmu

(The Hundred-Foot Journey)- USA – drama –
české titulky                                                                 vstupné: 120,- Kč
Gurmánskou romanci nabitou chutěmi a vůněmi servíruje film režiséra
Lasse Hallströma Láska na kari. Elegantní a vybraná francouzská
gastronomie se zde střetává s pikantní a vášnivou kuchyní v barvách
Indie. A to vše pod dohledem producentů Stevena Spielberga a Oprah
Winfrey.

Pátek 12. září v 16:00 hodin - PŘEDSTAVENÍ PRO SENIORY
– ČR/SR – drama/komedie – 98 minut,

vstupné: 80 Kč, důchodci 60Kč
Každou noc milióny lidí usínají s tím, že změní svůj život a že zítra
udělají něco konečně jinak.

Pátek 12. září v 18:00 hodin – ČESKÁ POHÁDKA
– ČR – pohádka – 86 minut               vstupné: 110,- Kč

Tři bratři (Vojtěch Dyk, Tomáš Klus, Zdeněk Piškula) se vydávají do
světa na zkušenou, aby si našli nevěsty a rodiče jim mohli předat
hospodářství.

Pátek 12. září ve 20:00 hodin
– USA – komedie – české titulky – 95 minut – mládeži

nepřístupno                                                                   vstupné:120,- Kč
Když se Jay (Jason Segel) a Annie (Cameron Diaz) poprvé poznali,
byly jejich vzájemné city opravdu velice silné – ale o deset let a dvě
děti později by jejich láska potřebovala poněkud povzbudit. Aby
obnovili svou vášeň, rozhodnou se – protože proč ne? - natočit si
video, ve kterém během nepřerušeného tříhodinového natáčení
vyzkoušejí všechny pozice z knihy o sexu.

Pondělí 15. září v 18:00 hodin
– ČR – dokument – 94 minuty,

vstupné:80,- Kč, důchodci 60,- Kč
Cestovateli Danu Přibáňovi a jeho partě nestačilo, že dokázali
nemožné, když přejeli Trabantem Afriku a natočili o tom nezávislý film.
Rozhodli se vypravit na ještě náročnější cestu. 21 124 kilometrů napříč
Jižní Amerikou až na konec světa.

Pondělí 15. září ve 20:00 hodin
(Losejas) - Litva, Lotyšsko – drama – české titulky – mládeži

nepřístupno – 109 minut
vstupné:100,- Kč, v předprodeji IC Chrastava 80 Kč

Snímek, který přesvědčivě zvítězil v kategorii Nejlepší film roku při udí-
lení litevských cen Silver Crane, oslovuje diváky po celém světě. Na
Filmovém festivalu v Talinu byl nominován na cenu Tridens pro Nejlep-
ší film a na festivalu ve Varšavě získal Zvláštní cenu poroty a nominaci
na Grand Prix. Debutový celovečerní snímek režiséra Ignase Jonynase
je velmi realistickým obrazem záchranné zdravotní služby, která
dennodenně bojuje o záchranu lidských životů. Díky skvělým hereckým
výkonům a naprosto famóznímu hudebnímu doprovodu kapely The
Bus se z Hráče stává jedinečný filmový zážitek.

TŘI BRATŘI

MAGICKÝ HLAS REBELKY

TRANSFORMERS: ZÁNIK

FAKJŮ PANE UČITELI

O KONÍCH A LIDECH

ZORAN, MŮJ SYNOVEC IDIOT

LET´S DANCE ALL IN

LÁSKA NA KARI

ZEJTRA NAPOŘÁD

TŘI BRATŘI

SEX TAPE

HRÁČ

GRACE, KNĚŽNA MONACKÁ

PONDĚLÍ PRO NÁROČNÉHO DIVÁKA

PONDĚLÍ PRO NÁROČNÉHO DIVÁKA

TRABANTEM AŽ NA KONEC SVĚTA
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Úterý 16. září v 18:00 hodin
(Teenage Mutant Ninja Turtles)- USA – dobrodružný

– ČESKÉ ZNĚNÍ                                                           vstupné:110,- Kč
Nosí jména slavných italských renesančních umělců, ovládají zbraně
japonských ninjů a zbožňují pizzu. Želvy Ninja jsou obrovským fenomé-
nem, který se zrodil přesně před třiceti lety jako černobílý komiks.
Producent těžkotonážních akčních velkofilmů Michael Bay se rozhodl,
že právě teď nastal čas, aby tihle specifičtí bojovníci se zlem opustili
stránky časopisů a televizní seriál a konečně s plnou parádou vpadli na
filmové plátno.

Úterý 16. září ve 20:00 hodin
Jessica Alba, Mickey Rourke, Rosario Dawson, Joseph Gordon-Levitt,
Eva Green a Bruce Willis ve filmu Roberta  Rodrigueze

(Sin City: A
Dame to Kill For) – USA – akční – české titulky – mládeži nepřístupno

vstupné 130,- Kč
V pokračování kultovního snímku Sin City se v několika propojených
povídkách vracíme do Města hříchu plného gaunerů, svůdných
tanečnic, zkorumpovaných policistů, ozbrojených prostitutek a
zlomených srdcí.

Pátek 19. září v 16:00 a v 18:00 hodin – PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
(Postman Pat) – USA – animovaný – 88 minut

vstupné: 100,- Kč
Nejoblíbenější listonoš na světě, Pošťák Pat, se chystá do kin v animo-
vané podívané, ve které nechybí humor, akce, písničky a také světla
ramp. Jeho první celovečerní film nachystal Pošťákovi Patovi dobro-
družství v pěvecké talentové soutěži, zatímco jeho městečko ohrožuje
stovka robotů, kteří vypadají jako on. Ještě že má Freda, věrného
kocoura. Pošťák Pat spolehlivě doručí všechna psaní a zábavu pro
celou rodinu.

Pátek 19. září ve 20:00 hodin
(And So It Goes) – USA – české titulky

– romantická komedie                                                   vstupné:110,- Kč
Existuje milión důvodů, proč nemít rád realitního makléře Orena Littlea
(Michael Douglas), a to je přesně to, co se mu líbí. Na každého, kdo
mu zkříží cestu, je schválně nepříjemný, a nechce nic jiného, než pro-
dat poslední dům a v klidu a míru odejít do penze.

Pondělí 22. září v 18:00 hodin – PREMIÉRA ČESKÉHO FILMU
– ČR – dokument – 75 minut

vstupné: 100,- Kč
Životopisný film Století Miroslava Zikmunda přináší osobitý pohled na
bouřlivé dějiny dvacátého století očima muže, který poznal celý svět.

Pondělí 22. září v 19:30 hodin
-Dánsko-české

titulky –drama – mládeži do 18 let nepřístupno - 145 minut
vstupné:100,- Kč, předprodeji IC Chrastava 80 Kč

Otevřená studie ženské sexuality podle Larse von Triera. Režisérská
verze je odvážnější pojetím sexuálních scén, obsahuje i nové epizody
a dialogy.

Úterý 23. září v 18:00 hodin
– USA – akční komedie – české titulky – 112 minut

vstupné:  80 Kč
Poté, co si prošli nástrahami střední školy (dvakrát po sobě), čekají na
policejní důstojníky Schmidta (Jonah Hill) a Jenka (Channing Tatum)
velké změny - jsou pověřeni prací v utajení na místní vysoké škole.
Pokud se těmto dvěma přerostlým puberťákům podaří vypracovat se z
univerzitních nováčků ve skutečné muže, pak by vysoká škola mohla
být tím nejlepším, co je kdy potkalo.

Úterý 23. září ve 20:00 hodin – PREMIÉRA ČESKÉHO FILMU
– ČR – drama -67 minut
vstupné: 100,- Kč, v předprodeji IC Chrastava 80,- Kč

Údajně mrtev, údajně živ. Film „Ztracen 45“ je nevšední příběh jedné z
nejvýznamnějších českých uměleckých rodin 20. století, do něhož nám
dávají nahlédnout osobní a cestovní deníky ženy Josefa Čapka.

Pátek 26. září v 16:00 hodin - PŘEDSTAVENÍ PRO SENIORY
– ČR – dokument – 87 minut, vstupné 80 Kč, důchodci 60 Kč

̌ ̌
̌ ̌ ̌

̌

Pátek 26.září v 18:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI
(ESCAPE FROM PLANET EARTH)-

USA/Kanada – animovaný – české znění                    vstupné: 100 Kč
Slyšeli jste už o planetě Baab? A věděli jste, že tam žijí zábavní modří
ufoni, kteří mají dokonce svého národního hrdinu?

Pátek 26. září  20:00 hodin
(Wrong Cops) – Francie/USA – komedie .

české titulky – mládeži nepřístupno                             vstupné:100,- Kč
v předprodeji IC Chrastava 80,- Kč

Marilyn Manson si v novém americkém filmu francouzského režiséra a
hudebníka Quentina Dupieuxe (Mr. Oizo) zahrál roli emo teenagera.
Dupieux točí filmy stejně expresivně, jako dělá svou hudbu. Montuje do
sebe nečekané aranže s jednoduchými beaty. I v tomto filmu rozehraje
hru gagů, naschválů a parodických situací, které připomenou dávnou
Policejní akademii, ale zároveň si „legraci z poldů“ dělá dost
nekorektním způsobem, ze kterého chvílemi až mrazí.

Pondělí 29. září v 17:30 hodin - PREMIÉRA ČESKÉHO FILMU
– ČR – drama – 108 minut                               vstupné: 110,- Kč

Být mladý je nebezpečné... Příběh o lásce, ztrátě a pomstě. Dvěma
devatenáctiletým klukům Adamovi (Vladimír Polívka) a Markovi (Jan
Cina) je jejich rodiště těsné, zároveň ale moc nevědí, co si se svými
životy počít. V tu chvíli do jejich světa vstupuje dcera místního promi-
nenta Anna (Johana Matoušková) a vnáší do něj tajemství, napětí a
touhu. Zdánlivě nudné a usedlé město před nimi začíná odhalovat
temné spodní proudy.
podvodnice, do které se "detektiv" bezhlavě zamiluje.

Pondělí 29. září  ve 20:00 hodin
– REŽISÉRSKÁ VERZE - -Dánsko-české

titulky – drama – mládeži do 18 let nepřístupno – 180 minut,
vstupné:100,- Kč, v předprodeji IC Chrastava 80,-Kč

Otevřená studie ženské sexuality podle Larse von Triera. Režisérská
verze je odvážnější pojetím sexuálních scén, obsahuje i nové epizody
a dialogy.

Úterý 30. září ve 20:00 hodin
POD ZEMÍ (As Above, So Below) – USA –horor – české titulky –
mládeži nepřístupno,vstupné:120,-  Kč
Jediná cesta ven vede dolů... Vydali se do míst, kam živí nepatří.
V pařížských katakombách se ukrývá zcela neznámý prostor, lákající
mnoho průzkumníků a badatelů ze všech koutů světa. Vstoupit lze
zdarma, ale nakonec můžete zaplatit i cenu nejvyšší. Horor Pod zemí
natočil specialista na daný žánr John Eric Dowdle (Karanténa, Ďábel).
Stvořil další děsivou lahůdku, po které se divákům z kina nebude
snadno odcházet.

13. 10. – 17. 10.
Jedinečná přehlídka severských filmů.

ŽELVY NINJA

POŠŤÁK PAT

LEPŠÍ TEĎ NEŽ NIKDY

ZTRACEN 45

OLGA

ÚTĚK Z PLANETY ZEMĚ

FÍZLOVÉ, HAJZLOVÉ

SIN CITY: ŽENSKÁ, PRO KTEROU BYCH VRAŽDIL

PONDĚLÍ PRO NÁROČNÉHO DIVÁKA

STOLETÍ MIROSLAVA ZIKMUNDA

NYMFOMANKA, ČÁST I.– REŽISÉRSKÁ VERZE

22 JUMP STREET

PONDĚLÍ PRO NÁROČNÉHO DIVÁKA

MÍSTA

NYMFOMANKA ČÁST II.

SEVERSKÝ FILMOVÝ PODZIM 2014

Celovečerní dokumentární film rezisera Miroslava Janka (Obcan Havel,
Ctyri dohody) neni pouze popisnym zivotopisem, ale osobnim
portretem vyjimecne osobnosti – prvni damy Olgy Havlove.

́ ́

́ ́ ́

́ ́ ́ ́ ́ ́

PØIPRAVUJEME:

Praha | Brno |Hostivice| Choceň | | Jeseník | Jičín | Litoměřice | Ostrava | Plzeň| Teplice | Ústí nad Labem | Veselí nad Moravou | ZlínChrastava
13. 10. – 17. 10. 2014
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s sport informace sportovních klubu

V pondělí dne 28. července 2014 bylo otevřeno v areálu koupaliště (hned vedle
fotbalového areálu) zbrusu nové beach volejbalové hřiště, které bylo vybudováno v
hodnotě 350 tis. Kč (i s DPH). Od svého otevření beach volejbalové hřiště slouží pro
návštěvníky koupaliště během sezóny (červen, červenec, srpen) za poplatek 20
Kč/hodina. Beach volejbalové hřiště ale bude sloužit i mimo sezónu. Nájemce areálu
koupaliště v mimosezónním období (září až květen) pan Laksar bude tradičně
provozovat za přijatelného počasí i v mimosezónním období nejen občerstvení, ale i
toto zbrusu nové beach volejbalové hřiště. Za přijatelného počasí si může kdokoli přijít
zahrát i v mimosezónním období v pracovní dny od 13 hodin do setmění, mimo tuto
dobu a o víkendech a svátcích po osobní či telefonické domluvě s panem Laksarem.
(+420 606216558).

V Chrastavě dne 29. července 2014                                     Michael Canov, starosta

Zbrusu nové beach volejbalové høi�tì je na koupali�ti

Turnaj partnerských mìst opìt v Chrastavì
V sobotu dne 26. 7. 2014 se uskutečnil již 11. ročník fotbalového
turnaje mládeže partnerských měst. Po 5ti letech a potřetí celkem v
Chrastavě. Hrálo se ve dvou kategoriích U-11 a U-15. Kromě
domácích se turnaje zúčastnila mužstva z Eichstättu (Německo –
Bavorsko) pod vedením zakladatele turnaje emeritního primátora
Eichstättu Arnulfa Neumayera a z měst Lwówek Śląski a Lwówek
(obě Polsko) pod vedením tajemníka Lwówek Śląski Jana Serafina.
Mužstva našich partnerů přijela již v pátek 25. 7. 2014 a byla
ubytována v budově školy na náměstí (co mužstvo, to patro). K
přípravě na turnaj (ale i po turnaji) měla navíc mužstva našich hostů
plně k dispozici multifunkční hřiště za sportovní halou. Stravování
(vyjma večeře po turnaji, kterou bylo opékání přímo v areálu
fotbalového hřiště TJ Spartak) bylo zajištěno ve školní jídelně.
Během samotného turnaje, který se odehrál za krásného počasí,
měli hráči i jejich vedení k dispozici volný vstup na sousední
koupaliště, což bylo hojně využíváno. Naši hosté byli v Chrastavě
až do neděle 27. 7. 2014, kdy po snídani odjeli domů do vlasti.
Samotný turnaj byl zahájen v sobotu v 9 hodin nástupem mužstev
před státní vlajky a hymnami České republiky, Polska a Německa.
Po přivítání byl sehrán turnaj nejdříve v kategorii U-11, kterého se
zúčastnilo 5 mužstev (Eichstätt, kterého reprezentovala jeho
městská část Marienstadt, postavil 2 mužstva). Hrálo se paralelně
na dvou hřištích (na šířku velkého hřiště) a vítězem se stalo
mužstvo z Lwówek Śląski. Poté nastoupila již na velkém hřišti 4
mužstva kategorie U-15. V této kategorii vyhrálo mužstvo z
Eichstättu (Marienstadtu). Co se týče chrastavských mužstev, tak
ta v ostré konkurenci obsadila 5., resp. 4. místo. Bližší informace a
vyhodnocení hry našich mužstev lze nalézt přímo na webových
stránkách mládeže fotbalového oddílu TJ Spartak. Po 17. hodině
bylo slavnostní vyhlášení výsledků, kde spolu se mnou předával

ocenění, tj. poháry a koláče, všem mužstvům zástupce
Euroregionu Nisa Jiří Vosecký. Vyvrcholením slavnostního aktu
byly státní hymny na počest vítězů.
Využívám této příležitosti a chci tímto poděkovat trenérům mládeže
našich mladých fotbalistů. Vím osobně ze své dávné 24 až 30 let
staré osobní historie, že celoroční trénování i výchova fotbalové
mládeže, navíc za „hubičku“ či vůbec zadarmo, není vůbec
jednoduchá (přitom o to zodpovědnější) práce. A v dnešní době
plné jiných lákadel již vůbec ne. A proto moc děkuji pánům
trenérům. Jmenovitě si toto poděkování plně zaslouží Petr
Grusman, Roman Valeš, Josef Adámek, Pavel Henzl, Martin Šimek
a všichni další, kteří jim pomáhají. Dále si dovoluji poděkovat
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řediteli turnaje panu Petru Rozmajzlovi a všem zástupcům
fotbalového oddílu TJ Spartak, včetně rodičů hráčů, za pomoc a
podporu při turnaji.
Velké poděkování za celou organizaci tříčlenného pobytu mužstev
partnerských měst si zaslouží pracovníci města Chrastava (Pavel
Urban, Karin Cinibulková, Vratislav Loučka, Iva Loučková a další),
za zajištění ubytování ředitel školy Aleš Trpišovský a za zajištění
stravování ředitelka školní jídelny Miloslava Šírová. A poděkování
ze všech největší si zaslouží paní místostarostka Zita Václavíková,
která kompletně za průběh celého pobytu našich hostů z
partnerských měst zodpovídala a tuto organizaci bravurně zvládla.

V Chrastavě dne  28. 7. 2014 Ing. Michael Canov,  starosta

Čím začít? Asi tím, že po osmi letech se opět vrátil Swiss-O-Week (švýcarský týden OB) do horského Zermattu, jenž je sevřen věncem
alpských velikánů s majestátně čnícím Matterhornem (4478 m). Protože ti, co tam v roce 2006 byli, pěli jenom chválu, vyrazilo v červenci 16
členů OK CHAa Ivan Vydra z OK RECo sport se přesvědčit, zdali slova odpovídají skutečnosti.
Ubytování jsme si sehnali v centru horského střediska v místní škole na zemi a vařili jsme z vlastních zásob. Čekalo na nás šest různých
etap se starty jednou v Zermattu, ostatní ale ve výškách 2300 – 3000m nad mořem.
Na shromaždiště a starty nás vozily lanovky, zubačka, horské „metro“ ve vyhloubené skále. Dokonce kvůli nám pustili dvoje lanovky,které
jsou v provozu jen v zimě. Však jsme taky na jednu etapu jeli společně s lyžaři. Díky vysokému startovnému jsme všechny veřejné dopravní
prostředky mohli celý týden bezplatně využívat, což jsme náležitě učinili.
Závody jsme zahájili v samotném Zermattu, kde nám při hledání lampionů ve staré i nové zástavbě nevadily davy turistů, hlavně
všudypřítomných Japonců. Sprint jsme zvládli bez problémů. A pak to začalo! Každá horská etapa byla i díky proměnlivému počasí, kdy
slunce střídaly déšť a mlha, jiná. Zvlněné lehce i příkře horské travnaté plochy, jindy zarostlé nízkou kosodřevinou a rozkvetlými azalkami,
potoky, plesa, skalní plotny, balvany, skalky, suť, kamenná nebo sněhová pole a ledovec…, tak vypadaly závodní terény a tomu odpovídající
mapy. K tomu ještě vysoká nadmořská výška! Orientačně, ale především fyzicky byly jednotlivé etapy v horách velmi těžké. Vždyť vybíhat z
poloviny prudké sjezdovky nahoru na sběrnou kontrolu a do cíle dalo zabrat. To nás ještě čekala třeba dvacetiminutová cesta do kopce na
shromaždiště. Vyrovnávali jsme se s tím se střídavými úspěchy. Díky náročnosti terénu a rychle se měnícímu počasí byla povinná píšťalka u
každého závodníka.
Pořadatelé mohli měnit nebo rušit etapy, pokud by neměly být s ohledem na počasí
bezpečné pro závodníky. Toto právo využili, kdy prohodili nejnáročnější třetí etapu
za pátou, aby se zlepšily podmínky pro běhání. Organizace klapala jako vyhlášené
švýcarské hodinky, však se o 4 600 závodníků z 38 zemí staralo 300 lidí.
Uprostřed šesti etap byl den volna, který jsme prožili výletováním po okolních „tří až
čtyřtisícovkách“. Hory nám učarovaly nejen na túrách, ale i v etapách. Komu se kdy
podaří běhat na úpatí pověstného Matterhornu?
Dny rychle plynuly jako voda v ledovcových bystřinách a nastal konec. Pro medaili si
z nás sice nikdo nedošel, ale vítězem nad sebou se stal každý, kdo tyto etapové
závody absolvoval. Byla to „dovolená“ podle našeho gusta, kterou jen tak něco
nepřekoná.
Kdo byste chtěl vidět, jak probíhaly jednotlivé etapy v reálu, podívejte se na internet.
Pořadatelé natočili několikaminutová videa, která zachycují nejen nádheru hor, ale i
náročnost terénu a úsilí závodníků ( swiss-o-week.ch(en)).

Eva Kašková

Nezapomenutelné závody v orientaèním bìhu ve �výcarském Zermattu

Část naší výpravy v pozadí s Matterhornem Zpestřením nám byl výstup na Breithorn (4.165 m)
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Rodinná dovolená Centra dobrého èasu Bétel
Již t etí rok jsme spole n jeli na dovolenou do St elských Hoštic v Jižních echách do areálu školy v p írod , letos v rekordním po tu vice

jak 100 ú astník . Dovolená prob hla na p elomu ervna a ervence. Každý den byl plný výzev a p íležitostí, jak ke spole ným akcím, tak i k
odpo ívání, sportování, výlet m, popovídání... Spole n jsme navštívili z ceninu hradu Helfenburg a Rabí, vyšli podél eky Vydry zAntýglu
k enkov pile a zajeli na Hoslovský vodní mlýn.

V areálu a jeho blízkosti jsme pro d ti p ipravili oblíbenou hru Safari. Pro d ti i dosp lé jsme zorganizovali orienta ní b h a závody na
kolech, odrážedlech a kole kových bruslích. Nešlo o to zvít zit, ale najít odvahu a zú astnit se. Mnozí využili i dalších sportovních aktivit -
fotbalu, nohejbalu, tenisu a dokonce n kolik slune ních dní umožnilo zaplavat si v Otav . I ve erní programy byly pestré: beseda o zdravém
manželství a výchov d tí, vyráb ní pro ženy a na záv r spole ná grilova ka. D kujeme všem ú astníkúm za skv lý as a t šíme se p íští
rok na stejné místo. Ctibor Veselý

Je pravda, že název tábora možná p

Marie Justová
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ůsobil poněkud zvláštně. Ale není třeba se
ničeho obávat – s naším táborem (kterého se zúčastnilo 18 teenagerů z Chrastavy a
Hrádku nad Nisou a odehrával se na březích i na hladině řeky Sázavy v přelomovém
týdnu července a srpna) jsme se vydali po stopách skutečné historické postavy Jiřího
Schmidta – rodáka ze severní Moravy, který odešel jako misionář k africkému kmeni
Hotentotů a stal se významnou postavou v historii Jižní Afriky. I díky jeho působení
tento opovrhovaný kmen přežil až do dnešní doby.

Jak děti během týdne procházely s Jiřím nebezpečnou cestu do Herrnhutu, šestileté
vězení, čtyřměsíční plavbu do Afriky i trpělivou práci v Paviánském údolí, musely se
samy mnoho naučit – pracovat s ohněm, nožem i provazy, samy vařit, řídit loď,
poskytnout první pomoc, ale hlavně prošly mnohými zkouškami odvahy, vytrvalosti a
trpělivosti, objevovaly sílu přátelství, pokory i odpuštění a nakonec dokonce ulovily i
výše zmiňovaného „hrocha“.Anavíc – to vše zvládly bez mobilů a připojení na internet.
Musím za nás všechny vedoucí říci, že jsme měli z našich teenagerů velikou radost.

Příroda nás přímo vybízí k pobytu venku, proto jezdíme jednou týdně společně na výlety nebo sportujeme. Během července a srpna jsme si
někdy připomínali již v minulosti navštívená místa, jindy jsme objevovali nová.

Na Javorníku u Liberce mnozí vyzkoušeli bobovou
dráhu a zejména menší děti si vyhrály na krásném
hřišti. V závěru nás zastihla bouřka a pořádný liják,
což nijak nezkazilo naši dobrou náladu. O týden
později jsme se v hojném počtu přepravili auty do
Kolonky na transbordér a přijali pozvání na zahradu k
jedné mamince, která se účastní se svými dětmi
našich akcí. Touto cestou jí ještě jednou děkujeme.
Při dalších výletech jsme v Oldřichově v Hájích prošli
včelí stezkou a v nedaleké Žitavě pak celým
Tierparkem (Zoo). Moc se nám líbily nejen stavební
novinky, ale především zvířátka, která nebývají v
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Po stopách moravského tábor
klub

řezníka hrochů –
ů PodVodou a Vagón

Prázdninové výlety Rodinného centra Dome ekč
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zoologických zahradách tak často chována. Stín, který poskytují zdejší vzrostlé stromy, byl v horkém dni velmi vítaný. Při dalším výletu na
zámku Lemberk všichni vyšlapali úzké schody na vyhlídkovou věž, odkud je rozhled do širokého okolí. Na louce jsme se občerstvili
donesenou kávou a dobrotami. A nakonec jsme došli až ke Zdislavině studánce, ze které jsme ochutnali skvělou pramenitou vodu.
Nemůžeme nevzpomenout také na výlet na borůvky, kterých v tomto roce sice nebylo tolik, jako v letech minulých, ale chutnaly výtečně.
Další úterý bylo sportovně zaměřeno, děti a jejich rodiče měli možnost si společně zaběhnout orientační běh a zkusit netradiční sportovní
disciplíny. Jsme vděčni za podařené výlety a za užitek, který přinesly.

Máme vás rádi a těšíme se na setkání s vámi od září na akcích Rodinného centra Domeček. Slávka Kasalová

Čas prázdnin a dovolených je za námi a před námi jsou dlouhé většinou pošmourné podzimní dny. Klub Evergreen pro seniory je opět
připraven část z těch dní zpříjemnit různými pravidelnými či jednotlivými akcemi. Z těch pravidelných máte možnost navštívit středeční
kavárnu (16:00-18:00) a chození s hůlkami do okolí Chrastavy (10,00-12,00) a páteční hraní karet (15,00-17,00). Též budou pokračovat
kurzy němčiny s fundovanou lektorkou. Opětovně chystáme pro zájemce, kteří se chtějí více dozvědět o Bohu, cyklus setkávání s názvem
„Otazníky života“.

Z jednotlivých akcí plánujeme v září návštěvu plesu seniorů v Hrádku a minivýlet na zajímavé místo poblíž Chrastavy. Připravíme
oblíbenou vánoční kavárnu a nově, místo podzimního plesu, uspořádáme Silvestrovský ples. Pozvánky na jednotlivé akce budou
zveřejněny formou plakátů, v Chrastavských listech a na webových stránkách Bételu.

– Pozor přijde puberta: večer s besedou nejen o výchově, ale hlavně o tom, co vše přináší toto věkové období.
Hostem bude Mgr. Evald Rucký.

začíná opět v týdnu od 8. září:

Kluby pro rodiče s dětmi od 18 měsíců: út, čt 9.30 – 11.30 hod
Maminky s miminky (do 18 měsíců): pá 9.00 – 11.00 hod
Němčina pro maminky (s hlídáním dětí): st 9.00 – 10.30 hod
Hlídání dětí v herně: st 8.30 – 12.00 hod

Němčina pro seniory: po 9.00 – 10.30 hod
Nordic Walking (chození s hůlkami): st 10.00 – 12.00 hod
Klub Kavárna: st 16.00 – 18.00 hod, pá 15.00 – 17.00 hod

Termíny schůzek budou upřesněny během měsíce září.

Klub Evergreen

Stanislav Vokál

V ZÁØÍ VÁS SRDEÈNÌ ZVEME

PROVOZ CENTRA DOBRÉHO ÈASU

19. 9. od 19. hod

Rodinné centrum Domeček

Evergreen – klub pro seniory

Klubáč a Kluby PodVodou

Preventivní činnost

Další činnost v červnu

Výkon služby ve městě Chrastava

Výkon služby v obci Stráž nad Nisou

- 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 Spartak (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

- 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,

- 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

Z èinnosti Mìstské policie � èerven, èervenec 2014
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Tak uā jsme jen ètyøi (na chvíli...)

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 domuAzylového typu v ul. Soudní ohledně dodržování veřejného pořádku a nočního klidu
- opakované kontroly rybářů ve spolupráci s Rybářskou stráží
- zajištění bezpečnosti a usměrňování dopravní situace při slavnostním předávání staveniště třetí etapy přeložky v ul. Spojovací
- zajištěna likvidace sršního hnízda na dětském hřišti vAndělské Hoře
- zajištění odchycení včelího roje v obci Stráž nad Nisou, odchyt provedl včelař p. Štefan Stašík
- na základě oznámení zajištěna veterinární kontrola poraněné lišky, která měla zranění neslučitelná se životem, proto byla veterinářem
utracena, odvoz mrtvé lišky na KVS Liberec k vyšetření na vzteklinu – neg.,
- nález dámské kabelky – předáno na ztráty a nálezy při MěÚ Chrastava
- zajištění dopravního značení při pořádání Chrastavských slavností, v průběhu konání akce zajištěna nepřetržitá kontrola dodržování
veřejného pořádku,
- dne 7. 6. 2014 při konání Chrastavských slavností omezení osobní svobody agresivního muže za použití donucovacích prostředků
(hmaty chvaty, pouta) muž byl zjevně pod vlivem alkoholických nápojů, převezen na záchytnou stanici do Liberce, orientační dechovou
zkouškou bylo zjištěno, že muž má 2,27 promile alkoholu v krvi
- opakované namátkové kontroly zejména na sídlišti Střelecký vrch, včetně upozorňování pejskařů na dodržování obecně závazné
vyhlášky č. 3/2007 – která stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích – pes na vodítku od 07.00 – 20.00h.
- na základě oznámení nalezeny tři kusy injekčních stříkaček v lokalitě Střelecký vrch – za rybníkem Čtverec, zajištěna likvidace
- na základě přijatého oznámení okolo 23:00 h. řešeno rušení nočního klidu na fotbalovém hřišti v ul. Sportovní, po upozornění na místě již k
opakovanému rušení nočního klidu nedocházelo
- Stráž nad Nisou – kontrola dodržování veřejného pořádku při konání slavností

Počet odchycených zvířat:  3x (předání majiteli a do útulků)

- opakované namátkové DBAse 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
- přijato oznámení ohledně podezření za spáchání trestného činu (§ 359 zák.č. 40/2009 Sb. trestní zákoník) – předáno PČR
- ve spolupráci s hlídkou PČR pátrání po pachateli trestného činu § 205 odst.1 písm b. – krádež vloupáním, zák. č. 40/2009 Sb. trestní
zákoník, (Virgo) následné zajištění místa činu proti vstupu nepovolaných osob,
- zajištění místa trestného činu § 205 odst.1 písm b. – krádež vloupáním, zák. č. 40/2009 Sb. trestní zákoník, přivolána PČR a zajištěno
místo činu proti vstupu nepovolaných osob

Odchyt zvířat

Spolupráce s OOPČR Chrastava

Další činnost v červenci

Odchyt zvířat

Spolupráce s OOPČR Chrastava

- 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 domuAzylového typu v ul. Soudní ohledně dodržování veřejného pořádku a nočního klidu
- opakované kontroly rybářů ve spolupráci s Rybářskou stráží
- opakované namátkové kontroly zejména na sídlišti Střelecký vrch, včetně upozorňování pejskařů na dodržování obecně závazné
vyhlášky č. 3/2007 – která stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích – pes na vodítku od 7.00 – 20.00h.
- usměrňování dopravy při dopravní nehodě v ul. Pobřežní, poškozena opěrná zeď, poškození nahlášeno na KSSLK – vlastník komunikace
- předání nálezu (tmavě červené kabelky) na ztráty a nálezy při MěÚ Chrastava
- přijato oznámení ohledně poškození výlohy prodejny Klubíčko v ul. Nádražní
- řešení rušení nočního klidu 3x
- přeprava podnapilé osoby na záchytnou stanici v Liberci

- odchyceno jedno zvíře, předáno do útulku Azyl pes Krásný Les

- 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

Poslední dva měsíce byly u nás dost
hektické, ale pořád krásné. Vyrazili jsme s
Yok pod stan do Berouna. Překvapivě jí ani
nebyla zima. Návštěva Karlštejna a
Koněpruských jeskyních se jí moc líbila.
Největší zážitek asi bude mít z „procházky“
okolo Ameriky. Bohužel strašně moc pršelo,
a tak bylo všude bláto. Popravdě jsem měla
trochu obavy, aby mi neřekla, že tohle tedy
ne, ale statečně se dala na cestu a vše
absolvovala s námi. V Thajsku nejsou
vůbec zvyklí sportovat či vyvíjet větší
fyzickou aktivitu, takže pro ni výlety s námi

byly dost náročné, ale během toho roku se
podstatně zlepšila. Poslední dva měsíce
jsme si i prohodily pozice v kuchyni, já jsem
vařila thajská jídla a Yok česká, aby je mohla
doma uvařit rodičům. Mimo klasická jídla,
jako je bramboračka a bramboráky,
zvládala udělat i knedlíky se svíčkovou.
Blížil se její odlet a s ním i spojené balení
věcí. Museli jsme nakonec dost věcí poslat
poštou, nejprve 2 balíky celkem 16 kilo. Pak
říkala, že už dobrý a že se vejde do
předepsaných 30ti kil do letadla. Jakmile ale
začala balit, zjistila, že to prostě nepůjde, a

tak jsme odesílali dalších 22 kilo. Nakoupila
tady převážně dárky pro rodinu a také
spoustu dárků dostala. Nesmím ani
opomenout spoustu čokolády, kterou zde
nakoupila, v Thajsku prý dobrou čokoládu
nemají. Poslední víkend jsme uspořádali
párty na rozloučenou, která byla spojená s
oslavou Vítkových narozenin. Loučení bylo
velice smutné, brečeli jsme všichni. I když
jsem pořád říkala, že máme čas a necháme
si to na letiště. Poslední večeře byla pak
smutná a zároveň tak trochu veselá. Yok si
oblékla thajský slavnostní oblek, načež si
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svůj doběhla i Ninuška. Při večeři jsme si
slíbili, že to určitě není naše poslední
společné jídlo. Po jídle jsem jí symbolicky
zabalila do ranečku klasické české buchty a
poslali jsme ji na cestu. Nejdříve se nechtěla
jít fotit, ale když jsem jí vysvětlila, že to je
klasické české jídlo na cestu, tak svolila.
Loučení bylo dlouhé a bolestné. Když mi
Yok předávala na letišti malý dárek a řekla
mi česky „Miluji tě mami“, tak nešlo slzy
zadržet. Chvíli poté se se mnou šly loučit
zbylé Thajky. Přirostly mi k srdci všechny.
Nyní se cítím rozpolceně, vím, že je Yok se
svojí rodinou, tedy tam, kam patří, ale v

srdci mám najednou tak prázdno, bude nám
všem moc chybět. Těch deset měsíců, které
j s m e s p o l e č n ě p r o ž i l i n i k d y
nezapomeneme. Myslím, že pobyt tady u
nás dost změnil její i náš pohled na svět.
Zjistila jsem, že není špatné si na chvilku
sednout, vypnout a dělat něco jenom pro
sebe. Oproti Thajcům se pořád někam
honíme a to není zas tak úplně nejlepší.
Závěrem bych chtěla poděkovat svému
manželovi za přijetí mého nápadu o
hoštění, naší rodině, která Yok přijala za
vlastní, rodině Yok, která jí umožnila její
cestu za poznáním a v neposlední řaděAFS

za to, co dělá.
Deset měsíců uplynulo jako voda a my už
jsme zase jenom čtyři. Byl to čas, který nás
naplňoval a občas i vysiloval. Nicméně jsem
strašně moc ráda, že jsme měli možnost
díky AFS tuto zkušenost prožít. Myslím, že
pokud nehodláte odcestovat do zahraničí,
tak je hoštění zahraničního studenta tou
nejdostupnější cestou k poznání cizí
kultury. My si teď na dva měsíce
odpočineme a v 22. 8. se vrhneme do nové
mezikulturní zkušenosti, tentokrát k nám
přijedeAbril z Itálie…

Za celou rodinu Helena Kačenová

Dne 11. 8. 2014 a 14. 8. 2014 se naše dva týmy Kateřina Vítová s
papilonkou Adélkou od Mlynáře a Zuzana Šmudlová s čivavou Gerrym
Visir údolí Vrchlice účastnili Cvikovských zkoušek.
Oběma týmům se velmi dařilo, Kateřina s Adélkou získaly 1. a 2. místo.
Zuzana s Gerrym získali dvě 3. místa.
Gratulujeme. ZKO Chrastava

ZKO Chrastava � Agility
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Místní organizace Českého rybářského
svazu zve děti a mládež na první schůzku
budoucích rybářů.
Rybářský kroužek zahájíme v kanceláři RS,
Družstevní ulice – Farmářské potřeby, dne
10. 9. 2014 od 15:30 hodin.
Těšíme se na všechny, kteří se chtějí věno-
vat tomuto krásnému koníčku!!!

Výbor MO ČRS Chrastava

Èeský rybáøský svaz

ERWIN POHL

1914 – 2013
V roce 2011 nás naše partnerské město Eichstätt upozornilo na
to, že v Německu žije známý a slavný umělec, sklářský výtvarník
a designér a malíř Erwin Pohl, který se v roce 1914 narodil v
Chrastavě. Tento umělec se vyučil rytcem skla v Kamenickém
Šenově a v Jablonci nad Nisou vystudoval sklářský design. Po
odchodu do Německa pracoval celý životem ve sklářském,
keramickém a porcelánovém průmyslu jako návrhář. Když
ukončil aktivní pracovní život začal se zabývat novými
technikami, z nichž si některé dokonce nechal patentovat.

Pan Pohl vyslovil přání navázat kontakt se svým rodným
městem. Spojili jsme se poté s p. Dr. Hansem Heimerlem,
Karlem-Ernstem a Karin Soukupovými, kteří jsou pověřeni
správou díla tohoto umělce a při naší návštěvě v Eichstättu v září
2011 jsme měli možnost se s p. Erwinem Pohlem osobně
seznámit. Umělec ze setkání s námi měl velkou radost a protože
p. Pohl si velice přál, aby se jeho „skleněná stopa“ dostala i do
Chrastavy ,došlo k dohodě, že uspořádáme v jeho rodném městě
výstavu jeho obrazů, které vznikly t.zv. „ malbou na skleněném
pozadí „ s odborným názvem „podmalba“ . Pan Pohl vyslovil i přání,
že by se osobně zahájení výstavy v Chrastavě zúčastnil. Výstava
se uskutečnila před 2 lety v květnu 2012, ale p. Pohl díky vysokému
věku a jeho zdravotnímu stavu do Chrastavy přijet nemohl. Umělec
po ukončení výstavy věnoval našemu městu několik svých děl,
které jsou vystaveny ve Führichově domě.

Velká část jeho díla se nachází v takzvaném sále městské knihovny
při správním soudu v Regensburgu jako stála expozice. Také Art-
Forum Východoněmecké galerie v Regensburgu vlastní díla
Erwina Pohla a jeho dílo je vystaveno v řadě dalších 18 měst ve

SRN, zejména však v Bavorsku.

Začátkem dubna minulého roku nás zastihla smutná zpráva, že p.
Erwin Pohl zemřel dne 29. března 2013 ve věku nedožitých 99 let .
Dne 2. září 2014 u příležitosti 100. výročí narození Erwina Pohla se
koná v Regensburgu vzpomínka na tohoto umělce a vernisáž
výstavy jeho díla, které se zúčastní delegace jeho rodného města v
čele se starostou ing. M. Canovem.
Podrobnosti o tomto aktu budou zveřejněny na webových
stránkách města.

Jeho „ skleněná stopa „ bude v Chrastavě připomínat jeho dílo i
dalším generacím.

Zpracovala: K. Cinibulková

p politika informace politických stran a hnutí

Volební program KSČM Chrastava
Vážení spoluobčané,

V dosavadním volebním období se naši zastupitelé aktivně podíleli na všech aktivitách, které byly v souladu s naším programem.
Podporovali jsme návrhy na zlepšení sociální situace našich spoluobčanů. Naši zastupitelé a další členové v jednotlivých výborech a

komisích města pracovali i při návrzích na přímou i nepřímou podporu (dotaci) v oblasti sociální, zdravotní, školské, sportovní a plně je
podporovali. Mnoha občanům města byli nápomocni při vyřizování jejich podnětů a žádostí.

V novém volebním období 2010 – 2014, budeme-li mít i nadále Vaši podporu, chceme pokračovat v práci pro občany i další rozvoj města

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 – 10. –11. 8. 2014

Komunistická strana Čech a Moravy 1
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a usilovat zejména o:

- posílení veřejné kontroly hospodaření města, výběrová řízení a veřejné soutěže;
- zajištění větší informovanosti občanů z jednání zastupitelstva a komisí rady města;
- posílení účasti občanů na rozhodování vytvářením osadních výborů;
- tvorbu podmínek k zajištění bezpečnosti ve městě včetně řádné součinnosti policie, hasičů a lékařské záchranné služby;

- nezadlužovat neúměrně město, jeho rozpočet doplňovat i vnějšími zdroji, včetně státních dotací, i dotací z ostatních programů
podpory, např. Phare;

- dokončení nezbytných oprav po povodních;
- další zkvalitňování místních komunikací a parkovacích ploch včetně jejich údržby;
- rozšiřování zeleně a péče o veřejná prostranství;
- ochranu zemědělského půdního fondu a lesní zeleně;
- vybudování nové čističky pro místní koupaliště;

- podporu všech forem nové bytové výstavby, především výstavby sociálně dostupných bytů (např. tzv. startovacích bytů pro mladé
rodiny);

- udržení v majetku obce odpovídajícího počtu nájemních bytů pro mladé rodiny a sociálně potřebné občany;
- stop spekulacím s bytovým fondem, zabránit přeměně bytů na nebytové prostory;
- přípravu lokality pro výstavbu rodinných domků;

- podporu malého i středního podnikání;
- vyhledávání možností pro zkvalitnění dostupnosti veřejné dopravy;
- podporu rekvalifikace žadatelů o zaměstnání;

- udržení sítě stávajících zdravotnických a sociálních zařízení a služeb;
- podporu optimalizace školské sítě v souladu s jejími potřebami;
- podporu zájmové činnosti v kultuře a sportu;

kandidáti KSČM

l v činnosti samosprávy a bezpečnosti:

v hospodaření s majetkem města:

v oblasti životního prostředí:

v bytové politice:

v oblasti zaměstnanosti:

v oblasti zdravotnictví, sociální péče, školství, kultury a sportu:

Volte KSČM – nabízí Vám splnitelný program!

l

l

l

l

l

2. Pavel Pěch 3. Dana Hrubešová

Kandidátní listina KSČM
pro volby do Zastupitelstva města Chrastavy,

konané dne 10. a 11. 10. 2014
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Občanská demokratická strana 2

Naším dlouhodobým cílem je . Naši zástupci v radě a zastupitelstvu města budou nadále usilovat o
zlepšování ve městě a jeho obyvatel.
Základními nástroji pro to jsou a . Stávající program rozvoje byl zpracován na období do r. 2013 a my
zajistíme vyhodnocení jeho plnění a budeme iniciovat jeho urychlenou aktualizaci. Pokud jde o územní plán, myslíme si, že jeho změny
musí probíhat velmi uváženě a s ohledem na celkovou koncepci rozvoje města.
V rámci aktualizovaného programu rozvoje a v navazujících plánech a rozpočtech budeme prosazovat realizaci kroků vedoucích k naplnění
deklarovaného cíle. Vybrané záměry jsme pro vás shrnuli do následujících oblastí:

tvorba dlouhodobých plánů údržby a obnovy majetku, jejich realizace a průběžné hodnocení
zkvalitnění veřejných zakázek (kvalitně zpracované zadání a kvalitní projekty, výběrová řízení, realizace, stavební dozor, převzetí díla
a využívání záruky na dílo )
zlepšování podmínek pro podnikání a provozování živností, dostupnost pracovních míst
aktivní podpora vzniku pracovních míst pro dlouhodobě nezaměstnané
odpovědný prodej nebo pronájem nepotřebného majetku

zavedení plánu činnosti městské policie a průběžné hodnocení jeho plnění
projekt namátkových kontrol městské policie a Policie ČR (alkohol, výkup druhotných surovin, nepořádek, dodržování městských
vyhlášek), revize městských vyhlášek s cílem zvýšení vymahatelnosti
městská policie vstřícná vůči návštěvníkům města a bezproblémovým občanům, ale nekompromisní k notorickým provinilcům –
zvážíme využití záznamové techniky – kamerový systém
ne ubytovnám pro problematické a nepřizpůsobivé občany
zlepšování dopravní situace, postupná eliminace rizik pro chodce, cyklisty i motoristy

čištění komunikací, smysluplná údržba zeleně, zimní údržba, pořádek na veřejných prostranstvích, vzhled městských i dalších objektů,
dohled nad udržováním čistoty
obnovení institutu městského architekta, dohled nad dodržováním stavebního zákona a územního plánu
revitalizace území kolem nově budované silnice II/592 a Jeřice v návaznosti na realizaci III. etapy přeložky
koncepční obnova krajiny – ekologie, prostředí pro zemědělství a další produkční aktivity, turistiku a sport, vytváření pracovních
příležitostí
aktivity pro volný čas – efektivní činnost Společenského klubu se zaměřením na nabídku pro širší veřejnost , podpora sportu, kultury
a spolkové činnosti, důraz na dobré podmínky pro děti a mládež, podpora realizace přestavby sportovní haly
zpracování studie a projektu dlouhodobého rozvoje využití areálu koupaliště a oživení jeho provozu
řešení podnětů z částí městaAndělská Hora, Víska, Vítkov a Vysoká

Dobře fungující a přívětivé město
prostředí pro život životní úrovně

Program rozvoje města Územní plán

Město jako dobrý hospodář

Bezpečné město

Město pro život

l

l
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l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

ODS Chrastava – cíle pro komunální volby 2014

Rozhovor s Ivanem Vydrou – lídrem kandidátky ODS Chrastava

PŘEDSTAVUJEME NAŠE KANDIDÁTY

ODS

Jaká je Vaše oblíbená hudba?

Co čtete, jakou máte oblíbenou televizní stanici či rádio?

Oblíbený nápoj?

Z čeho máte radost, na kterou část města jste pyšný?

Co vás trápí, kde vidíte nedostatky?

Jednoznačně folk – Jarek Nohavica, se kterým je spjat celý můj život. Mám rád i Marsyas, Láďu
Mišíka či Katapulty; ze zahraničních kapel určitě Beatles či Dire Straits s Markem Knopflerem, ale
i další spíše méně tvrdé kapely. Nemusím dechovku a techno...

Spíš opačně – neposlouchám Evropu 2, Frekvenci 1, nečtu bulvár typu Blesk a vyhýbám se
katastrofickým zprávám Novy. Vše ostatní mě neurazí, a vždycky mám tu "vzácnou možnost
volby" nečíst nebo vypnout... Krásný příklad demokracie :-) Knihy, když čtu, tak spíš literaturu
faktu, odborné publikace o indiánech, horách...

Pivo. Rád ochutnávám piva v místech, kde pobývám v České republice i v cizině. Nepohrdnu
"dobrým sladkým vínem" typu muškát.Ale i čistá voda má svoje kouzlo:-)

V posledních letech se podle mého úsudku udělalo v Chrastavě velký kus práce. Mám vždy
radost, když se něco povede, dodělá – a to včetně detailů! O to víc mě pak mrzí, když přijedou
síťaři a nové dílo nám rozkopou. Mám radost z parku u hasičského muzea, z opravených
chodníků z kamenných kostek na náměstí i ke kostelu.Ataky mám radost z opravené české školy
v Revoluční ulici...

Člověk se musí dívat na věci kriticky. Jedině tak je možná náprava a posun vpřed. Celkově se mi

máme

Chrastavu

1. Ivan Vydra (*1966, bez politické příslušnosti)
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nelíbí některé zásadní zásahy do vzhledu města – různobarevné střechy, některé nelogické postavení domů, které narušují urbanistický
celek. Úřad někdy nechává postavit doslova, co si kdo kde vymyslí...
Trápí mě ale hlavně jiná věc. A tou je to, že město i soukromí stavebníci investují do zkrášlení města či svých nemovitostí, vysazují stromy,
obnovují památky a druhá skupina (naštěstí menší) chodí a ničí... a krade. Nepochopím ty, kteří počmárají opravenou fasádu, zlomí nově
vysazený strom či vysypou svůj odpad jinam než do popelnice či sběrného dvora...

Přiznám se, že původně už jsem nechtěl. Poslední čtyři roky jsem trávil, zejména po povodních, na stovkách schůzí, na výběrových
řízeních, obcházel jsem povodňové zakázky, kritizoval, vymýšlel řešení... Nezdá se to, ale po práci, je to opravdu náročné, zejména když
člověk dělá sám na sebe a ve chvíli, když je jinde... prostě nevydělává a nemá příjem. Na druhou stranu jsem rád, že jsem mohl být u toho,
mohl jsem pomoci spolurozhodovat a vyjadřovat se k veřejným věcem. Být kritikem u piva v hospodě je sice jednodušší, ale k ničemu to
nevede. Nakonec jsem se rozhodl, že pokud dostanu důvěru voličů (a věřím, že mě mnozí znají v dobrém i zlém) věnuji čtyři další roky života
Chrastavě, kde jsem se narodil a žiji. Mělo by se rozhodovat o jejím rozvoji v dalších letech. Už kvůli svým dětem, aby se jim tady žilo dobře.

Těžká otázka. Určitě mám radost z toho, že se snížil počet ubytoven nepřizpůsobivých občanů v našem městě a že neobtěžují ty, kteří
pracují a snaží se zuby nehty žít zodpovědně, bez dávek a být dobrým příkladem svým dětem... Nejtěžší rozhodnutí? Každé rozhodnutí je
svým způsobem těžké, protože ovlivní chod města i jeho vzhled na řadu let do budoucnosti.

Jak jsem již zmínil. Nechci sedět a kritizovat. Chci se učit některé věci jinak chápat, mít informace, zkusit o nich přemýšlet, přispět či ovlivnit
svým názorem jejich vývoj, případně vědět jasný důvod, proč se věci dějí tak a ne onak.

Špatně :-) Jsem aktivní sportovec – provozuji orientační běh, jezdím na koni, ale nepohrdnu ani jiným sportem. V posledních letech se věnuji
i vysokohorské turistice, mám za sebou Gerlach, Mont Blanc, Weismiess i několik dalších „ledových čtyřtisícovek”. Miluji hory a jejich
rozmary, krásu, nevyzpytatelnost... Zajímá mě i místní historie – jsem členem SPHMCH a bádání je příjemným zpestřením. Před
prázdninami jsem dopsal téměř dvousetstránkovou knihu o pomníčcích, sochách a válečných pomnících na Chrastavsku... Letos bych ji
vlastním nákladem rád vydal. Snažím se také o zajištění odborných restaurátorských zásahů na těchto objektech. Trochu kreslím, celý život
se zajímám o život severoamerických indiánů (viz loňská výstava v galerii). No a taky trochu muzicíruji s naší "kapelou" Krávy bez medu.
Těším se na zkoušky a hraní. Je to zase něco nového.
Ado toho schůze a funkce zastupitele a radního. Naštěstí moje děti už jsou dospělé, a tak už si vystačí více méně samy.

Myslím, že Chrastava má dobré zázemí. Chybí v ní však trochu život... Když jdu večer po náměstí, zeje většinou prázdnotou. Možná je to
dobou, že se lidé více zavírají doma u komunikační techniky... Určitě mi chybí jakási pomyslná bezpečnost a právě o ní se mi kamarádi a
další voliči nejvíce zmiňují. Nutnost trestání výtržníků, rušičů nočního klidu, zlodějů a sběračů kovů, opilců před "nápojkami"... To považuji za
problém města...Aby měli ti, kdo pracují, prostě klid.

Mám pár bodů a věřím, že se na nich shodne většina budoucích zastupitelů se mnou i beze mne:
o Bezpečnost, klid a jistota, že občanům majetek nikdo neukradne či je nebude obtěžovat či ohrožovat.
o Dobře rozmyšlené investice města s ohledem na kvalitní projekt, kvalitně odevzdanou práci a s ohledem na co nejnižší náklady

na budoucí údržbu a provoz.
o Vyhodnocení programu rozvoje města a zamyšlení se nad možným aktualizovaným doplněním; při rozvoji města rozhodovat tak,

aby Chrastava působila kompaktním dojmem jako urbanistický celek se svou tváří (práce pro stavební úřad!).
o Údržba městského majetku a jeho rekonstrukce za podpory dotačních titulů.
o Udržení nabídky kulturních a sportovních aktivit ve městě (udržovaná sportoviště, podpora aktivních spolků a organizací).
o Zlepšit propagaci města – atraktivní internetové stránky, zvážit další možnosti zpřístupnění hasičského muzea pro veřejnost, navázat
propagaci s okolními atrakcemi – Babylon, Kristýna, hrad Frýdlant či Grabštejn.

To se obávám, že nebude hotovo nikdy. Živly jsou nepředvídatelné. Důležité je, že se povedlo opravit nebo se opravuje nejen městský
majetek, ale i majetek Povodí Labe a Kraje. Bez toho by to jaksi postrádalo skoro smysl. Zejména nábřežní zdi bylo potřeba obnovit, a to se
celkem podařilo. Do budoucna budeme muset monitorovat stav a provádět údržbu sami nebo upozorňovat správu toků. Po zkušenostech z
roku 2010 je potřeba udržovat břehy, dělat včas prořezy dřevin, nedovolovat stavby těsně na březích toků...
Za nejdůležitější teď považuji pravidelnou údržbu toho, co jsme opravili. Průběžná údržba v důsledku stojí určitě méně než generální oprava
zanedbaného.

Proč jste se rozhodl znovu kandidovat?

Která rozhodnutí byla v minulém volebním období nejtěžší a která Vám přinesly největší radost?

Co vás motivuje k tomu, aby jste kandidoval komunálních volbách?

Máte mnoho různorodých aktivit, tak se nabízí otázka - jak pracujete s časem?

Co je Vaší prioritou, co městu nejvíce chybí?

S čím jdete do voleb, jaké máte priority?

Jsme čtyři roky po povodni. Mnoho (možná vše z majetku města) je opraveno. Je uděláno vše k ochraně majetku města a
obyvatel?

2. Ing. Karel Žemlička
(* 1962, člen ODS)
Od narození žiji v Chrastavě tj. již 52 let.
Celý život mě provázel sport. Dlouhá
léta jsem hrál v TJ Spartak fotbal. Nyní
se věnuji stolnímu tenisu, kde jsem člen
divizního mužstva a zároveň před-
sedou oddílu. Čtvrtým rokem jsem
zastupitel města a neuvolněný člen
rady města. Po ničivé povodni bylo
nutné vyřešit celkovou obnovu města.
Účast v desítkách výběrových komisí,
mnohá jednání o konečné podobě
rekonstrukce a následné kontroly
provedených prací mi přinesly nová

poznání a další zkušenosti při správě městského majetku. V
následném volebním období bych rád Vám voličům nabídl svou
aktivitu a zkušenosti při realizaci projektů zlepšujících kvalitu života
v našem městě. Mým mottem je: „Jsem odsud a záleží mi na tom,
aby se tady žilo dobře.“

3. Ing. Barbara Vítková
(* 1972, bez politické příslušnosti)
V Chrastavě žiji od svých 15-ti let, ale
i v dětství jsem v Chrastavě velmi
často trávila čas se sestrou a mými
rodiči u mé babičky a dědy.
Pocházím z rodiny, kde funguje to
základní, a to je láska, úcta a
slušnost a obyčejné „poctivé žití“. Od
r. 1994 se snažím žít dobrý život se
svým manželem a společně v tomto
duchu vychováváme naše tři děti.
Můj profesní život se vyvíjel od
bankovního úředníka až do roku
2001, kdy jsem vstoupila do sféry
veřejné. Do roku 2006 jsem pracovala na Krajském úřadě
Libereckého kraje, tři roky jsem měla na starost koncepci rozvoje
kraje a koordinovala jsem přípravu kraje z hlediska rozvojových
priorit kraje ve vztahu k procesním a logickým možnostem
financování konkrétních rozvojových aktivit kraje (potažmo i tedy
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obcí kraje, tj. i Chrastavy) z prostředků EU i ČR dotačních titulů. Mám zkušenost i z podnikatelské sféry - šest let jsem provozovala živnost v
oblasti strategického plánování, dotační politiky a projektového řízení, managementu kvality a překladatelské činnosti (polština). V
současné době pracuji na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v sekci kontroly podpořených projektů z prostředků EU na
výzkumnou a vědeckou činnost na vysokých školách a vědeckých institutech v rámci ČR.
Vystudovala jsem Univerzitu J.E. Purkyně v Ústí n. L., obor ekonomie a management financí a dále Vysokou školu ekonomickou v Praze,
obor ekonomie a management podniku, vedlejší specializaci management kvality.
Pokud dostanu od Vás důvěru v rámci podzimních komunálních voleb 2014, bude mi ctí podílet se na rozvoji našeho města. Mohu slíbit
výrazné úsilí a kvalitní práci a uplatnění všech mých dosavadních zkušeností v oblasti zdravého a logicky promyšleného plánování a tvorby
strategie rozvoje města s vazbou na zdravou strukturu rozpočtu.

4. MUDr. Petr Hartl
(* 1972, bez politické příslušnosti)
Dobrý den, jmenuji se Petr Hartl
a je mi 42 let. V Chrastavě –
Andělské Hoře žiji od roku 2006.
Pracuji jako lékař záchranné
služby a letecké záchranné
služby. Jsem ženatý a mám dvě
malé děti. V uplynulém volebním
období jsem byl členem
zastupitelstva a předsedou Byto-
vé a sociální komise. Není mi lho-
stejný stav našeho města a rád
bych se podílel na jeho dalším
zlepšení.

Byl bych velmi rád, kdyby se nám podařilo zlepšit situaci
bezpečnosti občanů a zlepšit bezpečnost chodců v mnoha rizi-
kových místech na komunikacích Chrastavy. Aktivně bych
rád nadále podporoval spolky a osadní výbory zřízené městem.
Mezi mé koníčky patří především rodina, zahrada, sport, pej-
sek.

5.  Petr Zahradník
(* 1962, člen ODS)
Je mi 52 let.V Chrastavě žiji 26 let. Jsem
ženatý 26 let, mám dvě dnes již dospělé
dcery. Pracuji 21 let ve firmě Vzducho-
technik (bývalá LVZ). Z výše uvedeného
vyplývá, že jsem svým zaměřením kon-
zervativní člověk. Mám rád když práce,
jakákoli, má smysl a řád.
Po celý svůj dosavadní život se zabývám
sportem. A to jako aktivní sportovec. Hraji
výkonnostně stolní tenis, třetím rokem
nejvyšší krajskou soutěž divizi. Aktivně
se věnuji trénování mládeže v našem
oddíle. Také působím jako funkcionář v
okresních a krajských orgánech
tělovýchovy. Dále jsem ještě ligový rozhodčí stolního tenisu.
Proto je pro mě prioritou v příštím volebním období možnost
kvalitního volnočasového vyžití obyvatel Chrastavy, zejména mlá-
deže.

6. Ing. Lambert Medřický
(* 1961, bez politické příslušnosti)
Jsem místní patriot, fascinuje mě
historie našeho kraje. O současné
dění ve veřejné správě se aktivně
zajímám celý svůj dospělý život.
Profesní kariera: od 15 do 25 let
jsem pracoval nad rámec studia jako
zedník, 7 let jsem rád vykonával
práci správce a plavčíka na místním
koupališti. Od ukončení studia
energetiky na ČVUT v Praze v roce
1986 pracuji jako elektrikář,
energetik, stavební fyzik a správce
technických majetků. Od roku 1990
jako živnostník.
V letech 2006 až 2011 jsem si doplnil vzdělání studiem provozní
ekonomie a jazyků na Vysoké škole Auto Škoda v Mladé
Boleslavi.
Jsem v prvé řadě hospodář a tohoto „nadání“ hodlám využít i při
práci pro rozvoj a trvalou udržitelnost města.

7. Petr Mácha
8. Zuzana Hodaňová
9. Tomáš Kalva

10. Mgr. Petr Medřický
11. Josef Hazi
12. Jiří Kollmann

3. Jaroslav Doležal
14. Roman Dymeš
15. Ing. Martin Sehnoutka

16. Štěpánka Nýdrlová
17. Stanislav Wolf
18. Josef Zitko
19. Stanislav Peřina

(* 1974, bez politické příslušnosti)

(* 1962, člen ODS)

(* 1989, bez politické příslušnosti)

(* 1965, člen ODS)

(* 1977, člen ODS)

(* 1957, bez politické příslušnosti)

(* 1960, bez politické příslušnosti)

(* 1971, bez politické příslušnosti)

(* 1982, bez politické
příslušnosti)

(* 1974, bez politické příslušnosti)

* 1971, bez politické příslušnosti)

(* 1945, člen ODS)

(* 1938, člen ODS)

1

(

máme

Chrastavu

www.ods.cz/os.liberec/ms.chrastava
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Vážení spoluobčané a vážení čtenáři Chrastavských listů,

HnutíANO je nováčkem letošních komunálních voleb v Chrastavě. Zároveň je volební stranou, které se přisuzují značné šance zejména ve
velkých městech, kde výsledky voleb často odráží situaci na celostátní úrovni.

Většina z vás žije, pracuje nebo sportuje v Chrastavě. Chceme, aby zde žily i naše děti. Chceme pro ně lepší budoucnost. Chceme lepší
podmínky pro mladé rodiny, sociálně slabé, dlouhodobě nemocné a seniory. Proto jdeme do politiky.

Už nás nebavilo jen přihlížet a poslouchat nadávky na poměry. Nestojíme o politické funkce, ale jiné cesty než jít aktivně do komunální
politiky není. Chceme, aby o budoucnosti našeho města rozhodovali kompetentní a zkušení lidé.

Nejsme politici. My pracujeme. Volíme stále stejné lidi. Není teď konečně čas na to, aby do chrastavské politiky přišel někdo nový? Není čas
na to, aby do chrastavské politiky přišli lidé se zkušenostmi, kteří už mají něco za sebou a je za nimi vidět kus práce?

Z našeho programového prohlášení vybereme pár základních bodů, které bychom chtěli v našem městě podpořit. Nejsme zastánci
sáhodlouhých předvolebních programů, které mají za úkol voliče jen ukolébat. My se zaměřujeme na aktuální témata a dlouhodobější
řešení, která se týkají našeho města, a ty chceme řešit.

Bezpečnější Chrastava
Kvalitnější silnice a cesty
Dostupné a kvalitní bydlení pro občany (mladé rodiny s dětmi a seniory)
Čistá a stále hezká Chrastava
Úřad a zastupitelstvo pracující pro občany a podnikatele města
Vzdělání, sport, kultura a zdraví

l

Kandidáti politického hnutí ANO

Ing. Petr Rozmajzl, č.1 na chrastavské kandidátce za hnutí ANO

„Naše vůle něco změnit byla natolik silná, že stmelila lidi různých profesí z celé Chrastavy, kteří mají chuť a sílu jít dělat věci
jinak. Naším hlavním cílem je nasměrovat vývoj Chrastavy v následujících letech tak, aby Chrastava byla moderním a
zdravým městem, kde chtějí lidé pracovat, podnikat, bydlet, spokojeně žít a vychovávat své děti.“

l

l

l

l

l

NASLOUCHÁME VÁM, RADÍME SE S VÁMI A HLEDÁME NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ PRO CHRASTAVU

Starostové pro Liberecký kraj

VOLEBNÍ PROGRAM 2014 – 2018

5

Obnova a údržba komunikací

Školství

Kultura, sport a spolková činnost

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.
3. Budeme usilovat o řádnou běžnou údržbu komunikací, chodníků a o pořádek ve městě všeobecně.
4. Budeme usilovat o realizaci cyklotrasy v úseku Paradise a jejího napojení na Andělskou Horu a Bílý Kostel (propojení na Liberec a
Polskou republiku).

5. Budeme spolupracovat se školami a školskými zařízeními všech typů (školy základní, mateřské a malotřídní, školní jídelna, ZUŠ) a
budeme podporovat jejich další rozvoj.
6. Jako náš nejtěžší investiční úkol před námi stojí zajištění dotačních prostředků ze zdrojů Evropské unie na rekonstrukci 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.

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
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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.

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“).

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.

15. Budeme usilovat prostřednictvím investora SVS a. s. o realizaci kanalizace v dalších částech města a o přepojení městských objektů do
kanalizační sítě.
16. Budeme podporovat naplnění „fondu voda“ pro rodinné domky na území celého města, které z důvodu změny zákona jsou nuceny přejít
na domovní čističky odpadních vod (finanční podpora).

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.

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.

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 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 ¼ stoletou existenci velkou popularitu mezi
chrastavskými občany.

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 zpřísnění regulace.

Bezpečnost (police a hasiči)

Veřejná doprava

Životní prostředí

Péče o městské objekty, podpora bydlení

Rozvoj spolupráce uvnitř i vně města

Otevřenost města a informovanost občanů

Deklarativní stanoviska

Vážení spoluobčané,
jsem kandidátem za politické hnutí Starostové pro Liberecký kraj v komunálních volbách pro nastá-
vající volební období.
V uplynulých letech Chrastava prošla řadou pozitivních změn, vyžadujících značné úsilí, zejména
v období po povodních v roce 2010. Odvažuji se říci, že jsme s kolegy zastupiteli splnili již řadu úkolů,
které jsme si ve svém volebním programu stanovili.
Téměř 30 let pracuji jako pedagog na chrastavské základní škole, z toho 10 let jsem jejím ředitelem.
Jako zastupitel se samozřejmě zajímám o všechny oblasti rozvoje města, ale je pochopitelné, že
z důvodu mé profese je mou prioritou oblast výchovy a vzdělávání. V tomto směru jsme již dokázali
mnohé zlepšit (nová školní jídelna, rekonstrukce a opravy budov MŠ, rekonstrukce budovy ZŠ
na náměstí, nové multifunkční hřiště atd.). Dokázalo se toho hodně, ale přesto mám ještě jeden velký
cíl a sen, kterým je rekonstrukce a přístavba budovy základní školy ve Školní ulici a její přeměna
v moderní školní areál splňující nejnáročnější požadavky na vzdělávání našich dětí.
Pokud budu mít možnost i nadále pracovat v Zastupitelstvu města Chrastava, věřím, že se nám
podaří zrealizovat nově vytyčené úkoly tak, aby byla Chrastava městem, ve kterém je příjemné žít
a bydlet.                                                                                                               Mgr. Aleš Trpišovský
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Vážení občané Chrastavy, vážení čtenáři Chrastavských listů,
dovolte nám, abychom Vám představili jmenovitě kandidáty (včetně náhradníků) politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj do
komunálních voleb, které se budou konat v pátek 10. a v sobotu 11. října letošního roku. Podrobnější informace o jednotlivých kandidátech
včetně videovizitek jsou na našich webových stránkách http://canovm.sweb.cz/

01. Ing. Michael Canov – starosta města
02. Mgr. Bc. Aleš Trpišovský – ředitel základní školy
03. Zita Václavíková – místostarostka města
04. Mgr. Kateřina Rožcová – ředitelka základní a mateřské školy
05. ThMgr. Šimon Dvořák – statutární zástupce Sboru Jednoty bratrské
06. Ing. Pavel Štekl – informatik
07. Miloslava Šírová – ředitelka školní jídelny
08. Ing. Miroslav Balcar – OSVČ
09. Kopecká Petra – technicko-hospodářský pracovník, vedoucí turistického oddílu
10. Bc. Robert Šipula – státní zaměstnanec
11. Michal Junek – dispečer
12. Petr Tlach – starosta SDH, bezpečnostní technik
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 – důchodce a živnostník
N2  František Vokoun – podnikatel v důchodu
N3 Vladimír Vondráček – podnikatel
N4  Karin Cinibulková – tlumočnice a odborná

pracovnice v důchodu

V Chrastavě dne 28. 7. 2014

Michael Canov, Aleš Trpišovský a Zita Václavíková

Starostové pro Liberecký kraj a komunální volby 2014

Osobní prohlá�ení lídra Starostù pro Liberecký kraj
Minulé volební období bylo pro Starosty pro Liberecký kraj, coby vítěznou stranu s osmi mandáty,
mimořádně obtížné, ale zároveň zajímavé, neboť úkol, který před námi stál, byl obrovský. Dát město
dohromady po ničivých povodních roku 2010. Snad se nám podařilo ve spolupráci se zastupiteli i z
jiných stran splnit vše, co jsme splnit měli a vlastně museli. Ani v současné době ještě není vše hotové,
je nutné dokončit krajské akce. Kromě toho se nám podařilo realizovat i řadu mimopovodňových akcí.
Z nich jsem měl radost zejména z realizace multifunkčního hřiště. Avšak co bylo, to bylo, je třeba se
stále dívat vpřed. Je pro mě velkou ctí, že mě opětovně Starostové pro Liberecký kraj nominovali do
volebního klání jako kandidáta na starostu města. Mám nadále obrovskou chuť do práce a zájem
účastnit se na řízení města i v příštím volebním období. Řízení města je práce nejen zodpovědná a
náročná, ale i nesmírně vzrušující a přinášející radost. Vím však, že sám nic nezmůžu. A proto jsem
velmi rád, že spolu se mnou na kandidátce Starostové pro Liberecký kraj kandiduje řada opravdových
osobností a především schopných lidí. Pokud uspějeme, čeká nás plnění velmi náročného volebního
programu. Již nyní mohu slíbit, že my všichni, co budeme zvoleni, učiníme pro realizaci tohoto
programu maximum. Abychom však mohli pokračovat v řízení města, potřebujeme především důvěru
Vás, občanů města Chrastava, to jest zároveň voličů v našem městě. Chuť do práce pro naše město,
pro náš společný domov nám určitě nechybí. Jsem přesvědčen, že my, kandidáti na kandidátce
Starostů pro Liberecký kraj, dokážeme v případě, že dostaneme šanci podílet se na dalším rozvoji
našeho města, vloženou důvěru nezklamat.

A ještě má velká osobní prosba. Prosím všechny ty, kteří si přejí, abych nadále pokračoval v práci na pozici starosty města, aby, pokud to
bude jenom trochu možné, zakřížkovali nad kandidátkou Starostů pro Liberecký kraj jeden velký křížek. Volební matematika je totiž
neúprosná. Právě tímto jedním velkým křížkem nad kandidátkou Starostů pro Liberecký kraj získáme maximum 19 volebních hlasů pro naši
volební stranu jako celek. A jen maximum volebních hlasů nám může přinést maximum mandátů, které budou rozhodující při volbách
starosty, místostarosty a členů rady města.

V Chrastavě dne 23.07.2014 Michael Canov – lídr SLK do komunálních voleb 2014

Představení všech našich kandidátů (včetně videovizitek) je na našich webových stránkách
http://canovm.sweb.cz/.
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Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva Mìsta Chrastavy,
konané 10. � 11. 10. 2014

Èeská strana sociálnì demokratická � politická strana
Kandidáti:
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Volby do Senátu Parlamentu ÈR - 1. kolo - 10. - 11. 10. 2014
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Při zrodu Senátu byly velmi nešťastně zvoleny volební
okrsky. Doplatila na to celá oblast Chrastavska-Hrádecka,
která nebyla zařazena do okrsku Liberec, kam historicky
spadá, ale do okrsku Česká Lípa. Tento fakt způsobil sám
o sobě odtrženost Chrastaváků od voleb do Senátu,
neboť drtivou většinu kandidátů vůbec neznala a většina
kandidátů v Chrastavě snad nikdy ani nebyla.

Jsem rád, že letos je historicky prvním kandidátem do
Senátu v Chrastavě za Starosty pro Liberecký kraj pan Jiří
Vosecký, který by mohl tu odtrženost celého mikroregionu
Chrastavsko-Hrádecko od senátních voleb prolomit. Jiří je
navíc člověk, za kterého se nebojím dát ruku do ohně.
Znám se s ním jako se svým rezortním kolegou řadu let, v
řadě záležitostí byl a je i mým o něco starším vzorem. Jiří
Vosecký je ve vedení obce Okrouhlé na Českolipsku
prakticky od revoluce a od roku 1996 je i jejím starostou.
Mimo jiné je ovšem již léta aktivní i v Euroregionu Nisa,
kde hájí obce celého regionu včetně Chrastavy. A právě
Chrastavě a dalším obcím, zasaženým povodní v roce
2010, pomohl velmi výrazně, když to byl právě on, kdo
přišel z myšlenkou na zisk tolik potřebných hasičských
cisteren z Česko-Saského programu a tuto myšlenku
dotáhnul až do realizace. Město Chrastava a další obce a
města tak tolik potřebné hasičské cisterny opravdu
získaly. A takového Jiřího já celá ta dlouhá léta znám. Co
řekne, to platí. A když je problém, hledá cesty jak ho
vyřešit, nikoli jak zdůvodnit, že žádné řešení není. Jsem
přesvědčen, že Starostové pro Liberecký kraj vybrali ze
svého středu do Senátu toho správného kandidáta.

V Chrastavě dne 23. 7. 2014
Michael Canov - první místopředseda SLK

Jiøí Vosecký
kandidát Starostù do Senátu
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POSLEDNÍ
PŘÍLEŽITOST
NAVŠTÍVIT
OJEDINĚLOU
VÝSTAVU
VĚNOVANOU
ŽIVOTU
A DÍLU
MALÍŘE
JOSEFA
FÜHRICHA

Oblastní
galerie
v Liberci
do 14. září 2014

Český rozhlas Sever – s vámi a o vás

Přijďte zvolit vstřícného zaměstnavatele Libereckého kraje.

Denně pro vás chystáme aktuální zprávy z Libereckého kraje, od ranních 5. hodin se starají o mluvené
slovo moderátoři Tomáš Beneš a Honza Žíla, přinášíme vám po ránu čerstvé zprávy každých 30 minut.
Po půl osmé se můžete zapojit do naší pravidelné soutěže. V září hrajeme o dalekohledy. Po čtvrt na
devět voláme zajímavým lidem – zpěvákům, hercům, různým organizátorům nevšedních akcí ze
severu Čech. Krom toho nabízíme filmové kalendárium křestních jmen, vždy v 6:10 a v 7:25. Nalaďte si
zpravodajské informační rádio, které vysílá denně na frekvenci 91,3 FM, nebo 102,3 FM.
Odpolední vysílání „Pohodové odpoledne z Liberce“ má od září novinky, vysíláme nový seriál „Liberecký kraj od A do Z“, města, obce z
našeho kraje, zajímavosti a novinky, které přiblíží redaktorka Jaroslava Mannová. Začínáme vždy od 14 do 16h, celé dvě hodiny reportáže a
pozvánky z Kraje pod Ještědem.
Oblíbené písničky na přání moderuje Míra Tartárek a vysíláme je od 12 do 13h, také od 17 do 18 hodin. Zavolejte si o vaši písničku a
pozdravte své známé po éteru.
Na slyšenou na vlnách ČRo Sever.

Firmy, které kromě zisku sledují i zájmy svých zaměstnanců a zaměstnankyň, poměří své kvality letos už popáté. Chcete spolurozhodnout o
vítězi nebo prostě jen načerpat inspiraci? Přijďte na veřejnou volbu Vstřícného zaměstnavatele 2014, kde se všechny nominované
regionální firmy osobně představí. Volba proběhne 24. 9. 2014 od 13:00 v Krajské vědecké knihovně Liberec. Soutěž pořádá Centrum
Kašpar se záštitou libereckého Úřadu práce. Více na: www.centrum-kaspar.cz.
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VÝROBCE REKLAM
TISKÁRNA grafické studio
/ / /
/ / / /
/ /
/ /

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

digitální tisk polep autvelkoplo�ný
Vítkovská 468 - CHRASTAVA

tel.: 603 260 778 www.recodesign.cz

v�e od vizitky po bilboard...

25 let

termokamera
vytýèování inā. sítí

hledání poruch na kabelech
revize hromo a elektro

energetika staveb / elektroenergetika
pronájem plo�in

tel.: 777 337 994
elektronova@volny.cz

vytýèování inā. sítí
hledání poruch na kabelech

revize hromo a elektro
energetika staveb / elektroenergetika

pronájem plo�in

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

DODÁVKY HW i SW
internet telefon poèítaèe/ /

P
N

E
U S E R

V
I
S
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i inzerce soukromé i komercní inzeráty

KRUFIL
IVETA KRULICHOVÁ

VELKOOBCHOD S MRAŽENÝM ZBOŽÍM
ovoce / zelenina / maso / ryby

pobočka CHRASTAVA
Nádražní 92
tel.:  737 248 794

Kuřecí prsa Brazil   99,50
Vepřová plec           69,50
Vepřová játra           22,50

dal�í nabídka na www.krufil.cz

Ceny bez 15% DPH

FASÁDY
REKONSTRUKCE
DOMŮ A BYTŮ
a ostatní stavební práce

607 253 539
PROVEDEME ODBORNĚ

Prodám nový – nepoužitý sud na zelí, keramický, nákup.
cena 1.380,-Kč, prodejní cena 600,-Kč.
Tel: 607 171 949, Chrastava
---------------------------------------------------------------------------
Prodám pozemek - stavební parcelu, 1300 m2,
v Chrastavě – Víska. Cena dohodou.
Tel: 607 171 949

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek–firma Dráb

oznamuje svým zákazníkům,

Stáří: 15-20 týdnů.    Cena:  149 -180,- Kč/ ks dle stáří.
Neprodáváme malé kuřice,ale téměř dospělé slepičky

pouze  našeho chovu !Prodej se uskuteční:

V neděli 14. září  a 12. října 2014
Chrastava – na náměstí u  jízdních kol – 13.00 hod.

Při prodeji slepiček–
cena dle poptávky

Případné bližší informace: Po-Pá 9.00-16.00 hod

že opět prodává slepičky snáškových plemen
Lohmann hnědý, Tetra hnědá a Dominant–černý,

modrý, žlutý, kropenatý a bílý.

výkup králičích kožek

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

I ZDE MŮŽE BÝT
VAŠE

REKLAMA
ČI INZERÁT
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