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Den s hejtmanem Martinem Půtou (psáno fejetonovým tónem)

Nový senátor Jiří Vosecký v Chrastavě

Známe se s Martinem Půtou dvanáct let a horolezecké stěny v tělocvičně. Zlatým 
potkáváme se a spolupracujeme často. Ale hřebem je ale návštěva učebny chemie, kde 
ještě jsme spolu netrávili celý den. V pátek zrovna dělají pokusy. A tak vstupujeme do 
26. září 2014 však byl den, který celý strávil mé zamilované třídy, kde jsem řádil co by 
pan hejtman v Chrastavě na nejrůznějších učitel chemie a fyziky 10 let. Můj nástupce 
místech a já s ním. Začínáme u mne v Tomáš Jerje se nenechává zahanbit, 
kanceláři přesně v 8 hodin. Hejtman si naopak. Zrovna vyrábí vodík, chytá ho do 
prohlíží tři pamětní knihy nádoby naplněné mýdlovou vodou a hledá 

dobrovolníka. „Tady je“, hlásím a strkám 
nebohého hejtmana k pokusu.  Pan učitel 
neváhá, hejtmanovy ruce ponořuje do 
bublin. Poté pan učitel z co největší 
vzdálenosti, aby se mu nic nestalo, zapaluje 
špejlí bubliny na Martinových rukách. Ozve Ve škole v budově na náměstí hejtman 
se výbuch, ale hejtman hrdinně přežije bez beseduje s vedením školy a o přestávce se 
újmy (viditelné) na zdraví a tak jdeme dál. zdraví s učiteli v kabinetu. Následuje 

prohlídka počítačové učebny a dalších Ve sportovní hale právě frčí sport, kterým se 
učeben v původně půdním prostoru a také Chrastava právem chlubí a který se v 

Čechách hraje prakticky jen zde – kolová. 
A tak pan hejtman pozorně pozoruje 
prvoligové hráče, naslouchá trenérovi a 
vzápětí jde na věc. Reportér by reportoval: 
„Hejtman se rozjíždí, asistenti asistují, již 
neasistují a hejtman jede sám…a již 
nejede…žije, to je hlavní“. No, brnkačka 
jízda na kole na kolovou určitě není. bordéru (Lužickou Nisou v Kolonce prochází 

hranice) a prohlídka hasičského muzea. A  V dalším programu se vystřídají exkurze do 
především setkání s lidmi. největší chrastavské firmy Benteler a do 

největší ryze české firmy Vzduchotechnik, 
prohlídka zázemí kina a školní jídelny, jízda 
z Chrastavy do Liberce a zpět na trans-

a podepisuje se do 
poslední z nich, kterou krásně nadepsal 
svým krasopisem ředitel školy Aleš 
Trpišovský.  A nevěřícně zírá na ten úplně 
první podpis v první z knih  z počátku října 
1938.
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Výsledky komunálních

voleb v Chrastavě

–

Z deníku městské policie

–

Pokračuje zateplování

mateřských škol

–

Pozvání do S-klubu a kina

– 

Vyhlášeni sportovci Chrastavy

a osobnost města

–

Výhledy z Výhledů

DOKONČENÍ NA STRANĚ 2

Podrobné výsledky voleb v Chrastavě najdete na straně 2 a 3 tohoto vydání.

KOMUNÁLNÍ VOLBY – 10. –11. 10. 2014 

Jako první obec vůbec, a to pouhé dva dny 
po svém zvolení, navštívil nový senátor pan 
Jiří Vosecký Chrastavu. Stalo se tak v 
pondělí 20. října 2014 v 11 hodin. Po krátkém 
uvítání a zapsání do pamětní knihy uvedl 
nový pan senátor své základní představy o 
práci senátora a zároveň poděkoval 
Chrastavanům za podporu v právě 
proběhlých volbách. 

Chrastava dne 22.10.2014
               Michael Canov, starosta
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DOKONČENÍ Z TITULNÍ STRANY

KOMUNÁLNÍ VOLBY –  Výsledky voleb v Chrastavě
Celkové výsledky voleb do Zastupitelstva města Chrastavy

Při obědě na Farmě Vysoká diskutuje 
hejtman se starosty obcí, pro něž vykonává 
Chrastava přenesenou působnost (i 
starostové jsou lidé), odpoledne  navštěvuje 
Charitu a dlouze si povídá s jednotlivými 
klientkami. Následuje setkání s „Andělo-
horáky“ u rybníčku. S nimi se hned hejtman 
skamarádí a iniciuje menší obchůzku vsí. 
Kolem dětského hřiště až ke kostelu. Kostel 
vůbec pana hejtmana mimořádně zaujal. 
Den s hejtmanem končí besedou se 
zastupiteli a s občany v CVA. Některé 
dotazy a poznámky jsou docela ostré, 
hejtman si dělá poznámky (myslím, že pár 
lidí na kraji dostane telefonicky hned po 
setkání naléhavé úkoly) a pohotově 
odpovídá.  Beseda končí, lidé se rozcházejí 
a já si myslím, že to nebyl vůbec promar-
něný den, naopak. Hejtman poznal 
Chrastavu ze všech stránek, přijetí bylo 
všude velmi přátelské a bylo vidět, že si lidé 
(a to včetně vedoucích pracovníků navště-
vovaných firem) zájmu hejtmana o to, jak se 
jim daří, velmi váží.   

Chrastava dne 29. 9. 2014 
                 Michael Canov, starosta
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Zvolení zastupitelé do Zastupitelstva města Chrastavy pro období 2014 – 2018
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Panelová cesta ze Střeleckého Vrchu je opravena
o okénko starosty  mesta Chrastavy

Byla opravena panelová cesta pro pěší ze Střeleckého Vrchu do ulice Nádražní. Tato velmi používaná cesta byla především po povodních 
poničena provozem těžké techniky při výstavbě popovodňových domků. Konkrétně pak byla opravena (zaasfaltována) její horní část (cca 
80 tis. Kč) a dolní část (cca 50 tis. Kč). Ve střední nejzachovalejší části byly provedeny jen lokální opravy (zarovnání stop vzniklých při 
samotném vzniku panelky do neztvrdlého betonu). 

V Chrastavě dne   1. 10. 2014                                                                Michael Canov - starosta

Dle oficiální „Zprávy o stavu povrchu vozovek 
na silnicích II. a III. třídy v Libereckém kraji k  
30. 6. 2014“, kterou pro Liberecký kraj 
vypracovala společnost PavEx Consulting, 
s.r.o. má  nejlepší  stav krajských komunikací v 
celém Libereckém kraji Chrastava (sic!). 

Z celkového počtu 7544 metrů krajských 
komunikací má Chrastava 3198 metrů ve stavu 
výborném (jednička), 2135 metrů ve stavu 
dobrém (dvojka), 438 metrů ve stavu 
vyhovujícím (trojka), 1256 metrů ve stavu 
nevyhovujícím (čtyřka) a 517 metrů ve stavu 
havarijním (pětka) s celkovou školní známkou 
2,17.  

Je přitom skutečností, že se celkový stav 
krajských komunikací v Chrastavě ještě 
výrazně zlepší po dokončení právě probíhající 
rekonstrukce komunikace ve Vítkově (listopad 
2014). Nadějně vypadají též rekonstrukce 
komunikací v Andělohorské a Liberecké ul. v 
příštím nejdéle přespříštím roce. Navíc přibyde 
zbrusu nová 3. etapa průtahu na Frýdlant 
(srpen 2015). 

Za Chrastavou obsadil druhé místo Liberec 
(2,31), třetí byl Nový Bor (2,57). Kompletní 
přehled je v tabulce.

V Chrastavě dne 6. 6. 2014      
Michael Canov – starosta

Chrastava má nejlepší silnice v celém Libereckém kraji (sic!)

Rada města na své schůzi projednala a usnesla se mimo jiné takto:
-    s c h v á l i l a   dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení udržovacích prací na vodním díle „Kaskáda VN Honcák“ - p.p.č. 593/6, 603 na vodním 
díle „Hladina“ - p.p.č. 610/2 a 610/3, vše v obci Chrastava, k.ú. Chrastava I, čj. RU/28/2013, kterou uzavřelo město Chrastava a Český 
rybářský svaz Chrastava 
-   s c h v á l i l a 
v návaznosti na své usnesení 2013/16/IV ze dne 18. 9. 2014 výpůjčku části pozemků par.č. 301 o výměře cca 3 m2  - ostatní plocha a par.č. 
1391/8 o výměře cca 10 m2  - ostatní plocha, v k.ú. Chrastava I, panu Ladislavu Rabatinovi, za účelem zřízení zahrady (vjezdu), vč. návrhu 
smlouvy o výpůjčce pozemku čj. RU/21/2014 
-   s c h v á l i l a 
v návaznosti na své usnesení 2012/19/III ze dne 19. 11. 2012 návrh smlouvy o zřízení věcného břemene čj. VB/22/2014 ve prospěch 

Ze zasedání Rady města Chrastava dne 29. září 2014

r informace z radnice z radnice
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Ze zasedání Rady města Chrastava dne 20. října 2014

společnosti ČEZ Distribuce, a.s., jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby distribuční soustavy nadzemního 
vedení, za cenu ve výši 1.997,- Kč vč. DPH a náklady spojené se zřízením věcného břemene a pověřila starostu jejím podpisem
-   s c h v á l i l a
1.  hodnocení a zadání akce „Zateplení a výměna otvorových výplní MŠ Luční, Chrastava“ na základě Zápisu z III. jednání komise pro 
hodnocení nabídek, zadanou v souladu s § 6 a § 12 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a metodikou Státního fondu životního 
prostředí pro Operační program Životní prostředí v aktuálním znění a přidělila zakázku firmě ADAPTO, spol. s r.o., Klášterní 92, 463 62 
Hejnice, IČ 48269620
2.  návrh smlouvy na akci „Zateplení a výměna otvorových výplní MŠ Luční, Chrastava“ s ADAPTO, spol. s r.o., Klášterní 92, 463 62 Hejnice, 
IČ: 48269620 a pověřila starostu jejím podpisem v případě, že nebudou podány námitky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v 
souladu s metodikou Státního fondu životního prostředí pro Operační program Životní prostředí v aktuálním znění nebo tyto budou 
starostou zamítnuty
-   v z a l a    n a    v ě d o m í ,
že dotace z programu Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí nebyla udělena, nicméně město Chrastava je v tzv. zásobníku žádostí 
a pro případ dodatečného schválení dotace ze strany MŽP OŽP činí veškeré přípravné kroky a proto
-   s c h v á l i l a   
a) hodnocení a zadání akce „Pořízení stroje na úklid cest nebo silničních komunikací - Chrastava“ na základě Zápisu z jednání komise pro 
hodnocení nabídek, zadanou v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a metodikou Státního fondu životního 
prostředí pro Operační program Životní prostředí v aktuálním znění a přidělila zakázku firmě Unikont Group s.r.o., Služeb 609/6, 108 00 
Praha 10, IČ 41193113
b) návrh kupní smlouvy na akci „Pořízení stroje na úklid cest nebo silničních komunikací - Chrastava“ s Unikont Group s.r.o., Služeb 609/6, 
108 00 Praha 10, IČ 41193113 a pověřila starostu jejím podpisem v případě, že nebudou v zákonné lhůtě podány námitky proti rozhodnutí o 
výběru nejvhodnější nabídky dle § 82 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
-   v z a l a   n a   v ě d o m í   zápis č. 2014/8 z jednání bytové a sociální komise ze dne 22. 9. 2014 
-   r o z h o d l a   o uzavření smlouvy o nájmu bytu paní Dagmar Douchové 
-   r o z h o d l a   o uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS paní Haně Šormové
-   r o z h o d l a   o uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS paní Zdeňce Němečkové 
-   r o z h o d l a   o uzavření smlouvy o poskytnutém přístřeší v zařízení azylového typu panu Jiřímu Augustovi 
-   r o z h o d l a   o uzavření smlouvy o poskytnutém přístřeší v zařízení azylového typu panu Lubomíru Mistrovi 
-   r o z h o d l a   o uzavření smlouvy o poskytnutém přístřeší v zařízení azylového typu panu Milanu Novotnému 
-   r o z h o d l a   o uzavření smlouvy o poskytnutém přístřeší v zařízení azylového typu panu Juraji Deméterovi a paní Emílii Berkyové  
-   s c h v á l i l a
v souladu s § 85, písm. f) a §  102 odst. 3 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů prominutí dluhu na poplatku ze 
vstupného za akci „COUNTRY FESTIVAL VYSOKÁ“  
-   s c h v á l i l a
1. dodatek ke smlouvě ze dne 9. 9. 2003, 01/2003/OŠJ o odběru obědů ze školní jídelny pro obyvatele DPS
2. dodatek ke smlouvě ze dne 15. 9. 2011 č. RŮ/35/2011 MÚ, stravování zaměstnanců a jejich důchodců
-   s c h v á l i l a   smlouvu o spolupráci mezi Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci a Městem Chrastava a pověřila starostu jejím podpisem 

Rada města na své schůzi projednala a usnesla se mimo jiné takto: souladu s ustanovením § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona 
-   s c h v á l i l a č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů nařízení 
prodej  nepotřebného majetku – ojetého motorového vozidla obce č. 2/2014, kterým se stanoví rozsah, způsob a lhůty 
KAROSA požární, druh: NA-speciální požární vozidlo, rok výroby odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací 
1986, výr.č. karoserie –VIN: J2FA0040, RZ 1L 27670, za minimální a průjezdních úseků silnic a kterým se stanoví úseky silnic, 
cenu dle znaleckého posudku č. 1631/2014, tj. 776.624,- Kč. místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý 
-   s c h v á l i l a dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním 
pronájem částí pozemků par.č. 855/3 a 856 o celkové výměře cca sněhu a náledí 
460 m2 v k. ú. Dolní Chrastava, které jsou ve vlastnictví Povodí 2. Plán zimní údržby místních komunikací pro zimní období 2014 – 
Labe, s.p., za účelem vybudování stavby „Cyklostezka Chrastava – 2015 
Bílý Kostel n.N. km 12,974-13,555", vč. návrhu smlouvy o nájmu -   s c h v á l i l a
pozemků čj. N/48/2014 nákup použitých čedičových kostek od Krajské správy silnic 
-   s c h v á l i l a  Libereckého kraje v množství cca 200 t za cenu 900 Kč bez DPH/t 
1) hodnocení a zadání akce „Chrastava – hasičská dráha“ na (tj. 1.089 Kč vč. DPH) z deponie v Osečné. 
základě Protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, v souladu s § (zdůvodnění: v blízkém okolí nejsou čedičové kostky běžně k 
6 a §12 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění dostání. Cena je výhodná. Budou použity pro dláždění městských 
pozdějších předpisů a se Směrnicí Rady města Chrastava komunikací.) 
č.1/2013, o zadávání veřejných zakázek a přidělila zakázku -   v z a l a   n a   v ě d o m í   zápis č. 2014/9 z jednání bytové a 
zhotoviteli: Jostav spol. s r.o., Studánecká 74, 463 03 Stráž nad sociální komise ze dne 6.  10.  2014 
Nisou, IČ: 47785233 -   r o z h o d l a   
2) návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem: Jostav spol. s r.o., o uzavření smlouvy o nájmu bytu paní Vlastě Stehlíkové  
Studánecká 74, 463 03 Stráž nad Nisou, IČ: 47785233 na realizaci -   r o z h o d l a 
akce „Chrastava – hasičská dráha“ o uzavření smlouvy o nájmu bytu panu Jakubu Pelikánovi 
-   v z a l a   n a   v ě d o m í -   r o z h o d l a 
hodnotící protokoly veřejných zakázek v souladu s bodem 3.1. o uzavření smlouvy o nájmu bytu paní Emílii Berkyové a Juraji 
Směrnice Rady města Chrastava č. 1/2013, o zadávání veřejných Demeterovi 
zakázek včetně hodnocení a výběru vybraných uchazečů -   r o z h o d l a 
-   s c h v á l i l a o uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS paní Jaroslavě Geršíové 
1. na základě § 27 odst. 5 a odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o -   s c h v á l i l a
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v poskytnutí peněžitých darů členům samosprávy města Chrastava, 
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Probíhající práce na obnově vodního toku Jeřice
v Chrastavě - duben 2013.

Dokončený úsek vodního toku Jeřice - listopad 2013.

bytová a sociální komise RM za část 2. pololetí 2014 v souladu s -  s c h v á l i l a 
návrhem předsedy komise MUDr. Petra Hartla akceptační protokol  na dodávku zemního plynu pro rok 2015 od 
-   s c h v á l i l a společnosti RWE Energie a. s.  a pověřila starostu podpisem 
žádost o bezplatné poskytnutí prostor ve Společenském klubu CVA příslušné smlouvy
v termínu 10. – 14. 11. 2014 pro realizaci školení v rámci projektu -  s c h v á l i l a 
„Vzdělávání uchazečů o zaměstnání v oblasti ocioekonomických spolupořadatelství města Chrastava na fotbalový turnaj mládeže 
kompetencí“ TJ Spartak Chrastava "O pohár starosty města Chrastavy" včetně 

finanční spoluúčasti do 10 tisíc Kč 

Zastupitelstvo města na svém zasedání  projednalo a usneslo se mimo jiné takto:
-  s c h v á l i l o
v návaznosti na své usnesení 2014/04/XII/1 ze dne 1. 9. 2014 prodej pozemku par.č. 602/1 o výměře 282 m2 – ostatní plocha, manipulační 
plocha, v k.ú. Dolní Chrastava,  do vlastnictví manželů Vlasty a Miroslava Vostárkových, za cenu 19.800,- Kč a náklady spojené s prodejem, 
vč. návrh kupní smlouvy čj. K/09/214 
-  s c h v á l i l o
návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj. SBS/07/2014, č. 3DHM140148, ve prospěch města, jímž dojde k zajištění 
strpění umístění, zřízení a provozování stavby „Cyklostezka Chrastava – Bílý Kostel n.N. km 12,974-13,555“ 
-  s c h v á l i l o   návrh 4. změny rozpočtu a investičního plánu na r. 2014 
-  v y d a l o
obecně závaznou vyhlášku města Chrastavy č. 3/2014, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  
-  s c h v á l i l o
podle ustanovení § 6 odst. 5 písm.c) zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
stavební zákon), a § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydání Úpravy územního plánu 
města Chrastavy dle § 188 odst. 1 stavebního zákona včetně změny č. XI územního plánu města Chrastavy a podle § 172 správního řádu 
vydání opatření obecné povahy č. 1/2014 
-  s c h v á l i l o
pořízení změny územního plánu města Chrastava  dle žádosti paní Věry Čermákové, Andělská Hora 14, 463 31 Chrastava o změnu na části 
p.p.č. 412/2 v k.ú. Andělská Hora u Chrastavy, obec Chrastava, o výměře plochy cca 1500 m2 ze stávající plochy luk a pastvin na plochu pro 
výstavbu 1 RD (plocha obytné zástavby nízkopodlažní venkovského typu v rozsahu nezbytně nutném pro výstavbu 1 RD) 
-  o d l o ž i l o
pořízení změny územního plánu města Chrastava dle žádosti pana Rostislava Kašpara, Dolní Vítkov 59, 463 31 Chrastava o změnu na 
p.p.č. 244/7 o výměře 5488 m2 v k.ú. Dolní Vítkov, obec Chrastava, ze stávající plochy luk a pastvin na plochu pro výstavbu RD (plocha 
obytné zástavby nízkopodlažní venkovského typu) do doby vyřešení veřejného užívání účelové komunikace Dolní Vítkov - Václavice
-  p o t v r d i l o
své rozhodnutí obsažené v usnesení ze dne 22.10.2012 pod bodem 2012/05/XVII, jímž bylo zamítnuto pořízení změny územního plánu 
města Chrastava dle žádosti  pana Karla Matušky, Nedbalova 661, 463 12 Liberec 25 a Ing. Luboše Víta, Krásná Vyhlídka 351, Liberec XIX o 
změnu na p.p.č. 374/3 o výměře 816 m2 v k.ú. Andělská Hora u Chrastavy, obec Chrastava, ze stávající plochy ochranné a doprovodné 
zeleně na plochu pro výstavbu RD případně rekreačního objektu ( plocha obytné zástavby nízkopodlažní venkovského typu )  
-  r o z h o d l o
1. v souladu s ust. § 45 odst. 4. zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů  o úplné úhradě 
nákladů jednotlivých žadatelů schválených změn, a to podílem dle počtu schválených změn 2. o pořízení změn schváleného územního 
plánu města Chrastava dle usnesení ZM č. 2014/05/x – 2014/05/y, ve které dojde k uzavření dohody dle odst.1 v termínu do 31.3.2015, v 
souladu s pravidly postupu při pořizování změn schváleného územního plánu města Chrastava schválené Radou města Chrastava dne 
26.1.2009 
-  s c h v á l i l o
návrhy předsedy osadního výboru Vítkov a předsedkyně osadního výboru Andělská Hora a návrhy předsedů finančního výboru a 
kontrolního výboru na peněžitá plnění členům výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva města za část 2. pololetí r. 2014 (od 1. července do 
10. října), včetně návrhu místostarostky města na finanční plnění předsedkyni osadního výboru Andělská Hora 
-  s c h v á l i l o
Smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. OLP/2115/2014 od Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 z Fondu solidarity EU

Zasedání Zastupitelstva města dne 6. října 2014

Společnost CoProSys-LVI ve spolupráci s Městem Chrastava a TJ 
Spartak Chrastava zřídila na náměstí a fotbalovém stadionu veřejné 
připojeník internetu – WiFi Hotspot.
Veřejnost s chytrými telefony a podobnými zařízeními má možnost 
využít WiFi připojení na těchto místech.
Úvodní stránka nabídne možnost autorizovaného nebo i volného 
připojení. Maximální rychlost je omezena na 1024 kbps a na dobu 
jedné hodiny. Po této době bude připojení přerušeno a přesměro-váno 
na úvodní stránku Hotspotu.
Plná funkčnost je ověřena na operačních systémech Windows, 
Windows Mobile a Android. 
Případné dotazy  či připomínky směřujte na  hotline  Coprosys  tel.  
488 577 577.

Za  Město Chrastava: V.Loučka  – TV Chrastava

Veřejné WIFI připojení Uzavření lávky
u Führichova domu

Upozorňujeme občany, že se podařilo v předstihu zahájit 
práce na přesunu lávky u Führichova domu (původní termín 
- jaro 2015). Z tohoto důvodu bude 14. 10. 2014 od 14 hodin 
lávka uzavřena. Lávka bude přesunuta o cca 4 metry z 
důvodu výstavby nové nábřežní zdi v rámci III. etapy 
přeložky.
O termínu opětovného otevření lávky vás budeme 
informovat.

Děkujeme za pochopení.
Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM
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Probíhající práce na obnově vodního toku Jeřice
v Chrastavě - duben 2013.

Dokončený úsek vodního toku Jeřice - listopad 2013.

SRPEN 2014
Preventivní činnost
Výkon služby ve městě Chrastava 
- kontroly okraj. částí města – Vítkov a býv. statek tzv. pětistovka, 
Vysoká, Víska, Kolonka,  Andělská Hora, Barandov 
- dohled nad dodržováním nočního klidu a veřejného pořádku v 
celém katastru města Chrastava i obce Stráž nad Nisou
- dohled nad dopravní situací v centru města a okolí města
- kontroly parkování na celém katastru města
- zjišťování a nahlašování zjištěných závad na komunikacích, 
majetku města, soukromém majetku apod.
- monitoring nepovolených ( tzv.černých ) skládek v katastru města - 
kontrola stavu vodních toků při vydatnějších srážkách
- dohled nad dodržováním vyhlášek a nařízení města 
- kontroly  okrajových  částí města – hřbitov, přehrada, vodojemy, 
parky, školky, školy, transbordér, kostel, pomníky, koupaliště, sídliště 
Střelecký Vrch, sídliště okálů, okolí rybníků na Střeleckém Vrchu, 
podchod pod silnicí 1/13, sídliště v ul.Andělohorská, sv. Ján, 
namátkové kontroly vysílače na Ovčí hoře,
- kontroly  v centru města – tržnice, okolí TJ Spartaku ( kotelna, 
skatepark ), bývalá kotelna za Kovákem, nefunkční ubytovna Kovák, 
betonka,  podloubí na náměstí, autobusové zastávky, autobusové 
nádraží, vlakové zastávky, vlakové nádraží, náměstí – parkovací 
hodiny, vyhláška o požívání alkoholických nápojů na vymezených 
veřejných prostranstvích, dům azylového typu, Eichstättská cesta, 
školní jídelna, škola, společenský klub,
- kontroly krytých vlakových i autobusových zastávek zaměřené na 
dodržování zákazu kouření

Výkon služby v obci Stráž nad Nisou  
- dohled nad dodržováním nočního klidu a veřejného pořádku v 
celém katastru obce 
- dohled nad dopravní situací v centru obce a okolí obce
- kontroly parkování na celém katastru obce
- zjišťování a nahlašování zjištěných závad na komunikacích, 
majetku obce, soukromém majetku apod.
- monitoring nepovolených ( tzv. černých ) skládek v katastru obce
- dohled nad dodržováním vyhlášek a nařízení obce
- kontroly  okrajových  částí  obce : Svárov, Bělidlo, Zlatý kopec 
- kontroly  v centru obce – hřbitov, kostel, škola, školka, dětské 
hřiště, obecní úřad

Další činnost 
- Na základě telefonického oznámení kontrola ul. Vítkovská ohledně 
úniku provozních kapalin z neznámého vozidla na vozovku, na místo 
přivolána jednotka SDH Chrastava, uniklá kapalina odstraněna
- zajištěn nález dvou kol z jízdního kola v Andělské Hoře
- signál PCO budovy městského muzea – kontrola neg., objekt 
nenarušen
- na základě telefonického oznámení prověřena skutečnost o 
pohybu neznámé osoby v opuštěném domě (bývalá kovárna) v 
Horním Vítkově, provedena kontrola, objekt nenarušen
- namátkové opakované kontroly dětského hřiště na sídlišti 
Střelecký Vrch, kontroly zaměřeny na veřejný pořádek, čistotu a 
dodržování vyhlášky města Chrastava č.7/2011 o chování na 
dětských hřištích – zákaz kouření, vnášení a požívání alkoholických 
a jiných omamných látek, zákaz venčení psů 
- opakované namátkové kontroly domu Azylového typu v ul. Soudní 
ohledně dodržování veřejného pořádku a nočního klidu
- opakované kontroly rybářů  ve spolupráci s Rybářskou stráží
- opakované namátkové kontroly zejména na sídlišti Střelecký Vrch, 
včetně upozorňování pejskařů na dodržování obecně závazné 
vyhlášky č. 3/2007 – která stanoví pravidla pro pohyb psů na 
veřejných prostranstvích – pes na vodítku od 07.00 – 20.00h.
- Stráž nad Nisou – odchyt poraněné kočky v lokalitě Svárov, 
předána hlídce MP Liberec a následně umístěna do útulku v Liberci

Odchyt zvířat: 2x - předány do útulku v Krásném Lese
              

Z deníku městské policie
Spolupráce s OOPčr Chrastava
- opakované namátkové DBA se zaměřením na dodržování 
zákazových značek a řidiče jezdící pod vlivem alkoholu
- kontroly zaměřené na dodržování veř. pořádku a nočního klidu
- opakované kontroly chatových oblastí z důvodu opakovaných 
vloupání do chatek 
- zajištění místa nálezu zemřelého proti vstupu nepovolaných osob 
do příjezdu hlídky PČr Chrastava 
- v ul. Novoborská spolupráce s hlídkou PČr Chrastava a Celní 
správou, při zadržení tří osob převážejících návykové látky 
(marihuana, pervitin) ve vozidle VW Golf, jedna osoba se pokusila o 
útěk, dopadena, osoby omezeny na osobní svobodě do příjezdu 
kriminální policie
- v Dolním Vítkově zadržen řidič  doma vyrobeného motocyklu, bez 
RZ, řidič nevlastnil řidičské oprávnění, a jezdil na tomto motocyklu 
po požití alkoholického nápoje – na místo přivolána hlídka PČr 
Chrastava, která si událost převzala k projednání.

ZÁŘÍ 2014
Preventivní činnost městské policie
Výkon služby ve městě Chrastava 
- kontroly parkování na celém katastru města
- zjišťování a nahlašování zjištěných závad na komunikacích, 
majetku města, soukromém majetku   apod.
- monitoring nepovolených ( tzv.černých ) skládek v katastru města
- kontroly okraj.částí města – Vítkov a býv. statek tzv. pětistovka, 
Vysoká, Víska, Kolonka, Andělská Hora, Barandov 
- dohled nad dodržováním nočního klidu a veřejného pořádku v 
celém katastru města Chrastava i obce Stráž nad Nisou
- dohled nad dopravní situací v centru města a okolí města
- kontroly  v centru města – tržnice, okolí TJ Spartaku ( kotelna, 
skatepark ), bývalá kotelna za Kovákem, nefunkční ubytovna Kovák, 
betonka, podloubí na náměstí, autobusové zastávky, autobusové 
nádraží, vlakové zastávky, vlakové nádraží, náměstí – parkovací 
hodiny, vyhláška o požívání alkoholických nápojů na vymezených 
veřejných prostranstvích, dům azylového typu, Eichstättská cesta, 
školní jídelna, škola, společenský klub,
- dohled nad dodržováním vyhlášek a nařízení města 
- kontroly  okrajových  částí města – hřbitov, přehrada, vodojemy, 
parky, školky, školy, transbordér, kostel, pomníky, koupaliště, 
sídliště Střelecký Vrch, sídliště okálů, okolí rybníků na  Střeleckém  
Vrchu, podchod pod silnicí 1/13, sídliště v ul.Andělohorská, sv. Ján, 
namátkové kontroly vysílače na Ovčí hoře
- kontroly krytých vlakových i autobusových zastávek zaměřené na 
dodržování zákazu kouření

Další činnost                                                           
- namátkové opakované kontroly dětských hřištích na katastru obce, 
kontroly zaměřeny na veřejný pořádek, čistotu a dodržování 
vyhlášky města Chrastava č.7/2011 o chování na dětských hřištích – 
zákaz kouření, vnášení a požívání alkoholických a jiných omamných 
látek, zákaz venčení psů 
- opakované namátkové kontroly domu Azylového typu v ul. Soudní 
ohledně dodržování veřejného pořádku a nočního klidu
- opakované kontroly rybářů  ve spolupráci s Rybářskou stráží
- opakované namátkové kontroly zejména na sídlišti Střelecký Vrch, 
včetně upozorňování pejskařů na dodržování obecně závazné 
vyhlášky č. 3/2007 – která stanoví pravidla pro pohyb psů na 
veřejných prostranstvích – pes na vodítku od 07.00 – 20.00h.
Počet odchycených zvířat: 9x pes, 2x kočka (útulek Krásný Les)

Spolupráce s OOPčr Chrastava
- opakované namátkové DBA se zaměřením na dodržování 
zákazových značek a řidiče jezdící pod vlivem alkoholu
- kontroly zaměřené na dodržování veř. pořádku a nočního klidu
- opakované kontroly chatových oblastí z důvodu opakovaných 
vloupání do chatek 
- spolupráce při zajištění osoby
- zajištění lékařského ošetření při napadení osoby 2x



8

Po školce v Revoluční ulici se nového zateplení dočká školka v Luční ulici. V pondělí 20.10. 2014 byla podepsána smlouva na realizaci 
zateplení a výměnu oken objektu MŠ Luční. Vítězem veřejné zakázky se stala v konkurenci 8 přijatých nabídek firma ADAPTO, která 
neprodleně zahájila práce. 
Ještě v letošním roce proběhne za provozu jen s určitým omezením výměna oken a dveří. V příštím roce budou práce pokračovat 
zateplením fasády, střešní konstrukce a stropu nad suterénem. Veškeré stavební práce by měly být ukončeny do konce letních prázdnin a 
významným způsobem přispějí ke snížení energetické náročnosti tohoto objektu, čímž sníží náklady na vytápění a celkový provoz školky. 

 Akce je spolufinancována ze zdrojů EU, konkrétně dotace z Operačního programu Životní prostředí pod číslem projektu 
CZ.1.02/3.2.00/13.20904. Náklady na akci jsou 
2.898.584 Kč, vč. DPH, dotace činí 85 % z 
uznatelných nákladů. 

Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM

Pokračuje zateplování mateřských škol

Co se děje v Loudátově ulici?

Fond solidarity EU - příspěvek na krytí škod po povodni v červnu 2013
Město Chrastava získalo na základě podané žádosti finanční příspěvek z Fondu solidarity EU prostřednictvím Libereckého kraje v celkové 
výši 137.333,22 Kč určený na krytí části výdajů spojených s likvidací následků povodní z června 2013. 
Kompletní seznam podpořených akcí je uveden v níže zveřejněné tabulce.

Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM

Pokud jste procházeli v poslední době Loudátovou ulicí (ulice mezi Revoluční a 
Turpišovou ulicí), asi jste si všimli výměny zábradlí nad korytem Jílového potoka. 
Původní zábradlí nevyhovovalo současným předpisům, a proto dojde k jeho 
postupné výměně za nové zábradlí dle současných norem. Nové zábradlí je 
opatřeno kvalitní práškovou barvou v granitově černém odstínu. V této souvislosti 
bude také zvýšeno koryto potoka o jednu řadu žulových kvádrů, aby se mohl podél 
nového zábradlí položit živičný povrch. 
    V letošním roce proběhne první etapa úprav, tj. ke kadeřnictví paní Žurové. V 
příštím roce by měly práce pokračovat až ke stavebninám pana Rozmajzla. 

Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM 
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Probíhá restaurování dvou památkově chráněných božích muk

Obecně závazná vyhláška města Chrastavy
č. 3/ 2014

ze dne 6. října 2014,

I v letošním roce se odbor rozvoje, dotací a správy majetku snaží o postupnou obnovu drobných 
historických památek. Po restaurování kašny a morového sloupu na náměstí 1. máje se na řadu 
dostaly i drobnější památky. Již na jaře jsme požádali o poskytnutí dotace z prostředků Ministerstva 
kultury dvě boží muka (krucifixy), a to krucifix u autobusového nádraží  a ve Vítkově. Oba jsou 
zapsané na seznamu kulturních památek. Na první jsme již od ministerstva obdrželi závazný přislib 
poskytnutí dotace, u druhého krucifixu ve Vítkově jej očekáváme v nejbližší době. 
Součástí restaurování je rozebrání a nové usazení muk, jejich komplexní očištění, ošetření 
ochranným nátěrem a restaurování kovových částí. Současně budou muka doplněna o nové 
zlacení a na kovový kříž bude instalován kovový korpus Krista a nápis INRI.  
Všechny práce provádějí pod dohledem orgánů památkové péče autorizovaní restaurátoři. 

Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM 

                                                                                                                      
kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3/2012 ze dne 17. prosince 2012 

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 
Zastupitelstvo města Chrastavy se na svém zasedání dne 6.10.2014 usnesením č. 2014/05/VI usneslo vydat na základě § 10b a § 14 odst. 2 
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu s § 10 písm. d)  a § 84 odst. 2 
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:  

Čl. I
V příloze č. 1 se nahrazuje dosavadní znění a nově zní:
1. Výpočet sazby poplatku (obecně):
Vzorec: Stanovení sazby poplatku S = S1 + S2  S1 je max. 250 Kč
S2 = C / ( Fa + Fb), v případě, že je S2 > 250 Kč, pak S2 = 250 Kč
Vysvětlivky:
S...................................... celková sazba poplatku na fyzickou osobu a 
rok 
S1.................................... první položka sazby poplatku na fyzickou 
osobu a rok (do maximální výše 250 Kč) stanovená rozhodnutím 
zastupitelstva
S2....................................druhá položka sazby poplatku na fyzickou 
osobu a rok (rozúčtování nákladů na sběr a svoz komunálního odpadu 
na fyzickou osobu) 
C......................................cena netříděného odpadu (TKO), kterou město 
zaplatilo pověřené osobě za předchozí kalendářní rok (oproti roku, kdy 
byla schválena tato příloha) 
Fa...............................počet poplatníků dle čl. 2, odst. 1, písm. a) OZV č. 
3/2012
Fb...............................počet poplatníků dle čl. 2, odst. 1, písm. b) OZV č. 
3/2012

2. Výpočet sazby poplatku pro rok 2015: 
C = 4,728.943,-- Kč (3,327.772,-- Kč svozové služby, 382.705,-- Kč koše, 
172.807,-- Kč VOK, 845.659,-- Kč sběrný dvůr); faktury jsou k nahlédnutí 
na HFO MěÚ
Fa = 6181 osob (dle matriky MěÚ k 31. 12. 2013)
Fb = 128 osob (dle HFO MěÚ k 31. 12. 2013)
S 2 = 4,728.943,-- Kč/ (6181 + 128) = 749,56 Kč = > S2 = 250,-- Kč
S 1 = 250,--Kč (stanoveno rozhodnutím zastupitelstva)
S = 250 + 250 = 500,-- Kč

Čl. II
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 3/2013 ze dne 16. 
12 2013.

Čl. III
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška města Chrastavy nabývá účinnosti dnem  1. 
ledna 2015. 
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Říjnový Dámský klub Zajímavé exponáty chrastavské
historie zaplnily galerii

k kultura spolecenský klub / kino / akce

Říjnová akce Dámského klubu se setkala s velikým ohlasem. Sešly 
jsme se v klubu Trojlístek v pátek 17. října v 17 hodin. Tentokrát 
jsme malovaly kočky na plátěné tašky. Pod trpělivým vedením Jany 
Eichlerové vznikala úžasná dílka koček, kocourů a koťat. Paní 
Eichlerová nakoupila ušité tašky v Jedličkárně v Liberci, čímž jsme 
zároveň pomohly dobré věci. Tašky nám dopředu natřela barvami a 
nechala je zaschnout. Nás potom  učila tahy, poradila s volbou 
správných barev a ochotně nás krok po kroku vedla ke zdárnému 
cíli. A tím byly kočičí rodinky na taškách. Svá díla vyrobily i nečlenky 
a dokonce malovalo i pět dětí. Akce se velmi vydařila a tašky byly 
rozebrány do posledního kousku. Janě Eichlerové děkujeme za 
přípravu a vedení. Další akce s ní nás čeká v pátek 7. listopadu 
2014 od 17 hod. také v klubu Trojlístek. Budeme malovat na 
hedvábí. A i na tuto akci jste, dámy, srdečně zvány.    Jitka Marxová

První říjnový den proběhla v galerii městského muzea vernisáž 
výstavy „Úlomky z chrastavské historie”. Úvod obohatil chrastavský 
flašinetář pan Janeček svojí hudební produkcí. Výstavu uvedl 
starosta Michael Canov. S krátkou řečí vystoupili předseda 
Společnosti přátel historie města Chrastavy Lambert Medřický a 
autor výstavy Ivan Vydra. 
Vystaveny zde byly trojrozměrné předměty – všechny se vztahem 
ke staré Chrastavě – lahve od nápojů s porcelánovými zátkami, 
dokumenty firmy bratří Riemerů, cihly z chrastavské cihelny, šicí 
stroj s vizitkou prodejce, výlevka s nápisem Kratzau a mnoho 
dalších věcí. Zaujala i po roce 1989 odstraněná busta Julia Fučíka, 
která stávala od roku 1961 do roku 1989 v parku před školou u 

kostela (dnes tam je zpět původní 
busta malíře Führicha) ale i 
mosazné desky Ludwiga Jahna či 
básníka Schillera...
Prostě celý měsíc bylo na co 
koukat a rozšířit si znalosti o 
chrastavské historii.
Společnost přátel historie města 
Chrastavy děkuje všem, kdo 
exponáty darovali, zapůjčili či 
nechali ze svých soukromých 
sbírek pro výstavu nafot i t .  
Děkujeme i všem, kdo výstavu 
navštívili a udělali sobě i nám 
radost.                           Ivan Vydra
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LISTOPAD 2014

Pondělí

Středa

Čtvrtek

Pátek

10.

19.

20.

7.

19.00 hod.

17.00 hod.

17.00 hod.

Furtluftdurchtour
ZÁBAVNÝ POŘAD se Zdeňkem Izerem a Šárkou Vaňkovou

Malování na hedvábí

PREVENCE KRIMINALITY

MĚSTSKÉ TRHY

Vstupné: 200,-

Vstupné: 20,-

Vstup zdarma

KINO    Předprodej v infocentru a na www.evstupenka.cz.

KLUB TROJLÍSTEK  Připravil Dámský klub pod vedením Jany Eichlerové.

CVA   Večer se zástupci Policie České republiky.

NÁMĚSTÍ

RUČNÍ KRAJKY
S v É   K R A J K Y   P Ř E D S T A V Í   J A N A   A   I V O   K A P L A N O V I .

SPOLEČENSKÝ KLUB CHRASTAVA

GALERIE

GALERIE

GALERIE

Čtvrtek

13.
10.00 hod.

POHÁDKY NA DOBRÝ DEN
KINO  Pohádka pro děti.
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PONDĚLÍ PRO NÁROČNÉHO DIVÁKA ských hudebníků za druhé světové války. „V tichu je krásný film. Tedy 
Pondělí 3. listopadu v 18:00 hodin tak krásný, jak jen krásný může být film o takovém utrpení.“ 
Podmanivý příběh jedné duše, která putuje ve čtyřech různých            The Hollywood Reporter
podobách čtyřmi životy.

Úterý 11. listopadu ve 20:00 hodinČTYŘIKRÁT (Le quattro volte) – Itálie/ Německo/ Švýcarsko-drama – 
FELVIDÉK – HORNÁ ZEM - Slovensko/ČR – animovaný/dokumentární české titulky – 88 minut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
– slovensky – 75 minut.                                                                                 Vstupné: 100 Kč, v předprodeji IC Chrastava 80,-Kč

               Vstupné: 90,-Kč, v předprodeji IC Chrastava 70,- KčV jednom z nejpozoruhodnějších filmů 63. ročníku MFF Cannes, kde 
Emočně i vizuálně silný film kombinuje dokumentární postupy s anima-získal Cenu Europa Cinemas Label, Frammartino vytváří podmanivou, 
cí, kterou podtrhuje hudba Jany Kirschner. Autobiografický film, nomi-poetickou vizi o neustále se opakujícím cyklu života, přírody a neměn-
novaný na Cenu Pavla Kouteckého, je unikátní cestou zpět časem. ných tradic odlehlých míst. Hledá esenci života člověka, zvířat a věcí 
Režisérka Vladislava Plančíková hledá své kořeny a nemůže nenarazit kolem nás. Snímek získal řadu ocenění a nominací v hlavních i vedlej-
na události spojené s druhou světovou válkou a slovensko-maďarské ších kategoriích na lokálních i mezinárodních filmových festivalech.
vztahy, které osudy její rodiny v minulém století formovaly. Osobní vý-
povědí o svém rodinném zázemí pomáhá autorka divákům pochopit Pondělí 3. listopadu ve 20:00 hodin
osudovost a nadčasovost dávno vytěsněných událostí, které však stále DIVOKÉ HISTORKY (Relatos salvajes) Argentina/ Španělsko – 
rezonují v aktuální a tabuizované otázce slovensko-maďarských černá komedie - 122 minut – české titulky.         Vstupné: 80 Kč
vztahů. Co neřeknou pamětníci a co neukáží archívní materiály, ilustru-Šest divokých historek spojuje téma drobných i větších nespravedlností 
je autorka animovaným vyprávěním mimořádné kvality. Kromě osobní a křivd, kterým se člověk nemůže bránit, nechce-li překročit hranice zá-
historie je film zároveň i obecnější úvahou o tom, co pro člověka zna-kona či dobrých mravů. Čeho je ale moc, toho je příliš. V různých situa-
mená rodná zem a národní identita.cích se hrdinové filmu dostanou do bodu, kdy už jim dojde trpělivost. 

Vezmou věci do svých rukou a s lidskou malostí, byrokracií či vypočí-
Pátek 14. listopadu v 16:30 hodin - PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTItavostí si to vyřídí s intenzitou rozzuřeného zvířete. Černá komedie 
O MAŠINCE – ČR – animované pásmo – 67 minut, Vstupné: 30,- Kčkoprodukovaná bratry Almodóvarovými si podmanila diváky festivalu 
Pásmo pohádek pro naše nejmenší diváky.v Cannes i Karlových Varech. Není divu. Nervy totiž můžou rupnout 

každému a pocity hněvu jsou stejně univerzální jako uvolňující účinek 
Pátek 14. listopadu v 18:00 hodinsmíchu, který se dostaví při každém z šesti překvapivých rozuzlení. 
MEZI NÁHROBNÍMI KAMENY (A Walk Among The Tombstones) – 

Úterý 4. listopadu v 19:00 hodin USA – akční thriller – české titulky – 113 minut. Vstupné: 110,- Kč, v 
předprodeji IC Chrastava 100,- KčANNABELLE – USA – horor, české titulky, 99 minut. Vstupné: 100 Kč
Matt Scudder (Liam Neeson) je bývalý newyorský policista a vyléčený John Form našel pro svou nastávající manželku Miu dokonalý dárek – 
alkoholik, který pracuje jako soukromý detektiv bez licence pro ty, kdo z krásnou starou klasickou panenku oděnou do sněhobílých svatebních 
jakýchkoliv důvodů nemůžou jít za policií. Jedním z takových je i dro-šatů. Ale Miina radost z Annabelle nemá dlouhého trvání. Jedné hrůzné 
gový dealer Kenny, který si detektiva najme, aby našel ty, kdo mu unesli noci vtrhnou do jejich domu vyznavači satanského kultu a brutálně na-
a brutálně zavraždili ženu. Scudder začne postupně odkrývat stopy ve-padnou mladý pár. Prolitá krev a hrůza nejsou to jediné, co za sebou 
doucí k únoscům a zjišťuje, že tento zvrácený zločin není jediným a nechávají. Vyznavači Satana vyvolali bytost tak zlovolnou, že nic z to-
rozhodně ani posledním, který v ulicích New Yorku spáchali. Sérioví ho, co udělali, nelze ani zdaleka srovnávat se zlem, kterým je nyní po-
vrazi se chystají opět zaútočit a pro Scuddera, stojícího mimo zákon, se sedlá Annabelle.
tak rozehrává nelítostný boj s časem.

Pátek 7. listopadu v 17:00 hodin – PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
Pátek 14. listopadu ve 20:10 hodinWINX CLUB - V tajemných hlubinách – Itálie – animovaný – české 
Keanu Reeves a Willem Dafoe v akčním filmu, kde se kácí les a kde ve znění – 98 minut.  Vstupné: 80,- Kč, v předprodeji IC Chrastava 50,- Kč
velkém létají třísky. A který přináší čistou radost ze stylové akční jízdy, Winx jsou zpět! Tentokrát se chtějí chopit císařského trůnu a aktivovat 
jaká v kině dlouho nebyla. Oba jsou nájemní zabijáci, staří a dobří přá-ohromnou sílu, omylem však probudí krutou vílu Politeyu, která byla 
telé a teď se postaví proti sobě.zakletá třemi čarodějkami.
JOHN WICK – USA – akční thriller – české titulky – 101 minuta. 

Pátek 7. listopadu v 19:00 hodin Vstupné: 110 Kč      A na konci filmu za ním zůstane téměř stovka 
Když si velký kluci hrají na policajty a na zloděje … mrtvol. „Ve filmu je zabito 95 lidí,“ konstatuje Basil Iwanyk. „Snažili jsme 

se stanovit si číslo, kolik lidí můžete z oprávněného rozhořčení zabít za FALEŠNÍ POLDOVÉ (Let's Be Cops) - USA – komedie – české 
to, že vám zabili psa a vyplenili dům. A došli jsme k počtu devadesát titulky – 104 minuty.                                                        Vstupné: 110 Kč
pět.“ Naštvat Keanu Reevese se zkrátka nevyplácí.Byla by to dokonalá akční krimikomedie o dvou policajtech a velkých 

parťácích, až na jednu maličkost: naši hlavní hrdinové vůbec nejsou 
Pondělí 17. listopadu v 16:00 hodin - PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTIpoldové. Do služeb zákona se totiž kamarádi Justin a Ryan dostali tak 
VČELKA MÁJA (Maya bee) – Německo –  animovaný - české znění  trochu nelegálně a to jen díky tomu, že se oblékli do policejních kostý-
– 88 minut.          Vstupné: 110 Kč     Mája, Vilík, Flip a všichni jejich mů a vyrazili na jednu párty. Jenže už cestou na mejdan rychle zjistili, 
kamarádi jsou zpátky! A s nimi nové příběhy plné přátelství, že jim policejní uniforma nabízí i jiné zajímavé možnosti. Třeba trochu 
dobrodružství a kouzel! Do kin přichází moderní osvěžení všem dobře pobuzerovat pár lidí na ulici, zabavit mladejm jointa, dostat zadara pa-
známé „včelí“ klasiky VČELKA MÁJA.

náka nebo mnohem úspěšněji balit holky.

Pondělí 17. listopadu v 18:00 hodin
Současný slovenský film 2014 Dvojí pohled na jeden vztah ve dvou filmech
Úterý 11. listopadu v 18:00 hodin Zmizení Eleanor Rigbyové: ON (Disappearance of Eleanor Rigby: 
V TICHU – Slovensko/ČR – slovensky – 84 minuty                         HIM) – drama – české titulky - 89 minut. Vstupné: 110,- Kč, při 

zakoupení na oba filmy ON+ONA  – 160,- Kč               Vstupné: 90,-Kč, v předprodeji IC Chrastava 70,- Kč
Ve filmu Zmizení Eleanor Rigbyové: On, věnovaném především Režisér Zdeněk Jiráský, jehož film Poupata před dvěma lety převálco-
subjektivnímu pohledu Conora, sledujeme jeho usilovnou snahu spojit val ostatní české tituly v cestě k prestižnímu ocenění Český lev, dostal 
se s Eleanor, překonat vzájemné odcizení a společně obnovit jejich od slovenské produkce prostor natočit film inspirovaný osudy židov-
dříve tak intenzivní lásku.

PROGRAM KINA
LISTOPAD 2014

DIGITÁLNÍ MÌSTSKÉ KINO CHRASTAVA

Změna programu vyhrazena!  Rezervace vstupenek: http://evstupenka.cz
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Pondělí 17. listopadu ve 20:00 hodin Frank je originální komedie o rádoby muzikantovi, který ztratí půdu pod 
Nejvyzrálejší a nejemocionálnější film od režiséra Imaginárních lásek nohama, když se přidá k avantgardní popové kapele vedené záhadným 

Frankem – hudebním géniem, který se schovává za obří umělou hlavu.MAMI! (Mommy) – Kanada – drama - francouzsky s českými titulky.    
Dokonale divný a zároveň citlivý snímek ve vás vyvolá různorodé emo-              Vstupné: 100,- Kč, v předprodeji IC Chrastava 80 Kč
ce, jedno je ale jisté – váš obličej se brzy začne nebezpečně podobat Film Mami! je příběhem dospívajícího Steva s diagnózou ADHD a jeho 
Frankově masce!mámy Diane, která i přes doporučení odborníků trvá na tom, že svého 

syna dokáže zvládnout, a že její syn dokáže zvládnout školu. Když do 
Středa 26. listopadu v 18:00 a ve 20:00 hodin – PREMIÉRA jejich života vstoupí ještě utrápená sousedka Kylea, vydají se společně 
ČESKÉHO FILMUna hodně divokou jízdu, kdy se záchvěvy štěstí, bezpečí a spokojenosti 

v mžiku mění na eruptivní výbuchy násilí a hlubokou beznaděj. Nahoru MY 2 – ČR – drama – 90 minut.                                 Vstupné. 110,- Kč 
a zase dolů, jak už to tak v životě bývá. Brilantní výkony hlavních prota- Milostný příběh ze současného velkoměsta. Třicetiletá Ema (Jana Plod-
gonistů vás do příběhu absolutně vtáhnou. Originální hra s formátem ková) na útěku od manžela (Jiří Vyorálek) zakotví uprostřed noci u své-
obrazu pak jen podtrhuje inovativnost a kreativitu nejmladšího účastní- ho kadeřníka Tonyho (Ondřej Nosálek), kterého skoro nezná. Postupně 
ka canneského klání, jenž okouzlil i české publikum filmem Imaginární se sbližují a jejich přátelství se mění v hlubší vztah, přestože Tonyho 
lásky. S filmem Mami! přichází zralejší, přesvědčivější a méně nespoutaný život je pro Emu často těžko pochopitelný. Tony je gay. 
spratkovský Xavier Dolan, aby dojal a nadchl široké publikum. Rodiče Emy (Milena Steinmasslová a Luděk Sobota) trvají na tom, aby 

se Ema vrátila domů. Ve vizuálně hravém snímku se objeví i Ondřej 
Středa 19. listopadu v 17:30 hodin Malý, Václav Havelka nebo Adam Mišík. Na hudbě se podílel Jan P. 
Dvojí pohled na jeden vztah ve dvou filmech Muchow, titulní píseň nazpívala Lenny a jednu skladbu pro film složil a 
ZMIZENÍ ELEANOR RIGBYOVÉ: ONA (Disappearance of Eleanor nahrál Mike Figgis. Scénář k filmu napsala režisérka Slobodanka 
Rigby: HER)- USA – drama – české titulky – 100 minut. Vstupné:  110,- Radun se spisovatelkou Radkou Denemarkovou.
Kč, při zakoupení na oba filmy ON+ONA – 160,- Kč
Ve snímku Zmizení Eleanor Rigbyové: Ona, pozorujeme Eleanor, která Pátek 28. listopadu v 16:00 hodin – PŘEDSTAVENÍ VHODNÉ PRO 
se snaží překročit trosky zničeného vztahu a svým odchodem z něj na- SENIORY
jít sama sebe a ztracenou životní rovnováhu. Marián Labuda, Vojtěch Dyk, Vladimír Javorský, Eliška Křenková, Bolek 

Polívka, a Zuzana Bydžovská ve filmu Alice Nellis
Středa 19. listopadu v 19:30 hodin ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE - ČR – komedie – 97 minut. Vstupné: 80 
Zánik Země nebude naším koncem Kč, v předprodeji IC Chrastava a senioři 60,- Kč
INTERSTELLAR (Interstellar)- USA – sci fi/dobrodružný – české Kdybyste dokázali zastavit čas, možná byste si jich všimli.
titulky – 169 minut  - film promítáme ve formátu 4K. 
                                               Vstupné: 110,- Kč, v předprodeji 100,- Kč Pátek 28. listopadu v 18:00 hodin - PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
Když se náš čas na Zemi chýlí ke konci, je skupina výzkumníků pově- I skřítkové mohou zažít velká dobrodružství.
řena nejdůležitějším posláním v lidských dějinách: cestou za hranice Magické stříbro – HLEDÁNÍ KOUZELNÉHO ROHU (Blåfjell 2 - 
naší galaxie, při které má za úkol najít mezi hvězdami pro lidstvo nový Jakten på det magiske horn) – Norsko – rodinný – české znění – 84 
domov. Hlavní role ve filmu uznávaného režiséra Christophera Nolana minuty.Vstupné: 80 Kč, v předprodeji IC Chrastava 60,- Kč
(filmová trilogie „Temný rytíř“, „Počátek“) „Interstellar“ ztvárnili: držitel Po nekonečně dlouhém podzimním spánku se modří skřítci probudili do 
Oscara Matthew McConaughey („Klub poslední naděje “), držitelka té nejchladnější zimy, jakou kdy zažili. Malé údolí s hospodářstvím, kde 
Oscara Anne Hathaway („Bídníci“), držitelka nominace na Oscara žijí červení skřítci, je ohroženo obrovským ledovcem. Lidé už údolí 
Jessica Chastain („30 minut po půlnoci“), Bill Irwin („Rachel se vdává“), opustili a červení skřítci budou muset brzy udělat totéž. Dokáže 
držitelka Oscara Ellen Burstyn („Alice už tu nebydlí“) a držitel Oscara královna Modrá růže pomoci Drengovi, králi červených skřítků?
Michael Caine („Pravidla moštárny“).

Pátek 28. listopadu ve 20:00 hodin
Pátek 21. listopadu v 16:00 hodin - PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI Hunger Games: Síla vzdoru 1. Část (Hunger Games: Mockingjay 
POHÁDKOVÁ ŠKOLA – ČR, animovaný, 77 minut. Vstupné: 30 Kč - Part 1, The) – USA – dobrodružný – české titulky. Vstupné: 120,- Kč
Pásmo pohádek pro naše nejmenší diváky. Katniss Everdeenová prožívá nejtěžší období svého života. Ačkoli z Her 

čtvrtstoletí jakžtakž vyvázla se zdravou kůží a máma se sestrou jsou v 
Pátek 21. listopadu v 17:30 hodin bezpečí, její starosti ještě neskončily. Capitol srovnal se zemí Dvanáctý 
Get On Up – PŘÍBĚH JAMESE BROWNA (Get On Up) – USA – obvod, zahynuly tisíce lidí a Katniss pronásleduje pocit viny. Navíc 
drama – české titulky – 139 minut. Vstupné: 110,- Kč Peeta Mellark, její partner z Her, zůstal v rukou nepřátel. Na čelo odbo-
Celý svět ho zná pod přezdívkami „Mr. Dynamit“, „Kmotr soulu“ nebo je se postavil Třináctý obvod, i když jen donedávna se o jeho existenci 
„Největší dříč v šoubyznysu“. Jaký ale byl ve skutečnosti zpěvák James téměř nic nevědělo. Válka přináší oběti na obou stranách, rozdíly mezi 
Brown, muž, jehož životní příběh se stal jednou z nejzásadnějších kapi- dobrem a zlem se stále více stírají. Vítězství se sice přiklání na stranu 
tol v dějinách populární hudby? Odpověď vám nabízí hvězdná sestava rebelů, ale konec je stále v nedohlednu. Krveprolití může zastavit pou-
tvůrců v čele s režisérem Tatem Taylorem (nominace na Oscara za Čer- ze Katniss. Pokud chce zachránit Peetu, zabránit dalšímu maření živo-
nobílý svět) a producenty Brianem Grazerem (Oscar za Čistou duši) a tů, porazit Sídlo a nenáviděného prezidenta Snowa, musí se znovu 
Mickem Jaggerem, který ve filmu prodal své vlastní bohaté hudební chopit symbolu Reprodrozda. Opět zjišťuje, že o svém osudu neroz-
zkušenosti. hoduje sama, ale do jisté míry se stává nástrojem v mocenském sou-

boji. A stále nevyřešila dilema, kterému ze dvou nejbližších přátel patří 
Pátek 21. listopadu ve 20:00 hodin její city.
Obhajte svoji čest
SOUDCE (The Judge) – USA – drama – české titlky – 142 PŘIPRAVUJEME:
minuty.Vstupné: 110,- Kč, v předprodeji IC Chrastava 100,-Kč Šéfové na zabití 2, Hobit: Bitva pěti armád, Noc v muzeu: Tajemství 
Robert Downey Jr. hraje ve filmu právníka Hanka Palmera, který se z hrobky 
velkoměsta vrací domů, kde prožil dětství a kde je jeho odcizený otec, 
maloměstský soudce (Duvall), podezřelý ze spáchání vraždy. Palmer 
se rozhodne zjistit pravdu a v průběhu pátrání obnovuje spojení s 
rodinou, od které před lety odešel.

PONDĚLÍ PRO NÁROČNÉHO DIVÁKA
Pondělí 24. listopadu v 18:00 hodin – PREMIÉRA ČESKÉHO FILMU
ČESKÁ PIVNÍ VÁLKA – ČR – dokument – 70 minut. Vstupné: 80 Kč
Svět kolem nás se stále mění. A s ním se mění i naše pivo. Co se skrý-
vá za tradičními pivními značkami v éře globalizace? Co se stane, po-
kud se tekuté národní dědictví promění v „Eurobier“? Mnozí lidé věří, že 
pivo a jeho charakter ovlivňuje život národa více, než si myslíme. A stá-
le více jich věří, že český pivní průmysl už není český.

Pondělí 24. listopadu ve 20:00 hodin
FRANK – Irsko/ Velká Británie – české titulky– hudební komedie - 95 
minut. Vstupné: 80 Kč
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první neděle adventní
30. listopadu 2014 od 16 hodin

Na programu jsou skladby od Adama Michny z Otradovic, 
Jakuba Jana Ryby,  G. F. Händela, Ch. Gounoda a další.

Účinkují členové divadla F. X. Šaldy
Průvodní slovo P. Radek Vašinek

Vstupné dobrovolné.
Výtěžek bude věnován Domovu pokojného stáří - 

Domovu svatého Vavřince v Chrastavě

s sport informace sportovních klubu
Sportovec za sezónu červen 2013 – červen 2014 a osobnost pro rok 2014
V pátek 3. října  2014 proběhlo v kinosále slavnostní vyhlášení nejlepších sportovců města a jako již tradičně závěrem – vyhlášení 
osobnosti pro rok 2014.
Na jaře jsme slibovali, že tento večer bude úplně v novém kabátě. Opustili jsme starý model a přesunuli jsme se do 21. století.
Samotný nápad, pokud jej nemá kdo uskutečnit, je k ničemu, ale protože máme v Chrastavě a okolí šikovné lidi – nápad se dal uskutečnit. 
Vše bylo založeno na projekci, ozvučení a světlech. To kompletně zrealizovala trojice skvělých pánů: Petr Bartoš, Luboš Komárek a Jan Volf 
– jim patří největší poděkování. 
Dále děkuji za pomoc při přípravě a realizaci panu Pavlu Urbanovi, paní Kláře Sehnoutkové, paní Kateřině Spáčilové a panu Pavlu Hudcovi.
Moderátorem byl pan David Jelínek, kterého znáte z Rádia Contact Liberec (mediální partner), a své úlohy se zhostil na jedničku.
Děkuji také dokumentaristům – TV Chrastava panu Vratislavu Loučkovi, fotografce paní Janě Zahurancové a TV RTM.
Další novinkou bylo vyhlášení nejlepšího sportovce ze všech nominovaných. 
A zde jsou výsledky:
I. kategorie  - DÍVKY  A  CHLAPCI  DO  14  LET
1.  místo – FILIP  CULEK (řecko-římský zápas), 2. místo – MARKÉTA  PAVLÍKOVÁ (orientační běh), 3.místo – MAREK RUBEŠ (řecko-
    římský zápas) a  KRISTÝNA  MATYÁŠOVÁ (orientační běh)

II. kategorie – DÍVKY  A  CHLAPCI  DO  18  LET
1. místo – ADÉLA  ŽIDLICKÁ (hasiči Chrastava), 2. místo – FILIP  KUČERA (orientační běh), 3. místo – JAN KLUST (orientační běh)
               JAN PIPIŠ (hasiči Chrastava)
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III. kategorie – ŽENY  A  MUŽI
1. místo – RADEK  VALEŠ (floorbal), 2.  místo – STANISLAVA  HORÁČKOVÁ (orientační běh),  3.  místo – IVAN  VYDRA (orientační běh)

IV. kategorie – CVIČITEL/KA – TRENÉR/KA
1. místo – EVA KAŠKOVÁ (orientační běh), PAVLA VOKÁLOVÁ (orientační běh), 2. místo – RADKA PORTELOVÁ (Sokol Chrastava),                           
    ŠÁRKA MARKOVÁ (Sokol Chrastava), MILOSLAVA HOUDOVÁ (Sokol Chrastava), ZDEŇKA  MOČÁRKOVÁ (Sokol Chrastava),
 3. místo – TOMÁŠ MARTENEK (stolní tenis)

V. kategorie – KOLEKTIVY A DRUŽSTVA
1. místo – MUŽSTVO A – ODDÍL KOPANÉ TJ SPARTAK, 2. místo – DRUŽSTVO BASKETBALU – ZŠ CHRASTAVA, 3. místo – B MUŽSTVO 
– ODDÍL STOLNÍHO TENISU – TJ SPARTAK

Nejlepším sportovcem za sezónu červen 2013 - červen 2014 se stala orienatční běžkyně KATEŘINA  KAŠKOVÁ. 

Zastupitelstvo města na svém zasedání 1. září 2014 jednohlasně odhlasovalo osobnost města pro rok 2014. Touto osobností byla 
jmenována paní HANA  MATOUŠOVÁ.

Plné kino  odměnilo potleskem nejen oceněné, ale i účinkující – zpěvačku Dianu Kalashovou a tanečnici flamenca  Alexandru Dastychovou.
Ještě jednou děkuji za skvělou spolupráci

                                                  Zita Václavíková, místostarostka

FOTOGALERII Z TÉTO AKCE NAJDETE NA POSLEDNÍ STRÁNCE TĚCHTO CHRASTAVSKÝCH LISTŮ

Žáci
   V sobotu 13. září 2014 se zúčastnili naši žáci Mistrovství České 
republiky v Přerově, kam postoupila dvojice Horna Lukáš a Dušek Pavel. 
Z hráčů z celé republiky si vybojovali celkově 8. místo. V další soutěži 
Český pohár, která  se hrála  18. října 2014 u nás v Chrastavě, se umístili 
Pospíšil Lukáš a Horna Lukáš na výborném 3. místě, druhá dvojice Goral 
Oto a Kučera Lukáš získala 6. místo.  Hned  den poté 19. října se hrál 
Český pohár  v Liberci, kde získali 4. místo Pospíšil Lukáš a Horna Lukáš 
a druhá dvojice Tuček Miroslav a Goral Oto obsadila  8. místo.

Junioři 
   Junioři vstoupili do nové sezóny turnajem  4. října 2014 v Chrastavě, a to 
v sestavě Dušek Pavel a Judytka Jakub (Horna Lukáš). Z deseti 
zúčastněných družstev sice obsadili 9. místo, ale i to je slušný výsledek, 
neboť poprvé hráli za Juniory, kde jsou vlastně ve skupině nejmladší. 
Naše druhá dvojice Hradecký Ondřej a Horna Lukáš hrála den nato 5. 
října  v Liberci, kde získala 8. místo, což považuji taky za dobré umístění. 
Pravdou však je, že všichni musí zabrat ještě více při tréninku, aby těm 
starším Juniorům stačili. 

Muži - ELITE 
  Muži ve složení dvojice Fadrhonc Michal a Fořt Filip odehráli  dne 14. 
června 2014  Mistrovství kraje  v Liberci. Umístili se na 3. místě, přičemž 
druhá naše dvojice Matuškovič Pavel a Havle Roman obsadila 5. místo. 
   Naše nejlepší dvojice Fadrhonc Daniel a Brodský Tomáš se 6. září 
utkala v mezinárodním turnaji v SRN – Leutersdorfu. V tomto turnaji za 
účasti 8 mužstev naši borci zvítězili.  
   Na Moravě ve Svitávce se 20. září konalo 3. kolo I. ligy  a tady naše 
dvojice Fadrhonc Daniel a Brodský Tomáš za účasti hodně silných 
soupeřů obsadila 3. místo a tím si udržela pozici v I. lize na další rok, což 
pro náš oddíl nesporně znamená obrovský úspěch.  
  20. září 2014 dvojice Fadrhonc Michal a Culek Jiří  se zúčastnila 
mezinárodního turnaje v SRN ve Freitalu - Drážďany, kde za účasti velmi 
silných soupeřů obsadila pěkné 6. místo. 
  V sobotu 4. října 2014 dvojice Fadrhonc Daniel a Brodský Tomáš v 
libereckém Podzimním turnaji  získala 2. místo. Den poté proběhl 
Podzimní turnaj s mezinárodní účasti u nás v Chrastavě a tady Daniel s 
Tomášem zvítězili a druhá dvojice Fadrhonc Michal a Hodaň Dalibor 
obsadila 8. místo.  
   Všem našim závodníkům přeji hodně dalších úspěchů v nové sezóně 
2014-2015 a vzhledem k tomu, že ve dnech 21. – 23. listopadu 2014 se v 
Brně koná Mistrovství světa v kolové a krasojízdě, jedeme s deseti členy 
našeho oddílu na tuto významnou akci  a českým  závodníkům budeme 
fandit  ze všech sil. 
                      Celler  Ladislav,  vedoucí oddílu

Zprávy z kolové (červen – říjen 2014) STOLNÍ TENIS
Zahájeny 
mistrovské soutěže 
2014-15
Před novou sezónou opustil náš 

oddíl Mirek Svědík, který byl oporou A týmu a díky jeho 
zkušenostem a umu jsme po dvě sezóny uhájili účast v 
krajské divizi. Patří mu za to velké poděkování. 

Zpět do našeho oddílu se vrací chrastavák Miroslav 
Cinibulk, který dlouhá léta působil v Jičíně a Liberci. Pro náš 
tým je výraznou posilou zvyšující šance ke splnění našeho 
cíle této sezóny - setrvání v krajské divizi.

Družstvo A zahájilo své působení v krajské divizi remízou na 
stolech Jiskry Kamenický Šenov A. V dalších utkáních jsme 
již tak úspěšní nebyli. V liberecké herně jsme podlehli 
domacím týmům z SKST Liberec. Do prvních utkáních pro 
nemoc nemůže nastoupit Mirek Cinibulk. Přejeme brzké 
uzdravení.  

Družstvo B,které postoupilo z okresního přeboru do 
krajského přeboru II.třídy, odehrálo první tři soutěžní utkání 
na stolech soupeřů a ke dvoum prohrám si připsali první 
vítězství proti týmu z Rokytnice nad Jizerou...

Jiskra Kamenický Šenov  A - TJ Spartak Chrastava  A    9 : 9
Naše mužstvo nastoupilo ve složení  T. Martenek 3/1,  K. 
Žemlička 2/2, P. Zahradník 1/3, P. Průša 1/3, čtyřhra 2/0 
(počet vyhraných zápasů/počet porážek ).

SKST Liberec F - TJ Spartak Chrastava  A          10 : 5
Domácí – T. Martenek 2/2,  K. Žemlička 1/2, P. Zahradník 
1/2,P. Průša 1/2, čtyřhra 0/2

SKST Liberec E  - TJ Spartak Chrastava  A          10 : 4
Domácí – T. Martenek 2/1,  K. Žemlička 0/3, P. Zahradník 
1/2,P. Lipenský 0/3, čtyřhra 1/1

TJ Sokol Vesec A   - TJ Spartak Chrastava B           10 : 1
Domácí – L. Charvát 1/2, M. Živnůstka 0/2, M. Šimon 
0/2,P. Lipenský 0/2, čtyřhra 0/2

TJ Spartak Rokytnice n. J. A - TJ Spartak Chrastava B 8 : 10
Domácí – L. Charvát 2/2, M. Živnůstka 1/3, M. Šimon 2/2, 
P. Průša 3/1, čtyřhra 2/0
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TJ Sokol Nová Ves n. Popelkou A - TJ Spartak Chrastava B   10 : 5
Domácí – L. Charvát 2/1, M. Živnůstka 1/2, M. Šimon 0/3, P. 
Průša 2/2, čtyřhra 0/2

 

ZAHÁJENY TRÉNINKY MLÁDEŽE

TJ Spartak Chrastava – oddíl stolního tenisu
Tě zve na

NÁBOR DĚTÍ OD 10 LET
tělocvična TJ Spartak Chrastava

Úterý, středa od 16:30 hodin

20. září se v hale SKST Liberec uskutečnil první krajský bodovací 
turnaj mladších žáků za účasti oddílů z Liberce, Mladé Boleslavi, 
Turnova, České Lípy, Kamenického Šenova a našeho oddílu z 
Chrastavy.  

V celkovém umístění dívek skončila Tereza Proboštová na 4. 
místě a Kateřina Kaprálová na místě 5.

V hodnocení chlapců obsadil Martin Kašínský 10. místo, Jan 
Popelinský 15. místo, Daniel Sívek 18. místo a Lukáš Dědík 
skončil na místě 29.

1. krajský bodovací turnaj mladších žáků

O víkendu 11. - 12. října 2014 jsme byli s padesáti dětmi z kroužku 
orientačního běhu na soustředění v Kytlici. Bydleli jsme v penzionu U Skály s 
velice chutnou kuchyní a díky tomu jsme měli vynikající zázemí. Velkou 
výhodou bylo, že tento objekt je přímo na mapách, na kterých jsme trénovali. 
Děti byly podle věku a schopností rozděleny do tří skupin a v  lese plném hub 
měly připraveny 4 zajímavé tréninky. Kromě běhání a hledání kontrol jsme se 
věnovali i teorii orientace v přírodě. Počasí nám přálo a zahrada penzionu 
poskytovala hodně příležitostí i na aktivní odpočinek – velká trampolína, 
prolézačky, houpačky, hřiště, pískoviště apod. byly ve volných chvílích 
obležené našimi dětmi. S organizací akce nám pomáhalo několik členů OK 
Chrastava (roznos kontrol po lese, fáborkování apod.) a také rodiče dětí, 
kteří s námi uvedený víkend trávili. Bez jejich pomoci bychom se neobešli, a 
proto jim moc děkujeme. Velký dík patří i všem rodičům za výborné buchty, 
koláče, ovoce… Byl to velmi pěkný víkend, i když to chvílemi byly nervy, zda 
se nám děti vrátí z lesa nebo ne. Stálo to opravdu za to! 

                                                                       Pavla Vokálová

Podzimní soustředění orientačních běžců v Kytlici
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8. říjen – památný den Sokolstva

Přebor Základní školy v Chrastavě v orientačním běhu

Orientační běh: Markéta Pavlíková a Vendy Růžičková na MČR
Druhý říjnový víkend se ve Starém Plzenci běželo Mistrovství České republiky 
oblastních výběrů žactva. Ještědská oblast postavila na start pět týmů. V každém 
týmu startovali čtyři chlapci a čtyři dívky. Do nejlepší osmičky se stejně jako vloni 
probojovala Markéta Pavlíková. Na svém 7. úseku podržela celé družstvo a vytáhla 
svým výkonem tým na 3. místo. Finišman Vít Mareš (Nový Bor) pak uhájil umístění 
před dvojicí lačných pronásledovatelů. Dan Pavlovec, Káťa Dolejší, Vojta Dejnožka, 
Majda Rýdlová, Elin Martanová, Petr Synek, Markéta Pavlíková a Vít Mareš si mohli 
vychutnat společný doběh pro bronzové medaile.
    Další zástupkyní OK Chrastava na tomto mistrovství byla Vendy Růžičková. 
Startovala ve 4. družstvu JO. Na svém 4. úseku posunula tým o 2 místa výše. Její 
sestavě patřilo 21. místo z 37 startujících týmů.
OK Chrastava vychovává velmi dobré žáky, kteří si svými výkony zaslouží členství ve 
výběru žáků Ještědské oblasti. Díky patří především trenérkám Evě Kaškové a Pavle 
Vokálové, které své mnohaleté zkušenosti s láskou předávají na tréninkách svým 
svěřencům.

                        Marie Podrábská, 
trenérka výběru žáků Ještědské oblasti

Při příležitosti Památného dne sokolstva si Česká obec sokolská ve středu 8. října 
připomenula odkaz všech sokolů, kteří ve více než 150leté historii sokolského hnutí položili svůj život v boji za demokracii, národní 
samostatnost a svobodu.
Datum 8. října bylo zvoleno za Památný den sokolstva jako připomínka tragických událostí v roce 1941 – tehdy byla výnosem zastupujícího 
říšského protektora Reinharda Heydricha Česká obec sokolská rozpuštěna a její majetek úředně zabaven. Při tzv. „sokolské akci“, v noci ze 
7. na 8. října 1941, gestapo zatklo, takřka naráz, všechny sokolské činovníky z ústředí, žup i větších jednot, kteří „ještě byli na svobodě“. Byli 
mučeni, věznění, deportováni do koncentračních táborů. Téměř 93 % vedoucích sokolských pracovníků se již na svá místa po skončení 
války nevrátilo.
Ke vzpomínkové akci se přidali i chrastavští sokolové. Ve středu 8. října v podvečer se sešly oddíly TJ Sokol Chrastava, aby si tyto události 
připomenuly a nejen dětem vysvětlily a připomenuly aktuálnost sokolských ideálů i pro současnou společnost. Při vzpomínkovém 
shromáždění děti pouštěly po Jeřici vlastnoručně vyrobené lodičky se svíčkami, ženy též zapálením svíček důstojně uctily památku všech 
zesnulých. Přestože vítr příliš nepřál „sokolským světýlkům“, význam a smysl této sokolské akce dostál svého naplnění.

Za TJ Sokol Chrastava Zdeňka Močárková

V úterý 14. 10. 2014 se konal přebor ZŠ Chrastava  v  orientačním 6. třída – Matyáš Vojta a Jeřábková Andrea
běhu.  Na startu se sešli členové oddílů OB z Chrastavy a Liberce. 7. třída – Bek Jiří a Dvořáková Johanka
Nemálo bylo i dětí, které běžely OB poprvé. Terén byl velmi vhodný 8. třída – Galbavý Matěj                                    
pro začátečníky.  Běželo se na nové mapě Chrastava v měřítku 1: 4         
000. Závod absolvovalo celkem 83 dětí z 1. až 9. třídy ZŠ Chrastava                           p.u. Marie Podrábská
a někteří žáci střední školy. 

Přeborníky ZŠ Chrastava se stali:
1. třída – Kučera Radek a Loudová Tereza
2. třída – Klustová Tereza  a Klust Jan
3. třída – Březina Karel a Danková Alice
4. třída – Kučera Filip a Matyášová Kristýna
5. třída – Holan Petr a Tomanicová Sofie 
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Klub českých turistů společně se Společenským klubem Chrastava Vás srdečně zve na 

42. ročník

Sobota 10. LEDNA 2015

Nezanedbatelnou součástí dnešního moderního života je Zahraniční stáže narůstající počet dětí-cizinců ve školkách. Proto věříme, že 
Ve spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze a Ústavem jazykové a sledování práce s dětmi nejrůznějších národností bude pro naše 
odborné přípravy v Liberci organizujeme zahraniční stáže pro stážisty velkým přínosem.
pedagogické pracovníky z naší mateřské školy. Stáží se účastní 6 učitelek. 
Cílem stáží je získat co nejvíc poznatků a zkušeností ze zahraniční   Iva Foktová a Naďa Husáková pojednou v říjnu 2014 na stáž do 
mateřské školy, nezanedbatelnou stránkou je i vzdělávání dětí Polska, do SRN vyjedou v březnu 2015 Renata Sehnoutková a Eva 
jiných národností. Kašinská, do Polska se také v březnu podívají Kamila Škáchová a 
  Učitelé budou hospitovat na zahraniční mateřské škole s cílem Jaroslava Sivčáková.
získat co nejvíce informací, poznatků a zkušeností z výuky a    Na tento projekt se velmi těšíme a doufáme, že pro naši další práci 
prostředí školy, budou absolvovat náslechy, seznámí se se budou tyto týdenní stáže velkým přínosem a budou nás inspirovat v 
vzdělávacím programem a po dohodě s vedoucím pedagogem si další práci s dětmi.
připraví aktivitu, kterou ve školce předvedou. Bc. Helena Hochmanová

š školy nejen chrastavské školy

PODZIMNÍ KOKTEJL
  K již tradičním akcím, které pořádáme, se řadí PODZIMNÍ 
KOKTEJL. Tentokrát se konal 4. a 5. října. Sobotní odpoledne 
začalo na zahradě Bételu JARMARKEM. Sluníčko příjemně hřálo a 
tak se na benefičním trhu pěkně povídalo, ochutnávalo, ale 
především nakupovalo. Ve stáncích se nabízely domácí 
marmelády, sušená rajčata, sýry, pletené košíky, moravská vína, 
dekorace, dýně k jídlu i na podzimní výzdobu… Děti se mohly 
povozit na dvou koních a podívat se na živé králíky a morčata. 
Atmosféru oživila hudba, na pódiu nám krásně hráli paní I. 
Henzlová a pánové R. Bouda, H. Stefan a J. Mareš.
  BAREVNÉ DÍLNY pro děti i dospělé byly rozmístěny po celém 
domě a v herně probíhala výroba papírových draků za pomoci 
zkušených asistentů. 
  V neděli se slunce téměř neukázalo a vítr také příliš nefoukal, 
dobrou náladu to ale nezkazilo. Draci se ve vzduchu udrželi, buřtíky 
se daly upéct na ohýnku a mnozí prvně ochutnali brambory pečené 
v popelu. Další občerstvení se dalo nakoupit na kopci v naší 

KOMUNITNÍ CENTRUM BÉTEL

Poděkování za pomoc

Soukromá inzerce

Chtěli bychom touto cestou vyslovit 

poděkování panu Aleši Caletkovi, který 

nám podal pomocnou ruku v naší složité 

životní situaci. Dnes, díky vstřícnému 

přístupu Městského úřadu v Chrastavě, je 

naše bytová situace k naší spokojenosti 

vyřešena. Ještě jednou všem, kteří se o to 

jakkoliv zasloužili, upřímný dík.
Manželé Blanka a Ondřej Veselí

Chrastava, 2014

PRODÁM větší jídelní rohový kout + 2 
židle, rozkládací stůl, masiv.
Pěkný stav a cena 2.600,-Kč. 
Tel.: 734 720 567
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přestěhované Klub-kavárně. Pro děti byly připraveny soutěže, za 
účast v nich si mohly vybrat lízátko. Známí měli příležitost si 
popovídat, fotografové nacházeli mnoho motivů k focení, prostě 
nikdo se nenudil. Díky vám všem, kteří jste přišli, i všem, kteří 
pomohli.
Slávka Kasalová

VÝLET KLUBU EVERGREEN
  Podzimní část minivýletů “Na kafíčko...“ v rámci Klubu Evergreen 
pro seniory jsme zahájili ve středu1. října výletem na nedaleký hrad 
Grabštejn. Jelikož jsme byli poslední skupinou dne, průvodce si na 
nás udělal čas a důkladně a poutavě nás obeznámil s historií hradu. 
Krásným zakončením prohlídky byl výstup na věž, odkud jsme měli 
jako na dlani široké okolí hradu. Samozřejmou součástí výletu byla 
závěrečná návštěva cukrárny v Hrádku nad Nisou. 
  Kromě dalšího výletu do botanické zahrady v Liberci 5. listopadu 
vás zveme na pravidelná chození s hůlkami každou středu od 10,00 
hod., středeční kavárnu od 16,00 hod., němčinu pro seniory v 
pondělí od 10,00 hod. a páteční hraní karet od 15,00 hod. Dále si 
vás dovolujeme pozvat na novinku „Dopoledne nad Biblí“, které 
odstartovalo 21. 10. a bude probíhat každé úterý v salonku Klub 
kavárny Bételu od 9,30 do 11,00 hod.

Stanislav Vokál

VÍNA Z NOVÉHO SVĚTA
  V pátek 17. října se fandové dobrého vína, ale i zvědavci, sešli na 
přednášku s názvem „Vína z Nového světa“. Pojem Nový svět se 
používá ve vinařství, kde označuje z hlediska původu vína 
jakoukoliv oblast kromě Evropy a severní Afriky. Spolu s  řečníkem 
Petrem Krásným Th. M. jsme procestovali kus světa a dozvěděli se 
o vinařství v Chile, Argentině, Africe a americké Kalifornii. Součástí 
večera byla i ochutnávka červených vín z těchto zemí. Každé 
chutnalo trochu  jinak a kdo chtěl, mohl si provést i hodnocení vín do 
připraveného listu. Myslím, že příjemný večer mnohým rozšířil 
povědomí o tom, že dobré víno je možné vyrobit na všech 
kontinentech.

Ctibor Veselý

 GéTéčko
  Obvykle vám z tohoto místa píšeme o akcích, které se víceméně 
pravidelně opakují. Tentokrát však šlo o něco, co jsme u nás v V LISTOPADU VÁS SRDEČNĚ ZVEME:
Chrastavě ještě neměli. Byli jsme požádáni o uspořádání srazu 

Výlet Klubu Evergreen
mládeže ze sborů Jednoty bratrské z celé republiky. A jak to 

5. 11. sraz ve 14,00 h před Bételem, Bezručova 503
dopadlo? Na GéTéčku (z anglického Get Togeher - Dát se 

V rámci cyklu minivýletů „Na kafíčko“ zveme seniory na výlet do 
dohromady) bylo téměř dvě stě účastníků. A kam se všichni vešli? 

Botanické zahrady v Liberci. 
Spalo se v horní škole, hlavní programy probíhaly ve hale TJ 
Spartak. Budova Bételu sloužila jako základna s kavárnou a 

Bezpečnost dětí na internetu 
rychlým občerstvením (osvědčené "Bétel kuchařky" rozhodně 

7. 11. od 19,00 h
nezklamaly), byla i místem k odpočinku, povídání a společenským 

Přednáška s besedou pro rodiče, prarodiče... na velmi aktuální 
hrám. Budovu jsme využili od sklepa přes přízemí až po první patro 

téma dnešní doby, 
a téměř praskala ve švech. Aby ani naše tělesné schránky 

přednáší Bc. Patrik Müller, odborný lektor - Maják o.p.s.
nezahálely, v sobotu jsme vyrazili na Ovčí vrch, kde jsme si trochu 
zaběhali při bláznivé hře na motivy člověče nezlob se. (Přiznáváme, 

Adventní vyrábění
že starší ročníky druhý den sotva chodily). 

29. 11. od 15,00 h
  Když se ohlédneme zpět, musíme říci, že naši mládežníci nám 

Výroba vánočních dekorací - vstup zdarma, zaplatíte jen to, co si 
opět udělali radost. Celá akce proběhla pokojně a s nadšením a 

vyrobíte.
všichni se již teď těší na další setkání se starými i novými kamarády.
David a Marie Justovi
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Ráno bylo lehce pošmourné a chvíli při přestupu v Turnově dokonce pršelo. O to 
krásněji se následně udělalo. Několika vlaky jsme dojeli do Příšovic. Odtud jsme po 
mostě přešli dálnici a zamířili jsme k Pěnčínu. Cesta vedla po silničkách /cyklo 3047/ 
lemovanými převážně jabloňovými alejemi a šípkovými keři, které se červenaly 
množstvím plodů.
V křoví jsme našli ukázkové křemeňáky. Samozřejmě jsme si občas utrhli nějaké to 
jablíčko. Přestože jablka nevypadala vždy vábně, chuť byla překvapivě lahodná. Na 
kraji Pěnčína jsme zamířili ke Svijanskému Újezdu /cyklo 3050/. Asi v polovině této 
silnice mezi 2 křižovatkami, jsme odbočili doprava, po zpevněné cestě do Střížovic 
/místní část Pěnčína/. Právě zde byly panem Otto Loudou vyšlechtěny známé české 
odrůdy jablek Rubín a Šampión. V okolních sadech už byly sklizeny ranější odrůdy a 
jen část stromů byla obtěžkána letošní hojnou úrodou. My jsme se u pomníčku ve 

Střížovicích nasvačili a došli na silnici do Vlastibořic. 
Podél silnice rostou stromy, které jsou doslova obsypány něčím jako miniaturami jablek. My však sbíráme 
raději kozáky v příkopu u silnice a ještě také křemeňáky. U Vlastibořic ochutnáváme i hrušky a na zemi u 
silnice nalézáme i  pár vlašských ořechů. Na podzim se v naší krajině asi nedá umřít hladem. Ve 
Vlastibořicích je pěkná dřevěná zvonice, my však 
pospícháme do Sedlíšťky /místní část Vlastibořic/ na 
místo, kde jsme měli letní tábor našeho oddílu v 
letech 2000 a 2002. Dnes si tu dáváme oběd, 
hrajeme hru a jeden z vedoucích s několika dětmi se 
vydává na lov hub do zdejšího lesa. Zajímavé je, že 
kromě 2 bedel v lese nenašli už žádnou jedlou 
houbu. 
Po silnici /cyklo 3044/  míříme přes Jivinu a 
Radimovice na vlak do Sychrova. Jabloně obtěžkané 
letošní hojnou úrodou jablek už nás nechávají 
poněkud lhostejnými a hlavně přejedenými. Domů si 
vezeme kromě hub také šípky, však se budou hodit 
na výrobu čaje v nastávajícím chladném období. 
Přestože jsme na výlet šli pěšky, doporučoval bych, 
vzhledem k převážně asfaltovém povrchu, tuto trasu absolvovat raději na kole. 

Robert Kopecký – Rolf, T.O. Perseus 

Výprava tam, kde jablka dostávají svá jména

Výhledy z Výhledů, historie a současnost
Výhledy, zalesněný kopec nad Vítkovem s vrcholem ve výšce 569 m.n.m., 
stojící na hranicích s Polskem a pro obě strany důležitý orientační bod. 
Již v minulosti poutal tento vrchol pozornost místních obyvatel a tak již v roce 
1864 zde byl umístěn trigonometrický bod, dodnes sloužící při tvorbě map. 
V roce 1872 byla na Výhledech otevřena restaurace s vyhlídkou, jenž se stala 
oblíbeným výletním místem pro obyvatele na obou stranách hranice (tehdy 
ještě Německé císařství „Deutsches Reich“, kdy řeka Nisa tvořila hranici mezi 
Saskem, Pruskem a Rakousko - Uherskem).
Bohužel dějinné zvraty zapříčinily po 2. světové válce devastaci tohoto místa, 
zejména po vyhoření původní restaurace, která již nebyla obnovena. 
Genius loci místa ovšem zůstal a po otevření hranic se vrchol Výhledů stal 
opět místem setkávání obyvatel, dnes již 3 států – České republiky, Německa 
a Polska. 
Právě skutečnost, že Výhledy jsou místem setkávání obyvatel 3 států, dala 
vzniknout projektu „Stanice pro pozorování životního prostředí na 
Výhledech“, podpořeného z Evropského fondu pro regionální rozvoj - Fond 
mikroprojektů Cíl 3 OPPS 2007 – 2013 prostřednictvím Euroregionu Nisa. 
V rámci projektu vznikla nad skalním útvarem na vrcholu Výhledů dřevěná 
novostavba pozorovací stanice, ze které bude nejen výhled do české části 
pohraničí, ale zejména poskytne návštěvníkům možnost pozorovat místní 
faunu a pořizovat o zjištěných skutečnostech záznam. Na vyhlídkové plošině 
bude umístěna vícejazyčná tabule se seznamem a fotkami nejčastěji se zde 
vyskytujícího ptactva. Všímaví pozorovatelé budou moci porovnat své 
„vizuální“ úlovky se seznamem a do připravené knihy zapsat své poznatky, 
případně další postřehy. Zapsané  údaje budou pracovníky úřadu zpracovány 
a vyhodnoceny.

Celkové náklady projektu jsou 10.925  €, výše dotace činí 85 % uznatelných 
nákladů (9.286  €). 

Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM

Projekt je spolufinancován z ERDF (Evropského fondu regionálního rozvoje –
fond mikroprojektů Cíl 3 OPPS 2007–2013) prostřednictvím Euroregionu Nisa.
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V roce 2014 jsme v Andělské Hoře uspořádali zatím 4 společné rodiči a prarodiči. Na hřišti byly pro děti připraveny různé soutěže a 
akce.  Tři z nich se letos konaly poprvé, ale i tak věříme, že se malování na trička. Vystoupilo hudební divadlo Hnedle vedle, které 
Andělohorákům líbily. pobavilo nejenom děti, ale i přítomné dospělé. 
 V sobotu 22. března  se v Andělské Hoře konala stopovaná pro děti. Poslední akcí zatím bylo „Loučení s létem“ konané 13. září. Sešli 
Akce se zúčastnilo 25 dětí s rodiči. Sešli jsme se na návsi, odkud jsme se na návsi, kde byly pro děti připravené různé hry a jízdy na 
jsme podle šipek došli až k transbordéru v kolonce. Po cestě děti ponících. Na dospělé pak čekal kvíz o Andělské Hoře, kde si mohli 
hledaly lístky s úkoly, které s nadšením plnily. Na konci cesty je čekal ověřit, jak znají či neznají své bydliště. Byla také vyhlášena soutěž o 
poklad, ve kterém bylo pro každého něco sladkého.  Na závěr jsme nejlepší sladký koláč. Poté jsme se všichni přesunuli na dětské 
si všichni opekli buřty a měli i čas si společně povídat. hřiště, kde již  byl zapálený oheň a hrála kapela „Krávy bez medu“. 
Další společnou akcí bylo pletení pomlázek, které se konalo 18. Děti si mohly ještě vybarvit sádrové odlitky a opéct si buřtíky, dospělí 
dubna  2014. Bohužel se nás sešlo jenom 10, ale i tak byly děti tak měli čas na povídání. 
nadšené a radostně odcházely s vlastnoručně vyrobenou 
pomlázkou. Na závěr  letošního roku se bude konat  tradiční Mikulášská nadílka  
 14. června jsme se sešli na tradičním, trochu opožděném dětském 6. prosince na návsi. 
dni. Tentokrát byla účast opravdu vysoká. Sešlo se skoro 50 dětí s Těšíme se na Vaši účast.                      Osadní výbor Andělská Hora

Akce osadního výboru v Andělské Hoře v roce 2014

Vánoční strom splněných přání opět bude

Podzim na Vísce

Město Chrastava ve spolupráci s Dětským domovem, Základní a mateřskou školou, 
příspěvkovou organizací Krompach v Čechách opět připravuje Vánoční strom splněných 
přání pro děti z tohoto centra. Stromek bude od pondělí 3. 11. 2014 umístěn v Infocentru 
Chrastava, kde si od tohoto data budete moci vyzvednout přáníčka a zakoupit tak dárky pro 
děti z Dětského domova v Krompachu, které někteří z Vás mohli již třikrát vidět při 
vystoupení na Chrastavských slavnostech. Nezabalené dárky můžete nosit přímo do 
Infocentra do pátku 5. 12. 2014.

Bc. Kateřina Spáčilová, referent Společenského klubu

Dětský sportovní den
Na závěr prázdnin tradičně pořádáme pro děti sportovní den. Letos jsme se poprvé 
rozhodli tuto akci o pár týdnů posunout a tím místo konce prázdnin oslavit začátek školního 
roku. Již po dvou týdnech ve školní lavici toho měli někteří dost a tak představa sportovně 
stráveného dne byla více než lákavá. Tematicky byly zaměřené i disciplíny. Děti si mohly 
zaházet penálem do dálky, kličkovat se svačinou opičí dráhou, zatlouct hřebík do školní 
lavice a podobně. Zdaleka největší atrakcí se ale stal příjezd výjezdového auta hasičského 
záchranného sboru Liberec. Děti si mohly auto z blízka prohlédnout a na vše si sáhnout. 
Navíc si poslechly velmi poutavé vyprávění o práci hasičů, spojené s osvětou jak se chovat 
v kritických situacích, a shlédly ukázku vyprošťovací techniky.

Úklid lesa
Víska a les to jsou dvě spolu navzájem svázané věci. Většina z obyvatel Vísky je v lese 
několikrát do týdne a někteří denně. O to víc nám vadí, když vidíme jak les po nájezdu 
houbařů, borůvkářů a dalších (samozřejmě ne všech) dopadne. Proto jsme na jedno 
sobotní dopoledne zorganizovali úklid alespoň těch přilehlých částí lesa. Kromě 
standardního odpadu jsme nalezli třeba i starou televizi. Je až s podivem kolik úsilí někteří 
vynaloží na to, aby svůj odpad odvezli až do lesa, když cestou k nám zcela jistě minuli 
mnoho kontejnerů, kam ho mohli bez jakýchkoli problémů vyhodit. 

Drakiáda a dlabání dýní
Drakiáda je standardní akce, která se na Vísce pořádá již mnoho let. Při plánování termínu 
se pokaždé bojíme, jak to dopadne s počasím a jestli se akce vůbec uskuteční. Letos nám 
počasí přálo, po ranní mlze vykouklo kolem poledne sluníčko a začal foukat vítr „tak 
akorát“. A tak se nad Vísku vznesla více než dvacítka draků s (za) kterými po poli běhali jak 
děti tak i dospělí. Když už nám všem pak byla zima a byli jsme pěkně vyfoukaní, přesunuli 
jsme se pod střechu, kde na nás čekala hromada dýní. Na tu se vzápětí vrhli rodiče a za 
povzbuzování svých ratolestí začali dýně dlabat a vyřezávat všemožné obrazce. Na to, že 
to velká většina z nich dělala v životě poprvé, byly výtvory skutečně nádherné. Ten pravý 
rozměr ale dýně dostaly až po setmění, kdy jsme v nich zapálili svíčky. Tak se stalo, že si 
každý nakonec odnášel kousek světla a tepla do svého domova ve svém vlastním výrobku.
Na závěr bych rád poděkoval panu Zbyňku Novákovi a HZS Liberec za úžasné předvedení 
hasičské techniky, panu Petru Bezvodovi za zajištění pytlů na odpad a jejich odvoz a také 
všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci všech pořádaných akcí, bez vás by to nešlo.

---------------------------------
Petr Mácha, Víska 



Poděkování voličům Starostů pro Liberecký kraj

Vážení voliči Starostů pro Liberecký kraj, dovolte mi, abych Vám jménem všech svých spolukandidátů za Starosty pro 
Liberecký kraj co nejupřímněji poděkoval za důvěru, kterou jste nám projevili v komunálních  volbách 2014.  V nebývale 
těžké konkurenci dvou vládních (ČSSD a ANO) a dvou opozičních (ODS a KSČM) parlamentních stran doplněné 
prezidentovou stranou (SPO),  jsme získali rekordních 45,83 % hlasů a 9 mandátů z 19.  A to jsme ještě měli smůlu, 
když o jednoho jediného svého voliče zachránilo KSČM svůj druhý mandát a nás připravilo o mandát desátý, kterým 
bychom získali v zastupitelstvu absolutní většinu.  
Ze zvolených zastupitelů za SLK Aleš Trpišovský, Zita Václavíková, Kateřina Rožcová, Šimon Dvořák a moje maličkost 
mandáty členů zastupitelstva obhájili. Pavel Štekl a Miloslava Šírová se do zastupitelstva po jednom období vrací. Našim jediným úplným 
nováčkem v zastupitelských řadách je Petra Kopecká. 
Na našem úspěchu se však podíleli všichni naši kandidáti: Robert Šipula (který jak výše uvedeno, přišel o mandát jen o pověstný „fous“), 
Michal Junek, Petr Tlach, Lee Loučků, Markéta Sochorová, Eva Přibylová, Danuše Husáková, Kateřina Pokorná, Alena Štěchová a  Pavel 
Urban a také náhradníci Pavel Hudec, František Vokoun, Vladimír Vondráček a Karin Cinibulková (co ovšem na našich náhradnících 
fascinovalo ČT, že se tento fakt objevil i v pořadu 168 hodin, je mi záhadou).
Vážení voliči, dovolte mi, abych Vám poděkoval ještě sám za sebe. Bylo vás 1098 z celkového počtu 1806, kteří vyslovili důvěru mně 
osobně, tzn. 60,80 %, což je pro mne mimořádně zavazující. 

Vážení občané Chrastavy, ať jste volili kohokoliv či vůbec nevolili, zastupitelé Starostů pro Liberecký kraj si jsou vědomi, že oprávněnost 
naší volby prověří celé volební období. Věříme, že ho dokážeme absolvovat úspěšně. 

Chrastava 14. října 2014                                                                                                                     Michael Canov, lídr SLK              
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p politika

Poděkování...
máme

Chrastavu
Vážení občané Chrastavy, čtenáři Chrastavských listů.
Dovolte mi, abych vám jako lídr kandidátky ODS v komunálních volbách 2014 poděkoval, pokud jste šli k volbám. Zvláště děkuji těm, které 
zaujal náš program či naši kandidáti a kteří nám odevzdali svůj hlas. Letošní volby do zastupitelstva města nebyly pro nás příliš
úspěšné. V uplynulém volebním období (2010–2014) jsme získali tři mandáty v Zastupitelstvu města – Karel Žemlička, Ivan Vydra a Petr 
Hartl. První dva uvedení také působili po čtyři roky i v pětičlenné Radě města. Další naši zástupci pak celé období pracovali v různých 
komisích města.
Letošní volby s převahou vyhráli Starostové pro Liberecký kraj (9 mandátů), ČSSD získala 3 mandáty, 3 mandáty naši spoluobčané přiřkli 
ANO a dva jsme získali my a stejně tak KSČM. Trochu mě to mrzí, protože jsme se snažili celé čtyři roky pracovat poctivě a aktivně a jsem
přesvědčen, že jsme pro dobro Chrastavy obětovali opravdu hodně svého volného času i energie.
Co mne ale nejvíce mrzí, je nízká účast voličů ve volbách. Ve volbách, kdy je možno rozhodnout přímo o tom, co se bude dít v našem bydlišti 
po další čtyři roky. Volební účast 36% určitě o velkém zájmu Chrastaváků nesvědčí, a to je škoda.
Byli jsme přizváni k jednání o koalici se Starosty pro Liberecký kraj. Byla nám nabídnuta dvě místa v Radě města, ale zároveň bylo 
podmínkou souhlasit s personálním obsazením funkce starosty a místostarostky. Po jednání v širším kolektivu našich kandidátů jsme se 
rozhodli tuto nabídku nepřijmout a rozhodnutí o volbě uvolněných představitelů města ponechat stranám se silnějším mandátem, popř. 
zastupitelstvu jako celku na ustavujícím jednání dne 3. listopadu 2014.
V příštích čtyřech letech budou tedy za ODS v chrastavském Zastupitelstvu pracovat dva kandidáti bez politické příslušnosti – Ivan Vydra a 
Ing. Lambert Medřický. Máme i vlastní témata, která vyplývají z našeho volebního programu a která bychom rádi prosadili k realizaci. 
Pevně věříme, že se na nich shodneme i s ostatními zastupiteli bez ohledu na 
to, kdo za jakou stranu kandidoval. Budeme pochopitelně, jako už v minulém 
období, podporovat rozumné a podle našeho názoru prospěšné věci pro naše 
město a připomínkovat či nesouhlasit s věcmi, které za dobré nepovažujeme.
Přeji si, aby všechny probíhající stavební práce (některé související ještě s 
obnovou po povodni – Vítkovská ulice, ale zejména obnova silnic a potočních 
zdí ve Vítkově), byly včas dokončeny a aby Chrastava zažila také trochu toho 
stavebního „klidu“. Myslím, že si ho po těch čtyřech letech všichni opravdu 
zasloužíme!
Také vás chceme vyzvat k tomu, abyste se v případě potřeby či podnětů na nás 
obrátili (Ivan Vydra – tel.: 603 260 778, e-mail: reco.design@volny.cz). Ať už 
jsou to připomínky ke zkrášlení nebo údržbě města, rušení nočního klidu či 
poškozování městského či soukromého majetku. Jedině vzájemnou 
komunikací můžeme dosáhnout nápravy.

---------------------------------------------------------
Ivan Vydra Ivan Vydra                   Lambert Medřický

STAROSTOVÉ
PRO LIBERECKÝ KRAJ

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych touto cestou poděkovala za Vaše hlasy, které jste dali kandidátům hnutí „Starostové pro Liberecký kraj“ (SLK).
Doufám, že hovořím nejen za své kolegy ze SLK, ale i za kolegy z ostatních stran, že budeme všichni po celé následující čtyři roky 
vzájemně spolupracovat a pokud vzniknou dohady, tak pouze nad daným problémem jak tento problém co nejlépe vyřešit ke 
spokojenosti a prospěchu celého města.
Velice si vážím Vaší podpory a ještě jednou děkuji.                                                                                                         Zita Václavíková
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Dohoda o vzájemné podpoře mezi SLK a ČSSD
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VÝROBCE REKLAM
TISKÁ RNA  grafické studio
/ / / 

/ / / /

/ / 

/ /

 reklamní štíty infosystémy bannery

 vizualizace  letáky  brožury  vizitky

 potisk reklamních předmětů knihy

 velkoplošný digitální tisk  polep aut 

Vítkovská 468 - CHRASTAVA
tel.: 603 260 778   www.recodesign.cz

vše od vizitky po bilboard...

25 let

termokamera
vytýčování inž. sítí

hledání poruch na kabelech

revize hromo a elektro

energetika staveb / elektroenergetika

pronájem plošin

tel.: 777 337 994

elektronova@volny.cz

vytýčování inž. sítí

hledání poruch na kabelech

revize hromo a elektro

energetika staveb / elektroenergetika

pronájem plošin

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

DODÁ VKY HW i SW
internet  telefon  počítače/ /

SERU VE

IN S

P
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Vážení přátelé,
dovolila jsem si za vás, čtenáře,  paní Hanu Matoušovou trošku vyzpovídat a zároveň zavzpomínat na 
její léta strávená mezi knihami.

Z. Václavíková: Paní Matoušová, tak jaké byly Vaše začátky – jak jste se k této práci vůbec 
dostala?
H. Matoušová: Po maturitě jsem nastoupila do chemické laboratoře v tehdy n. p. Totex. Kromě literatury 
mě zajímala i chemie a chtěla jsem si doplnit vzdělání dálkovým studiem. Nesplňovala jsem ale délku 
praxe a tak když se v roce 1968 profesionalizovala zdejší knihovna, přihlásila jsem se a místo získala.

Z.Václavíková: Pokud vím, tak knihovna nebyla vždy tam, co je nyní – kolikrát jste se stěhovala a 
kam? Ne každý ví, co patří k povinnostem knihovnice – můžete nás s touto prací blíže seznámit?
H. Matoušová: Knihovna tehdy sídlila ve II. poschodí budovy ve Školní ulici v bytě 1+2. Přestože 
začátek byl těžký, ráda na ta léta vzpomínám. Denně zatopit ve velkých násypných kamnech, donést 
několik kbelíků uhlí, suché WC….
Protože knihovna byla špatně dostupná zejména pro starší spoluobčany, bylo v roce 1973 rozhodnuto 
o jejím přestěhování do budovy bývalého muzea na náměstí, kde byla až do léta roku 1994. V této době 
proběhla roční rekonstrukce celé budovy muzea. Knihovna své provizorní umístění našla v budově 
bývalého soudu (ve věznici). Výpůjční prostory byly ve třech malých místnostech a zbytek knih byl 
umístěn ve 4 celách.
Přesně za rok, v létě 1995,  byla knihovna vrácena do nových, krásných prostor . Po úpravách zde 

vznikla obřadní síň, muzeum a město tak získalo opravdu jedinečný kulturní stánek.
K povinnostem knihovnice patří nejen nákup a půjčování knih ,ale celá řada kancelářských úkonů .  Podrobný zápis knih, popisování, 
balení, drobné opravy, odpisy, revize, třídění dětské a naučné literatury a samozřejmě práce s dětmi, školami a pořádání kulturních akcí 
(besedy, výstavy, nástěnky). 
Knihovna plnila i funkci profesionální a spadaly pod její kompetenci tyto knihovny: Vítkov, Bílý Kostel nad Nisou, Machnín, Nová Ves, 
Mníšek, Oldřichov v Hájích, Fojtka a Kryštofovo Údolí. Knihovny měly svého knihovníka, ale třídění knih, revize a další metodickou činnost 
zajišťovala knihovna v Chrastavě.“

Z.Václavíková: Vím, že jste ráda pracovala s dětmi a zvala na besedy známé osobnosti. Připomenete čtenářům tyto chvíle?
H. Matoušová:  V 70. a 80. letech 20. století působil při tehdy střediskové knihovně Literární kroužek, pod vedením učitele Ivana Žáka, který 
uspořádal 30 Večerů poezie. Večery byly doprovázeny promítáním barevných diapozitivů. Byly pořádány exkurze dětí z MŠ i ZŠ, kvízy, 
besedy nad kronikou města, besedy  s cestopisnou tématikou (dnešní Videoglóbus), ženy měly možnost si vyzkoušet kosmetické výrobky i 
bezplatnou práci a poradenství kosmetičky. Několikrát děti v knihovně i nocovaly - tzv.  Noc  s Andersenem,  knihovnu navštívil i známý 
kreslíř Miloš Nesvadba, spisovatelka Milena Lukešová, autor knihy o Jizerských horách Miloslav Nevrlý a dvakrát nás navštívil ilustrátor 
Adolf Dudek,který předvedl interaktivní show, která se velmi líbila. Knihovna se zapojovala i do soutěží (Týden knihoven, Březen – měsíc 
internetu). V tehdy celostátní soutěži BVLK (Budujeme vzornou lidovou knihovnu) dostala knihovna i krajské ocenění.

Z. Václavíková: Ve své práci stále pokračujete v knihovně ve Vítkově, pracujete hodně s mladou generací – co jim, ale i všem 
ostatním na závěr vzkážete? 
H. Matoušová: Po odchodu do důchodu jsem se po třech letech rozhodla převzít na 4 hodiny týdně knihovnu ve Vítkově. I zde se letos v 
květnu uskutečnilo přestěhování do nových,krásných  prostor v budově MŠ a ZŠ. 
Zdá se, že čtení knih je vytlačováno érou počítačů . Snažme se proto, aby tomu tak nebylo, čtěme svým dětem, vždyť knihu nic nenahradí.  
První seznámení s knihou, vůně tisku, zašustění stránek a napětí,  co mi kniha přinese, zůstane a věřím, že žádný pokrok nás o knihy 
nepřipraví.

Paní Matoušová, děkuji Vám za rozhovor a přeji Vám ještě mnoho elánu a zápalu do práce, hodně štěstí a hlavně zdraví do dalších let.

Zita Václavíková, místostarostka             

Rozhovor s „Osobností města” pro rok 2014 paní Hanou Matoušovou

PODĚKOVÁNÍ
Poděkování patří všem voličům a především voličům naší kandidátky a našich kandidátů. Díky 
vašim hlasům jsme získali tři zastupitelské mandáty stejně jako před čtyřmi lety. Nebudeme 
skrývat určité zklamání, protože jsme očekávali lepší výsledek, ale možná volby ovlivnila nízká 
volební účast i složitost vyplňování volebních lístků. 

DĚKUJEME  VŠEM   ZA  VAŠE   HLASY
Samozřejmě se patří pogratulovat všem volebním stranám a hnutím k získaným hlasům.
Naši kandidáti se budou pokoušet naplnit náš společný volební program a vždy se budou řídit 
naším heslem. 
                     „Vámi zvolený zastupitel, zodpovědný zastupitel.“

Zastupitelé za ČSSD Mgr. Karel Řehák, Mgr. Oldřich Němec, Mgr. Tomáš Jerje

Tak nám držte palce.                                                                                    Mgr. Karel Řehák
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Fotogalerie – SPORTOVEC CHRASTAVY A OSOBNOST MĚSTA 2014

Osobnost Chrastavy

Hana Matoušová

Sportovec 2013/2014

Družstva

Sportovec 2013/2014

mládež do 18 let

Sportovec 2013/2014
Muži a ženy

Sportovec Chrastavy

2013/2014

Kateřina Kašková
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