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Podìkování a bilance uplynulých let
Pomalu, ale jistě
končí čtyřleté obdo-
bí současné volené
reprezentace měs-
ta. Je na místě,
abych se pokusil,
byť jen heslovitě,
vyjmenovat to pod-
statné, co se za po-
slední čtyři roky
podařilo v našem
krásném městečku
zrealizovat.
V první řadě však

chci zdůraznit, že úspěchy ale i neúspěchy
města nebyly a nejsou zásluhou jedné
jediné osoby stojící v čele města, ale i jeho
zástupce, celé rady města a především
celého zastupitelstva města.Jistě ne
všechno se zrodilo ve 100% souhlasu, o
některých záležitostech se vedly vášnivé
debaty i spory, ale myslím si, že se po celé
čtyřleté období jednalo kultivovaně a všem
zastupitelům šlo o rozvoj našeho společ-
ného domova, našeho města.
A proto budu v tomto článku v první řadě
především děkovat. Děkuji své zákonné
zástupkyni paní místostarostce Zitě
Václavíkové (Starostové pro Liberecký
kraj), děkuji radním Karlu Žemličkovi, Ivanu
Vydrovi (oba Občanská demokratická
strana) a Šimonu Dvořákovi (Starostové pro
Liberecký kraj), děkuji členům kontrolního
výboru pod vedením Oldřicha Němce (Pro
změnu v Chrastavě), děkuji členům
finančního výboru pod vedením Aleše
Trpišovského (Starostové pro Liberecký
kraj), děkuji členům bytové komise pod
vedením Petra Hartla (Občanská demo-
kratická strana). Děkuji členům osadních
výborů pod vedením Miroslava Balcara
(Starostové pro Liberecký kraj) a Věry
Čermákové (nečlen ZM). Děkuji všem
dosud nejmenovaným členům Zastu-
pitelstva města Chrastava: Petru Rozmaj-
zlovi a Ingeborg Henzlové (oba Pro změnu v
Chrastavě), Miloslavu Pilařovi, Miroslavu
Pivoňkovi a Karlu Řehákovi (všichni Česká
strana sociálně demokratická), Pavlu

Pěchovi a Miroslavu Stahoňovi (oba
Komunistická strana Čech a Moravy) a
Kateřině Rožcové, Markétě Sochorové a
Ondřeji Koutovi (všichni Starostové pro
Liberecký kraj).
Bylo by však navýsost netaktní a především
nepravdivé při této příležitosti nepoděkovat
těm, bez nichž by jakákoli rozhodnutí
Zastupitelstva města Chrastava nenašla
naplnění, a sice výkonnému aparátu
Městského úřadu v Chrastavě pod vedením
pana tajemníka Miroslava Chvály. Cením si
na pracovnících Městského úřadu v
Chrastavě jejich profesionality a především
nasazení, kterými se snažili splnit veškerá
zadání zastupitelských orgánů našeho
města.
Závěrečné poděkování však patří těm, bez
nichž by veškerá práce neměla smysl.Asice
Vám, občanům našeho města. Děkuji všem
těm, kteří se angažovali v nejrůznějších
zájmových sdruženích a spolcích. Děkuji
všem těm, se kterými jsme přišli během těch
čtyř let do přímého kontaktu a kteří nás v
zájmu věci třeba i tvrdě kritizovali. Děkuji
všem těm, kteří jsou rádi, že v našem
městečku žijí, a kteří jsou na něj pyšní.
Děkuji všem za společně prožité čtyři
uplynulé roky.
A nyní již pokus o přehled investičních akcí,
které se realizovaly v uplynulých čtyřech
letech na katastru města Chrastava:

a) Komunikace: Alšova, Mostní, Turpišova
(včetně parkoviště), Malá Frýdlantská,
Družstevní, Malá Nádražní, Pobřežní od
„Kaprála“ k ČOV, od mostu „U Komína“
směrem k Termálním lázním, U Nisy, u
autobusového nádraží, Malá Nádražní,
Bílokostelecká, dvě pobočné ul. z
Frýdlantské (u Textilany), Sportovní, na
Barandově, odbočka k MŠ Luční, odbočka v
Dolním Vítkově, do okrajových částí Víska a
Kolonka (v Andělské Hoře), krajské
komunikace (od Kryštofova Údolí po Novou
Ves, probíhá Vítkov)
b) Mosty a lávky: secesní most, most „U

Komína“, u autobusového nádraží, Malá
Frýdlantská, pět mostů ve Vítkově (u školy,
dva u hřiště, u bývalé hospody, ve směru
Sportovní ul.), čtyři lávky zvedací (ČOV, u
„Kaprála“, u Malé Kostelní, u Führichova
domu)
c) Chodníky: Nádražní, Žitavská, část nám.
1. máje, Bílokostelecká, Turpišova
d) Vodní díla: rybník u Sportovní ul. (bývalé
koupaliště), opěrné zdi u ul. Luční,
Sportovní a u školy Vítkov, akce Povodí
Labe: obnova vodních toků (Jeřice, Lužická
Nisa, Vítkovský potok) včetně opěrných zdí.
e) Obnovy sportovišť: hřiště „u Majby“,
kuželna, akce fotbalového svazu: fotbalové
hřiště (s finančním podílem města)
f) Ostatní: Nové povodňové domky,
rekonstrukce MŠ budova Nádražní,
bezdrátový rozhlas a nové veřejné
osvětlení, obnova inženýrských sítí:
elektřina (ČEZ), plyn (RWE), kanalizace
(SVS), telekomunikační kabely a sítě (O2 a
další správci)

a) Komunikace: nová komunikace SO 105
(na Vysokou a do průmyslové zóny), rekon-
strukce komunikací Bezručova, Pobřežní (u

1) Popovodňové rekonstrukce:

2) Další investiční akce:
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DOKONČENÍ Z TITULNÍ STRANY

PČR), Spojovací, Víta Nejedlého, Mlýnská,
Školní, k Charitě, přes Nisu na Barandově),
odbočka z Liberecké, odbočka z
Frýdlantské (část „u Křapky“), dvě místní
komunikace u návsi v Andělské Hoře a dvě
na Střeleckém Vrchu (u „starých paneláků“),
krajská nová komunikace 2. etapa (a
započatá 3. etapa) přeložky II/592,
b) Chodníky a další: parkoviště na
Střeleckém Vrchu (mezi 714 a 715),
chodníky (Střelecký Vrch, Frýdlantská,
Loudátova), Eichstättské schody
c) Školství: Rekonstrukce MŠ budova v
Revoluční ul.
d) Nová sportoviště (hřiště): multifunkční (u
sportovní haly), beach (na koupališti),
workoutové a dětské (v parku u Vítkovské
ul.),
e) Ostatní: Restaurace morového sloupu,
obnova rybníčku v Andělské Hoře, výstavba
vyhlídky ve Vítkově na Výhledech (před
dokončením), demolice tzv. Kulturáku a
Seppu, nové veřejné osvětlení (ul.

Ještědská, Hřbitovní), nový park u
hasičského muzea, zateplení a nová okna
městských objektů (ul. Turpišova)

Ale nejen investičními akcemi živ je člověk a
proto si zde dovoluji uvést i to, jak se v
Chrastavě v uplynulých čtyřech letech
snaž i lo město (prostřednictvím své
organizační složky Společenský klub)
rozvíjet kulturu. Kromě tradičních akcí typu
Chrastavských slavností bylo digitalizováno
kino a v důsledku toho prudce stoupl počet
promítání, v kině přibyl též počet vystoupení
populárních umělců, na koupališti byl
zaveden festival Beat the Flag a akce
Loučení s létem, město převzalo organizaci
Svatovavřinecké pouti, město zavedlo i
příměstský tábor.

Město intenzivně podporovalo i sport.
Kromě samotné výstavby nových hřišť
uvedených výše, město poskytovalo v
rekordní výši grant a poskytovalo i další
dotace a dary pro sportovce mimo tento
grant (především pro TJ Spartak a všechny

jeho oddíly, zejména pak pro oddíl kopané).

Město nadále zvyšovalo svoji otevřenost
vůči veřejnosti. Jako jedno z prvních měst v
České republice začalo zveřejňovat své
smlouvy v registru smluv, jako jedno z mála
měst udrželo na internetu aktivní městské
forum (které velmi napomáhá v téměř on-
line komunikaci mezi radnicí a veřejností),
přístupnost videozáznamů zastupitelstev
spolu s veškerými podklady (včetně příloh)
na internetu (včetně jmenovitého hlasování)
jsou samozřejmostí.

Dalo by se psát dále o dalších oblastech
dění v Chrastavě. Ale spoustu si toho čtenář
může najít i sám na webových stránkách
města . Takže na
úplný závěr ještě jednou všem děkuji. Byla
to náročná, ale moc pěkná čtyři léta.

Ing. Michael Canov,
starosta  města Chrastava

(Starostové pro Liberecký kraj)
V Chrastavě dne   19. 9. 2014

http://www.chrastava.cz/

HLASOVACÍ LÍSTEK JE VYTIŠTĚN OBOUSTRANNĚ!!

Jsou tři možnosti úpravy hlasovacího lístku a způsobu hlasování:
Hlasovací lístek obsahuje celkem 6 volebních stran

1. označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům
této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva (19 členů).
nebo
2. označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasujete, a to z kterékoli volební strany, nejvýše
však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva je voleno (19 členů)
nebo
3. kombinovat oba dva předchozí způsoby, a to tak, že lze označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečcích před jménem
dalšího kandidáta, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán
hlas jednotlivě označeným kandidátům a z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika
kandidátům, kolik jich zbývá do počtu členů zastupitelstva (19 členů).

Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta, hlasovací lístek nevloží do úřední obálky (ta
bude voliči předána při příchodu do volební místnosti), hlasovací lístek přetrhne nebo vloží do úřední obálky několik hlasovacích lístků
do téhož zastupitelstva, je jeho hlas neplatný.

KOMUNÁLNÍ VOLBY � 10. - 11. øíjna 2014
Informace o zpùsobu hlasování pøi volbách do zastupitelstva mìsta Chrastava

Volby do zastupitestva obce a do Senátu - informace o termínu, volební místnosti
Volby se uskuteční:

Místem konání voleb

10. 10. 2014  - 14.00 - 22.00 hod.
11. 10. 2014  -   8.00 - 14.00 hod.

pro voliče bydlící v ulicích:
Bílokostelecká, Cihlářská, Liberecká, Luční, Malá Kostelní, Muzejní, Nádražní, Pobřežní,  Polní, Revoluční, Sedmidomská, Soudní,
Turpišova, Větrná, Žitavská

pro voliče bydlící v ulicích:
Alšova, Bezručova, Družstevní, Frýdlantská, Hřbitovní, Kostelní, Loudátova, Mlýnská, Mostní, nám. 1. Máje, Richtrův Vrch, Spojovací,
Sportovní, Školní, Vysoká, Víska, Vítkovská, Víta Nejedlého, Novoveská, Města Lwówek Śląski

pro voliče bydlící v ulicích (v k. ú.):
Andělohorská, Barandov, Andělská Hora, Lipová, Ještědská, Na Hůrce, Nový Domov, Tovární, U Nisy

v okrsku č. 1 -

v okrsku č. 2

v okrsku č. 3 -

je zasedací místnost MěÚ, nám. 1. máje 1, Chrastava

- je budova CVA, Turpišova 407, Chrastava,

je budova Mateřské školy, Nádražní 370, Chrastava,
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v okrsku č. 4 -

v okrsku č. 5 -

je budova bývalého M-klubu, Střelecký Vrch 709, Chrastava,

je budova ZŠ a MŠ Horní Vítkov 69, Chrastava,

pro voliče bydlící v ulicích: Střelecký Vrch, Textilanská

pro voliče bydlící v k. ú.: Dolní Vítkov, Horní Vítkov

Každému voliči budou dodány tři dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti.

V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční v pátek dne 17. října 2014 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu dne 18. října 2014
od 8:00 do 14:00 hodin. Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.

VEÈER SE STAROSTOU
Vážení spoluobčané,

dovoluji si Vás pozvat na sto dvacátý první „Večer se starostou“ na téma

.

Setkání se koná ve středu dne v kanceláři starosty na
radnici, kdy si všichni zájemci v uvedeném časovém rozpětí budou moci prohlédnout tři unikátní pamětní
knihy (první od roku 1938), dvě kroniky (od roku 1989) a řadu alb s dávno zapomenutými fotografiemi.

Odborným garantem večera je kronikářka města paní Libuše Junková.

Těším se na Vaši účast.
Ing. Michael Canov, starosta

"PAMĚTNÍ KNIHY, KRONIKY A FOTOGRAFIE"
8. října 2014 v čase od 15:00 do 18:00 hodin

VZOR!!                                                      1. strana VZOR!!                                                      2. strana
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Workoutové høi�tì v Chrastavì

Novoveská ulice bude rekonstruována

Hejtman slavnostnì otevøel
chrastavskou jednièku

Vznikne v Andìlské Hoøe
autobusová zastávka?

Především zásluhou iniciativy mladých mužů Jakuba Čeřovského, Daniela
Ištoka, Radka Magdolena a dalších vzniklo v Chrastavě v parku mezi
kostelem svatého Vavřince a Vítkovskou ulicí workoutové hřiště. Jejich
iniciativu podpořenou listinou s podpisy 60ti dalších podporovatelů město
vyslyšelo a v přímé spolupráci s nimi nákladem 120 tisíc Kč hřiště vybudovalo.
Tak ať se dobře cvičí.

V Chrastavě dne 9. 9. 2014 Ing. Michael Canov, starosta

o okénko starosty mesta Chrastavy

Těžké, přetěžké zkoušce byla s přestávkami po několik let vystavena ulice
Novoveská. Sloužila totiž jako bypass neboli objížďka při cestě z Chrastavy do Nové Vsi.A to na
chudáka ulici Novoveskou ještě každý láteřil, neboť čekací doba na semaforech byla 7 minut.
Alespoň počátek Nové Vsi je již natolik hotový, že potřeba bypassu z dlouhodobé perspektivy
pominula, a tak se i ulice Novoveská za ta léta, co byla vystavena nadměrné zátěži, dočká
zasloužené rekonstrukce.
Rekonstrukce bude probíhat v období 22. září až 31. října 2014, bude se jednat o celoplošnou
rekonstrukci (pokládku obrusné vrstvy) a z tohoto důvodu dojde i k plné uzavírce ulice
Novoveská. Rezidentům bude přístup pochopitelně zabezpečen.

V Chrastavě dne 15. 9. 2014 Ing. Michael Canov, starosta

Čtyři roky po povodni slavnostně otevřel v pondělí dne 25. 8. 2014
hejtman Libereckého kraje Martin Půta opravenou komunikaci
II/592 v rámci akce Chrastava I. Akce Chrastava I zahrnuje
kompletně průtah městem od Nové Vsi po Kryštofovo Údolí (s
výjimkouAndělohorské ul. aAndělské Hory po železniční přejezd) +
Kryštofovo Údolí. Náklady akce činily 174 mil. Kč.

Usilujeme o to, aby příští rok přibyla realizace i akce Chrastava II. V
Chrastavě se jedná o již výše zmíněný úsekAndělohorská ul. a část
Andělské Hory, hlavní část chrastavské dvojky však představuje
průtah Novou Vsí, kde již rekonstrukce běží v plném proudu.

Pro úplnost uvádíme, že v případě realizace dvojky bude město
Chrastava na své náklady realizovat chodník v úseku od klenutého
mostu po odbočku pro pěší, aby se zvýšila bezpečnost
Andělohoranů především při cestě na autobus.

V Chrastavě dne 27. 8. 2014 Ing. Michael Canov, starosta

V Andělské Hoře neexistuje a v historii nikdy neexistovala
autobusová zastávka. Že je to nesmysl, že je zastávka Andělská
Hora zanesená v jízdních řádech? No, v jízdních řádech sice je, ale
zastávka Andělská Hora (před mostem přes Lužickou Nisu) v
Andělské Hoře není (není na katastruAndělské Hory). Již tento fakt
sám o sobě dokládá potřebnost zřízení zastávky přímo v Andělské
Hoře.
V současné době probíhají jednání ohledně zajíždění autobusů
přímo do srdce Andělské Hory na náves. Jednání se vyvíjejí velmi
nadějně, pracovníci koordinátora veřejné dopravy Libereckého
kraje ředitel Jiří Hruboň a dopravní specialista Jan. Roženský byli v
pondělí 26. srpna 2014 přímo na místě. Přestože není situace z
hlediska organizace dopravy nijak jednoduchá (na náves nemůže
jezdit klasický autobus, ale autobus malý, který zase nemá
potřebné využití na lince do Liberce), jsou pánové názoru, že z jejich
strany je situace řešitelná a od 1. září 2015 mohou být zavedeny v
pracovní dny (resp. ve dnech školního vyučování) čtyři spoje
denně.
Ze strany města je nutností do té doby zřídit oficiální zastávku, což
je město bezpochyby schopno do dané doby zvládnout. Trasa
malých autobusů dle našich představ povede na návsi dokola (či
spíše do trojúhelníku) kolem rybníčku se zastávkou v horní
horizontální části (která se do té doby též vyasfaltuje).

Takže, jestli vše dopadne dle plánu, pojede již za rok 1. září 2015 z
andělohorské návsi se školáky a dalšími cestujícími historicky první
autobus.

Pro úplnost dodávám, že dosavadní zastávka nazývaná Andělská
Hora se pochopitelně rušit nebude.

V Chrastavě dne 28. 8. 2014 Ing. Michael Canov, starosta

Nalaďte si „Pohodové odpo-
ledne z Liberce“
To je dvouhodinový blok reportáží,
pozvánek, zajímavostí a aktualit z
Libereckého kraje. Chcete vědět, co je

u nás nového? Nevíte, kam na výlet? Poslechněte si regionální
vysílání Českého rozhlasu Sever. Vysíláme denně a z kraje pod
Ještědem každý všední den od 14. do 16. hodin blok
„Pohodové odpoledne z Liberce“ s Ivetou Kalátovou.
Nabídneme tipy do divadel, kin, na různé venkovní akce apod.
Po půl třetí vysíláme nový seriál o obcích a městech
Libereckého kraje, vašimi průvodci budou Jaroslava
Mannovou a Tomáš Beneš. Nalaďte si moderní zpravodajské
rádio, které vysílá na Chrastavsku na 91,3 FM.
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Rada města na své schůzi projednala a usnesla se mimo jiné takto:
- odložila z důvodu nepředložení bezdlužnosti zájemců
1. pronájem části pozemku par.č. 366/1 o výměře cca 124 m2 - zahrada, v k. ú. Chrastava I
2. pronájem části pozemku par.č. 69 o výměře cca 30 m2 - zahrada, v k. ú. Chrastava II a části pozemku par.č. 156/2 o výměře cca 20 m2
- ostatní plocha, v k.ú. Dolní Chrastava
- s c h v á l i l a
návrh dodatku č. 3 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“
- s c h v á l i l a
„Smlouvu o péči o nalezená zvířata, o úhradě za tuto péči a o neodvolatelném svěření nalezeného zvířete osobě provozující útulek“ s
útulkem pro psy Azyl pes Krásný Les z. s. se sídlem Krásný Les 284, 464 01 Frýdlant, IČO: 02391660 a pověřila starostu města jejím
podpisem
- s c h v á l i l a použití znaku města k propagaci při pořádání Severského filmového festivalu od 13.10. do 15. 10. 2014 v kině Chrastava

Ze zasedání Rady mìsta Chrastava dne 25. srpna 2014

Ze zasedání Rady mìsta Chrastava dne 15. záøí 2014

Ze zasedání Zastupitelstva mìsta Chrastava dne 1. záøí 2014

r informace z radnice z radnice

Rada města na své schůzi projednala a usnesla se mimo jiné takto:
- s c h v á l i l a
1. pronájem části pozemku par.č. 366/1 o výměře cca 124 m2 -
zahrada v k.ú. Chrastava I, panu Kučerovi, za účelem zřízení
zahrady pro rekreaci, vč. návrhu smlouvy o nájmu pozemku čj.
N/29/2014 a pověřila starostu jejím podpisem
2. pronájem části pozemku par.č. 69 o výměře cca 30 m2 -
zahrada, v k.ú. Chrastava II a části pozemku par.č. 156/2 o výměře
cca 20 m2 - ostatní plocha, v k.ú. Dolní Chrastava paní Danuši
Doupovcové, za účelem zřízení zahrady pro rekreaci, vč. návrhu
smlouvy o nájmu pozemku čj. N/30/2014 a pověřila starostu jejím
podpisem
- s c h v á l i l a
v návaznosti na své usnesení 2014/04/II ze dne 10. 3. 2014 návrh
smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě,
čj. VB/21/2014, ve prospěch pozemku par.č. 800 v k.ú. Andělská
Hora u Chrastavy, která je ve vlastnictví manželů Lukáše a Heleny
Svobodových, jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a
provozování stavby „vodovodní přípojky“ za cenu ve výši 875,- Kč s
náklady spojené se zřízením věcného břemene a pověřila starostu
jejím podpisem
- v z a l a n a v ě d o m í
zápis č. 2014/7 z jednání bytové a sociální komise ze dne 1. 9. 2014
- r o z h o d l a
o uzavření dohody o ukončení nájmu paní Ladislavě Grundzové
- r o z h o d l a
o uzavření dohody o ukončení nájmu panu Stanislavu Hledíkovi
- r o z h o d l a
o uzavření smlouvy o nájmu bytu paní Ladislavě Grundzové
- r o z h o d l a

o uzavření smlouvy o nájmu bytu manželům Blance a Ondřeji
Veselým
- r o z h o d l a
o uzavření smlouvy o nájmu bytu manželům Romaně a Janu
Voříškovým
- r o z h o d l a o uzavření smlouvy o nájmu bytu paní Ivetě Sukové
- r o z h o d l a
o uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS panu Vladimíru Kašparovi
- r o z h o d l a
o uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS panu Stanislavu Hledíkovi
- r o z h o d l a
o uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě paní Janě Horáčkové
- s c h v á l i l a
odpis drobného dlouhodobého hmotného majetku (DDHM) a
majetku vedeného v operativní evidenci dle přílohy
- s c h v á l i l a
základě ustanovení § 18, odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o
živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů nařízení
města Chrastavy č. 1/2014 „Tržní řád - Změna č.1“ Tržního řádu č.
1/2012 pověřila starostu a místostarostku jeho podpisem.
- s c h v á l i l a
provozní řád Tržiště u autobusového nádraží na p.p.č. 293/1 v k.ú.
Chrastava I
- 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
závaznou objednávku služby SMS InfoKanál firmy KONZULTA
Brno, a. s.

Zastupitelstvo města na svém zasedání projednalo a usneslo se
mimo jiné takto:
- s c h v á l i l o
členy komise pro otevírání obálek při prodeji částí podílu města
Chrastava v MBD Chrastava: Mgr. Bc. Aleš Trpišovský, Ing.
Markéta Sochorová, Petr Rozmajzl
- s c h v á l i l o
převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu
Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 1 v domě
čp. 57, Frýdlantská ul., obec Chrastava, za minimální cenu
339.046,- Kč v souladu s podmínkami pro prodej částí podílu města
Chrastavy v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně

souvisejících práv a povinností k volným bytům bez nájemního
vztahu
t a k t o:
nejvyšší nabídce Jakuba Bednáře, za cenu 405.000,- Kč vč. návrhu
smlouvy o převodu části členského podílu vč. práv a povinností v
MBDCH Chrastava čj. K/03/2014
- s c h v á l i l o
převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu
Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 1 v domě
čp. 142, náměstí 1. máje, obec Chrastava, za minimální cenu
294.776,-Kč v souladu Podmínkami pro prodej částí podílu města
Chrastavy v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně
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Oprava meteostanice v Soudní ulici

souvisejících práv a povinností k volným bytům bez nájemního
vztahu
t a k t o:
nejvyšší nabídce Vojtěcha Škarýda, za cenu 380.011- Kč vč.návrhu
smlouvy o převodu části členského podílu vč. práv a povinností v
MBDCH Chrastava čj.K/04/2014
- s c h v á l i l o
převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu
Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 14 v
domě čp. 203, Andělohorská ul., obec Chrastava, za minimální
cenu 244.365,- Kč v souladu Podmínkami pro prodej částí podílu
města Chrastavy v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně
souvisejících práv a povinností k volným bytům bez nájemního
vztahu
t a k t o:
nejvyšší nabídce manželů Jiřího a Jiřiny Svobodových za cenu
303.000- Kč vč. návrhu smlouvy o převodu části členského podílu
vč. práv a povinností v MBDCH Chrastava čj. K/05/2014
- s c h v á l i l o
převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu
Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 16 v
domě čp. 205, Andělohorská ul., obec Chrastava, za minimální
cenu 443.135,- Kč v souladu Podmínkami pro prodej částí podílu
města Chrastavy v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně
souvisejících práv a povinností k volným bytům bez nájemního
vztahu
t a k t o:
nejvyšší nabídce Michala Hrušky, za cenu 445.000,- Kč vč. návrhu
smlouvy o převodu části členského podílu vč. práv a povinností v
MBDCH Chrastava čj. K/07/2014 a pověřilo starostu jejím
podpisem
- s c h v á l i l o
v návaznosti na své usnesení 2013/07/VI odst. 2 ze dne 16.
prosince 2013 a na základě skutečného zaměření stavby „SO 105“,
nabytí (bezúplatný převod) dle geometrického plánu č. 863-
366/2013 pozemku par.č. 24/5 o výměře 39 m2 - ostatní plocha, v k.
ú. Chrastava I, z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových do vlastnictví města, vč. návrhu smlouvy o
bezúplatném převodu nemovité věci č. 2255/ULB/2014, č.
RU/19/2014 a pověřilo starostu jejím podpisem
- s c h v á l i l o
1. bezúplatný převod (nabytí) pozemku par. č. 1207 o výměře 10
196 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, a části pozemku
par.č. 1019/1 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v k.
ú. Horní Vítkov, pro veřejně prospěšnou stavbu za účelem zřízení

multifunkčního turistického koridoru „Nová Hřebenovka“ Horní
Vítkov, obec Chrastava, z vlastnictví ČR – Státní pozemkový úřad
do vlastnictví města
2. bezúplatný převod (nabytí) části pozemku par.č. 1197/1 (výměra
bude upřesněna geometrickým plánem) v k. ú. Horní Vítkov, pro
veřejně prospěšnou stavbu za účelem zřízení multifunkčního
turistického koridoru „Nová Hřebenovka“ Horní Vítkov, obec
Chrastava, z vlastnictví ČR – Státní pozemkový úřad do vlastnictví
města
- s c h v á l i l o
1. záměr prodat pozemek par. č. 602/1 o výměře 282 m2 – ostatní
plocha, v k. ú. Dolní Chrastava za účelem zázemí k domu
2. záměr prodat část pozemku par. č. 381/2 o výměře cca 80 m2 –
ostatní plocha, v k. ú. Dolní
Chrastava za účelem vybudování ČOV do stávajícího septiku
- s c h v á l i l o
návrh 3. změny rozpočtu a investičního plánu na r. 2014
- v z a l o n a v ě d o m í
Výroční zprávu Mikroregionu Hrádecko–Chrastavsko za rok 2013
s c h v á l e n o u n a č l e n s k é s c h ů z i M i k r o r e g i o n u
Hrádecko–Chrastavsko dne 24. 6. 2014
- s c h v á l i l o
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014, kterou se zrušuje obecně
závazná vyhláška města Chrastavy č. 2/2006, o podrobnostech
stejnokroje strážníků městské policie a jeho nošení
- s c h v á l i l o
obecně závaznou vyhlášku č. 2/2014, k zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku na
veřejných prostranstvích, kterou se stanovuje kratší doba nočního
klidu, výjimečné případy, ve kterých lze rozhodnutím vymezit dobu
nočního klidu dobou kratší a vymezuje činnosti, které by mohly
narušit veřejný pořádek v obci, včetně omezení těchto činností
- z r u š i l o
na základě návrhu Mgr. Karla Řeháka pracovní komisi ve složení:
Mgr. Karel Řehák, Miloslav Pilař, Ivan Vydra, Mgr. Jakub Dvořák,
která byla zřízena usnesením ZM č. 2011/02/XIV ze dne 7. 2. 2011
a zabývala se problematikou vody ve Vítkově
- s c h v á l i l o
osobnost města Chrastavy pro rok 2014. Vyhlášení proběhne na
slavnostním večeru spolu se sportovcem Chrastavy v pátek 3. října
2014
- s c h v á l i l o
záměr zřízení služby informačního kanálu SMS pro potřeby města
Chrastavy a pověřilo informatika městského úřadu ve spolupráci s
radou města zajištěním realizace této služby

Při kontrole stavu meteostanice v Soudní ulici (vedle
centra volnočasových aktivit) byl zjištěn havarijní stav
spodní části stanice, kdy vlivem vlhkosti došlo k degradaci
betonového osmibokého stupně a hrozilo bezprostřední
riziko pádu tělesa stanice.
Stav a návrh opravy stanice byl konzultován s odborným
restaurátorem a po konzultaci bylo rozhodnuto o nutnosti
kompletní výměny spodního stupně, na kterém spočívala
váha celé stanice (cca 700 kg). Záběr z této fáze opravy
můžete vidět na fotografiích vpravo.
Po zpětném uložení sloupku na nově vyrobený stupeň
byla památka kompletně očištěna od starých nečistot a
odborně ošetřena hydrofobním nátěrem. Současně bude
na povrch aplikován tzv. antigrafitti nátěr proti případnému
poškození vandaly.
Ještě před zimou bude stanice osazena novými
prosklenými dvířky a větracími mřížkami.
V příštím roce bude osazena měřícími přístroji v původním
rozsahu + bude doplněna o hodiny, ty se v meteostanici
dříve nacházely. Současně bude instalováno i vnitřní
osvětlení, které bylo v minulosti také v provozu.

Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM
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Prodej volných bytù za sníāenou cenu od 1. 7. 2014

Informaèní kanál SMS byl zøízen

Nové lavièky na území mìsta Chrastavy

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.

Na základě požadavků občanů jsme nechali
po městě rozmístit nové lavičky k sezení,
konkrétně jde o tyto lokality: ulice Nádražní,
Hřbitovní, Polní, Turpišova, Bezručova, Nový
Domov a tzv. „betonka“ na sídlišti Střelecký
Vrch (mapka se zákresem umístění nových
laviček je zveřejněna vlevo) . Celkem jde o 10
laviček, které by měly lidem zpříjemnit chůzi
po městě a lákat k posezení.
Lavičky budou instalovány do konce září.
Vzhledem k předchozím zkušenostem s
poškozováním dřevěných částí laviček
budou všechny nové lavičky vyrobeny z
odolného plastu, který odolá jak klimatickým
podmínkám, tak útokům vandalů. Navíc jsou
takřka bezúdržbové a tudíž město v
budoucnu ušetří na případných nákladech s
jejich opravami a údržbou.

Mgr. Jakub Dvořák a Petr Bezvoda,
odbor rozvoje, dotací a správy majetku

Zastupitelstvo města Chrastava na svém zasedání dne 1. září 2014 jednomyslně schválilo záměr
zřízení informačního kanálu SMS pro občany města. Zároveň pověřilo radu města a především
informatika města Ing. Jaroslava Smolu realizací konkrétních opatření. Tak se i stalo a v tuto chvíli je již
možné se do informačního kanálu připojit. Toto připojení je pro občany zcela zdarma. Info kanálem se
budou hlásit především krizové a mimořádné události (na celém katastru města) a dále plánované
odstávky vody a přerušení dodávek elektřiny a plynu (v konkrétní části města). Nepočítáme, že by info
kanálem šla běžná hlášení (kulturní či sportovní akce apod.). Ta zůstanou nadále součástí běžného
hlášení městského rozhlasu (které lze na žádost zasílat i e-mailem).
Město Chrastava se zapojuje do systému používající informační kanál SMS po důkladném zvážení a
vyhodnocení zkušeností z jiných měst. Rozhodli jsme se pro model, který bude občany informovat jen o tom nejdůležitějším. Nechceme na
straně jedné občany zahltit přemírou SMS zpráv a na straně druhé město zatížit přílišnými náklady. Chceme, aby SMS kanál byl vždy po
ruce, když půjde o ty nejdůležitější záležitosti.
Přihlásit se můžete zde pomocí přihlášky (webového formuláře) http://ww.infokanal.cz/cweb/reg/CHRASTAVA
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Pomocí registračního online formuláře můžete svou registraci později také upravit nebo registraci zrušit.
Přihlásit se můžete také pomocí SMS z vašeho mobilního telefonu nebo osobně vyplněním přihlášky. Podrobnosti najdete na letácích na
webu města (viz informace níže).
V Chrastavě dne 18. 9. 2014 Michael Canov, starosta
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Objíāïka pøes Andìlskou Horu � 15. záøí aā 20. listopadu 2014

Záhadné pøechody budou spojeny chodníkem

V letošním roce již potřetí (a definitivně na dlouhou dobu naposledy,
tedy alespoň dle mých informací) dochází z důvodu
popovodňových prací k úplné uzavírce na komunikaci Machnín -
Kryštofovo Údolí, a to v období 15. 9. 2014 - 20. 11. 2014.
Z tohoto důvodu bude opět vedena objízdná trasa na katastru
našeho města hlavním sjezdem do Chrastavy, ul. Nádražní,
Andělohorskou aAndělskou Horou.
Kromě minusu této objížďky (zvýšená doprava), za který se
veřejnosti opětovně omlouvám, přináší objížďka i plus v podobě
přímé veřejné dopravy do Kryštofova Údolí. MHD linka 16X bude na

katastru Chrastavy zastavovat na obou zastávkách na trase, tj.
Andělohorská a Andělská Hora a dokonce bude navíc zřízena
dočasná zastávka Andělská Hora, železniční zastávka).
Více ve stanovisku dopravního úřadu na
http://www.chrastava.com/starosta/ku.pdf
Výlukový jízdní řád je na adrese http://www.dpmlj.cz/files/c-x16-
2014-09-15-2015-12-31.pdf (zde není ještě zavedena zastávka A.
H. železniční zastávka, kterou nařídil dopravní úřad).

Chrastava 9. 9. 2014 Michael Canov, starosta

Pokud se někdo podivil nad nově se objevivším přechodem na krajské
komunikaci v Andělohorské ulici a místem pro přecházení (snížený červeně
označený vstup z chodníku bez namalovaných přechodových čar) v ulici
Nádražní („U Majby“) vedoucími na druhé straně do trávníků, nedivíme se a
omlouváme se. Naše chyba. Nedali jsme totiž na veřejnost tu podstatnou
informaci, že v příštím roce hodláme propojit přechod s místem pro přecházení
novým chodníkem (v oblouku na straně „U Majby“). Tak činíme s omluvou
alespoň nyní. Omlouváme se i za časovou prodlevu, ale jde i o finanční
zajištění.

V Chrastavě dne 27. 8. 2014 Michael Canov – starosta

areál SIPRON

samoobsluha
bývalá jídelna
MAJBA

Obecně závazná vyhláška  města Chrastavy č. 1/2014
ze dne 1. září 2014, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 2/2006 o podrobnostech stejnokroje strážníků městské
policie a jeho nošení

Zastupitelstvo města Chrastava se na svém zasedání dne 1. 9. 2014, usnesením č. 2014/04/XV usneslo vydat v souladu s ustanovením
§ 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 2/2006 o podrobnostech stejnokroje strážníků městské policie a jeho nošení, ze
dne 3. dubna 2006.

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

Čl. 1
Zrušovací ustanovení

Čl. 2
Účinnost

Obecně závazná vyhláška  města Chrastavy č. 2/2014
ze dne 1. září 2014, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se stanovuje kratší doba
nočního klidu, výjimečné případy, ve kterých lze rozhodnutím vymezit dobu nočního klidu dobou kratší a vymezují činnosti, které by mohly
narušit veřejný pořádek v obci, včetně omezení těchto činností.

Zastupitelstvo města Chrastava se na svém zasedání dne 1.9.2014, usnesením č. 2014/04/XVI usneslo vydat dle ustanovení § 47 odst. 3
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
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Čl. 1
Úvodní ustanovení

Čl. 2
Stanovení kratší doby nočního klidu

Čl. 3
Výčet činností, které by mohly narušit veřejný pořádek a občanské soužití v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy,

ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku  a omezení těchto činností

Čl. 4
Závěrečná ustanovení

1. Cílem této vyhlášky je zlepšení pohody bydlení a pobytu v otevřených prostorách a na veřejných prostranstvích1) v zastavěném území2)
města Chrastava (dále jen „město“), a to prostřednictvím přiměřeného omezení některých činností, které by mohly narušit veřejný pořádek.
Dalším cílem je stanovení výjimečných případů, ve kterých lze zmírnit tvrdost zákonného stanovení jednotné doby nočního klidu.

1. Doba nočního klidu je vymezena zvláštním právním předpisem od 22:00 hodin do 6:00 hodin3).
2. Stanovují se výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu stanovena dobou kratší:
a) v noci z 30. dubna na 1. května je doba nočního klidu vymezena dobou od 02:00 hodin do 06:00 hodin,
b) v průběhu července a srpna v noci z pátku na sobotu a v noci ze soboty na neděli je doba nočního klidu vymezena dobou od 23:00

hodin do 6:00 hodin.
c) v noci ze 4. na 5. července a v noci z 5. na 6. července je doba nočního klidu vymezena dobou od 23:00 hodin do 6:00 hodin.
d) v noci z 31. prosince na 1. ledna doba nočního klidu není vymezena.
e) v době konání společenských a kulturních akcí pořádaných městem Chrastava je doba nočního klidu vymezena dobou od 02:00

hodin do 06.00 hodin.
3. Rada města může rozhodnutím4) stanovit další výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při
nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou.

1. Používání hlučných strojů a zařízení v nevhodnou denní dobu.
Každý je povinen zdržet se o nedělích a státem uznaných svátcích5) v době do 8:00 hodiny a po 12:00 hodině veškerých prací spojených s
užíváním zařízení a přístrojů způsobující hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, motorových kos, křovinořezů a pod.
2. Provozování předzahrádek pohostinských a restauračních provozoven

v zastavěné části města.
Předzahrádky pohostinských a restauračních zařízení v souvisle zastavěné části města mohou být provozovány pouze mimo dobu nočního
klidu.

1. Porušení této vyhlášky lze u fyzických osob postihovat jako přestupek6), u právnických osob a fyzických osob, které jsou podnikateli, jako
správní delikt7).
2. Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 8/2008 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, ze
dne 15. prosince 2008.
3. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů - Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště,
chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na
vlastnictví k tomuto prostoru,
2) § 58 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů,
3) § 47 odst. 3 věta první zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů „Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22.
do 6. hodiny“,
4) § 101 odst.2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů „Rada obce je schopna se usnášet, je-li přítomna
nadpoloviční většina všech jejích členů; k platnému usnesení nebo rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jejích členů.“
5) §§1 a 2 zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu ve znění
pozdějších předpisů
6) zákon č. 200/1990 Sb.,o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (§46 odst. 2)
7) zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§ 58 a násl.)

V Liberci se na závěr výstavy Josef Führich: Z Chrastavy do Vídně

sešli na konferenci největší světoví znalci Josefa Führicha z řady

evropských zemí. Vyvrcholením jejich konference byla ve středu

dne 10. září 2014 návštěva rodného domu Josefa Führicha,

přesněji řečeno domu, který byl vystavěn na místě toho rodného,

který vyhořel v necelém roce života pozdějšího umělce a v kterém

od jednoho roku žil.
Byla to nejvzácnější a suverénně nejodbornější návštěva, kterou

kdy Führichův dům zažil a všichni chrastavští jsme jen litovali, že

se tohoto dne nedožil legendární průvodce tímto domem pan

Zdeněk Šulc, pro kterého se stal Führichův dům doslova druhým

domovem.
V Chrastavě dne  18. 9.  2014
Ing. Michael Canov – starosta

Nejvìt�í evrop�tí Führichologové nav�tívili Führichùv dùm
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Tradièní sbìrové dny 11. � 12. øíjna 2014

Městský úřad Chrastava pořádá ve spolupráci s firmou AVE

SBĚROVÝ DEN
NEBEZPEČNÉHO A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

12. října 201411. října 2014
SOBOTA NEDĚLE

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

a vzduchové filtry, brzdové kapaliny

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

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

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

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

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

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

10.30 - 11.00 hod. Andělská Hora   náves
11.10 - 11.30 hod. Andělohorská    zastávka ČSAD u mostu
11.40 - 12.00 hod.      Na Hůrce          Vzduchotechnik
12.10- 12.40 hod.       Lipová              u nádob na tříděný odpad

k kultura spolecenský klub / kino / akce

Před sto lety, 2. září 1914, se narodil v Chrastavě Erwin Pohl. Ve svých téměř 99
letech dne 29. března 2013 zemřel. Mezi těmito dvěma daty proběhl pohnutý a
velmi zajímavý život člověka, který se stal v Evropě velice uznávaným umělcem
především v oblasti malování na sklo.
Erwin Pohl se vyučil rytcem skla v Kamenickém Šenově a v Jablonci nad Nisou
vystudoval sklářský design. Po odchodu do Německa pracoval celý život 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.
Na sklonku svého života si pan Erwin Pohl velice přál zavítat do svého rodného
města a rozloučit se s Chrastavou výstavou svých děl a zároveň se svým dílem
seznámit Chrastavany. Měl jsem tu čest se v roce 2011 při dojednávání této výstavy
osobně s panem Erwinem Pohlem setkat v Eichstättu. Výstava „Skleněná stopa“

Chrastavský rodák Erwin Pohl � výstava k nedoāitým 100. narozeninám
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V pondělí 1. září 2014 v 15.00 hodin začala vernisáží výstava Ilustrací
pro děti z oblíbené knížky Krysáci, které můžete znát z večerníčků.
Vernisáž zahájil ilustrátor Krysáků Ivan Mraček a režisér a spisovatel
Cyril Podolský.
Návštěvníci si mohli prohlédnout ilustrace z knih Krysáci, Krysáci jsou
zase spolu, Půďáci ze staré školy a Strašidelný herbář, který je
společnou prací I. Mračka a C. Podolského. Na závěr jsme se mohli
dozvědět o náročné a piplavé práci od začátku vzniku Krysáků, až po
konečný výsledek.
Výstava proběhla od 1. září do 28. září 2014.

Klára Sehnoutková

Výstava Krysákù v chrastavské galerii

Country festival na Farmì Vysoká a nejen westernové závody koní

se pak skutečně v roce 2012 v Chrastavě uskutečnila, ale pan Erwin Pohl se jí vzhledem k velmi zhoršenému zdravotnímu stavu již nemohl
zúčastnit.Av loňském roce se pan Erwin Pohl s tímto světem rozloučil.
Přesně 100 let po dni narození se uskutečnila 2. září 2014 výstava „Skleněná stopa“ v Bavorském Řezně (Regensburgu) na rozloučenou s
tímto umělcem a vzácným člověkem. Pana Erwina Pohla vysoce ocenili ve svých projevech pánové Alfons Magnes, Dr. Hans Heimerl a
paní Eva Mühlbauer. Výstavu doprovázel unikátní koncert skvělého umělce Heinze Gromeiera na jeho vlastní skleněné nástroje (včetně
klarinetu). Přijali jsme jménem města Chrastava pozvání na tuto výstavu a tento koncert. Chtěli jsme vzdát panu Erwinovi Pohlovi poslední
hold a zároveň jsme chtěli, aby ani současná generace a ani příští generace Chrastavanů na pana Erwina Pohla nezapomněli. Proto
poslední výstavu slavného chrastavského rodáka zachytila i kamera Tv Chrastava.

V Chrastavě dne 3 .9. 2014 Michael Canov, starosta

Město Chrastava podpořilo sponzorsky Country festival, který se konal o víkendu od 5. do 7. září 2014 na Farmě Vysoká. Součástí
programu byl i nedělní „Pohár starosty města Chrastava“ a já měl tak čest předat pohár po velmi zajímavém závodě Mini-Maxi tomu
nejlepšímu z nejlepších. Již v sobotu se konal Western Hobby, což byl závod o „Pohár hejtmana Libereckého kraje“, který při té příležitosti
též osobně Country festival navštívil.
Chrastava 8. 9. 2014 Michael Canov, starosta
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PROGRAM KINA
ŘÍJEN 2014

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

Pondělí 6. října v 18:00 hodin – PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
– ČR – pohádka – 86 minut, vstupné: 100,- 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.

Pondělí 6. října ve 20:00 hodin
– USA – fantasy – 97 minut - české titulky,

vstupné: 100 Kč
Když mají lidé svobodu volby, … vyberou si špatně.
Film Dárce byl natočen podle stejnojmenného románu Lois Lowry, kte-
rého se po celém světě prodalo více než 10 milionů výtisků. Jonase si
zahrála vycházející hvězda Brenton Thwaites. Ve filmu se představí po
boku velikánů stříbrného plátna – Jeffa Bridgese, Meryl Streep a Katie
Holmes.

Pátek 10.října v 18:00 hodin– PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
– USA – animovaný – 88 minut,

vstupné: 100 Kč
Nejoblíbenější listonoš na světě, Pošťák Pat, se chystá do kin v ani-
mované podívané, ve které nechybí humor, akce, písničky a také
světla ramp. Jeho první celovečerní film nachystal Pošťákovi Patovi
dobrodružství 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 zá-
bavu pro celou rodinu.

Pátek 10.října ve 20:00 hodin
– USA/ Velká

Británie/ Francie/ Švédsko – thiller – české titulky – 92 minuty -
mládeži nepřístupno, vstupné: 100 Kč
Když ztratíte paměť, jak poznáte, komu věřit?
Christine se každé ráno probouzí v neznámém pokoji v posteli s cizím
mužem. Nejde ovšem o pravidelné úlety na jednu noc. Ten muž je totiž
už řadu let jejím manželem. Šok z toho kdo je, kde je a kolik je jí let
zažívá každé ráno díky papírkům nalepeným všude po bytě. Tak za-
číná tísnivý a napínavý thriller v produkci Ridleyho Scotta s Nicole
Kidman, Colinem Firthem a Markem Strongem v hlavních rolích.

Pondělí 13. října v 18:00 hodin

Švédsko, 2013, studentská komedie, české titulky vhodné i pro nesly-
šící, barevné.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Pondělí 13. října ve 20:00 hodin

Švédsko, 2004, drama, 132 minut, české titulky vhodné i pro neslyšící,
barevné.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Úterý 14. října v 18:00 hodin

Dánsko, 2010, drama,historický, 90 minut, české titulky vhodné i pro
neslyšící, barevné.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Úterý 14.října ve 20:00 hodin

Finsko, 2013, romantická komedie, 117 minut, české titulky

Středa 15. října v 18:00 hodin

Dánsko, 2014, komedie, 95 minut, české titulky vhodné i pro neslyšící,
barevné.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Středa 15. října ve 20:00 hodin

Norsko, 2008, historické drama, české titulky vhodné i pro neslyšící,
barevné
---------------------------------------------------------------------------------------------
Pátek 17.října v 18:00 hodin

Švédsko, 2008, komedie, 99 minut, české titulky vhodné i pro nesly-
šící, barevné.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Pátek 17.října ve 20:00 hodin

Švédsko, 2014, sci-fi komedie,  95 minut, české titulky vhodné i pro
neslyšící, barevné.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Na všechny filmy Severského filmového podzimu 2014 – jednotné
vstupné 80,-Kč.
Podrobné informace o filmech na
Informace o programu na samostatném programu,
a

Pondělí 20. října v 17:30 hodin
– Ukrajina /Holandsko -ve znakové řeči – kriminální

drama – 130 minut – mládeži nepřístupno, vstupné:100 Kč, v předpro-
deji IC Chrastava 80 Kč
Internátní škola pro hluchoněmé má svá drsná pravidla.
Film Kmen měl premiéru v roce 2014 na Mezinárodním filmovém festi-
valu v Cannes v rámci Týdne kritiků a ihned po svém uvedení si získal
sympatie diváků i kritiků. Důkazem jeho vřelého přijetí jsou tři festiva-
lová ocenění, která si z Cannes odvezl – Cenu Grand Prix, Cenu
Visionary Award a Cenu GAN Foundation Support for Distribution.
Čeští diváci ho poprvé mohli vidět na MFF Karlovy Vary 2014.

Pondělí 20. října ve 20:00 hodin
(20,000 Days on Earth) –Velká

Británie – dokument – 96 minut, vstupné: 100 Kč, v předprodeji IC
Chrastava 80Kč
Dvacet čtyři hodin v životě hudebníka a mezinárodní kulturní ikony
Nicka Cavea v dokumentu, který propojuje fikci s realitou. Snímek
přináší překvapivě přímočarý a intimní vhled do procesu umělecké
tvorby, zkoumá lidskou identitu a je oslavou převratných schopností
kreativního ducha.

Úterý 21. října v 18:00 hodin - PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
(THE 7TH DWARF)

– Německo – animovaná pohádka – české znění -  88 minut, vstupné:
110 Kč Pohádkový příběh, jak ho neznáte.

Úterý 21. října v 19:30 hodin
(Gone Girl)

–USA – thriller – české titulky – mládeži do 15 let nepřístupno – 145
minut, vstupné: 120  Kč
Nikdy nevíš, co máš, dokud…

Pátek 24. října v 16:00 hodin  - PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
(THE 7TH DWARF)

– Německo – animovaná pohádka – české znění -  88 minut,
vstupné:110 Kč Pohádkový příběh, jak ho neznáte.

TŘI BRATŘI

DÁRCE (THE GIVER)

POŠŤÁK PAT (Postman Pat)

DŘÍV NEŽ PŮJDU SPÁT (Before I go to sleep)

Studentfesten – Maturitní večírek

Så  som i himmelen – Tak jako v nebi

Eksperimentet – Experiment

Ainoat oikeat – Ti praví

Klassefesten 2 – begravelsen - Třídní sraz 2 – Pohřeb

Kautokeino-opprø ret – Vzpoura v Kautokeinu

Rallybrudar - Ženská za volantem

LFO – LFO

KMEN (Plemya)

NICK CAVE: 20 000 DNÍ NA ZEMI

7 TRPASLÍKŮ

ZMIZELÁ

7 TRPASLÍKŮ

PONDĚLÍ PRO NÁROČNÉHO DIVÁKA

www.sfklub.cz
www.Chrastava.cz

www.evstupenka.cz
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Pátek 24. října v 17:30 hodin
(The Maze Runner) – USA – akční sci fi – české

titulky, 114 minut , vstupné:110 Kč
Adaptace prvního dílu úspěšné knižní trilogie Jamese Dashnera
a v hlavních rolích se představí Dylan O'Brien, Kaya, Thomas Brodie-
Sangster, Will Poulter.

Pátek 24. října ve 20:00 hodin
(Dracula Untold) – USA –

české titulky – dobrodružný – 92 minuty, vstupné:120 Kč
Nebál se postavit obrovské přesile. Obětoval se, aby ochránil svou ro-
dinu a svůj lid. Stal se legendou, která úspěšně zbrzdila turecký vpád
do Evropy. Přesto ho dnes vnímáme především jako jedno z největších
monster, jaké lidská mytologie stvořila. Řeč je o hraběti Drákulovi,
krvelačném vládci Transylvánie. Režisér Gary Shore se rozhodl tuhle
postavu alespoň částečně rehabilitovat, a tak místo tradičního hororu
vzniklo výpravné historické fantasy, které potvrzuje, že cestu do pekel
obvykle dláždí jen ty nejlepší úmysly.

Pondělí 27. října v 16:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI
(The Boxtrolls) – USA – animovaná komedie – české

znění – 97 minut, vstupné: dospělí 110 Kč, děti 90 Kč
Hrdinové mohou mít překvapivé tvary
Tvůrci filmů Koralína a svět za tajnými dveřmi a Norman a duchové
zase jednou popustili uzdu své vizuální fantazii a stvořili svět, do kte-
rého se rád vydá každý.

Pondělí 27. října v 18:00 hodin
(Best of Me, The) – USA – romantický – české titulky

– 100 minut, vstupné: 120 Kč
Bývalí milenci z vysoké školy se scházejí po mnoha letech při návštěvě
svého malého rodného města

Pondělí 27.října ve 20:00 hodin
(Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu?)

– Francie – komedie – české titulky – 97 minut – vstupné: 110 Kč
Čtyři svatby a dva na umření...

Úterý 28.října v 16:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI
(THE HOUSE OF MAGIC) – Belgie – animovaný –

96 minut – české znění, vstupné: 110 Kč
Opuštěný kocourek Bouřka se jednoho deštivého dne ukryje v tajupl-
ném domě starého kouzelníka, kde bydlí také celá řada nevšedních

bytostí ze světa fantazie. Ale ne každý je nadšený příchodem nečeka-
ného hosta.

Úterý 28. října v 18:00 hodin
(Fack ju Göhte) - Německo – ČESKÉ

ZNĚNÍ - komedie – 118 minut,vstupné: 100 Kč
Zeki Müller nemá na vybranou. Někdo totiž postavil školní tělocvičnu
přímo nad jeho „úsporami“. Tedy nad místem se zakopanými ukra-
denými penězi, které tam pro něj ukryla jeho přítelkyně. A tak, aby se
po propuštění z basy dostal ke své kořisti, musí se vydávat za suplu-
jícího učitele na Götheho gymnáziu, čímž vznikne už tak sužovanému
vzdělávacímu systému další problém, protože od toho okamžiku za-
městnává nejbláznivějšího učitele všech dob.

Úterý 28. října ve 20:00 hodin –
PREMIÉRA NOVÉHO ČESKÉHO FILMU
Zlata Adamovská, Petr Štěpánek, Kristýna Leichtová, Tomáš Klus,
Ondřej Vetchý, Jitka Ježková, Jaroslav Plesl a další v české filmu

– ČR – romantická komedie – 104 minuty, vstupné: 120 Kč
Intimity jsou romantickým filmem, složeným ze sedmi příběhů o lásce,
které se vzájemně prolínají.

Pátek 31. října v 16:00 hodin – PŘEDSTAVENÍ PRO SENIORY
– ČR – drama -67 minut, vstupné: 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 31. října v 18:00 hodin
(The Boxtrolls) – USA – animovaná komedie – české

znění – 97 minut, vstupné: dospělí 110 Kč, děti 90 Kč
Hrdinové mohou mít překvapivé tvary
Tvůrci filmů Koralína a svět za tajnými dveřmi a Norman a duchové
zase jednou popustili uzdu své vizuální fantazii a stvořili svět, do
kterého se rád vydá každý.

Pátek 31. října ve 20:00 hodin- PREMIÉRA NOVÉHO ČESKÉHO
FILMU

– ČR – komedie
– 97 minut, vstupné: 120 Kč
Kdybyste dokázali zastavit čas, možná byste si jich všimli
Podle mimořádného románu Michala Viewegha Andělé všedního dne
natočila režisérka Alice Nellis originální příběh, v němž pomyslné
andělské perutě nosí Marián Labuda, Vojtěch Dyk, Eliška Křenková a
Vladimír Javorský.

LABYRINT: ÚTĚK

DRÁKULA: NEZNÁMÁ LEGENDA

PROMÍTÁME O PRÁZDNINÁCH

ŠKATULÁCI

CO S LÁSKOU

CO JSME KOMU UDĚLALI?

DŮM KOUZEL

FAKJŮ PANE UČITELI

ZTRACEN 45

ŠKATULÁCI

ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE

INTIMITY
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s sport informace sportovních klubu

Je�tìdská oblast slaví úspìchy s oporou týmu Markétou Pavlíkovou

Jistě jste už všichni četli v denním tisku o rozzuřených sršních na orientačních závodech, které
uspořádaly oddíly Slavia Hradec Králové a Lokomotiva Trutnov o víkendu 13. – 14.9.
Velký úspěch slavila naše chrastavská Markéta Pavlíková, a to hned třikrát. V českém poháru
štafet v kategorii D14 si doběhla za Ještědskou oblast pro třetí místo (spolu sAdélou Rydlovou a
Katkou Dolejší). V celostátním žebříčku v kategorii D14 vyhrála a na Mistrovství ČR ve
sprintových štafetách získala v kategorii DH14 opět za Ještědskou oblast stříbrnou medaili
(spolu s Pepou Němečkem, Katkou Dolejší a Petrem Melicharem).

Jirka Vokál, OK Chrastava

V sobotu 13. 9. 2014 uspořádal oddíl TJ Slavia Hradec Králové
Český pohár štafet. Závody se konaly v Šárovcově Lhotě poblíž
Lázní Bělohrad. Ještědskou oblast reprezentovalo 15 štafet.
Umístění na stupních vítězů v kategorii D14 vybojovala štafeta ve
složení Áďa Rýdlová, Káťa Dolejší a Markéta Pavlíková. Na prvním
úseku Áďa držela krok s nejlepšími a předávala Kátě na 6.místě. Ta
v lese nedělala velké chyby a štafetu posunula už na 4.místo. Ztráta
na vedoucí štafetu byla 2 a půl minuty. Na posledním úseku se
pořadí hodně změnilo. Finišmanka Markéta stahovala ztrátu na
čelo závodu. Nakonec si štafeta zaslouženě doběhla pro třetí
místo.
Ostatním štafetám se na bednu probojovat nepodařilo, ale za
zmínku stojí 4. a 5.místo v kategorii DH12 a 7.místo v kategorii H14.
V první desítce byly ještě tři štafety Ještědské oblasti.
Závod zkomplikoval roj agresivních sršňů u první kontroly. Všem z

naší výpravy se naštěstí sršně vyhnuly.
Nedělní mistrovství České republiky smíšených sprintových štafet
(čtyřčlenné štafety s pořadím úseků DHDH) připravil opět oddíl z
Hradce Králové. Byl to vůbec první závod v této disciplíně OB na
území ČR. Centrem celého dění se stal stadion ve Smiřicích. Volné
dopoledne využila většina SCM ke sledování napínavých závodů
dorostu a dospělých.
Ve 13.50 hod. na nás také konečně přišla řada. Na start se postavilo
jedenáct štafet JEO. Všichni byli natěšení a zároveň nervózní. Za
necelých 45 minut ale ze všech stres opadnul, protože A štafeta ve
složení Markéta Pavlíková, Pepa Němeček, Káťa Dolejší a Péťa
Melichar si doběhla pro stříbro. Markéta po dlouhé době rozbíhala a
vůbec si nevedla špatně. Na svém úseku ztratila jen 12 vteřin, což
znamenalo 4. místo. Pepa potvrdil svou fyzickou i mapovou
připravenost. Štafetu dotáhl na 2. místo se ztrátou pouhých 4

Orientaèní bìh: Úspìchy Markéty Pavlíkové
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sekund. Káťa na trati nezaváhala a předávala také jako druhá, 14
vteřin za první. Péťa před sebe už nikoho nepustil, a tak si po
výborně odvedené práci na trati mohl vychutnat závěrečný průběh
arénou. Všichni odvedli maximum a úspěchu si velmi váží.
Umístění v TOP 10 zaujmuly ještě další 2 štafety JEO.
Momentálně se výběr JEO připravuje na MČR oblastních výběrů,
které se bude konat ve Starém Plzenci začátkem října. Naše oblast
bude obhajovat 3. místo z loňského šampionátu. Letošní výsledky
přinášejí zatím radost, snad bude i zmiňované mistrovství plné
úsměvů pro Ještědskou oblast.

„Markéta poběží na MČR oblastních výběrů žactva předposlední
úsek v osmičlenném týmu. Družstvo se skládá ze dvou
dvanáctiletých děvčat a dvou stejně starých kluků, sestavu doplňují
dva kluci čtrnáctiletí a dvě dívky téhož věku. Loni Markéta na svém
úseku vytáhla A družstvo Ještědské oblasti na medailové umístění
a udělala finišmenovi čtyřminutový náskok. Věřím, že letos poběží
opět skvěle. Atmosféra v týmu je výborná i po víkendovém
soustředění v Doksech. Těšíme se na boj o medaili.“

Marie Podrábská,

1. LÉTO 2014

2. ZÁŘÍ 2014

3. NOVÁ VÝUKOVÁ MAPA- Chrastava

Ani prázdniny a letní dovolené nenechaly orientační běžce v klidu. Čekaly na ně víceetapové závody jak v cizině (my letos 6 etap ve
Švýcarsku), tak i u nás.
VETERÁN CUP 2014 (Potštejn - 3 etapy - 11. - 13. 7.) D 60 - 2.A.Ševčíková
GRAND PRIX SILESIA(Vidnava - 5 etap - 31. 7. - 3. 8.) D 21A- 1. K.Kašková, D65 - 2. E.Kašková
RUMCAJSOVY MÍLE (Valečov - 4 etapy - 16. - 17. 8.) D 60 - 1. Z. Šaffková
PĚKNÉ PRÁZDNINY (Branžež - 3 etapy - 23. - 24.8.) D 10L- 2. K.Matyášová, D 21A- 1. K.Kašková, D 60 – 1. Z.Šaffková, H10L– 3. J.Klust,

HDR – 3. T.Klustová
CENAVÝCHODNÍCH ČECH (Chvaleč - 3 etapy - 29. - 31. 8.) D 65 - 2. E.Kašková, H 35B - 2. J.Polák

ŽEBŘÍČEK B - 6. - 7. 9. Toulcovy Maštale (Vysočina)
Sobota - D60 2. Z.Šaffková, neděle D60 1. Z.Šaffková
ZÁVODY JEŠTĚDSKÉ OBLASTI
20. 9. Doksy - Staré Splavy
D10L2. V.Houdová, D14 1. M.Pavlíková, D20A.Smetanová, D55 3. V.Bradnová, D60 2.A.Ševčíková, H10L3. J.Klust, H55 3. R.Kaška,

H65 3. R.Smetana, HDR 2. T.Klustová, P2 3. L.Matyáš
21. 9. Frýdlant (Horní Řasnice)
D10 2. K.Matyášová, D10L1.A.Danková, D55 1. Z.Šaffková, 3. V.Bradnová, D60A.Ševčíková, H10 1. F.Kučera, H10L1. J.Klust, 2. F.Vaner,
H55 1. R.Kaška, H60 3. M.Ševčík, HDR 1. T.Klustová, 2. R.Kučera

Naše nová mapa Chrastava – jih byla vytvořena v rámci programu V. MŠMT ČR – Organizace sportu. Díky tomu jsme zdarma získali
tisícovku nových map. Zachycuje prostor od Střeleckého Vrchu až po multifunkční hřiště. Je v měřítku 1 : 4 000, mapoval a kreslil Ing. Pavel
Hradec. Bude ji využívat nejen náš klub, ale i místní ZŠ.

Eva Kašková

Orientaèní klub
Chrastava � výsledky
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� �koly nejen chrastavské školy

Rozlosování soutìāe LVS 2014/ 2015 � volejbal āeny TJ Spartak Chrastava

JÓGA
Společenský klub oznamuje, že se od 2. 10. 2014 opět cvičí JÓGA. Vedení kurzu převzala paní Hana Třešňáková.
Cvičí se v CVA každý čtvrtek  od 17.00 hodin. Poplatek za 1,5 hodiny je 30 Kč.

Bc. Pavel Urban, vedoucí Společenského klubu

V sobotu 6. září 2014 slavil Bílý Kostel nad Nisou 120. výročí své
školy. Měl jsem tu čest, že mě kolega starosta Bílého Kostela nad
Nisou na tyto oslavy pozval a mohl jsem alespoň část těchto oslav
osobně absolvovat. Ředitelka bílokostelecké školy (a
místostarostka Bílého Kostela nad Nisou v jedné osobě) Mgr. Irena
Kostelencová pozvala na tyto oslavy i všechny někdejší pedagogy
a já byl rád svědkem ocenění Chrastavanů manželů Aleny a PhDr.
Františka Vydrových (kteří v Bílém Kostele nad Nisou začínali svoji
dlouholetou pedagogickou činnost), které obdrželi na podiu před

bílokosteleckou veřejností. Ostatně to, že bílokostelecká škola má
dlouhodobě výborný zvuk a pověst, mohou potvrdit prakticky
všichni chrastavští pedagogové, neboť děti z Bílého Kostela nad
Nisou po absolvování tamní školy přecházejí na druhý stupeň do
Chrastavy. Mohu to potvrdit i já osobně z doby svého
pedagogického působení na chrastavské základní škole, kde jsem
též přebíral řadu velmi dobře připravených dětí z Bílého Kostela nad
Nisou.

Bílý Kostel nad Nisou slavil 120. výroèí své �koly
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Zde si dovoluji vsunout malou osobní vsuvku. V roce 1988 se stal
mým žákem absolvent bílokostelecké školy zvídavý žáček šesté
třídy Jiří Formánek (který proslul již jako třeťák, když chtěl zkoušet
tehdejšího studenta pedagogické fakulty na praxi v Bílém Kostele
Aleše Trpišovského, jestli vůbec něco umí). Ani jeden z nás tehdy
netušil, jaké pouto se mezi námi následujícími léty vytvoří. Nejen,
že jsem Jiřího učil chemii a fyzice na celém 2. stupni základky, ale
následoval jsem ho i v přestupu na Gymnázium Jeronýmova, kde
jsem ho (k jeho velké radosti) opět vyučoval chemii. On pak
následoval mě úspěšným studiem na Vysoké škole chemicko-
technologické a stali se z nás kolegové chemičtí inženýři. Nakonec
mě Jiří v roce 2006 následoval i do funkce starosty a jsme již tak 8 let
kolegové starostové obcí, které k sobě měly vždy velmi blízko
Bílého Kostela nad Nisou a Chrastavy.

Od vedení obce dostala škola ke svému 120. výročí i nádherný
dárek.Asice multifunkční hřiště. K pobavení četných diváků nasadil
starosta Jiří Formánek do otevíracího závodu šestičlenných štafet
nejen závoduchtivé děti, ale i štafetu složenou kromě něj samého i z
hejtmana, faráře, místostarostky Chotyně, ředitelky školy a mé
maličkosti. Moc se tímto veřejně omlouvám, že jsem způsobil
prohru svého týmu (po prozkoumání cílové fotografie).

Oslavy 120. výročí školy trvaly v doprovodném kulturním programu
přes půlnoc. Zúčastnilo se jich i mnoho Chrastavanů a také Tv
Chrastava . Ať se ve spřáteleném Bílém Kostele n. N. vše daří i
nadále.

V Chrastavě dne 8. 9. 2014 Michael Canov, starosta

Otevření multifunkčního hřiště

Oslavy trvaly až do noci

Prázdniny utekly jako voda, přesto jsme ani v těchto měsících odpočinku nezaháleli. Velkou proměnou prošla budova mateřské školy
Motýlek v Nádražní ulici. Po dlouhém vyjednávání a za velké podpory pana starosty ing. Michaela Canova se podařilo najít v rozpočtu
města finanční prostředky na výměnu oken. Prostory byly následně vymalovány, nově vyzdobeny. Interiér je velmi pěkný, budova
opravdu prokoukla a dětem bylo vytvořeno hezké prostředí.
Téměř před koncem prázdnin jsme se dozvěděli, že byla odsouhlasena dotace na výměnu oken a zateplení budovy mateřské školy
Pastelka v Luční ulici. Výměna oken bude probíhat v měsíci říjnu, zateplení pak na jaře příštího roku. Přesto, že pro provoz mateřské
školy nastanou určité komplikace, velmi se na nová okna těšíme .
Těšíme se, co nám nový školní rok přinese a věříme, že to budou samé dobré zprávy.

Bc. Helena Hochmanová

Nový �kolní rok je tu!

Pøivítání prvòáèkù ve �kole
V pondělí 1. září 2014 jsme spolu se starostou Michaelem Canovem a řediteli Romanou Sobotkovou a Alešem Trpišovským přivítali v obou
školách nové žáčky prvňáčky.
Je hezké, že se tohoto pro děti významného dne zúčastní i rodiče i prarodiče. Vždyť je to jedna z největších změn v životě celé rodiny.
Přejeme jak dětem a rodičům tak i pedagogům hodně úspěchů, trpělivosti, pochopení a dobrou spolupráci po celý školní rok 2014/2015.

Zita Václavíková, místostarostka

KOMUNITNÍ CENTRUM BÉTEL

Pozor,  p ijde pubertař
„Štěstí přeje připraveným“, tak si to řeklo v pátek 19. září na dvacet rodičů, kteří přišli na besedu s Mgr. Evaldem Ruckým Th. D. Téma večera
znělo: Pozor, přijde puberta. Protože toto období dospívání je často rodiči s napětím očekáváno, bylo v druhé části večera položeno mnoho
dotazů. Mluvilo se vážně, ale i s humorem. Myslím, že večer poodhalil rodičům mnohé nejasnosti a všichni odcházeli s nadějí, že puberta
dětí nemusí být takovým „strašákem“.

Naďa Vokálová
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Vycházky s h lkami

Komunitní centrum Bétel

V

ů

Přehled aktivit 2014 / 2015

ŘÍJNU VÁS SRDEČNĚ ZVEME:

(Nordic walking)

Standa Vokál

Pomalu uplyne rok od chvíle, kdy jsme začali chodit na vycházky s hůlkami do blízkého okolí našeho města. Cílem bylo oslovit ty, kteří touží
po pohybu, chtějí být v partě, popovídat si a zároveň poznat krásné kouty v našem regionu. V průběhu roku, kdy jsme museli jenom dvakrát
chození vynechat z důvodu nepříznivého počasí, jsme zavítali i do okolí Hrádku nad Nisou a dokonce jsme zašli do Německa. Výlety jsou
dlouhé kolem šesti kilometrů a zatím se nám podařilo vždycky objevit nějaký nový okruh. V chození i nadále pokračujeme, a to každou
středu od 10 hodin, sraz je vždy před Bételem v Bezručově ulici. Vycházky trvají zhruba dvě hodiny. Máte-li zájem, jste vítáni, hůlky k
zapůjčení máme!

Proč měníme název Centrum dobrého času Bétel na Komunitní centrum Bétel? Protože lépe vystihuje způsob i cíle naší práce. Jde nám o to
vytvářet zázemí (centrum) pro celou komunitu – lidi různých generací (děti, mládež, dospělé i seniory). Chceme, aby se rádi vraceli.
Komunitou rozumíme obyvatele našeho města.

RODINNÉ CENTRUM DOMEČEK
KLUBY MAMINEK úterý a čtvrtek 9.30 – 11.30h
MAMINKY S MIMINKY pátek   9.00 – 11.00h
NĚMČINA PRO MAMINKY s hlídáním dětí středa  9.00 – 10.30h
HLÍDÁNÍ DĚTÍ středa  8.00 – 12.00h
KLUBY PRO DĚTI A MLÁDEŽ
- KLUBÁČEK, 1. - 2. třída ZŠ středa 15.30 – 17.00h
- KLUBÁČ, 3. - 5. třída ZŠ úterý 15.30 – 17.00h a čtvrtek 15.30 – 17.00h
- KLUB „POD VODOU“, od 6. třídy ZŠ pátek 16.00 – 18.00h
- KLUB „POD VODOU“(2), od 9. třídy ZŠ pátek 18.00 – 20.00h
KLUB EVERGREEN PRO SENIORY
- v rámci KLUB KAVÁRNY středa 16.00 – 18.00h, pátek 15.00 – 17.00h
NĚMČINA PRO RADOST pondělí
10.00 – 11.30h
VYCHÁZKY S HŮLKAMI (Nordic Walking)

středa 10.00 – 12.00h
KLUB KAVÁRNA, pro všechny generace

středa 15.00 - 18.00h, pátek  15.00 - 18.00h
SECOND HAND V BÉTELU

pondělí a čtvrtek 10.00 - 16.00h
úterý, středa a pátek 10.00 -  17.00h

- 4. a 5. 10.

- 15. 10. od 19, 00h
- přednáška o víně v podání znalce vína a biskupa
Jednoty bratrské pana Petra Krásného Th. M.  Součástí
programu bude ochutnávka vín, počítejte prosím s
příspěvkem 60 Kč.

- 31. 10. od 17, 00h
- beseda pro seniory s Mgr. Evaldem Ruckým Th. D.

Podzimní koktejl

Vína z Nového světa

Klub Evergreen
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Totem u klubovny Perseus

Letní putovní tábor P.O. Perseus �Novohradky 2014"

Brigádièka na domeèku

Nový �kolní rok v T.O. Perseus zahájen

Na jaře jsme u klubovny osadili totem od pana Jaroslava Nováka, který ho pro náš oddíl zdarma
vyrobil z kmene javoru. Totemy se běžně čtou zdola nahoru a na jejich vršku (hlavici totemu) bývá
nejčestnější místo. Takže náš totem můžeme číst třeba takto:
V dolní části máme krokodýla držícího v tlamě rybu. Připomíná se tím, že od pradávna je dána
všem tvorům snaha zajistit si potravu a zabezpečit svoje přežití. Nad tím je na totemu znázorněn
člověk a na jeho hlavě pták. To by mohlo symbolizovat, že člověka od ostatních tvorů odlišuje
schopnost myslet, a že myšlenky by nás měly povznášet k vyšším cílům snad až někam do oblak
jako ptáky. Asi bychom na tuto schopnost neměli právě v dnešní době rezignovat či zapomínat. A
tak se namísto uspěchaného žití, občas nechme unášet svými myšlenkami někam k slunci blíž.

Robert Rolf Kopecký

V oddíle se snažíme zařazovat každý třetí rok v létě i
tábory putovní, abychom se postupně podívali snad do
všech koutů naší krásné země. Aby se mohli takového
tábora zúčastnit i nejmladší členové oddílu, máme
povětšinou vytipovaná tři místa – školy, tělocvičny nebo
chatky a odtud konáme následně výpravy do okolí tzv.
hvězdicovým způsobem.

Nejinak tomu bylo i letos v Novohradských horách. Prvním místem byla ZŠ Kaplice, ze které jsme
vyrazili k hradům na řece Malši Louzku a také Pořešínu, dále jsme se podívali na Vysoký kámen
(Slepici) a Kohouta, na Děkanské stěny se zříceninou Sokolčí. Z koněspřežné dráhy jsme hledali a
našli brzdový kámen a také jsme si na jednu z výprav odskočili na Šumavu k Lipnu, kde jsme shlédli
Čertovu stěnu, Vyklestilku a Vyšší Brod.
Druhým místem našeho táboření byla ZŠ Malonty a třetím skautské chatičky nedaleko opevněné
obce Žumberk. Novohradské hory jsou hory, kde se dají nalézt obrovské houby, kde potkáte více
kravích stád nežli lidí, kde zejména na místech bývalých obcí naleznete tabulky s básněmi různých
autorů, které hovoří o těchto opuštěných místech. Dozvíte se zde o existenci rodu Buqoyů a o
tajemném černém skle – hyalitu, který dodnes neumíme vyrobit, protože jeho vynálezce si vzal
recept do hrobu. Nám se podařilo potkat na konci Terčina údolí u tvrze Cuknštejn premiéra ČR pana
Sobotku s dětmi a jedním ochráncem. Pan premiér nám popřál dobrou chuť, neboť jsme zrovna
svačili a pak se nám na naši žádost podepsal do cestovní knížky – wanderbuchu. A jak po odchodu
některé děti zareagovaly: „Toho chlápka znám… z televize.“
Přestože nám každý den pršelo jako v Anglii, nejednalo se naštěstí o celodenní déšť. A úlevou pro
nás vedoucí bylo i to, že se tábor prakticky obešel bez nemocí a úrazů.
Celkem jsme ušli cca 200 km, nastoupali 3 900 m a sklesali 4 150 m. Nejdelší výlet měl 28 km a
nejvyšší hora Novohradských hor Kamenec, kterou jsme zdolali, měřila 1073 m
O prázdninách 2015 opět vyvětráme naše Týpíčka a vrátíme se na místo činu do Bousova.

Robert Rolf Kopecký

Možná si všímaví spoluobčané všimli, že jsme na jaře na dřevěných částech
klubovny sundávali nesoudržné části původního nátěru. Tuto činnost jsme si i
s rodiči a dětmi z oddílu zopakovali v září a rovnou jsme klubovně opatřili i nový
kabátek opět červenohnědé barvy. Nový nátěr dostaly i plotové sloupky z boku
klubovny a zvelebili jsme i zadní část zahrady za klubovnou, kde kromě jiného
vznikla nová skalka.
Všem „aktivistům“, kteří bez nároku na odměnu pomáhali, za náš oddíl moc
děkuji

Robert Rolf Kopecký, T.O.Perseus

Dne 12. 9. 2014 otevřel turistický oddíl Perseus dveře svojí klubovny v Turpišově ulici a zval rodiče s dětmi na tzv.“ Zahajovací schůzku“.
Pro zájemce o členství byly připravené malé soutěže, ukázka výuky, prohlídka klubovny a drobná odměna za statečnost. Malí šikulové si
mohli vyrobit kouřový otisk listu, seznámit se se základní šestkou uzlů, nebo nakouknout do mapy. Vedle klubovny se stavěly stany a některé
děti se rovnou zapojily do činnosti oddílu a zůstaly až do konce oddílovky.
Pokud někdo nestihl naši „otevřenou klubovnu“ a přesto by se rád stal členem turistického oddílu Perseus, není nic lehčího, nežli přijít v
pátek v 15.30 hodin ke klubovně a domluvit se s některým z vedoucích.
Hezký podzim přeje

Petra Kopecká
T.O. PERSEUS

www.perseus.pionyr.cz
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è ètenáøi nám pí�í
V pátek dne 5. září 2014 proběhla oslava 20. výročí Domova pokojného stáří –
Domova sv. Vavřince, chrastavské pobočky Oblastní charity Liberec, fungující s
podporou měst Chrastava a Hrádku nad Nisou.
Organizace proběhla pod taktovkou ředitele Oblastní charity Liberec Františka
Sehoře a zahájena byla bohoslužbou v kostele sv. Vavřince vedenou biskupským
vikářem Martinem Davídkem, bývalým chrastavsko-hrádeckým panem farářem
Tomášem Genrtem a současným Radkem Vašinkou.
Byl to právě tehdejší pan farář Tomáš Genrt, z jehož iniciativy Charita v Chrastavě
vznikla poté, co prostory opustily řádové sestry, které se po sametové revoluci vrátily
do svého původního působiště na Moravě. Pan farář to ostatně ve svém projevu
bezprostředně po bohoslužbě připomenul, když ocenil pomoc tehdejších starostů
Chrastavy a Hrádku nad Nisou Petra Medřického a Milana Faltuse a vstřícnost
tehdejšího přednosty Okresního úřadu Liberec Jaroslava Mráze.
Poté již probíhaly oslavy přímo na nádvoří Charity, spolu s panem ředitelem a kolegou
starostou Hrádku nad Nisou Josefem Horinkou jsme zasadili keř na památku 20.
výročí. Vrcholem programu však byla unikátní módní přehlídka klobouků v podání
samotných klientek domova. Program zpestřovala hudební skupina i flašinetář pan
Janeček a celou oslavu doprovázelo nádherné letní počasí.
Ať Charita slouží i v příštích letech všem potřebným. Město Chrastava se bude snažit
být nápomocné.

Chrastava 9. 9. 2014 Ing. Michael Canov, starosta

Charita slavila 20. výroèí pùsobení v Chrastavì

Dámský klub v záøí 2014

Podìkování zubaøi

Dámský klub funguje již tři roky a za tu dobu připravil více jak 50 akcí. V září 2014 se sešel hned dvakrát. Nejprve jeho členky naplánovaly
akce na další měsíce a na pátek 19.9. bylo připravené „Vyrábění z jemných korálků“. Tento podvečer se uskutečnil pod vedením paní Ivany
Rybářové z Janova Dolu. Na úvod nás nejprve krátce seznámila s historií skláren a výroby korálků. A následně jsme se pustily do tvoření. Z
navléknutých korálků začaly vznikat kytičky, motýlci, náramky. Paní Rybářová nám přinesla také ukázat své korálkové výrobky. Nejen již
zmíněné motýly a květy, ale samozřejmě šperky, náušnice, růžence, zvířátka, svícínky, vázičky a také i vánoční ozdoby a velikonoční
korálková vajíčka. Každá účastnice obdržela dárek.
S paní Rybářovou jsme se neviděly naposledy, ale domluvily jsme se na další spolupráci. Nejbližší akce se bude konat v prosinci, kdy
budete moci navštívit vánoční výstavu, kde se budou prodávat její výrobky, zejména vánoční ozdoby.
Dámský klub se opět sejde v pátek 17.10. 2014 v 17:00 hod. v klubu Trojlístek v Turpišově ulici pod vedením Jany Eichlerové, kde budeme
malovat kočky na tašky. Jste srdečně zvány. Jitka Marxová

Chtěla bych tímto poděkovat za pana zubaře Muh. Aldeeb a paní
sestřičku. Patřím k lidem, co spíše kritizují, protože jsem kritická a
náročná i na sebe a nemám ve zvyku příliš chválit, asi zvyk z moji
profese jako ředitelka hotelu. Mám po porodu hodně problémů se
zuby, ačkoliv si myslím, že se hodně starám.
Každopádně chci napsat, že NEJENŽE JE PAN DOKTOR
ŠIKOVNÝ A RYCHLÝ, ALE I PŘÍSTUP K PACIENTŮM A JEHO
POZITIVNÍ PŘÍSTUP, KDY DOKÁŽE PACIENTA UKLIDNIT A
NALADIT NA TZV. DOBROU VLNU, s tím jsem se ještě opravdu
nesetkala. A to jsem již vyzkoušela hodně zubařů. Je opravdu
citlivý, dobře naladěný a odvádí skvělou práci. Kéž by takto
pracovali všichni zubaři, lidé by se přestali bát a změnili by přístup k

zubařům obecně. Jinak paní sestřička, ačkoliv moc nepoužívá
mimiku, tak je šikovná a na pravém místě. Barvu plomby má hned v
oku, aniž by se mi na zuby podívala, není ani vidno, že bych měla
opravované zuby a za další jsem momentálně na mateřské a
musela jsem kvůli hlídání několikrát měnit termín třeba i v den, kdy
jsem měla přijít. Nikdy jsem se nesetkala s nějakou výtkou či
nepochopením, prostě mě kdyby tohle někdo několikrát udělal, tak
by asi nepochodil! Musela jsem vám to napsat, protože jsem za
tento měsíc byla u zubaře jako doma (ale ne z důvodu zanedbání,
ale po porodu) a jsem opravdu mile překvapená, že ještě
tací skvělí doktoři existují. Moc vám děkuji a přeji pěkný večer.
Se srdečným pozdravem

Lubomíra Šujanová

následky
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Stejně jako každý rok i letos vyrazilo 50 chrastavských turistů na
podzimní dovolenou. V loňském roce jsme pobývali v Beskydech a
tentokrát jsme se vydali od 6. – 13. září 2014 až k hranicím Slovenska do
Bílých Karpat.
Ubytováni jsme byli v horském hotelu Jelenovská 5 km od Valašských
Klobouk. K využití jsme měli bazén, každý večer jsme se scházeli v
klubovně, kde jsme poseděli při kytaře, hráli karty a plánovali výlety.
Každý z nás měl zdarma buď masáž nebo parafínový zábal.
Počasí nám až do středy přálo, takže jsme vyráželi do kopcovitého
terénu.

V sobotu při cestě do Karpat jsme se zastavili ve Studené Loučce na
výborný oběd. V neděli jsme hned po snídani vyjeli do městečka Brumov
– Bylnice, kde se zachovalo 17 památkových objektů, které jsou zapsány
ve státním seznamu nemovitých kulturních památek ČR, v čele s
hradem Brumov, tyčícím se nad městem. V panské vile Na Podzámčí
jsme zašli do infocentra a muzea. Po prohlídce hradu jsme se pěšky
vraceli ve třech skupinách různě dlouhými trasami do hotelu. V pondělí
jsme dojeli do Valašských Klobouk, rozdělili jsme se na dvě party a
nakonec jsme obě navštívily dřevěnou rozhlednu Královec, která byla
postavena v roce 2006 na kopci Královec (655 m n. m.). Samotná
rozhledna je vysoká necelých 22 m, vede na ní 85 schodů a nese i jméno
Cyrila Bureše. Po návratu jsme se prošli po Valašských Kloboukách a
někteří pokračovali pěšky až do hotelu.

V úterý nás čekal výlet na Slovensko. Kousek od hranic se
nachází vesnička Červený Kameň. Odtud vycházela první
parta zdatnějších turistů do neskutečně prudkého čtyř
kilometrů dlouhého kopce, netušíc co je čeká. Ostatní se
nechali vyvézt autobusem až nahoru a šlapali zpátky dolů.
Ale všichni jsme viděli zříceninu hradu Vršatec, který se
vypíná na strmém skalním hřebeni Vršateckých bradlech ve
výšce 805 m n. m. I když není veřejnosti zpřístupněn,
samozřejmě, že někteří z nás neodolali a na hrad vyšplhali. I
středa nás ještě potěšila sluníčkem. Měli jsme
naplánovanou návštěvu lázní Luhačovice. Vystoupili jsme u
přehrady, tři km nad lázněmi, celou jsme ji obešli, zacvičili
jsme si na venkovních posilovacích strojích a procházkou
jsme sešli dolů do hlavních lázní, kde jsme měli dost času si
je celé v klidu prohlédnout. Ochutnali jsme místní prameny a
nakoupili lázeňské oplatky. Ve čtvrtek jsme vstávali do
deštivého dne, a tak došlo na „mokrou variantu“. Plán se
změnil a jeli jsme do Vsetína. Cestou jsme zastavili v obci
Horní Lideč, kde se nachází Česko-slovenský mechanický
dřevěný betlém.
Azažili jsme opravdu nevšední zážitek. Nejprve jsme shlédli

půlhodinový citlivě zpracovaný film, kterým nás provedl poutník, a pak jsme již obdivovali betlém s více jak 220 figurami, z toho 75 se
pohybujících a s více než 100 objektů z turistických míst Zlínského a Trenčínského kraje. Prostřednictvím pohyblivých dřevěných
postaviček ožívají stará řemesla a zvyky. Podmanivá hudba, úžasná světelná kompozice, doprovodné slovo a působivý filmový snímek v
nás zanechaly nezapomenutelné okamžiky. Na památku jsme si všichni zakoupili papírové betlémky. Navštívili jsme nově moderně
postavený kostel a pokračovali jsme dál do Vsetína. Chtěli jsme navštívit zámek a muzeum, ale byli jsme nemile zaskočeni, neboť celý areál
zámku je z důvodů rekonstrukce až do léta 2015 uzavřen. Okolo čtyř kostelů jsme sešli dolů do města, přešli přes historický most nad
Bečvou, navštívili nově postavené infocentrum, prošli se zámeckým parkem a za deště jsme se rádi vraceli do hotelu. Páteční den jsme
strávili ve Vizovicích, ale ani tentokrát počasí nepřálo. Přesto se několik turistů vydalo na túru z vesnice Loučka přes rozhlednu Doubrava,
která ale byla zamčena a až do Vizovic došli pěšky. Většina z nás šla na prohlídku zámku, zavítali jsme do parku, do galerie, do čokoládovny
a na jednu hodinu jsme měli objednanou exkurzi do likérky R. Jelínek spojenou s ochutnávkou a možností nákupu výrobků této značky.
Poslední večer jsme strávili u kytary.

Sobotní ráno nás čekalo už jen dobalit a vyrazit domů. Měli jsme štěstí. Na nakládaní kufrů přestalo pršet, ale jen jsme vyjeli, už zase lilo.
Cestou jsme zastavili v Lošticích, kde jsme měli domluvenou návštěvu Muzea Olomouckých tvarůžků, které je spojeno s prodejnou. Z

nepřeberného množství sýrů se těžko vybíralo, ale samozřejmě, že jsme všichni sýrové
dobrůtky včetně tvarůžků nakoupili. Zašli jsme i do Tvarůžkové cukrárny. Týdenní pobyt jsme
zakončili obědem v Lošticích a domů jsme odjížděli velmi spokojeni.

Jitka  Marxová, KČT

Podzimní dovolená chrastavských turistù

KRÁSAKVĚTIN NAJEDNOM BALKÓNU...
Není člověka, který by se nezastavil nad rozkvetlým balkonem paní Čtvrtníkové. Každý ho
obdivuje, i si to lidé fotí. Zdobí to Loudátovu ulici. Budeme se těšit na tu krásu příští rok.

Vaše čtenářka
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Na start „Poháru starosty SDH Stráž nad Nisou“
nastoupilo dvacet kolektivů starších a mladších dětí.
Úkol byl zdánlivě jednoduchý – provést požární útok s
použitím vody . Přijel také kolektiv mladých hasičů z
Chrastavy. „Jsou to mladší kluci, je to jejich první start,
takže uvidíme, jak dopadnou. Nemám přehnané
ambice, soutěž není jednoduchá, musí mnohé
okoukat,“ konstatoval Vladimír Židlický, vedoucí.
Chrastavským malým hasičům se líbil „ kotel“ - na
soutěž dorazilo dvacet kolektivů a mnoho fanoušků,
což vytvořily skutečný „kotel“, tleskalo se a hlasitě fandilo nejen těm, kteří úkol zvládli bezchybně, ale i těm, kteří doplatili na nedotaženou
hadici a byli řádně zkropeni stříkajícím gejzírem vody. „Nikdo se za svůj výkon stydět nemusí, není zase tak jednoduché bezchybně nasát
vodu, vytvořit dopravní a útočné proudy. Svá úskalí má i naplnění terčů,
uvědomme si, že v pokleku u proudnice na malý otvor v terči moc vidět
není,” upřesnila Libuše Čálková, hlavní rozhodčí.
Kluci se moc snažili. Malinko zaúřadovala tréma, takže podle rady
vedoucího raději jednotlivé úkony prováděli v klidu, pomaleji…..ale

dokončili! Nastříkali terče a když
se na elektrické časomíře objevil
čas, dostalo se jim potlesku, jako
by byli vítězové. „Náš dosažený
čas byl na poslední místo, ale já
mám radost a klukům jsem to
řekl….že jsou bojovníci, že vůbec
nevadí poslední místo, naopak,
že příště to určitě bude mnohem
lepší. A vidíte, jak jsou všichni v
pohodě. Vždycky jim říkám: nikdy
nedovol, aby tě strach z prohry
vyřadil ze hry,“ dodává Vladimír
Židlický. VN

Během večera se starostou, dne 8. 9. 2014, byli naši hasiči oficiálně pozváni na konání hasičské soutěže do polské obce Zbylutów. Musím
připomenout, že hasiči ze Zbylutówa zastupovali polskou stranu na soutěži požárních družstev v Oldřichově v Hájích v červnu 2014.

Soutěž se konala v sobotu 13. 9. 2014 (hasiči se museli rozdělit, protože část se jich zúčastnila soutěže „Liberecký Manhattan“) v malé
obci Zbylutów. Náplní soutěže byl „Waterball“, jak tuto disciplínu polská strana nazvala. Jednalo se o obdobu kopané, kdy s pomocí
hasičských hadic hasiči proudem vody přetlačují míč do branky protihráče. Hasiči z Chrastavy po prvním rozlosování pořadí závodili jako
první. I přes počáteční neúspěch se umístili na hezkém 4.místě.

Na soutěž se nejelo jen soutěžit, ale ukázali jsme i naší novou cisternu TATRA, která se polské straně líbila. Součástí naší delegace byla i
paní místostarostka Chrastavy, paní Zita Václavíková, která si soutěž vyzkoušela také.

Těšíme se na příští rok, protože letos se jednalo o první ročník této soutěže,na příští rok budeme připraveni.
Za SH ČMS SDH Chrastava - Petr Tlach, starosta SDH

Hasièi z Chrastavy byli v Polsku

První start mají za sebou
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Po letní přestávce se opět hasičky z Chrastavy zapojily do řady
soutěží v požárním sportu, na kterých zastupovaly Chrastavu.
Přestávka je myšlena tak, že soutěže se nekonaly, ale hasičky pilně
trénovaly.

První soutěží v září byla soutěž "O pohár starosty OSH
(okresního sdružení hasičů)", která se konala v neděli 14. 9. 2014 v
Dětřichově. I přes déšť a mlhu si daly ženy záležet a skončily na 6.
místě. Na této soutěži mohou soutěžit pouze ženská družstva. Tato
soutěž byla výjimečná i tím, že se ženy předvedly v nových
dámských hasičských tričkách, která jsou součástí stejnokroje,
které byly zakoupeny s pomocí grantu Města Chrastavy, tímto bych
chtěl MÚ Chrastava poděkovat.

Nejbližší soutěží, na které hasičky zastupovaly Chrastavu byl
"Strážský pohár", který se konal 20. 9. 2014 v Stráži nad Nisou.
Pohár je specifický tím, že se musí smontovat ne 2 savice (roury
vedoucí od nádrže s vodou k čerpadlu), ale rovnou 4, takže je
soutěž náročná i na zručnost. Součástí byla i "tajná disciplína",
kterou ženy zvládly skvěle. Mimo žen se na této soutěži objevilo i
družstvo mladých hasičů pod vedením Vladimíra Židlického. Ženy
se umístily na hezkém 4. místě. Celkem se v ten den na soutěži
vystřídalo na 42 družstev všech kategorií. Mládež skončila na
hezkém 11.místě.

Přejme do budoucnosti ženám i mládeži mnoho dalších úspěchů
a ještě lepší výsledky.

Za SH ČMS SDH Chrastava, Petr Tlach, starosta SDH

Hasièky z Chrastavy opìt zasahují...

Sekání trávy ve dnech pracovního volna

Poděkování
Vážený pane Canove,
Chtěla bych Vám touto cestou poděkovat za vyřešení situace stavu
hřiště na Střeleckém Vrchu. Jménem svým i všech signatářů výzvy.
Jsme velmi potěšeni novým stavem hřiště a také novým chodníkem
okolo panelového domu čp. 688 – 690. Ceníme si rovněž toho, jak
rychle jste dokázal celou záležitost vyřešit.

S přátelským pozdravem
Blanka Sivuličová, domovní důvěrník BD čp. 688 – 690
Střelecký Vrch, Chrastava

Ve svém příspěvku navazuji na článek v CHL 7-8 o sekání trávy v
době pracovního volna, v sobotu a v neděli. Autor článku pan Pavel
Trčka se ve svém příspěvku pozastavuje nad neomaleností
některých našich spoluobčanů, kteří nerespektují právo ostatních
užívat si nerušeně volna na konci týdne. Přemýšlel jsem také nad
tímto problémem a došel jsem k závěru, že ani vyhláška omezující
rušení klidu sekáním, řezáním a ostatních hlučných činností ve
volných dnech by tento problém asi nevyřešil. Dle mého názoru je
problém těchto rušitelů úplně někde jinde. Někteří spoluobčané si
pravděpodobně ani neuvědomují, že jejich činnost ruší ostatní i na
velkou vzdálenost, nicméně jsem přesvědčen, že většina z nich je
poháněna jistou vlastní samolibostí. Pokud se zdá někomu tento
názor přehnaný, stačí zmíněné jedince sledovat. Hlučí výhradně v
době. kdy mohou předpokládat, že obtěžují a je to pro ně velice
vzrušující. Mohou to být stejně lékaři jako šoféři, prostě na vzdělání
a profesi nezáleží, všichni jsou si v tomto okamžiku rovni. Nám
nezbývá než vydržet, když to na ně přijde. Pokud těmto lidem
budete domlouvat o to víc je to vzrušuje a dají si ještě jedno
kolečko.nebo pár polínek navíc. Pro tyto „zarputilé kutily" je velice
důležitý ten odpor okolí, hlavně když cítí, jak to všechny okolo štve.a
to je pak vzrůšo . Tito lidé možná nebyli nikdy v Německu nebo ve
Švýcarsku a tak nevědí, že nemusí vždy platit „co není vyhláškou
nebo zákonem zakázáno, je povoleno". Lidé tam totiž mají k sobě
větší ohled, víc jim záleží na vlastní pověsti a nikdo jim nemusí na
všechno vydávat vyhlášky nebo zákazy. Používají především
vlastní zdravý rozum a cit. ,
Obracím se na všechny spoluobčany se zdvořilou žádostí o
zamyšlení. Buďte prosím ohleduplní nejen při sekání trávy, chovu
stále hlasitě štěkajících i všude kálejících psů, pálení odpadů ale i při
všech svých ostatních činnostech, při kterých byste mohli být
zbytečně na obtíž svému okolí, a to nejen o víkendu. Chápu, že
výjimka se může stát každému, ale ať skutečně zůstane výjimka jen
výjimkou. Přeci vám stále záleží co si o vás ostatní myslí, nebo ne?
Zkusme se vážení spoluobčané nad tímto problémem ještě jednou
zamyslet a nechme alespoň to sobotní odpoledne a celou neděli
pěkně klidnou bez hlučných činností, pálení odpadů, řezání dřeva
cirkulárkou a ostatních klid rušících projevů. Jistě jste si to někteří
dosud neuvědomovali a tak nyní je velká příležitost vše napravit.
Prostě se nade vším zamyslete. Na svého spoluobčana
odpočívajícího v neděli venku jen přátelsky s úsměvem kývněte a
svět bude hned krásnější. Já osobně nemám a věřím, že ani pan
Trčka neměl nikoho konkrétního na mysli a tak se prosím v našich
článcích nehledejte. Jde skutečně o podobnost čistě náhodnou.
Prostě si to někteří dosud možná neuvědomovali. Ať platí do
budoucna - vše je odpuštěno a začneme ponovu. Nebuďme k sobě
neomalení, navzájem se respektujme a hlavně přátelé mějme
slunce v duši.

Příspěvek do CHL 10/14 spoluobčan F. Vokoun

ZKO Chrastava Agility
ZávodAgilityAgiletec Hrádek nad Nisou 6. 9. 2014
Krasný prosluněný den, nám přinesl další úspěchy pro naše
chrastavské týmy.
Kateřina Vítová s fenkou Adélkou od Mlynáře získaly 1. místo v
kategorii S a Zuzana Šmudlová se psem Gerrym Visír údolí Vrchlice
získali 2. místo taktéž v kategorii S.
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KČT Chrastava uspořádal kromě podzimní týdenní dovolené i další
dva výlety. Na konci srpna vyrazila téměř padesátka chrastavských
turistů na vlakový výlet do Brniště, kde navštívili Stezku hastrmanů.
Jedná se především o zábavnou a také naučnou stezku pro rodiče
s dětmi, kde se dají prožít příjemné okamžiky v okolí vod a mokřadů
u 11 tématických zastávek.
Je to zajímavý tip na rodinný výlet, více se dozvíte na
www.stezkahastrmanu.cz.
Další akce na nás čekala v sobotu 20.9.2014. Zúčastnili jsme se
turistických slavností „Údolím dvou řek“. Slavilo se 100. výročí
Palackého stezky a 105. výročí Riegrovy stezky.
Riegrovu stezku jsme prošli v květnu 2011, letos jsme se vydali z
opačného konce na druhou stezku a to na Palackého. Nejprve jsme
navštívili zříceninu hrad Návarov. Začátek Palackého stezky byl
dost náročný, to nás trochu zaskočilo, ale zvládli jsme ji všichni. Na
konci bylo pro účastníky připraveno TOMíky z Velkých Hamrů

deset úkolů týkajících se pohybu a pobytu v přírodě, ale byly zde i
úkoly sportovního charakteru. Chrastaváci ostudu rozhodně
neudělali. Cíl této akce byl v Podspálově u elektrárny na soutoku
Jizery a Kamenice, kde byl připraven bohatý zábavný program –
country kapely, divadélka, kouzla, kabaret, ale i vážná hudba a pop-
rock. Návštěvníci se mohli svézt parním historickým vláčkem a
všichni jsme na památku obdrželi kreslený pamětní list. Celý tento
den včetně krásného počasí připravili členové KČT Semily, KČT
Tanvald a KČT Liberecký kraj, za což jim patří dík.
My bychom ještě rádi poděkovali panu Šimonovi a jeho řidičům
panu Neprašovi a Strnadovi za bezchybnou dopravu na naše
výlety a naši dovolenou. Poslední výlet, který nás ještě čeká, bude
účast na akci „Poslední puchýř“, která uzavírá letošní turistickou
sezónu a letos se koná v Benešově u Prahy. Tento zájezd se
uskuteční 15. listopadu 2014 a budeme doufat, že se již nebudeme
brodit sněhem. Jitka Marxová - KČT

Chrastav�tí turisté nezahálí

Èapí rodinka byla i letos úspì�ná
Chrastavské čapí hnízdo umístěné na komíně bývalé Kolory v
Luční ulici je jedno z historicky nejmladších hnízd na Liberecku
(naopak nejstarší hnízdo s více jak stoletou obsazeností se
nachází v Jablonném v Podještědí). A protože je po deseti
letech čáp bílý i černý vyhlášen Českou společností
ornitologickou (ČSO) ptákem roku nejen u nás, ale i na
Slovensku, bylo jarní očekávání jejich příletu o to napínavější.
Dalo se předpokládat, že s čápem, který si loni zranil levou
nohu, se již letos bohužel nesetkáme. Zřejmě nepřežil tah
nebo se stal obětí predátora. Začátkem dubna se však na
komíně začal zdržovat první čáp a okamžitě započal s
úpravami a dostavbou hnízda, se kterým mu již v polovině
měsíce pomáhal i druhý jedinec. Jejich námluvy a páření
doprovázené máváním křídel, hlučným klapáním zobáků a
krkolomnými kreacemi, vystřídalo už trochu klidnější sezení
na vejcích, u kterého se demokraticky střídali oba z páru. Také
bylo několikrát zaznamenáno, že samec přináší potravu
samici, která nemohla sama lovit pro dobro budoucí rodiny.
Koncem května již z hnízda vykukovaly první dvě hlavičky mladých čápat (tzv. pulli). Následovalo vylíhnutí ještě jednoho mláděte. Rodiče se
o své ratolesti vzorně starali, střídali se v zahřívání a pravidelně donášeli potravu.
18. června 2014 proběhlo kroužkování všech tří mláďat za přítomnosti koordinátora skupiny pro brodivé ptáky Mgr. Stanislava Chvapila. O
týden později již bylo možné na hnízdě pozorovat pouze dvě mláďata. Osud třetího není znám. Ale i navzdory této smutné skutečnosti se
stále oba rodiče vzorně starali o své dva zbylé potomky, které dovedli až k úspěšnému opuštění hnízda, letům po okolí a věřme, že i k jejich
první migraci do teplých krajin.
Oproti loňské sezóně, kdy v důsledku velmi nepříznivých povětrnostních podmínek během jarních měsíců zahynula většina mláďat, ale i
několik dospělých ptáků v republice, byla ta letošní povedená a lze jen doufat, že tomu tak bude i v budoucnu. Na závěr nutno dodat, že
loňské mládě vyvedené v Chrastavě bylo jedno z pouhých šesti na území celého Libereckého kraje! Pro srovnání, v roce 2012 odchovali
čápi v našem kraji 50 mladých.

Text a foto: Bc. Martin Spáčil, referent OVÚS, MěÚ Chrastava

p politika informace politických stran a hnutí

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

Občanská demokratická strana 2

Vážení voliči,
dovolte mi, abych vás jako lídr politické strany ODS pozval ke komunálním volbám. V nich budete ve dnech 10. a 11. října 2014 rozhodovat
o tom, kteří lidé vás budou zastupovat v městském zastupitelstvu, potažmo v radě města v příštích čtyřech letech.
Komunální volby nejsou o změnách systému politiky státu, ale jsou o rozvoji a investicích přímo v našem městě. Proto je důležité, abyste

Ivan Vydra – Přijďte volit. Je to naše město...

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 nelíbí některé zásadní zásahy do
vzhledu města – různobarevné střechy, některé nelogické postavení domů, které narušují urbanistický celek. Nechává se doslova
postavit, co si kdo vymyslí, kde si vymyslí...
Trápí mě ale hlavně jiná věc. A tou je to, že město i soukromí stavebníci investují do zkrášnění města či svých nemovitostí, vysazují

máme

Chrastavu

1. Ivan Vydra (*1966, bez politické příslušnosti)
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komunálním volbám věnovali svoji pozornost.
Uplynulé volební období 2010 - 2014 bylo více méně o nápravě škod po katastrofální povodni,
která nás potkala v roce 2010, následující období by podle nás mělo být o dobrém plánování
investic, údržbě města a jeho majetku . S tím souvisí i zaměření se na zvýšení bezpečnosti ve
městě i zvýšení jistoty městských, ale i vašich investic proti nenechavcům a vandalům.
Volební období by mělo stanovit i priority a nasměrování rozvoje města prostřednictvím programu
rozvoje města, k jehož aktualizaci, bude-li nám dána důvěra, bychom vás rádi přizvali.
Jsem přesvědčen, že pro naše hlavní priority, které považujeme přínosné pro město i pro nás
obyvatele Chrastavy, najdeme pochopení a podporu i od kolegů z dalších kandidujících stran a
hnutí.
Komunální politika je skutečně o lidech. O lidech, kteří zde žijí a chtějí žít, mít zde svůj domov.
Věřím, že jste měli možnost vidět, kdo jak v uplynulém zastupitelstvu pracoval, kdo připomínkoval
probíhající zakázky při obnově po povodni i další veřejné zakázky a věnoval svůj volný čas pro
rozvoj města.
Volební matematikou vás unavovat nebudu – o ní se dočtete v článku starosty na internetových
stránkách města. S nadsázkou vám chci říci, že vše platí stejně i v případě, že chcete podpořit
nás – kandidáty za ODS, jen stačí označit volební stranu číslo 2!
Čím více nám dáte hlasů, tím větší budeme mít šanci ovlivňovat či korigovat dění v našem městě.
Volební setkání organizovat nebudeme. Pokud se ale někdo chcete se mnou nebo s dalšími
kandidáty setkat a probrat nějaké téma či vysvětlit některý z bodů našeho programu, nabízím
dva informační kanály: už tak známou e-mailovou adresu reco.design@volny.cz nebo telefon
603 260 778 (prosím od 8 do 20 hodin).

Ivan Vydra, bez politické příslušnosti, lídr kandidátky ODS, strana č. 2

KANDIDÁTNÍ LISTINA PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE CHRASTAVA
, politická strana

1. Ivan Vydra 48 podnikatel bez politické příslušnosti
2. Ing. Karel Žemlička 52 projektový vedoucí ODS
3. Ing. Barbara Vítková 42 projektový manažer bez politické příslušnosti
4. MUDr. Petr Hartl 42 lékař bez politické příslušnosti
5. Petr Zahradník 52 vedoucí provozu ODS
6. Ing. Lambert Medřický 53 živnostník bez politické příslušnosti
7. Petr Mácha 40 konzultant bez politické příslušnosti
8. Zuzana Hodaňová 52 střihačka scénických kostýmů ODS
9. Tomáš Kalva 25 skladník bez politické příslušnosti

10. Mgr. Petr Medřický 49 zaměstnanec vodárenské společnosti ODS
11. Josef Hazi 37 soukromý podnikatel ODS
12. Jiří Kollmann 57 nástrojař bez politické příslušnosti
13. Jaroslav Doležal 54 statní zaměstnanec bez politické příslušnosti
14. Roman Dymeš 43 vedoucí provozu bez politické příslušnosti
15. Ing. Martin Sehnoutka 32 projektant bez politické příslušnosti
16. Štěpánka Nýdrlová 40 technickoadministrativní pracovník bez politické příslušnosti
17. Stanislav Wolf 43 vedoucí výroby bez politické příslušnosti
18. Josef Zitko 69 důchodce ODS
19. Stanislav Peřina 76 důchodce ODS

www.ods.cz/os.liberec/ms.chrastava
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Rozvoj města nemůže být postaven pouze na zadání klíčového
úkolu komunálními politiky a jeho propracování kompetentními
úředníky příslušného obecního úřadu. To je chyba, které se bohužel
i v roce 2014 dopouští mnoho měst a obcí.
Při sestavování našich základních volebních cílů pro komunální
volby 2014 jsme při našich koordinačních schůzkách komunikovali
naše úvahy ve smyslu kvalitní práce pro Vás i nás, občany města
Chrastavy, týkající se rozvojového potenciálu města Chrastava v
letech 2014 -2018, ale samozřejmě i s přesahem přes toto období.
Naše jednání, která probíhala během posledního půlroku, vyústila v
navrhované cíle, které jsme si dovolili představit Vám v našich
letáčcích, také prostřednictvím internetu
www.ods.cz/os.liberec/ms.chrastava, ale i na webových stránkách
města Chrastavy a v Chrastavských listech.
Vzhledem k tomu, že přistupujeme zodpovědně k naší práci, o to
více, pokud se jedná o práci ve veřejném zájmu, nemůžeme Vám
„Chrastavákům“ DNES nic slibovat, naši vizi a směřování musíme
postavit na faktech a skutečných potřebách Vás občanů města. To
znamená, že to, co primárně budeme řešit během následujících let,
stavíme na účinném dialogu s Vámi, občany města.
Město Chrastava naštěstí nepatří k městům, kde by se pojem
„plánování“, „strategické a programové řízení“, „územní plánování“
zcela přehlížel. Za to můžeme poděkovat předchozímu
zastupitelstvu a dobré práci úřednickému aparátu MěstÚ
Chrastava. Program rozvoje města Chrastavy byl zpracován pro
období 2009-2013 a vyplynul z něho i návrh dlouhodobé vize města
– Chrastava 2020.
Zastupitelstvem byl tento dokument přijat i společně s Přílohou č. 1
„Karty rozvojových aktivit“. Vzhledem k tomu, že některé aktivity
byly v průběhu programového období, které vymezil tento
dokument, realizovány a některé zřejmě ne, je zapotřebí provést
revizi stavu. Neboli to znamená, nalézt odpovědi na to, co se
podařilo v rámci plánovacího období do r. 2013 realizovat, dále co
se např. provedlo tzv. bez podloženého plánu jako nutná operativa
spojená s řešením situace po povodních, případně to, co se
nezvládlo.
Tuto aktivitu budeme iniciovat ihned, jakmile dostaneme mandát a
důvěru od Vás občanů města. Předpokládáme vytvoření pracovní
skupiny, která bude složena ze zástupců občanů, kteří mají zájem
na aktivní spolupráci při rozvoji města, dále zástupců samosprávy a
zástupců ze stran úředníků, tj. především zaměstnanců odboru
rozvoje, dotací a správy majetku a dále odboru hospodářsko-
finančního. Zrevidujeme stav naplnění programu rozvoje města,
tzn. prověříme, jaké projekty se skutečně realizovaly, a jaký dopad
na město mají, tzn. i finanční v podobě toho, z jakého rozvojového
dotačního programu byly investice realizovány (zda z českých
dotačních titulů, či v rámci dotační politiky EU nebo jiných
finančních mechanismů), v jaké výši a jaké se k těmto realizovaným
aktivitám - projektům váží závazky v podobě podmínek po dobu
udržitelnosti projektu (většinou po dobu pěti let). Je třeba si
uvědomit, že to že Chrastava doznala značných proměn v tom
pozitivním slova smyslu, že skrytě i dotace vlastně něco „stojí“. Jde
totiž o to, že pokud město získá např. 85% dotaci z některého
operačního programu, musí se zaručit tím, že indikátory
(monitorovací ukazatele) a podmínky, které se ke každému
„Rozhodnutí o dotaci“ váží, musí v čase naplnit a udržovat (většinou
je doba udržitelnosti 5 let). Město je v tomto smyslu zavázané je
plnit, nebo by mohl následovat problém v podobě navrácení

dotačně získaných prostředků i s
možností vysokých sankcí.
Naším cílem určitě bude v tomto
nastartovaném trendu pokračovat,
ale musíme vnímat naše „zdrojové
možnosti“.
Jakmile budeme mít k dispozici
ucelený obraz o tom, jak v reálu
vypadají finanční možnosti města a
jaká část rozpočtu je dále možná
alokovat do dalších investic města
směřujících jak do infrastruktury, tak
obecně do rozvoje města s cílem
kvalitního života obyvatel žijících v
Chrastavě, vytvoříme na základě
aktuálně provedené sociá lně
ekonomické analýzy nový návrh programu rozvoje města pro
období do roku 2020 a současně s tím i systém monitorování
programových cílů a aktivit a jednoleté akční plány s každoročním
hodnocením stavu plnění. Pro tvorbu tohoto dokumentu jsou
výchozí především data z ČSÚ, podklady z provedené revize a dále
i aktuální data vázaná na nové programové období ČR, Dohoda o
partnerství pro programové období 2014-2020, která byla České
republice Evropskou unií schválena v srpnu 2014. Tato „Dohoda“ je
zásadní dokument pro plánování nejen ve veřejné správě. Jsou v ní
zakotveny hlavní priority regionální politiky a vymezení územní
dimenze v ČR, které vycházejí ze Strategie regionálního rozvoje
ČR 2014-2020. Priori tními oblastmi jsou regionální
konkurenceschopnost, v rámci této priority by mimo jiné mělo být
řešeno flexibilní prostředí pracovního trhu reagující na místní
potřeby, dále též podpora dostatečné a kvalitní dopravní
infrastruktury dopravní i technické (konkurenceschopnosti daného
území), územní soudržnost, která je zaměřena na snížení disparit,
kam je předpokládáno cílení finančního balíčku na infrastrukturu
veřejných služeb, podpora integrace sociálně vyloučených a
sociálním vyloučením ohrožených skupin obyvatelstva, částečně
pak cestovní ruch, kultura, bydlení a dále na prioritní oblast
environmentální udržitelnost a poslední prioritou je veřejná správa.
Všechny tyto souvislosti jsme při přípravách našich základních
volebních cílů zohlednili. Disponujeme velmi aktuálními
informacemi v oblasti regionálního rozvoje jak z úrovně národní, tak
i krajské, a tyto můžeme výborně využít při plánování na „obecní
úrovni“. Tato výhoda nám dává také příležitost zpracovat si
rozvojový dokument zohledňující jak sociálně ekonomickou situaci,
tak dotační možnosti pro následujících 6 let, ale i s vazbou na
územní plán v rámci sestavené pracovní skupiny s minimálním
využitím spolupráce či konzultací s externí poradenskou firmou.
Neboli to znamená, že nemusíme jako většina jiných měst a obcí
přípravu a tvorbu rozvojových plánovacích dokumentů nechat
zcela na dodavatelské odborné firmě, kdy ne vždy se zadaří, že
veřejnou soutěží vítězná odborná firma zpracuje kvalitní výstup
„šitý na míru“ příslušnému územnímu celku. Ba naopak, zkušenost
je opačná.
Rozvoj města chceme uchopit na bázi veřejné diskuse. Nejsme
příznivci politických slibů a prezentací, jsme připraveni skutečně
pracovat a komunikovat „život v našem městě a jeho neustálé
zkvalitňování“ s Vámi!!!!

Jaké jsou pøedpoklady pro zdravé øízení mìsta Chrastavy? ...ptáme se Barbary Vítkové,
kandidátky è. 3 za ODS

máme

Chrastavu

Pojďte volit.
Je to naše město!

VOLTE 2
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1. Sečte se počet hlasů pro každou volební
stranu

2. Počet hlasů se rovná základnímu
volebnímu číslu, další čísla jsou základ/2,
základ/3, základ/4, základ/5, základ/6,
základ/7 atd.
Příklad: Volební strana dostane 100 hlasů
jako celek (jeden velký křížek u strany) = 1900
hlasů (100 x 19), dále 100 hlasů jako celek, ale
přitom průměrně 5 křížků dostanou kandidáti
jiné volební strany = 1400 hlasů [100 x (19 - 5)]
a dále 700 křížků u jednotlivých kandidátů =

700 hlasů.
Celkem volební strana získala 4000 hlasů (1900 + 1400 + 700).
Volební čísla jsou: 4000, 2000 (4000/2), 1333 (4000/3, 1000
(4000/4), 800 (4000/5), 667 (4000/6), 5714 (4000/7), 500 (4000/8),
444 (400/9), 400 (4000/10).....atd.

3. Volební čísla od všech volebních stran se seřadí od největších po
nejmenších. 19 největších čísel ze všech stran znamená mandát
zastupitele. Tzn., že daná volební strana dostane tolik mandátů,
kolik se jejich čísel vešlo do 19 největších čísel.

4. Kandidáti se v dané volební straně seřadí. Základní pořadí je
takové, jaké je na kandidátce. Dopředu však přeskakují kandidáti,
kteří získali min. o 10% víc křížků než je průměr na dané kandidátní
listině.
Příklad - Ve výše uvedeném příkladě volební strana získala 4000
hlasů, tzn. průměr činí 211 hlasů (4000/19). Nahoru skáče kandidát,
který získal alespoň 232 hlasů (211 x 1,1). Pozn. pokud někdo dá
křížek celé kandidátce, dává tím hlas každému jednotlivému
kandidátovi (pokud při tom zaškrtne i X kandidátů z jiných
kandidátek, nedostává tím hlas X posledních kandidátů).

Doporučení příznivcům Starostů pro Liberecký kraj aneb jak zvolit
naše kandidáty do zastupitelstva města:

1. Doporučení pro ty, kteří chtějí, aby Starostové pro Liberecký kraj
získali co největší počet mandátů, pozici starosty a dalších míst v
radě:
Jedním křížkem označit kandidátní listinu Starostové pro Liberecký
kraj (číslo 5). Tzn. 19 hlasů a maximální šanci na co největší číslo
volební strany, tím pádem maximálního počtu mandátů a
maximálního vlivu při volbě starosty, místostarosty a dalších členů
rady.
2. Doporučení pro ty, kteří sice chtějí, aby Starostové pro Liberecký
kraj získali pozici starosty a dalších míst v radě, ale velmi jim záleží i
na zisku mandátů některých osobností na jiných kandidátkách.
Jedním křížkem označit kandidátní listinu Starostové pro Liberecký
kraj (číslo 5) a k tomu křížky pro kandidáty z jiných stran (čím méně,
tím lépe pro nás).
3. Doporučení pro ty, kteří nám sice fandí, ale je pro ně prioritní si
zakřížkovat všech 19 kandidátů napříč volebními stranami.
Zakřížkovat si svých 19 favoritů. Čím více jich bude na naší
kandidátce č. 5, tím lépe pro nás.
4. Doporučení pro ty, kteří fandí jiné volební straně, ale některým z
nás také.
Jedním křížkem označit jinou kandidátní listinu a k tomu křížky pro
kandidáty z naší kandidátky č.5 (čím více, tím lépe pro nás).

Děkujeme za každý hlas dle výše uvedených variant.
Přejeme Vám šťastnou volbu!

V Chrastavě dne 29. srpna 2014
Za kandidáty volební strany Starostové pro Liberecký kraj, lídr

kandidátky Michael Canov

Jak volit Starosty pro Liberecký kraj

Starostové pro Liberecký kraj 5
STAROSTOVÉ
PRO LIBERECKÝ KRAJ

Volební matematika

�eny na kandidátkách � teorie a praxe
V jedné nejmenované vládní straně si straníci rozhodli v referendu,
že na kandidátkách musí mít povinně alespoň 40% žen. Hezká
teorie. Stačí se jen podívat, jak se dodržuje v praxi.
U nás u Starostů pro Liberecký kraj (kandidátka č.5) si na žádné
kvóty nehrajeme, u nás se schopné ženy prosadí i bez nich a právě
bez nich. A v následujících řádcích se Vám čtenářům
Chrastavských listů ženy kandidující za hnutí Starostové pro
Liberecký kraj představují i osobně:

(místostarostka města)
Narodila jsem se v Turnově, ale v 6-ti letech jsme se
přestěhovali do Chrastavy a zde od té doby, s
přestávkou pár let, žiji stále. Léta jsem pracovala v
kultuře a od komunálních voleb v roce 2010 pracuji
jako místostarostka města. V této funkci mám
zejména na starosti školství, kulturu a sport, Sbor
dobrovolných hasičů, práci s osadními výbory
Vítkova aAndělské Hory, honitby, neziskové a zájmové organizace,
spolupráci s partnerskými městy a další. Je to práce zasahující
všechny oblasti života ve městě a jsem šťastná, že jsem mohla
přispět k dobrému dílu. Do minulých komunálních voleb jsem šla s
mottem: Chrastava je náš domov – tak ať se nám zde dobře žije“ a
jdu s ním i do voleb 2014. Starat se o svůj domov a snažit se ho
zvelebovat je pro mne tou nejlepší prácí a zároveň i odměnou.

(ředitelka základní a mateřské školy)
Jsem vdaná, mám dvě děti. V současné době pracuji jako ředitelka

Základní školy a Mateřské školy v Rynolticích. Myslím
si, že za čtyři roky, které jsem strávila v zastupitelstvu,
se v Chrastavě povedl pořádný kus práce. V dalších
letech budu podporovat spolky a kluby pracující s
dětmi. Dále budu bojovat za rekonstrukci základní
školy u kostela. Chtěla bych vymýtit drogy a násilí.
Další volební období nás čekají, dle našeho
programu, také velmi náročné úkoly. Ráda bych, aby

se lidem v našem městě žilo příjemně a ještě lépe, kdyby se do
Chrastavy chtěli stěhovat další a další noví spoluobčané. Vím, že v
naší povaze je běžné kritizovat a pomlouvat, přesto bych chtěla
všem poděkovat a poprosit o toleranci a trpělivost. Všechno nejde
mít hned.

(ředitelka školní jídelny)
Vždy jsem pracovala v zastupitelstvu města ráda pro občany
našeho města. V minulém období jsem sice kandidovala, ale do
zastupitelstva jsem se nedostala. O to větší chuť do práce
zastupitelky mám nyní. V případě, že bych uspěla, zajímala bych se

nejvíce o vše co se týká školství a také seniorů, neboť
právě s dětmi a seniory se nejvíce profesně stýkám
jako ředitelka školní jídelny. A také bych ráda spojila
příjemné s užitečným nebo-li pokud budu zvolena
členkou zastupitelstva, ráda bych působila na
svatbách jako oddávající. Svoji kandidaturou také
podporuji současné vedení města, budu proto také
moc ráda, pokud voliči dají hlas celé kandidátce

03. Zita Václavíková

04. Mgr. Kateřina Rožcová

07. Miloslava Šírová
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Starostů pro Liberecký kraj.

(THP, vedoucí turistického oddílu)
Jsem 18 let vdaná, s manželem máme dvě děti ve
věku 16 a 13 let. Narodila jsem se v Liberci, kde jsem
vystudovala SPŠSE obor strojírenství. Od 23 let
bydlím v Chrastavě a v současné době zde i pracuji v
chrastavské firmě WMA Glass, s.r.o., kde připravuji
podklady pro výrobu. Ve svém volném čase spolu s
manželem a přáteli pracuji jako vedoucí turistického
oddílu Perseus. Snažíme se zde celoročně
nabídnout dětem od třetích tříd smysluplnou zábavu
pro jejich volný čas. Pořádáme letní a jarní tábory. Ráda jezdím na
kole a na vodu, baví mě práce s lidmi.

(obráběč)
Narodila jsem se roku 1990. Vystudovala jsem
Střední odbornou školu pedagogickou v Liberci.
Většina z Vás mě zná jako Jana Loučku, příslušníka
městské policie Chrastava, kde jsem téměř 2 roky
působila. Nyní mě živí ruce v Hrádku nad Nisou, ale
tak jako jsem vždy žila, stále žiji v Chrastavě a to od
mého narození. Do komunálních voleb pro období
2014-2018 vstupuji s heslem „Dobré ráno“.
Důvodem, proč jsem se rozhodla kandidovat do
zastupitelstva, je především nynější zastupitelstvo samo. To
zůstává delší dobu statické, neměnné a v neposlední řadě ne příliš
aktivní. Cítím, že potřebuje změnu a to z pohledu občana. Tu a tam
zaslechnete přinejmenším zajímavé názory přímo od našich
zastupitelů, jenže kdesi bokem, v ústraní a jen tak mezi řečí
hospodských témat. Málokdy se však názory jich samotných
dostanou až na zastupitelstvo a vůbec spatří „světlo světa“. Jsem
toho názoru, že své myšlenky a idey, byť idealistické je potřeba
přednášet tam, kde to může být něčemu prospěšné. Tedy na
zastupitelstvu a ne mezi čtyřma očima s kamarády u piva. Rozvířit
diskuzi nebo vnuknout nápad. Každé málo je lepší, než zarytě mlčet
a držet se myšlenky: „Proč se mám snažit, když mě stejně
přehlasujou?“ Já osobně chci do zastupitelstva přinést svůj elán a
někdy až utopické vize. Ne pro jejich naplnění, ale pro vnesení
trošky života do mdlého zvedání rukou. Dále nové, mladší, leč
nezkušené pohledy na chod a správu města. Chrastava není
městem pouze pro lidi středního a staršího věku. Zastání mládí mi
tu schází a i to je důvodem kandidatury. Nejsem politik a tak
nebudu slibovat hory doly, ale jedno slíbit mohu. Mohu slíbit, že se
maximálně vynasnažím probudit zastupitele k životu, k diskusím a k
větší aktivitě jich samotných. Domnívám se totiž, že to je ten první
krok nutný ke krokům dalším pro zlepšování kvality života v
Chrastavě.Ale to už posuďte sami.

(ředitelka výchovného ústavu)
Narodila jsem se v Brně, kde jsem i absolvovala
gymnázium se zaměřením na matematiku, fyziku a
programování. Po maturitě, v roce 1988, jsem začala
studovat na Vysoké škole strojní a textilní v Liberci a
už jsem zde zůstala. Před 24 lety jsem se vdala a s
mým manželem Martinem máme dva kluky, Jakuba a
Adama. Od roku 1999 pracuji ve Výchovném ústavu,
zde v Chrastavě, poslední čtyři roky coby ředitelka.
Práce je to pestrá a zajímavá, i když psychicky dost
náročná. Proto potřebuji i ventily, kterými upouštím stres a napětí.
Kromě svojí rodiny mám ráda procházky s mými psy, často se vrtám
v zahrádce a taky ráda lyžuji, jezdím na kole a provozuji turistiku. K
lásce ke zvířatům a sportu v různých podobách vedeme s
manželem od malička i naše děti. Přiznám se, že nejsem žádný
velký politik a nechci být ani členem žádné politické strany, ale když
mě před čtyřmi roky oslovil současný starosta, pan Ing. Michael
Canov, zda bych jej nepodpořila a nestala se členkou jeho
volebního týmu, moc jsem neváhala. Byla jsem už tehdy
přesvědčená o tom, že pro to, aby Chrastava byla městem, kde se
lidem hezky žije, již hodně udělal a že ještě hodně udělat může.
Potvrdil mi to během celého právě probíhajícího volebního období,
obzvlášť v době povodní asi nejen mě dokázal, že má cit, intuici a
umí řešit krizové situace. A právě proto jsem se rozhodla jej s

klidným svědomím podporovat a pomáhat mu i nadále.

(nezaměstnaná)
Narodila jsem se a vyrostla v Chrastavě. Bydleli tady
moji rodiče (Šťovíčkovi), moji prarodiče , bydlí tady
syn s rodinou. Můj bratr na MÚ pracoval na
s tavebn ím oddě l en í . Momen tá lně j sem
nezaměstnaná a hlídám dvouletého vnoučka , tak
aby do práce mohl syn a snacha. Budu žádat o
předčasný důchod. Snažím se již několik let
spolupracovat s úřadem a naším panem starostou na
věcech, které se mě v Chrastavě nelíbí a pro které se

vždy našlo nějaké řešení. Podařilo se obnovit a otevřít hřiště,
nejen pro mládež, ale i pro ty nejmenší v dolní Chrastavě ( za
Majbou ) , kde se kdysi nacházela dvě antuková hřiště na volejbal.
V parku pod kostelem vyrostl pro malé děti domeček se
skluzavkami. Ale je ještě mnoho věcí, které mi v Chrastavě chybí,
vadí, nelíbí se. Proto nabídku pana starosty na kandidátku do
zastupitelstva jsem neodmítla, ale uvítala. Nechci a nebudu
slibovat, co vše změním a o co budu bojovat . Pokud budu
zvolena, budu v zastupitelstvu nováček, ale sama o sobě můžu
tvrdit, že za svým názorem vždy stojím. Chtěla bych, aby se nám
všem v Chrastavě dobře žilo a bydlelo. Volební program 2014 –
2018 – Starostové pro Liberecký kraj se mi líbí, s body programu
souhlasím a bylo by krásné, kdyby se vše podařilo splnit.

(manažer, předsedkyně TJ Spartak)
Bydlím od mládí v Andělské Hoře. Mám za sebou
bohatou praxi v administrativě a ve vedení
společnosti, která provozuje inženýrské sítě v
bývalém průmyslovém areálu ELITEX. Není mi
jedno, co se kolem mne děje a chci mít možnost
některé věci ovlivnit. Kromě kultury se zajímám o
sportovní dění ve městě. Několikátým rokem jsem
členem výkonného výboru TJ Spartak Chrastava a v
současné době předsedou TJ. Jako všechny oblasti

i tato oblast sportu se mění a vzhledem k tomu, že TJ je
samostatným právním subjektem a má majetek, je nutno se o tento
majetek neustále starat. Bez významné spolupráce s Městem to
však do budoucna nepůjde. Velmi pozitivně hodnotím výstavbu
„multifunkčního hřiště“, které financovalo ze svých prostředků
Město Chrastava v roce 2013. Teprve nyní při používání tohoto
sportoviště vidíme, jak takovýto typ sportoviště Chrastavě
opravdu chyběl. Bez sportu v jakékoliv podobě si život nedovedu
představit. Ráda bych přispěla svými zkušenostmi k dalšímu rozvoji
sportovního zázemí ve Městě a okolí tak, aby sportoviště sloužilo
pro všechny skupiny obyvatel, jak pro organizované sportovce, tak i
neorganizované a hlavně mládež. Věřím, že v dohledné době se
podaří ve spolupráci s Městem i modernizace sportovní haly
Turpišova 292, která je součástí života v Chrastavě již 30 let a pro
další sportovní život Města je nezbytná.

(manažer, podnikatelka)
Jsem vdaná a mám dvě děti (17 a 14 let). V současné
době se snažím manželovi pomáhat v rozvoji rodinné
firmy v několika oborech. Proplétat se džunglí
soukromého podnikání je běh na dlouhou trať a já
bych chtěla podpořit živnostníky v Chrastavě, aby se
jejich firmám dařilo.

(zdravotní sestra)
Pracuji jako zdravotní sestra u lůžka v Nemocnici Liberec.Jsem
členkou bytové a sociální komise.Baví mě práce s lidmi a pro lidi.
Mezi mé koníčky patří práce na zahradě, houbaření a
cyklistika.Také se zajímám o kulturu a sport.
Myslím,že je správné podporovat malé sportovní
oddíly a zájmové kluby, ale stejně důležité je budovat
a udržovat veřejná sportoviště a parky.
Z tohoto pohledu jsem ráda,že je v letních měsících v
provozu městské koupaliště. Dále bych uvedla
modernizaci chrastavského kina s bohatou nabídkou
filmů pro všechny věkové kategorie a také
vybudování odpočinkového parku v Bílokostelecké

09. Petra Kopecká

13. Lee Loučků

14. Ing. Markéta Sochorová

15. Eva Přibylová

16. Danuše Husáková

17. Kateřina Pokorná

18.Alena Štěchová
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ulici. Toho, co povedlo v minulém volebním období, je mnohem víc.
Volte nás a podpoříte další rozvoj našeho města.

(tlumočnice v důchodu)
V Chrastavě žiji od prosince 1969. Celkem 40 let jsem
pracovala v zahraničním obchodě. Po odchodu do
důchodu jsem byla oslovena panem starostou Ing. M.
Canovem zda bych nechtěla pracovat pro Město
Chrastava v oblasti kultury a společenského života.
Nabídku jsem přijala a pracovala jsem v této oblasti 10 let.
Zkušenosti s partnerskými městy jsem získala díky mým
jazykovým znalostem. Všechny tyto znalosti a
zkušenosti bych chtěla i nadále využít pro blaho našeho
města.

Abyste vážení čtenáři Chrastavských listů neřekli, že
neznáte naše mužské kandidáty, tak ty Vám doplňujeme
alespoň jmenovitě:

– starosta města
– ředitel základní školy

– statutární zástupce Sboru
Jednoty bratrské

– informatik

– OSVČ
– státní zaměstnanec

– dispečer
– starosta SDH, bezpečnostní technik

– vedoucí společenského klubu
– důchodce a živnostník

– podnikatel v důchodu
– podnikatel

N4. Karin Cinibulková

Muži

01. Ing. Michael Canov
02. Mgr. Bc.Aleš Trpišovský
05. ThMgr. Šimon Dvořák

06. Ing. Pavel Štekl

08. Ing. Miroslav Balcar
10. Bc. Robert Šipula
11. Michal Junek
12. Petr Tlach
19. Bc. Pavel Urban
N1. Pavel Hudec
N2 František Vokoun
N3 Vladimír Vondráček

Kandidáti politického hnutí  Starostové pro Liberecký kraj

Česká strana sociálně demokratická 6

http://canovm.sweb.cz/
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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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Volby
do Senátu
Parlamentu
ÈR
- 1. kolo
-------------
10. - 11.
øíjna 2014

KONCERT
v kostele sv. Vavřince
12. 10. 2014
v 10:30 hodin
Latinsky zpívaná mše svatá
od Fr. Reimanna, kterou
povede pater Radek Va-
šinek + Ave verum
od W.A.Mozarta.
Zpívá:
Hrádecký chrámový
sbor od sv. Bartolo-
měje a Žitavský
chrámový orchestr.
Řídí: Rolf Bartosch
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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

PRONAJMU byt 2 + 1, komora,  lodžie, v panelovém
domě na Střeleckém Vrchu. Byt má nově zrekonstruo-
vanou kuchyň na míru, koupelnu a WC, plastová okna.
Pronájem od 1. 11. 2014, pouze solidní zájemce.
Telefon 607 902 120. Zn.: Cena dohodou.
-------------------------------------------------------------------------
PRODÁM dámské kolo Liberta
za 250,-Kč.
Bašová, Střelecký Vrch 696,
tel. 777 888 501.
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Fotogalerie � COUNTRY FESTIVAL VYSOKÁ

COUNTRY FESTIVAL
VYSOKÁ

Přijďte k volbám - ovlivňujete město, ve kterém žijete!

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

První zářijový víkend proběhl na Farmě Vysoká tradiční Country festival a westernové závody. Lákadlem byli hlavně Wabi Daněk a ka-
pela Druhá tráva s Robertem Křesťanem. Fotografie pocházejí z dílny profesionálního fotografa Jiřího Částky - MEDIAFOTO.CZ.


