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Dvacet let ve vedení mìsta a ètyøi pøede mnou

Chrastava zvítìzila u Nejvy��ího správního soudu
aneb �Stop genocidì� dostalo v Chrastavì definitivní STOP

Není možné to ne-
slyšet. Valí se to z
celé země a ze
všech stran. Změna,
změna, změna, za
každou cenu změ-
na. O to větší radost
jsem měl, že v na-
šem městě zvítězila
stabilita a zájem na
dalším kontinuálním
rozvoji města, radost
z toho, že módní
výkřiky o změně pro
změnu u nás neměly

šanci. Měl jsem nelíčenou a obrovskou
radost z toho, že i po dvaceti letech mého
působení v čele radnice jsem uspěl, a to
dokonce s rekordní 61 % podporou (1098
křížků u 1806 voličů).

Koneckonců v našem partnerském městě
Eichstätt, které bylo vyhodnoceno jako
nejhezčí město pro život v celém Německu,
zvolili v roce 2012 teprve čtvrtého primátora
od roku 1950. I v našem polském
partnerském městě Lwówek Śląski je
starosta ve funkci dlouhodobě (od roku

2002).
A protože uspěla i celá volební strana,
kterou reprezentuji, a protože jsme našli i
spolehlivého koaličního partnera a protože
jsem dostal důvěru i od části dalších
zastupitelů, byl jsem v pondělí 3. listopadu
2014 zvolen pošesté do nejužšího vedení
města Chrastava z toho počtvrté starostou.
Při této příležitosti si dovoluji krátký
historický exkurz svého působení ve vedení
města Chrastava.

Po revoluci roku 1989 jsem působil v
Chrastavě v občanském fóru. Na jaře roku
1990 jsem vedl občanské fórum při
zasedání v městském kině, kdy byl do čela
města účastníky v sále zvolen JUDr. Otakar
Letovský a Ing. Jindřich Fadrhonc. Na pod-
zim roku 1990 jsem za občanské fórum při-
pravoval kandidátku do prvních svobodných
voleb (po kterých se stal starostou Ing. Josef
Vyhnánek a místostarostou Mgr. Petr
Medřický), sám jsem však nekandidoval.

Kandidoval jsem poprvé v roce 1994 a po
volbách se stal místostarostou starosty
Petra Medřického. Tato situace se opa-

kovala i v roce 1998 a tak jsem pod Petro-
vým vedením strávil osm zajímavých let do
roku 2002. V roce 2002 jsem se stal poprvé
starostou. Místostarostou se stal pan
Miloslav Pilař. I zde se situace opakovala i v
dalších volbách v roce 2006 a tak jsem s
kolegou Miloslavem Pilařem v nejužším
vedení strávil taktéž osm zajímavých let
zakončených hrůznou povodní v roce 2010.
Nyní se zdá, že se osmičkový cyklus stálosti
nejužšího vedení města bude opakovat. V
roce 2010, kdy jsem byl zvolen potřetí
starostou, byla místostarostkou zvolena
paní Zita Václavíková. A protože se situace
nyní v roce 2014 opakovala, bude nám snad
dopřána společná práce v nejužším vedení
až do roku 2018.

Vážení občané Chrastavy, vážení kolegové
zastupitelé, při vědomí toho, že jsem byl již
pošesté zvolen do nejužšího vedení města,
musím Vám všem velmi poděkovat za
důvěru. Jsem připraven pracovat další čtyři
roky pro Chrastavu a pro Chrastavany.

Chrastava 5. 11. 2014
Ing. Michael Canov, starosta
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Město Chrastava definitivně zvítězilo ve sporu se sdružením „Stop genocidě“, kterému
město zakázalo pořádat na náměstí 1. máje (tzn. u školy) výstavy odpuzujících panelů s
drastickými nechutnými znázorněními týkající se potratů. Sdružení „Stop genocidě“ pořádá
takovéto výstavy po celé republice. Vystavuje panely, kde staví na roveň legálních potratů
výjevy z těch nejodpornějších genocid historie lidstva, doprovázené i nacistickými a
komunistickými symboly. Jakékoli protesty proti konání těchto výstav odmítá sdružení „Stop
genocidě“ s odkazem na zákon o právu shromažďovacím.

Naše město takovouto výstavu, takovéto shromáždění, dne 23. dubna 2014 po hodině
jejího konání zakázalo. Když sdružení „Stop genocidě“ oznámilo konání nových
shromáždění v pátek 23. a v pondělí 26. května 2014, zakázali jsme takováto shromáždění
předem. Sdružení „Stop genocidě“ nás žalovalo u Krajského soudu. Krajský soud rozhodl
9. června 2014 v náš prospěch, když žalobu pravomocně zamítl.

Klidné Vánoce a zdravý nový rok 2015
pøeje redakce Chrastavských listù

Veèer se starostou
bude o zimní údrābì

�
Prodej volných bytù

�
Tradièní vánoèní výstava v galerii

�
Pozvání do S-klubu a kina

�
Chrastavská �kola má nové

moderní pomùcky
�

Pozvání do Bételu
�

Socha sv. Jana Nepomuckého
nad Vítkovem v novém
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Sdružení „Stop genocidě“ ale podalo proti rozhodnutí Krajského soudu kasační stížnost u Nejvyššího správního
soudu. Nejvyšší správní soud však dne 7. listopadu 2014 (rozsudek městu Chrastava doručen 19. listopadu 2014)
rozhodl plně v náš prospěch, když kasační stížnost sdružení „Stop genocidě“ zamítl.

V Chrastavě dne 19.11. 2014 Michael Canov, starosta

o okénko starosty mesta Chrastavy

Dne 3. 11. 2014 se ve velké zasedací místnosti konalo ustavující zasedání Zastupitelstva města Chrastava. Za přítomnosti všech 19ti
zvolených zastupitelů zahájil ustavující zasedání současný starosta města Ing. Michael Canov.

Volba starosty města, místostarosty města a členů rady města proběhla s těmito výsledky:

Navržený kandidát: Ing. Michael Canov
Počet odevzdaných hlasů celkem:  19
Počet platných hlasů:                      15
Počet neplatných hlasů:                    4 Starostou města Chrastava byl v 1. kole zvolen Ing. Michael Canov

Navržená kandidátka: Zita Václavíková
Počet odevzdaných hlasů celkem:  19
Počet platných hlasů:                      14
Počet neplatných hlasů:                    5 Místostarostkou byla v 1. kole zvolena Zita Václavíková

Navržení kandidáti: ThMgr, Šimon Dvořák, Ivan Vydra, Ing. Lambert Medřický
Počet odevzdaných hlasů celkem:  19
Počet platných hlasů :                     19
Počet neplatných hlasů:                    0
Bylo hlasováno o těchto kandidátech s tímto výsledkem: ThMgr. Šimon Dvořák 14 hlasů, Ivan Vydra 5 hlasů, Ing. Lambert Medřický 0
hlasů.
Z výsledků vyplývá, že 3. členem rady města byl v 1. kole zvolen ThMgr. Šimon Dvořák

Navržení kandidáti: Mgr. Karel Řehák, Ing. Lambert Medřický
Počet odevzdaných hlasů celkem:  19
Počet platných hlasů :                     19
Počet neplatných hlasů:                    0
Bylo hlasováno o těchto kandidátech s tímto výsledkem: Mgr. Karel Řehák 15 hlasů, Ing. Lambert Medřický 4 hlasy.
Z výsledků vyplývá, že 4. členem Rady města Chrastava byl v 1. kole zvolen Mgr. Karel Řehák.

Navržení kandidáti: Mgr. Tomáš Jerje, Ivan Vydra
Počet odevzdaných hlasů celkem:  19
Počet platných hlasů :                     19
Počet neplatných hlasů:                    0
Bylo hlasováno o těchto kandidátech s tímto výsledkem:
Mgr. Tomáš Jerje 14 hlasů, Ivan Vydra 5 hlasů.
Z výsledků vyplývá, že 5. členem Rady města Chrasta-
va byl zvolen Mgr. Tomáš Jerje.

starosta města:   Ing. Michael Canov
místostarosta:     Zita Václavíková
členové rady: ThMgr. Šimon Dvořák

Mgr. Karel Řehák
Mgr. Tomáš Jerje

Ivana Loučková – vedoucí kanceláře starosty
------------------------------------------------------------------------
Foto: Devatenáctičlenné Zastupitelstvo města Chrasta-
va pro volební období 2014 – 2018. Foto bylo zhotoveno
ihned po jednání ustavujícího zasedání Zastupitelstva
města.

Volba starosty města Chrastava:

Volba místostarosty města Chrastava:

Volba 3. člena Rady města Chrastava:

Volba 4. člena Rady města Chrastava:

Volba 5. člena Rady města Chrastava:

Rekapitulace:

Starostou Ing. Michael Canov, místostarostkou Zita Václavíková
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Zasedání Zastupitelstva mìsta Chrastava dne 3. listopadu 2014

r informace z radnice z radnice

VEÈ STE OR S ARE ST OU

Váāení spoluobèané, dovoluji si Vás pozvat na sto dvacátý

na téma ZIMNÍ ÚDR�BA
Odborným garantem večera je referent ORM MěÚ pan Petr Bezvoda.

Pozvání přijal ředitel Technických a stavebních služeb, a. s., Ing. Tomáš
Paleček.

Setkání se koná ve středu v malé zasedací
místnosti budovy radnice.

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

10. prosince 2014 od 17:00 hodin

Zastupitelstvo města na svém zasedání  projednalo a usneslo se mimo jiné takto:
ř
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-   s c h v á l i l o    jednací (volební a hlasovací) ád pro ustavující zasedání zastupitelstva obce
-   s c h v á l i l o
mandátový výbor ve složení: 1. ThMgr. Šimon Dvo ák  2. Mgr. Karel ehák  3. Petr Rozmajzl st.
-   s c h v á l i l o
volební výbor ve složení: 1. Miloslava Šírová  2. Mgr. Old ich N mec  3. David Röbisch  4. Ing. Petr Rozmajzl ml.  5. Ivan Vydra

6. Ivana Lou ková
-   s c h v á l i l o   zprávu mandátového výboru
-   s t a n o v i l o
v souladu s § 84 a § 99 zák. .128/2000 Sb.,  o obcích (obecní z ízení), ve zn ní pozd jších p edpis

-   s t a n o v i l o
v souladu s § 84 zákona po et dlouhodob uvoln ných len zastupitelstva na 2 (slovy dva) a ur ilo, že to bude pro funkce starosta a
místostarosta
-   z v o l i l o  v tajném hlasování starostou m sta Ing. Michaela Canova
-   z v o l i l o  v tajném hlasování místostarostkou m sta Zitu Václavíkovou
-   z v o l i l o  v tajném hlasování 3. lenem rady ThMgr. Šimona Dvo áka
-   z v o l i l o  v tajném hlasování 4. lenem rady Mgr. Karla eháka
-   z v o l i l o  v tajném hlasování 5. lenem rady Mgr. Tomáše Jerje
-   z v o l i l o  do funkce p edsedy finan ního výboru Mgr. Bc. Aleše Trpišovského
-   z v o l i l o  do funkce lena finan ního výboru Mgr. Old icha N mce
-   z v o l i l o  do funkce lena finan ního výboru p. Ond eje Kouta
-   z v o l i l o  do funkce lena finan ního výboru p. Pavla Hudce
-   z v o l i l o  do funkce lena finan ního výboru p. Roberta Šipulu
-   z v o l i l o  do funkce p edsedy kontrolního výboru p. Davida Röbische
-   z v o l i l o  do funkce lena kontrolního výboru p. Petra Tlacha
-   z v o l i l o  do funkce lena kontrolního výboru p. Renatu Hradcovou
-   z v o l i l o  do funkce lena kontrolního výboru p. Miloslava Pila e
-   z v o l i l o  do funkce lena kontrolního výboru p. Petra Hartla
-   p o v i l o
provád ním svatebních ob ad v souladu s § 11a) zákona . 301/2000 Sb., o matrikách, leny zastupitelstva m sta p. Šimona Dvo áka, p.
Old icha N mce, p. Karla eháka, p. Tomáše Jerje, p. Miloslavu Šírovou, p. Veroniku Povýšilovou, p. Petru Kopeckou, p. Petra Rozmajzla
ml.
-   u r i l o  za spolupracujícího zastupitele ve v cech územního plánování p. Pavla Štekla
-   z v o l i l o  do funkce lena osadního výboru And lská Hora p. V ru ermákovou, p. Michala Junka
-   z v o l i l o   z ad len osadního výboru And lská Hora za p edsedu osadního výboru And lská Hora p. V ru ermákovouč Č
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Ze zasedání Rady mìsta Chrastava dne 10. listopadu 2014

-   z v o l i l o  do funkce lena osadního výboru Vítkov p. Miroslava Balcara, p. Karla eháka, p. Miloslavu Paprská ovou, p. Romana
Hrušku, p. Romana Dymeše
-  z v o l i l o z ad len osadního výboru Vítkov za p edsedu osadního výboru Vítkov p. Miroslava Balcara
-   v z a l o   n a  v d o m í  orienta ní rozpis zasedání ZM na celé volební období 2014-2018

Ř ř

ř ů ř
ě č

č

č

Rada města na své schůzi projednala a usnesla se mimo jiné takto:
- s c h v á l i l a
návrh smlouvy o využití systému zavedeného městem Chrastava
pro nakládání s komunálním a separovaným odpadem s MUDr.
Eva Zatočilová, Nádražní 98, 463 31 Chrastava
- s c h v á l i l a
přijímání finanční podpory ve formě účelových dotací z rozpočtu
Libereckého kraje a pověřuje starostu podpisem příslušných
smluv
- s c h v á l i l a
licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl mezi OSA
– Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním o. s. Praha
a městem Chrastava a pověřila starostu jejím podpisem
- s c h v á l i l a
licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl mezi OSA
– Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním o. s. Praha
a městem Chrastava a pověřila starostu jejím podpisem
- RM podle ustanovení § 102 odst.2 písm.h) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů z ř í d i l a bytovou a
sociální komisi rady města a schválila její statut,
j m e n o v a l a předsedkyní bytové a sociální komise rady města
paní Petru Kopeckou, j m e n o v a l a členy komise: Alena
Štěchová, Eva Přibylová, Lukáš Močárko, Martin Trögler
- RM podle ustanovení § 102 odst.2 písm.h) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů z ř í d i l a komisi rady
města pro civilní obřady a schválila její statut,
j m e n o v a l a v návaznosti na usnesení ZM č. 2014/06/18 ze dne
3. listopadu 2014 za členy komise rady města pro civilní obřady
členy ZM Šimona Dvořáka, Tomáše Jerje, Petru Kopeckou,
Oldřicha Němce, Veroniku Povýšilovou, Petra Rozmajzla ml., Karla
Řeháka, Miloslavu Šírovou, Zitu Václavíkovou,
j m e n o v a l a předsedou komise rady města pro civilní obřady
paní Zitu Václavíkovou
- s t a n o v i l a v souladu s ustanovením § 108 odst.2 zákona č.

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že člen
Komise rady města pro civilní obřady může při civilním obřadu
užívat závěsný odznak
- s c h v á l i l a poskytnutí daru občanu města Chrastavy
- s c h v á l i l a platové výměry ředitelů příspěvkových organizací
města. Změna platového tarifu – NV č. 224/2014 Sb.
- členové RM v z a l i n a v ě d o m í
orientační rozpis schůzí rady města ve volebním období 2014 -
2018
- členové RM v z a l i n a v ě d o m í
informaci tajemníka MěÚ o povinnostech veřejných funkcionářů
podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů a povinnosti
podávání čestných prohlášení
- p o t v r d i l a
usnesení RM ze dne 25. 11. 2002 pod čj. 19/2002 bod 93 písmeno
j), usnesení RM 2006/17/XXII ze dne 18. 12. 2006 a usnesení
2010/20/XIV ze dne 22. 11. 2010 ve věci pedagogické činnosti
starosty a současně potvrdila své usnesení 2006/17/XXI
- s c h v á l i l a
smlouvu o pronájmu osobního vozidla, která nahrazuje smlouvu
schválenou usnesením RM 2006/17/XXI ze dne 18. 12. 2006
- s c h v á l i l a hodnocení a zadání akce „Projektová dokumentace
– Chrastava, oprava Liberecké ulice“ na základě Protokolu o
posouzení a hodnocení nabídek, v souladu s § 6 a § 12 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů a se Směrnicí Rady města Chrastava č. 1/2013, o
zadávání veřejných zakázek, a přidělila zakázku zhotoviteli:
Projekce Máša s. r. o., Rumburská 483/6, Praha 9, Střížkov, 190 00
Praha, IČO: 26976421
- p o v ě ř i l a
starostu města podpisem příslušné smlouvy za účelem realizace
akce „Projektová dokumentace – Chrastava, oprava Liberecké
ulice“.

Prodej volných bytù za sníāenou cenu od 1. 7. 2014
Zastupitelstvo města Chrastava rozhodlo na svém zasedání dne 23. 6. 2014 o mimořádném snížení minimální ceny ve výši 50 % základní
minimální ceny na dobu neurčitou pro prodej podílů města v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností
vztahujících se k volným bytům k datu do 30. 6. 2014 i k dalším volným bytům.

373/2                             577.175,- Kč 288.588,- Kč
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Tak a je po premiéře. Po jaké? Do Chrastavy opět zavítala
travesti skupina Techtle Mechtle se svým zábavným pořadem
PelMel, jehož premiéra proběhla právě v chrastavském kině ve
čtvrtek 30. října 2014.Všichni tři aktéři měli ohromnou trému,
která ale opadla, jakmile začala jejich revue. Hned při první
písničce se více jak dvousetčlenné publikum roztleskalo a to
trvalo po celý večer. Zpívalo se, tleskalo, mávalo, smálo,
tancovalo a panovala výborná nálada. Diváci viděli několik
scének, poslechli si pomalé i živější písničky v podání českých i
zahraničních zpěvaček a zpěváků. Výbornou atmosféru podtrhly
zajímavé kostýmy, krásná scéna, perfektní ozvučení a skvělé
nasvícení. Zkrátka – byl to příjemný večer a premiéra dopadla na
výbornou. Celé kino tleskalo ve stoje, takže příště nashledanou.

Jitka Marxová

Travesti show PelMel

Halloweenské dílny

Vernisáā listopadové výstavy
k kultura spolecenský klub / kino / akce

Vernisáží v pondělí 3. listopadu 2014 byla zahájena předposlední
výstava tohoto roku. V městské galerii jste se mohli pokochat
pohledem na tvorbu Jany Kaplanové, která se představila se svými
„Ručními krajkami“. Paní Kaplanová je původní profesí tanečnice
baletních souborů. Divadlo se prolíná životem celé rodiny
Kaplanových, a proto hraje hlavní roli v námětech těchto
paličkovaných obrazů. Paní Kaplanová pracuje s nejtenčí
háčkovanou přízí ze 100 % bavlny a své půvabné postavy a křehké
květy vytváří výhradně podle vlastních předloh. Náměty
představuje s uvolněnou nespoutanou fantazií a usiluje o
dekorativní stylizaci, zachovávající vždy jasnou formu obsahu. Na
výstavě jste mohli spatřit výrobek, který vznikl technikou
„krosienkování“, což je vlastně historický a technický přechod mezi
tkaním a paličkováním. Pracuje se na rámu pomocí prstů a tenkých
zajišťovacích tyčí a práce je zakončena uzlíky. K vidění byla i
herdule s paličkami, na které nám paní Kaplanová na vernisáži
předvedla, že je opravdu kouzelnice s nitkami.
Se svým manželem Ivem, který je nepostradatelným propagátorem
její práce a organizátor veškerého dění kolem ní, jsou držiteli
certifikátu „Regionální produkt Jizerských hor“. Na jaře letošního
roku obdržela Jana Kaplanová z rukou hejtmana Libereckého kraje
titul „Mistr tradiční rukodělné výroby Libereckého kraje“.

Jitka Marxová

V pátek 31. 10. 2014 se sál CVA proměnil v Halloweenské dílny.
Každý, kdo dorazil, si mohl vydlabat dýni, vyrobit si škrabošku na
obličej a ochutnat dýňový krém. Na závěr akce si děti kromě dýně
odnášely i sladkou odměnu a svíčku, aby si mohly svoji dýni hned
rozsvítit. Doufáme, že se Halloweenské dílny všem líbily, děkujeme
za velkou účast a za opatrnost při dlabání a vyřezávání, které se
obešlo bez úrazu a budeme se těšit zase za rok.

Klára  Sehnoutková
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Probíhající práce na obnově vodního toku Jeřice
v Chrastavě - duben 2013.

Dokončený úsek vodního toku Jeřice - listopad 2013.

V červnovém vydání Chrastavských listů jsme v článku „přijďte v září
mezi nás“ vyzvali případné zájemce o výuku hry na klavír, nebo
kytaru, aby se přihlásili do naší hudební školy a rozšířili tak řady
budoucích muzikantů.
Naše výzva se neminula účinkem a počet nově přihlášených
zájemců předčil veškerá očekávání.
A tak i přesto, že letos nefunguje oddělení zpěvu (nepodařilo se
sehnat lektora) hudební školu navštěvuje celkem 66 žáků.
Konkrétně 28 žáků se učí hře na klavír, 38 hře na kytaru. Na kytaru
se letos začalo učit rekordních 11 nových zájemců, zatím nejvyšší
počet za poslední roky.
Výuku hry na klavír a kytaru vyučují lektoři pí. Vostrá a pí.
Kuchynková (klavír) pí. Kačenová, p. Bouda a pan Kout (kytara). V
letošním školním roce bychom chtěli, stejně jako v loňském roce,
uspořádat tři veřejná vystoupení našich žáků: Vánoční akademii,
jarní koncert a závěrečnou akademii v červnu.
V současné době probíhá výuka všech žáků podle stanoveného
rozvrhu hodin, ti noví pomalu pronikají do tajů hudební nauky a
techniky hry na klavír či kytaru, ti zkušenější se připravují na
vystoupení na Vánoční akademii dne 17.12.2014.
Závěrem tohoto krátkého nahlédnutí do činnosti naší hudební školy
srdečně zveme všechny,
kdo mají zájem, na
vystoupení našich žáků na
již výše zmíněné Vánoční
akademii dne 17.12.2014
od 17.00 v sále CVA.

Za lektory HŠ Chrastava
František Bouda

Informace z chrastavské
HUDEBNÍ �KOLY
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Probíhající práce na obnově vodního toku Jeřice
v Chrastavě - duben 2013.

Dokončený úsek vodního toku Jeřice - listopad 2013.

PROSINEC 2014

Sobota

Středa

Čtvrtek

Středa

Pátek

13.

17.

18.

24.

5.

17.00 hod.

10.00 hod.

14 - 16 hod.

17.00 hod.

VÁNOČNÍ TRHY

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA A ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

VÁNOČNÍ POSEZENÍ HUDEBNÍ ŠKOLY

POHÁDKOVÝ BETLÉM

VÁNOČNÍ TERARISTIKA

NÁMĚSTÍ

NÁMĚSTÍ   Účinkují: Bohemia Universal Band a pěvecký souborJiřičky

CVA Účinkují žáci chrastavské hudební školy.

KINO   Pohádka pro děti.                                        Vstupné: 20,-Kč

CVA Teraristický kroužek opět umožní neobyčejný vánoční zážitek s plazy a jinými exotickými zvířaty.

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ VÝSTAVA
b e t l é m y / p o h l e d n i c e / o b r á z k y d ě t í Z Š / p r o d e j n í v ý s t a v a k o r á l k ů

v ý r o b k y s d r u ž e n í T U L I P A N a k l i e n t ů O b l a s t n í c h r a i t y L i b e r e c a C h r a s t a v a

SPOLEČENSKÝ KLUB CHRASTAVA

GALERIE

GALERIE

GALERIE

Sobota

13.
VÁNOČNÍ PRAHA + VÁNOČNÍ KOLEDA
Autobusový zájezd, cena 500,-Kč VYPRODÁNO!

10. 10.
mìstský

ples
mìstský

ples
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Povšimněte si laskavě změn začátků představení.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
PONDĚLÍ PRO NÁROČNÉHO DIVÁKA
Pondělí 1. prosince v 18.00 hodin

– ČR – dokumentární – 70 minut.

Pondělí 1. prosince  ve 20.00 hodin
Vítězný film letošního ročníku MFF Karlovy Vary

Úterý 2. prosince  v 17.30 hodin – PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
Superšpióni se nerodí… oni se líhnou

Úterý 2. prosince v 19.30 hodin – PREMIÉRA ČESKÉHO FILMU

Pátek 5. prosince v 16.30 hodin - PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
O MAŠINCE

Pátek 5. prosince  v 18.00 hodin

Pátek 5. prosince ve 20.00 hodin

PONDĚLÍ PRO NÁROČNÉHO DIVÁKA
Pondělí 8. prosince v 18.00 hodin

Pondělí 8. prosince ve 20.00 hodin
Černá pomsta na bílém
BOJ SNĚŽNÉHO PLUHU S MAFIÍ

Úterý 9. prosince v 18.00 hodin - PREMIÉRA ČESKÉHO FILMU
Milan Lasica, Libuše Šafránková, Ondřej Vetchý, Szidi Tobias ve
filmu

Úterý 9. prosince ve 20.00 hodin
Pořád si opakujte, že je to jenom hra

Pátek 12. prosince v 16.15 a v 18.00 hodin
PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
Superšpióni se nerodí… oni se líhnou

ŽIVOT PODLE VÁCLAVA HAVLA

Vstupné: 80 Kč, v předprodeji IC Chrastava 60,-Kč
O Václavu Havlovi byly natočeny stovky hodin materiálu, přesto
biografický film zachycující celoživotního příběh velkého Evropana
doposud chyběl. Pestrý Havlův život – rodinu, dětství, jeho lásky,
dramatickou tvorbu a politickou činnost – zachytila v sedmdesáti-
minutovém dokumentárním filmu režisérka Andrea Sedláčková, která
Havla představuje ve všech životních etapách a rolích, mj. jako
intelektuálního rebela, milovníka žen a života či obdivovatele
undergroundu a rockerů.

- Gruzie, Německo, Francie, Česká
republika, Kazachstán, Maďarsko – české titulky – 100 minut-drama.
Vstupné: 90 Kč, v předprodeji IC Chrastava 70,-Kč
Podivuhodný film nese velmi jednoduchý příběh. V nejlepší tradici fil-
mové metafory, filmové básně vypráví o osudu dědečka a vnučky, je-
jichž smyslem života je zasít, pěstovat a sklidit malé kukuřičné pole na
ostrově uprostřed řeky, oddělující Gruzii od Abcházie. Do jejich tichého
života postupně vstupují muži zvenčí - zraněný voják a hraniční patrola.
A také živly, které jediné mají skutečnou kontrolu nad kusem země,
který se po jarním tání objevil, aby ho podzimní deště mohly zase vy-
mazat z mapy světa. Kukuřičný ostrov je film jako z jiné doby, ale v tom
nejlepším slova smyslu. Dává nám vzpomenout na nejlepší opusy gru-
zínské kinematografie. Mluví k nám filmovým jazykem postaveným na
síle obrazu, jazykem, který upadá do zapomnění. Ukazuje nám obyčej-
né věci, abychom skrze ně nahlédli tíhu lidského osudu.

(The Penguins of Madagascar)-
USA – animovaný – 90 minut.    Vstupné: 120 Kč, děti do 15 let 100,-Kč
Objevte tajemství nejlepších a nejvtipnějších supertajných agentů
světa: Skippera, Kowalskiho, Rica a Vojína. Jsou to nejen veselí a po-
vedení ptáčci, jsou i nejvýkonnější úderná jednotka tajných agentů.

– ČR– moderní lovestory – mládeži nepřístupno – 90
minut.                                                                            Vstupné: 120,-Kč
Pohádkář je milostný příběh člověka balancujícího na hraně lásky,
vášně a lži.

– ČR – animované pásmo – 67 minut,     Vstupné: 30,- Kč
Pásmo pohádek pro naše nejmenší diváky.

(Horrible Bosses 2) – USA – české titulky –
komedie – 108 minut. Vstupné: 100 Kč
Když už Nick, Dale a Kurt mají až po krk toho, aby se věčně
zodpovídali svým nadřízeným, rozhodnou se ve filmu začít podnikat na
vlastní pěst a být vlastními šéfy. Ale prohnaný investor jim záhy podrazí
nohy. Podvedení, zoufalí a bez šance na dosažení spravedlnosti právní
cestou všichni tři rádoby podnikatelé zosnují pošetilý plán na únos
investorova dospělého syna, za jehož výkupné chtějí znovu získat
kontrolu nad svou společností.

(Fury) – USA – české titulky – válečný/akční –
mládeži nepřístupno – 135 minut.  Vstupné: 100 Kč

Duben 1945. Zatímco se spojenecká armáda pokouší o finální ofenzívu
na evropské frontě, ujímá se válečný veterán, armádní seržant War-
daddy (Brad Pitt), velení tanku Sherman a vydává se s jeho pětičlennou
posádkou na vražednou misi v týlu nepřítele. Tváří v tvář přesile počet-
ní i palebné a v doprovodu naprostého zelenáče, který se v jejich četě
souhrou okolností ocitl, je Wardaddy se svými muži nucen získat na-
vzdory veškeré pravděpodobnosti štěstí na svou stranu a dovést do
úspěšného konce své hrdinské pokusy zaútočit na samotné srdce na-
cistického Německa.

– ČR – dokumentární – 75 minut.
Vstupné: 80 Kč
Dokumentární portrét rodiny sinologa, který se vydává do čínského ma-
loměsta naplnit své sny a navázat na čínsko-československé vztahy
započaté v padesátých letech minulého století. Zachycení reálného ži-
vota současné Číny očima nezaujatého pozorovatele v kontrastu s ada-
ptací mladého a silně věřícího páru na nové prostředí. Odlišné zvyky,
rozdílná kultura, všudypřítomné znečištění, ale na druhou stranu touha
po vykonání velkého úkolu nebo potřeba netradiční a přísné výchovy
svých synů. To je příběh filmu Je nám spolu dobře.

(Kraftidioten) – Norsko – české
titulky – akční komedie – 115 minut–mládeži nepřístupno. . Vstupné: 90
Kč, v předprodeji IC Chrastava 70,-Kč
Příběh “spravedlivé“ pomsty s lavinou mrtvých těl vypráví režisér s po-
řádnou dávkou černého humoru, překvapivých zvratů i elegancí a vý-
sledkem je zábavný a inteligentní akční thriller z prostředí zasněžených
drsných norských hor.

– ČR/SR –dobrodružný/rodinný –102
minuty. Vstupné: 110 Kč
Na některých místech se dospívá rychleji. Pod řekou Moravou prý vede
tunel, kterým se dá zdrhnout do Rakouska. Jen je potřeba ho najít. Na
životě na československo-rakouském pomezí v šedesátých letech mi-
nulého století ležela těžká deka, asi jako v každém „citlivém“ pohranič-
ním pásmu. Hlavní hrdina filmu režiséra Juraje Nvoty Jak jsme hráli
čáru má tu výhodu, že kvůli dobrodružným výpravám, rvačkám se spo-
lužáky a prvním láskám atmosféru doby a místa tolik nevnímá.

(Ouija) - USA – horor – mládeži nepřístupno – 90 minut.
Vstupné: 120 Kč
Chcete zkusit mluvit se záhrobím a nemáte po ruce vhodné médium?
Mohla by vám pomoci Ouija – spiritistická deska pokrytá písmeny a
čísly, jejímž prostřednictvím lze s duchy komunikovat. Stačí v ně věřit a
respektovat jejich pravidla hry. V opačném případě se můžete i vy na-
trvalo přemístit do říše mrtvých. Alespoň to se stalo hrdinům hororu od
Platinum Dunes, produkční linky slavného Michaela Baye.

(The Penguins of Madagascar)-
USA – animovaný – 90 minut.  Vstupné: 120 Kč, děti do 15 let 100,-Kč
Objevte tajemství nejlepších a nejvtipnějších supertajných agentů
světa: Skippera, Kowalskiho, Rica a Vojína. Jsou to nejen veselí a
povedení ptáčci, jsou i nejvýkonnější úderná jednotka tajných agentů.

KUKUŘIČNÝ OSTROV

TUČŇÁCI Z MADAGASKARU

POHÁDKÁŘ

ŠÉFOVÉ NA ZABITÍ 2

ŽELEZNÁ SRDCE

JE NÁM SPOLU DOBŘE

JAK JSME HRÁLI ČÁRU

OUIJA

TUČŇÁCI Z MADAGASKARU

PROGRAM KINA
PROSINEC 2014

DIGITÁLNÍ MÌSTSKÉ KINO CHRASTAVA

Změna programu vyhrazena!  Rezervace vstupenek: http://evstupenka.cz
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Pátek 12. prosince ve 20.00 hodin - PREMIÉRA ČESKÉHO FILMU

PONDĚLÍ PRO NÁROČNÉHO DIVÁKA
Pondělí 15. prosince v 18.00 hodin – PŘEDSTAVENÍ VHODNÉ PRO
SENIORY

Pondělí 15. prosince ve 20.00 hodin

Středa 17. prosince v 19.00 hodin

Pátek 19. prosince v 17.00 hodin – PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI

Pátek 19. prosince v 19.00 hodin - PREMIÉRA ČESKÉHO FILMU

Pondělí 22. prosince v17.00 hodin
Ještě jedna noční směna a Země bude zachráněna

Pondělí 22. prosince v 19.00 hodin

Pondělí 29. prosince v 17.00 hodin – PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
Inspirováno známou knižní sérii, která byla poprvé vydána v roce
1958.

Pondělí 29. prosince v 19.00 hodin - PREMIÉRA ČESKÉHO FILMU

PŘIPRAVUJEME:
Burácení, Sedmý syn, Fotograf

Regina Rázlová, Jiří Štěpnička, Nikol Moravcová, Martin Kraus, Martin
Písařík, Evelyna Steimarová ve filmové komedii

– ČR – komedie – 90 minut. Vstupné: 90 Kč
Dvě někdejší kamarádky (Regina Rázlová a Evelyna Steimarová), ale
už 40 let nesmiřitelné rivalky, ikony českého módního světa, si neustále
vjíždějí do vlasů, dělají si naschvály, sabotují si módní přehlídky, po-
mlouvají se. A předhánějí se, která objeví další Evu Herzigovou. Když
se pak na scéně objeví tvář mladičké Martiny, jež všem svou krásou
doslova vyrazí dech, svedou boj o to, která z nich ji uloví do své stáje.
Která vyhraje? A prohloubí se tím jejich rivalita, nebo ty dvě znesvářené
„babičky" konečně zakopou válečnou sekyru a obnoví své přátelství?
Kolotoč bláznivých situací a komických scén začíná.

– ČR – dokument – 75 minut.
Vstupné: 80 Kč, v předprodeji IC Chrastava a senioři 60,-Kč

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

– Francie / USA – české titulky – 117 minut. Vstupné: 90 Kč,
v předprodeji IC Chrastava  70,-Kč
Psychoterapie prérijního indiána
Epický příběh o válečném pekle, indiánech a hlavně o síle přátelství
natočil úspěšný francouzský režisér Arnaud Desplechin jako svůj první
„americký“ film

(The Hobbit: The Battle of Five
Armies) – USA/Nový Zéland – české znění.  Vstupné: 120 Kč
„Hobit: Bitva pěti armád“ oscarového režiséra Petera Jacksona je zá-
věrečnou částí filmové trilogie natočené podle stále oblíbeného románu
spisovatele J. R. R. Tolkiena Hobit.

– Rusko – animovaná pohádka – 80 minut.
Vstupné: 110 Kč
Animovaný příběh natočený na motivy světoznámé pohádky od Hanse
Christiana Andrsena. Sněhová královna uvalí na zemi kletbu a všude
zavládne nekonečná zima. Neutichající polární vítr ochladí lidská srdce
a z nich se vytratí všechna radost. Děvčátko Gerda spolu s fretkou Lu-
tou a skřítkem Ormem se vydají na dlouhou cestu do paláce Sněhové
královny, aby zachránili jejího bratříčka Kaye a navždy vysvobodili zemi
z věčného sněhu a mrazu.

Jan Dolanský, Malvína Pachlová, David Novotný, Helena Dvořáková,
Stanislav Majer, Kristýna Frejová, Dana Syslová ve film

– ČR, erotický thriller, mládeži nepřístupno. Vstupné: 110 Kč

Bývalý polda si některé věci ze své minulosti rozhodně nechce připo-
mínat. Ale připomenou mu je jiní...

(Night at the Museum:
Secret of the Tomb)- USA – rodinná komedie – české znění. 89 minut.

Vstupné: 120 Kč
Připravte se nejdivočejší a nejdobrodružnější Noc v muzeu všech dob.
Jejím hlavním hrdinou je opět nejznámější noční hlídač na světě Larry
(Ben Stiller), který pracuje v Americkém přírodovědném muzeu v New
Yorku. A právě zde každou noc ožívají muzejní exponáty. Za tímhle
neuvěřitelným kouzlem stojí mystická zlatá deska pocházející ze
starověkého Egypta, která je tím pádem nejvzácnějším exponátem
muzea, aniž o tom má kdokoliv kromě Larryho tušení.

(Dumb and Dumber To) - USA
– komedie – české titulky – 110 minut. Vstupné: 120 Kč
Jim Carrey a Jeff Daniels se vrací ke svým legendárním rolím Lloyda
Christmase a Harryho Dunnea v pokračování kasovního trháku, který
žánr filmové grotesky kopnul přímo do rozkroku – ve filmu Návrat
blbýho a blbějšího. Režiséři původního snímku, bratři Peter Farrelly a
Bobby Farrelly, se s Lloydem a Harrym vydávají na cesty ve snaze
nalézt dceru, o které Harry nikdy netušil, že má, a chopil se tak
zodpovědnosti, kterou by mu nikdy nikdo neměl svěřit.

- Velká Británie/Francie/Kanada – rodinná komedie –
české znění.                                                                  Vstupné: 120 Kč
Neobyčejně půvabné a vtipné vyprávění o osiřelém medvědu z nejtem-
nějšího Peru, který přijede vlakem na nádraží Paddington v Londýně,
kde se ho ujmou manželé Fouskovi. Kde se medvídek objeví, tam se
začnou dít neuvěřitelné věci. Medvídek Paddington je pro anglické děti
něco jako pro ty české Krteček.

Bolek Polívka, David Novotný, David Matásek, Lukáš Latinák, Zuzana
Norisová, Simona Babčáková,Jitka Čvančarová, Nina Divišková, Lenka
Vlasáková, Eva Holubová v nové české komedii

– ČR – komedie – 100 minut.
Vstupné: 120 Kč, v předprodeji IC Chrastava  90,-Kč

Čtyři plavci - hráči vodního póla se po prohraném zápase octnou na
dně. Ti zoufalci i na dně bazénu dokonce bydlí. Aby se zachránili, zkusí
provozovat pochybnou živnost "hodinový manžel" a opravdu opravují
domácnosti rozličným dámám, ale jak se časem ukáže nejen domác-
nosti. Co se kolem toho vyvine a jak na to zareagují jejich partnerky
zjistíte ve filmu.

MODELKY S.R.O.

STOLETÍ MIROSLAVA ZIKMUNDA

JIMMY P.

HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA

RALUCA

NOC V MUZEU: TAJEMSTVÍ HROBKY

NÁVRAT BLBÝHO A BLBĚJŠÍHO

PADDINGTON

HODINOVÝ MANŽEL

s sport informace sportovních klubu
Celostátní akce �za posledním puchýøem�

Padesátka chrastavských turistů ukončila letošní sezónu na celostátní akci „Za posledním
puchýřem“, která se konala v sobotu 15. listopadu 2014 v Benešově u Prahy. Vyrazili jsme
ráno v sedm hodin, v Benešově jsme se zaregistrovali a na trasu jsme vycházeli z Poříčí nad
Sázavou, kde jsme hned získali první razítko na kontrole. Prohlédli jsme si zajímavý
románský kostel sv. Petra a Pavla z přelomu 11. a 12. století a vydali se po červené značce
na cestu mezi chatami. Došli jsme mezi skálami v Potočinách do Osady Měsíční údolí, kde
jsme u indiánských totemů posvačili a pokračovali dál Měsíčním údolím podél
Konopišťského potoka. Prošli jsme osadu Racek, na rozcestí u Plíhalova mlýna jsme se
napojili na žlutou značku a lesní cestou pod Vidlákovou Lhotou jsme se dostali na
parkoviště pod zámkem Konopiště. Prohlídku zámku jsme měli dopředu objednanou a
všem se moc líbila. Někteří navštívili Moto muzeum Jawa, jiní se prošli po rozsáhlém parku.
Při zpáteční cestě jsme se zastavili ještě jednou v Benešově, kde jsme si vyzvedli
účastnické listy a přes Prahu jsme se spokojeni vraceli domů.
Teď už nás čeká 6. prosince výroční členská schůze a naplno se rozeběhnou přípravy na
42. ročník Chrastavských šlápot, které se budou konat v sobotu 10. ledna 2015. Start se
uskuteční tradičně v CVAa jste srdečně zváni.

Jitka Marxová – KČT Chrastava
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Jeden bychom pro vás měli. Nenabídneme vám hrdinu z akčních
filmů, který oplývá nepochopitelnými vlastnostmi a který ovládá
neobyčejné dovednosti. Rádi vás seznámíme s dívkou, která žije
mezi námi v současném světě, prožívá spoustu všedních radostí i
starostí jako její vrstevnice, ale přitom už ve svých 18 letech
dokázala, že když se skloubí talent, píle, zapálení pro věc, ale
hlavně tvrdá práce v přípravě, dostaví se i úspěch.
Naše sportovkyně se jmenuje , bydlí v Liberci a
studuje Gymnázium F.X.Šaldy. Závodí za Lokomotivu Liberec. Na
jejím úspěchu se podílí dlouholetý trenér Ing. V. Peterka a nemalou
mírou i podporující domácí zázemí (Aniččina matka pracuje jako
dětská pediatrička v Chrastavě, takže moc dobře ví, jak důležitý je
pohyb pro vývoj dítěte). Sport, jemuž seAnička věnuje už od dětství,
je orientační běh, ve kterém již několik let reprezentuje naši
republiku.
Přečtěte si, co nám odpověděla na několik našich otázek, které

mapují její sportovní kariéru.

Orienťák dělám od první třídy a přivedla mě k němu Lucka
Hoidekrová, kamarádka. Nejprve jsem začala s tátou běhat
fáborkovou trať. Ale závody s doprovodem se mi tolik nelíbily, chtěla
jsem se v lese ztrácet sama, a tak jsem přešla do D10L. Pak jsem
pokaždé šla do vyšší kategorie trochu napřed, protože to pro mě
byla výzva a závody mě více bavily. Ve třinácti jsem začala běhat
žebříček B v kategorii D14.

První velké úspěchy přišly v mých patnácti letech. Poprvé jsem se
dostala na Mistrovství Evropy dorostu, které bylo ten rok tady v
Čechách, což bylo super, protože mě tam mohli jet rodiče, trenéři a
kamarádi z oddílu povzbuzovat . Na klasické trati jsem zde získala
bronz v kategorii D16 a ve štafetách jsem s Kájou Bořánkovou a
Lenkou Svobodovou vyhrála. Takové výsledky jsem ten rok ani
nečekala, podařily se jednak proto, že jsme běhali v domácím
prostředí – znala jsem tento typ terénu, lidé mě povzbuzovali a
nebyla jsem tolik nervózní, jak bych asi byla v nějaké jiné zemi. Za
druhé to bylo i tím, že jsem díky trenérovi Vojtovi Peterkovi byla
dobře fyzicky i mapově připravená, dokonce jsme jeli na oddílové
soustředění do podobného terénu.

Do svých třinácti let jsem kromě orienťáku běhala závodně na
běžkách a díky tomu jsem měla velkou fyzičku, z které jsem pak
čerpala i po další roky. S rodiči jsme také o víkendech i v týdnu
podnikali hodně běžeckých výletů. Potom přišlo období, kdy jsem se
po většinu roku flákala a začala se připravovat až dva nebo tři
měsíce před nějakým vrcholem sezóny. Kupodivu mně to vycházelo
a mělo to i svoji výhodu – orienťák mě neomrzel. Od loňského roku
už trénuji sama pravidelně pětkrát týdně podle tréninkových plánů,
které mi od letošního května píše Marek Cahel. Mapové oddílové
tréninky máme jednou týdně.

V kategoriích D16 a D18 jsem v individuálních závodech získala na
mistrovstvích ČR 3 bronzové a 5 zlatých medailí. Ze závodů štafet a
družstev mám celkem 2 bronzové a 3 stříbrné medaile. Jednu zlatou
medaili mám i z mistrovství ČR v lyžařském orientačním běhu.

V dorosteneckém výběru České republiky jsem od svých 15 let. V
loňském roce, bylo mi 17, jsem se dostala do juniorské reprezentace
ČR.

Za velký úspěch považuji každou medaili z mistrovství ČR, nejvíce
si asi cením loňské zlaté ze závodu na klasické trati, protože tu jsem
vyhrála především psychicky. Byla jsem už celkem vyčerpaná z
celého roku závodění, platila jsem za hlavní favoritku a úvod závodu
mi příliš nevyšel. Dále také letošní zlaté ze sprintu, protože to je

disciplína, která mi moc nejde, a tak to bylo hodně velké překvapení
a letošní výhry na MČR na krátké trati, to byl závod, který jsem si asi
nejvíc užila, běhalo se v krásném terénu. Abych nezapomněla na
kolektivní úspěchy, tak to je loňská stříbrná ze štafet s Luckou
Hoidekrovou a Lenkou Kovářovou a letošní stříbrná z družstev s
týmem TJ Loko Liberec. Oba dva výsledky byly hodně nečekané,
nikdy jsme nebyli favority, a hodně zasloužené všemi členy, takže o
to mají větší hodnotu.

Jako reprezentantka ČR jsem už byla na 4 mistrovstvích Evropy
dorostu v kategoriích D16 (Česká republika 2011, Francie 2012) a
D18 (Portugalsko 2013, Makedonie 2014). Z nich jsem si odvezla tři
zlaté medaile, pokaždé ze štafet, jednu stříbrnou a dvě bronzové
medaile ze závodů na klasické trati. V posledních dvou letech jsem
se zúčastnila dvou juniorských evropských pohárů. Letos jsem se
poprvé dostala na juniorské mistrovství světa, které probíhalo na
konci července v bulharském městě Borovets, čehož si velice
vážím. Zde jsem se ještě nedokázala úplně prosadit, největším
úspěchem bylo sedmé místo ze štafet s Markétou Novotnou a
Katkou Chromou.

Za svůj největší úspěch považuji letošní bronzovou medaili ze
závodu na klasické trati na dorosteneckém mistrovství Evropy v
Makedonii. Rok předtím se mi závody mistrovství Evropy nepovedly
a tohle byla poslední možnost, jak navázat na své úspěchy z
kategorie D16. Strašně moc jsem si přála dobře zaběhnout, celý
závod se mi podařil běžet mapově čistě a fyzicky jsem byla hodně
dobře připravená. Medaile byla pro mě odměna za všechny čtyři
roky působení v dorosteneckých kategoriích, a proto si jí velice
vážím.

Anna Štičková

1. Kdy jsi začala s OB a jaké byly tvé začátky?

2. Kdy přišly tvé první velké úspěchy a proč?

3. Jak jsi trénovala a jak trénuješ nyní?

4. Velké české úspěchy?

5. V kolika letech ses stala členkou reprezentace v ČR?

6. Jaké jsou tvé největší úspěchy v ČR?

7. Jak ses prosadila jako reprezentantka na důležitých
závodech ve světě?

8. Co považuješ za svůj největší reprezentační úspěch?

Hledáte sportovní vzor? (ná� rozhovor)
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9. Tvé zájmy a záliby?

10. Co bys chtěla vzkázat začínajícím chrastavským dětem v OB?

Především sport, vedle orienťáku to je běh na lyžích, plavání, kolo nebo squash. Ráda čtu knížky a hraji na
kytaru, ale už jen pro zábavu. Doma máme dva psy.

Nejdříve bych chtěla říct, že je úžasné, že v Chrastavě začalo tolik dětí a rodičů s orienťákem. Mám radost, když
slyším o jejich úspěších od mamky, a chtěla bych ocenit vaše trenérky, že vás tak dobře připravují . Dětem bych
vzkázala hlavně to, ať u sportu vydrží, i když se třeba někdy ztratí nebo závod „disknou“. Tím si prošli všichni
dobří orienťáci. Doufám, že vás bude pořád bavit, ať už to bude velkými výsledky, pro které budete muset makat,
nebo třeba „jen“ kamarády na shromaždišti.

Chtěli bychomAničce popřát do dalších let spoustu osobních i sportovních úspěchů. Věříme, že se pro naše děti
může stát vzorem vhodným následování a že třeba za několik let budeme číst podobný článek o některém
našem chrastavském závodníkovi či závodnici (co na to říkáte třeba, Kristýnko Matyášová, Filipe Kučero,
Honzíku Kluste a další ?)

Eva Kašková

1. OBLASTNÍ ZÁVODY

2. MISTROVSKÉ ZÁVODY

STŘÍBRNÁ MEDAILE -  D60 2. Z. ŠAFFKOVÁ - Gratulujeme.

3. ZÁVODY V ZAHRANIČÍ

4. 10. / Chrastavský pohárek (pořadatel OK CHA, prostor: Zdislava)
D10L-3. V. Houdová, D12-3. V. Růžičková, D55-2. V. Bradnová, H10L-1. J. Klust, HDR-2. R. Kučera, P2-2. J.a L. Matyášovi

5. 10. / pořadatel Praga Praha, prostor Šemanovice-Kokořínsko
D10-4. T. Matyášová, D21L-3. K. Kašková, D40-3. P. Pavlíková, H65-3. R. Smetana, P2-2. L. Matyáš

19. 10. / pořadatel Turnov, prostor: Skokovy v Českém ráji
D10-4. K. Matyášová, D21K-1. Z. Šaffková, H10-3. F. Kučera, H10L-1. J. Klust, H21K- 2. V. Bradna, H65 -3. R. Smetana,
HDR-2. T. Polák

26. 10. / pořadatel Jablonec n/N, prostor: Bramberk v Jizerských horách
D55-1. Z. Šaffková, H10-2. F. Kučera, H10L-1. J. Klust, H35-3. J. Polák, H65- R. Smetana, HDR-2. T. Klustová

27. – 28. 9. MISTROVSTVÍ A VETERANIÁDA ČR NA KLASICKÉ TRATI
(pořadatel Nový Bor, prostor: Osečná směrem k Hamru )

Další výborná umístění: D35 - 4. K. Kašková, D60 - 4. A. Ševčíková
1.-2. 11. MISTROVSTVÍ ČR V HORSKÉM ORIENTAČNÍM BĚHU

(pořadatel VLI Liberec, prostor: Ještědský hřeben mezi sedlem Na Rozkoši
a vrcholem Javorníku). Výraznějších úspěchů jsme sice nedosáhli, ale uznání si

zaslouží obě dvojice z OK CHA, které se kromě orientace v terénu musely porvat s velice
fyzicky náročnou délkou tratí a převýšením.
P (pouze sobota) - V. a J. Polákovi (na snímku) - vzdušně 14,3 km, 560 m převýšení, 9
kontrol 89 dvojic - naši 41. s časem 167:32 minut
HD (sobota i neděle 51 dvojic) - K. a R. Kaškovi
Sobota - 21,8 km, 620 m, 18 K, čas 286:02, umístění 29.
Neděle - 21,3 km, 950 m, 11 K, čas 261:41, umístění 22.   Celkový čas 547:47, umístění 26.

9. 11. / Orientační závod pro horolezce (pořadatel: horolezecký oddíl z Bertsdorfu, prostor: Žitavské hory, skalní oblasti kolem Oybina)
Naše dvojice – J. Polák a R. Kaška - obsadila 11. místo. Zvláštnost: závodníci obdrželi na startu pro trať omezenou dvěma hodinami
jen názvy skal.                                                                                                                                                                          Eva Kašková

Poslední série podzimních závodù v orientaèním bìhu

Na konci kalendářního roku je zvykem se ohlédnout a zhodnotit to, co se tomto roce podařilo. Jistě část veřejnosti, nejen té
sportovní, ale i ostatní zajímá, co se v jejich okolí děje. To, že je v Chrastavě velice kvalitní, dobře vybavená a široké veřejnosti dostupná
kuželna je všeobecně známá skutečnost. Dodnes ovšem občas narážíme na udivené pohledy, že se nejedná o kuželnu u bývalé STS.
Pro neznalce a nováčky v Chrastavě uvádíme – kuželna Spartaku
Chrastava stojí od roku 1956 v Nádražní ulici 19.

Tímto článkem bych chtěl podat malou průběžnou zprávu o činnosti
oddílu. Na celkové výsledky sportovních úspěchů a konečné hodnocení
obou družstev, hájících barvy Chrastavy v krajských přeborech KP1 a
KP2 je brzy, protože jsme teprve v polovině soutěží. Čeká nás ještě celá
jarní část. Průběžně je ale možno konstatovat dobrá kondice a dobré dílčí
výkony družstev, ovšem i jednotlivců. Výkony v zápasech jsou skutečně
na vysoké úrovni. Musím připomenout poslední utkání v obávané Skalici,
kterou naše áčko na jejich specifické kuželně zdolalo průměrem 433
kuželek na hráče. Skutečně velice dobrý výkon. Po skončení jarní části
soutěže podáme podrobné hodnocení.
Mimo vlastní sportovní činnost je kuželna dle zájmu využívána pronájemci,

kteří si chtějí zasportovat, nebo jen se tak s přáteli sejít a zabavit se hrou.

Kuāelkáøi hodnotí èinnost na konci roku
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Vždy se tohoto pronájmu zúčastní některý z členů oddílu jako dozor. Pronájmy jsou placené, výtěžek se stává součástí příjmů oddílu a
je v plné výši využit na úhradu energií i ostatních nezbytných režijních nákladů. Své osobní náklady sportovní činnosti si každý člen, včetně
pravidelných ročních příspěvků, hradí sám.

Z mimo sportovní činnosti členů oddílu je to hlavně péče o tento sportovní stánek a jeho okolí. V létě jsme za výrazné pomoci pana
Jaroslava Starého juniora a firmy pana Skály upravili parkoviště, zlikvidovali plevel a instalovali zpevněný kamenný povrch. Trochu nám to
kazí majitelé pejsků, výkaly svých miláčků, no snad někdy procitnou, zastydí se a začnou po nich uklízet. Průběžně se staráme o naši
zeleň včetně pravidelného sekání trávy. V okolí nám to trochu kazí majitel navazujícího pozemku na parkovišti u restaurace „U komína“.
Tento pozemek je stále silně zaplevelený a skutečně nedělá majiteli dobrou vizitku. Škoda, že u označení soukromý pozemek neuvádí
také své jméno, asi by skutečně nechtěl být s tímto nepořádkem veřejně spojován, ale to nechme na jeho uvážení.

V péči o svěřenou nemovitost se konečně podařilo realizovat závěrečné odstranění povodňových škod na budově. Omítka je již
dostatečně vysušená a vyzrálá, mohlo tedy nyní na podzim dojít k finální úpravě soklu s dokončením nátěru celé omítky. Tyto konečné
opravy se stihly za dobrého počasí a výsledkem je hezky upravená budova.

Stále hledáme ochotného sponzora, který by finančně nebo materiálně podpořil udržení tohoto atraktivního sportu v Chrastavě. Spojení
na nás najdete na www.kuzelnachrastava.cz.

V závěru dovolte, abych jménem kuželkářů pozdravil všechny naše sponzory, přátele, příznivce, prostě všechny co nám i sportu fandí
a popřál jim hodně štěstí, klidu a splněných přání v nastávajících svátečním období. Zachovejte nám přízeň i v příštím roce.

Za oddíl kuželek František Vokoun

Střelci Sportovního střeleckého klubu při AVZO TSČ ČR ZO Chrastava
se za uplynulý rok zúčastnili třiceti devíti střeleckých soutěží, z toho dvou
mezinárodních v Německu. Celkem 5x vystoupili na nejvyšší stupínek,
6x byli stříbrní, 2x bronzoví, 5x skončili přímo pod stupínkem a 5x se
umístili na pátém místě. Z toho vystříleli čtyři první výkonnostní třídy,
patnáct druhých a dvanáct třetích výkonnostních tříd. Jezdíme na
soutěže po celé republice. Z Německa jsme přivezli tři první a jedno
druhé místo. Mistrovství republiky AVZO TSČ ČR se zúčastnili čtyři
střelci z Chrastavy. Na třetím místě se umístili z Libovolné Pistole na 50
m. Ladislav Kratochvíl, ve Vzduchové Pušce 30 ran leže Martin Husák a
ve Vzduchové Pušce 60 ran ve stoje Josef Rajnoha. Denisa
Kratochvílová skončila na pěkném čtvrtém místě.

Sami jsme uspořádali dvě střelecké soutěže. Pořádáme střeleckou
soutěž ve střelbě z libovolné a sportovní malorážky (pušky). Účast na
těchto soutěžích je kolem 31 střelců z celé republiky. Už tradičně
pořádáme v rámci Chrastavských slavností Dny otevřených dveří pro
veřejnost. Zde si mohou zájemci vyzkoušet pod vedením zkušených
střelců a sportovními zbraněmi, co taková sportovní střelba obnáší. Jsou
k dispozici pušky i pistole malorážkové i vzduchové. Některé jsou
soukromé našich střelců, jsou to pušky v hodnotě 10 – 50 tisíc. Za dva
dny se tu vystřídá 250-300 zájemců. Někteří už nás navštěvují
pravidelně každý rok.

Na další rok plánujeme uspřádat dvě střelecké soutěže, Jednalo by se
o LM, SM 60,3x20 a 2 soutěže v historických zbraních. Také jsme se
přihlásili na uspořádání MR AVZO TSČ ČR v puškových disciplínách v
roce 2016 ve střelbě z LM, SM 60, 3x20 a LM 3x40 .

Naší odměnou je nejen pozvánka na soutěže v rámci ČR ale i na
soutěže sousedních států, ale i pravidelná účast střelců na našich
soutěžích,

Zveme všechny, kteří si chtějí vyzkoušet v rámci tréninku, co to je
sportovní střelba. Tréninky máme v úterý a ve čtvrtek od 15,00 hodin. K
dispozici jsou vzduchové a malorážkové pušky i pistole a doplňky
(rukavice, kabáty dalekohledy a podobně), které v rámci tréninku rádi
zapůjčíme. Střelnice je také k dispozici legálním držitelům soukromých
zbraní. Lze se i předem domluvit termín a to na mobilním č. 725 91 91 90.
Podařilo se nám také obnovit e- mailové stránky (sskchrastava.hys.cz).

Josef RAJNOHA, vedoucí SSK

Støelci hodnotí rok 2014 Bodovací turnaj mládeāe
poprvé v Chrastavì

V neděli 23. listopadu 2014 se v chrastavské sportovní hale
poprvé uskutečnil turnaj mládeže ve stolním tenisu. Náš oddíl
byl pověřen organizací 4. bodovacího turnaje Libereckého
kraje mladších žáků. Zúčastnilo se ho rekordních 57 dětí z 9
oddílů, a to z Chrastavy, Liberce, Kamenického Šenova,
Turnova, Nového Boru, Frýdlantu v Čechách, Mnichova
Hradiště, Mladé Boleslavi a Železného Brodu. Z domácího
oddílu se zúčastnilo celkem 8 hráčů – Kašínský Martin,
Kaprálová Kateřina, Proboštová Tereza, Ryvolová Adéla,
Jáčová Kateřina, Dědík Lukáš, Popelínský Jan a nejmladší
Lipenská Barunka. Celkovým vítězem turnaje se stal hráč z
libereckého oddílu:
1. VALDHGAUSER Štěpán (SKST LIBEREC)
2. KORP Petr (JISKRAKAMENICKÝ ŠENOV)
3. HORÁK Patrik (SKST LIBEREC )
4. TŮMADaniel (SKST LIBEREC)
5. OPLT Miroslav (TJAŠ MLADÁ BOLESLAV)
Z dívek se umístila jako první hráčka z Nového Boru:
1. NYKODÝMOVÁ Natálie (JISKRANOVÝ BOR)
2.PAŘÍZKOVÁ Monika (SKST LIBEREC)
3. CHOTĚNOVSKÁ Beáta (SKST LIBEREC)
Z domácích hráčů se nejlépe umístili KAŠÍNSKÝ Martin – 16.
místo a KAPRÁLOVÁ Kateřina - 29.místo.
Velké poděkování patří sponzorům – firmě WINNER a paní
ZAHRADNÍKOVÉ Zdeně za věcné dary pro vítěze, panu
KOMÁRKOVI Lubošovi za ozvučení celé akce a MĚSTU
Chrastava za dresy pro hráče našeho oddílu. Za dokonalou
organizaci turnaje si zaslouží pochvalu pořadatelé Tomáš
MARTENEK a Petr ZAHRADNÍK.

Za oddíl stolního tenisu Karel Žemlička
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Stolní tenis � drama aā do konce ...
V pátek 14. 11. 2014 jsme hostili v divizní soutěži soupeře z Bratříkova. Boj o sestupové příčky předznamenal důležitost duelu a my museli
bojovat nejen se soupeřem, ale i s vlastní nervozitou. Ta nás při prvních zápasech svazovala. Bojácnost byla příčinou nezdaru při čtyřhrách
a tak jsme na začátku utkání prohrávali 0 : 2. Následovaly zápasy
dvojic a my jsme začali otáčet vývoj zápasu. Před posledním
duelem bylo jasné, že nemůžeme skončit hůře, než s remízou. A
když Petr Zahradník proměnil čtvrtý mečbol, byl obrat v zápase
dokonán a my slavili nejtěsnější možné vítězství. Celý duel trval
rekordních 3,5 hodiny a nás stál mnoho fyzických a psychických sil.

TJ Spartak Chrastava A– TJ Sokol Bratříkov A 10 : 8
T. Martenek 4/0, K. Žemlička 3/1, P. Zahradník 1/3, P. Průša 2/2,
čtyřhra 0/2

I letošní soutěžní ročník přinesl pro náš oddíl další premiéru. Poprvé
v historii má náš klub zastoupení v soutěži žen. Začátkem listopadu
se v Home Credit Aréně ( dříve Tipsport aréna ) uskutečnilo první
kolo divizní soutěže žen. Cílem našeho týmu bylo načerpat první
zkušenosti v soutěži, seznámit se s atmosférou týmového zápasu a porovnat svoji dovednost.

TJ Spartak Chrastava - SKST Liberec 1 : 4
TJ Spartak Chrastava - Cvikováček Cvikov 0 : 5
TJ Sokol TurnovA - TJ Spartak Chrastava 5 : 0

DIVIZE ŽEN

2. 11. 2014 – Home CreditAréna Liberec – výsledky :

Foto vlevo: TJ Spartak Chrastava – oddíl stolního tenisu – družstvo
žen (zleva Palušová Jana, Peroutková Barbora, Kaprálová
Kateřina, Proboštová Tereza).

Stav rekonstrukcí komunikací, jejichž opravy byly naplánovány až
do podzimních, resp. zimních měsíců letošního roku, je následující:

– tato komunikace sloužila po dva roky jako
extrémně zatížená objízdná trasa u Textilany místo ulice
Frýdlantské. V září byla zahájena její rekonstrukce, která byla
dokončena v prvním listopadovém týdnu (s velkou omluvou od firmy
týden po slíbeném termínu). Pouze poslední krátký úsek v Nové Vsi
přijde na řadu až v příštím roce společně s rekonstrukcí páteřní
komunikace v Nové Vsi.

(průtah na Frýdlant) – ta má být jako celek
hotova do konce srpna v příštím roce. Nyní je však podstatné
dokončení části přímo za secesním mostem tak, aby bylo obnoveno
spojení z náměstí 1. máje přes secesní most do ulice Vítkovská.
Tato část je před dokončením, slíbený termín konec listopadu by
měl být dodržen. Po celou dobu rekonstrukce firma plní svůj slib a
nechává průchod pro pěší. V souvislosti s celou akcí musela být u
Führichova domu z technických důvodů dočasně odstraněna
zvedací lávka přes Jeřici, která bude na posunuté místo (cca o 4
metry) vrácena na jaře. Pokud však nenastane do konce roku zima,

není vyloučeno, že se lávka vrátí na Jeřici ještě v roce letošním.

– realizace opravy zničené opěrné zdi byla
slíbena do 15. listopadu. Vše nasvědčovalo tomu, že termín bude
splněn.

– rekonstrukce páteřní komunikace ve Vítkově měla být
hotova ve většině úseků do 17. resp.19. výjimečně do 24. listopadu.
Práce pokračují, malý autobus již jezdí až na konečnou nad školu,
ale pokud firmy stihnou termín, tak jsem já královna ze Sáby. Pokud
ne, nečekají zhotovitele žádné hezké dary ve formě patřičných
penále, ale třeba zhotovitele zbytečně podceňuji.

V Chrastavě dne 12.11.2014 Ing. Michael Canov, starosta

1. Novoveská ulice

2. Třetí etapa přeložky

3. Vítkovská ulice

4. Vítkov

Rekonstrukce komunikací k 12. listopadu 2014
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� �koly nejen chrastavské školy

Vánoční koncert ve Vítkově

Základní škola ve Školní ulici se může od úterý 25. 11. 2015 pyšnit novou audiovizuální technikou a moderními didaktickými pomůckami v
učebně fyziky a chemie. Vybavení, které by mohla závidět kdejaká škola, jsme pořídili z projektu Oranžová učebna od NADACE ČEZ s
finanční spoluúčastí základní školy. Stalo se tak přesně tři roky poté, co se nám podařilo vybavit budovu školy na náměstí z projektu
Podpora regionů od téže společnosti. Je velkým štěstím, že se nám grant ve výši 100 tis. podařilo získat podruhé a NADACI ČEZ patří náš
velký dík. Pevně věříme v brzkou rekonstrukci budovy školy ve Školní ulici, proto jsme celou částku investovali do pomůcek a audiovizuální
techniky, což by měli nejvíce ocenit samotní žáci, kteří o výuky fyziky nejeví tak velký zájem, jak by si fyzika a všechny přírodovědné
předměty zasloužily. Při slavnostním představení pomůcek, kterému přihlíželi zástupci města Chrastava, zástupce NADACE ČEZ,
zástupce školské rady, učitelé a především samotní žáci, byly představeny pomůcky a technika, která byla z projektu pořízena. Během
hodinové akce byla pod vedením pana učitele Tomáše Jerjeho a jeho žáků představena technika na detailní snímání fyzikálních a
chemických experimentů v reálném čase s přenosem na interaktivní tabuli. Termovizní kamera, která je obecně na českých školách
výjimkou, usnadní učitelům výklad a žákům porozumění pokusů z oblasti teploty, vnitřní energie těles a tepelné výměny. Účastníky dále

zaujalo představení
optické laserové sady,
na kterém pochopili,
jak funguje zdravé
l idské oko a jak
p r a c u j í b r ý l e v
případě, že je nutno
zrak korigovat. U
m o d e l u a u t a n a
vodíkový pohon, který
s e z í s k á v á
elektrolýzou vody, si
m n o z í p ř í t o m n í
uvědomi l i , že je
potřeba hledat jiné a
další zdroje energie
pro budoucnost. Na

pohyblivém modelu sluneční soustavy bylo simulováno střídání
ročních období, měsíčních fází a na postavení vesmírných těles
ukázáno zatmění Slunce a Měsíce. Na funkčním modelu dálkově
řízené ponorky byl připomenut Archimédův zákon. Na
antigravitačním autíčku zase podtlak, který umožňoval, aby se
pohybovalo i po kolmé stěně. Dále byly ve třídě k vidění všechny
pomůcky, které se z projektu pořídily a budou sloužit žákům a
vyučujícím naší školy. Mezi ně patří elektrotechnické stavebnice,
bezdotykové teploměry, digitální váhy, pohyblivé modely fyzikálních
dějů, různá měřidla délky a času, malé Van der Graafovi generátory a
mnoho dalších pomůcek.

V neposlední řadě se z projektu pořídila vyspělá a moderní
meteorologická stanice. Ta nyní na chodbě školy slouží jako výuková
pomůcka napříč mnoha předměty. Žáci ve fyzice využijí jednotlivé
fyzikální veličiny, v zeměpise zase jejich změny a v angličtině jejich
cizojazyčné názvy. Tomáš Jerje

Chrastavská �kola má nové moderní uèební pomùcky díky NADACI ÈEZ
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KOMUNITNÍ CENTRUM BÉTEL

(Ne) Bezpečí dětí na internetu
V pátek 7. listopadu se uskutečnila již delší dobu plánovaná přednáška pro rodiče školáků na žhavé téma bezpečnosti dětí na internetu.

Díky stále se rozvíjejícím informačním technologiím a dobré orientaci dětí v této problematice je dobře, že jsme se i my, rodiče, mohli
dozvědět řadu zajímavých informací, jak děti vést, chránit a na co si dát pozor při využívání sociálních sítí. Obsáhlou přednášku si pro nás
připravil Bc. Patrik Müller, dlouholetý odborný lektor primární prevence. Po přednášce následovala zajímavá diskuse a sdílení radostí a
strastí ve výchově dětí. Milena Dvořáková

ř Jde o sedm setkání, která mohou pomoci k upevnění a
prohloubení vzájemných vztahů mezi manželi. Tento kurz je pro všechny,kteří chtějí svá manželství zlepšit - tedy pro manželství pevná i ta,
která právě s něčím zápasí. Téma večera je pokaždé jiné. Úvod probíhá formou promluvy a svědectví na DVD a poté mohou manželé v
soukromí probrat vše, co je v daném tématu pro ně důležité. Manželských v ů ů ě ř

ř ě ů ř ě ř ě

Klubu Evergreen pro seniory
připravuje dvě akce:

11. 12.
,

sraz ve 14,30h před Bételem

19.12.
v 17,00h

v Bételu, Bezručova 503

Manželské ve eryč
V Bételu jsme v listopadu za ali po ádat kurz s názvem Manželské ve ery.

e er se ú astní osm pár . Jsme vd ni za ty, kte í našli as a
odvahu se zapojit, a za užitek a inspiraci pro vztahy v manželství
V p ípad nových zájemc jsme p ipraveni kurz op t otev ít, podrobn jší informace najdete na www.manzelskevecery.cz.

Ctibor Veselý

č č

č č č č

V PROSINCI
VÁS SRDEČNĚ ZVEME:

Návštěva oblastní galerie v Liberci

Vánoční posezení
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Sraz oddílů
Jako obvykle jsme kromě pátečních oddílových schůzek podnikali i
výlety. První z těchto výletů nás přivedl na sraz pionýrských oddílů
Libereckého kraje ve Stráži pod Ralskem a musím říct, že
připravený bohatý program, byl příjemným překvapením nejen pro
děti, ale i pro nás vedoucí.
Hned po pátečním večerním nástupu měly mladší děti pro sebe
zajištěnu hernu nad informačním střediskem. Zde byla k dispozici
umělá lezecká stěna a také další „atrakce“ jako stolní fotbálky, válce
s deskou na udržování rovnováhy …
Starší děti po dvojicích v rámci noční hry přenášely po ztemnělé
Stráži vodu v igelitových sáčcích z místaAdo místa B.
V této hře se jedné naší dvojici podařilo zvítězit a to poměrně ve
velké konkurenci.
Druhý den byla připravena velká hra se Strašidláky, kde děti v
osmičlenných skupinkách putovaly po blízkém i vzdálenějším okolí
Stráže a plnily nejrůznější úkoly. Jedno ze stanovišť bylo u Báňské
záchranné služby v Hamru na Jezeře. Zde si prolezly záchranným
polygonem a starší si následně ještě slanily několik pater přímo v
hlavní budově, zatímco mladší si prolézaly záchranná vozidla,
včetně sanitky.Adošlo i na houkačky.
Dalším úkolem byla plavba na Jezeře v nafukovacích kánoích
Pálava, kde musely obeplout bójku a vrátit se zpět na břeh. I dalších
úkolů bylo hodně a hra vrcholila na hradě Děvín, kde si děti opekly
buřtík. S naším oddílem jsme se rychle odtud vraceli zpátky do
Stráže, abychom stihli mít chvilku pro sebe a navštívit plavecký
bazén.
Po večeři měly večerní hru po Stráži menší děti a naopak starší
skončily v herně. Takto vypadala sobota a v neděli měly děti hry v
přírodě a na hřištích. Ještě před obědem jsme stihli navštívit a
prolézt právě rekonstruovaný zámek nad městem. Po obědě jsme
provedli rychlý úklid ubytovacích prostor a pak rychle na autobus.
Za ty tři dny opravdu nebyl čas na nudu a organizátorům – oddílu
Výrů patří velký dík za podařenou akci.

Podzim v turistickém oddílu PERSEUS

Středohor 2014
Motto: Přechod horským terénem na podzim nám s velkou
pravděpodobností připraví nelehké podmínky a prověří morál
účastníků...

Tato akce je jen pro zkušenější členy oddílu a patří k akcím
nejdrsnějším. Už od roku 2002 se koná o podzimních prázdninách v
horském nebo kopcovitém terénu našich hor a spíme ve stanech,
které si neseme s sebou, a vstáváme při ní před východem slunce.
Původně se konala v Krušných horách a v posledních letech se
pohybujeme v Českém Středohoří. Odtud také názvy akcí, původně
Krušnohor a nyní Středohor. Letos předpovědní servery slibovaly
hezké, slunečné počasí. A já se těšil, jak si to užijeme. Přece jen v
minulosti, kdy jsme se probudili ve stanech, že nešli díky sněhu ani
otevřít nebo na vichřici na hřebenu Krušných hor, kdy jsme se
přetahovali s vichrem o čepici na hlavě a kdy batohy na zádech
fungovaly jako plachty, které nám kroutily se zády jak s vývrtkou, byly
to sice nezapomenutelné zážitky, ale nyní raději to slunko.
Naším úkolem bylo se po vlastní ose dopravit z Litoměřic do Úštěku
přes určené orientační body. Ne vždycky jsme chodili po značených
cestách a navíc musím říct, že značené cesty v Českém Středohoří
patří k těm opravdu hůře značeným v naší republice. Díky
orientačním bodům jsme se podívali v mlžném počasí na Lysou Horu
u Hlinné, na PP Hradiště, NPP Bílou Stráň na rozhledny Mostku a
Hořidla, kam nevede značená cesta vůbec, do Žitenic – jedno z
nejteplejších míst v republice, na bývalou sopku s vrcholovým
skaliskem „Kočka“, k vojenské základně s obrovskými satelity, ke
zřícenině kostela, na zříceninu Helfenburk, poutní místo Ostré, které
bylo nedávno vzpomínáno v pořadu ČT 1 Toulavá kamera, skála
Opičí hlava i samotný Úštěk. Zde se mimochodem natáčel filmový
muzikál Rebelové. V tomto městě se dá mimo jiné najít malá
židovská synagoga, Ptačí domky, Pikartská věž s muzeem čertů a
velký rybník Chmelař. Všech pět dní byla více nebo méně mlha, kdy
se nedalo ani říct, zda je ráno nebo večer. Zima nebyla, snad jen po
poslední noci, kdy jsme ráno měli pokryté stany jinovatkou. Pro děti k
největším zážitkům asi patří ZULU Cola za devět korun v hospůdce v
Malešově a červená značka z Úštěku do Habřiny, která mizí až zmizí

včetně jakékoliv
c e s t y a p o
kilometru se zase
o b j e v í , a b y
zanedlouho opět
zmizela.

Robert Kopecký -
Rolf
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è z pera ètenáøù rubrika proVás
PREVENTIVNÍ ÈINNOST MÌSTSKÉ POLICIE - øíjen 2014
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
- 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, na-
mátkové 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.
- 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
------------------------------------------------------
- Opakované namátkové kontroly domu Azylového typu v ul. Soudní ohledně dodržování veřejného pořádku a nočního klidu
- Poškození vozidla – místní šetření
- Výchovný ústav Chrastava – nahlášen útěk dvou chovanců, následné dopadení hlídkou MP
- Umístění výzev k odstranění vraků vozidel v okolí měst. tržnice
- Zjištění pachatele krádeže barevných kovů
- Hořící motorové vozidlo na Střeleckém Vrchu – přivolána HZS
- Namátkové opakované kontroly dětského hřiště na sídlišti Střelecký Vrch, kontroly zaměřeny na veřejný pořádek, čistotu a dodr-
žování vyhlášky města Chrastava č.7/2011 o chování na dětských hřištích – zákaz kouření, vnášení a požívání alkoholických a jiných
omamných látek, zákaz venčení psů
- Odchyt zvířat - celkem 15 (3 x kočka a 12 psů), předání do útulku Azyl pes 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 veřejného pořádku a nočního klidu

Letos na podzim, od 17. do 19. října, se uskutečnil již 6. ročník akce
nazvané Get Together, tedy volně přeloženo "Shromáždit se, sejít
se". Víkendová akce pořádaná Jednotou bratrskou (dále JB)
proběhla tentokrát v Chrastavě a zúčastnilo se jí okolo 200 mladých
lidí z celé České republiky ve věku od 13 do 21 let. Akce Get
Together 6.0 byla oceněna v soutěži Pomáháme s Providentem
rodině, která je organizována za podpory společnosti Provident
Financial.
Šestý ročník akce Get Together se lišil od předchozích let
především změnou místa konání akce –předchozí ročníky
probíhaly v Liberci, letos byli všichni účastníci pozváni do
Chrastavy, městečka na severu Čech. Akci organizoval Sbor
Jednoty bratrské v Chrastavě ve spolupráci se Sborem JB v Liberci.
Letošní ročník nesl název "Nežij ve dvou světech" – tato jasná výzva
pro každého z účastníků se prolínala všemi programy, které byly pro

mladé připraveny. Cílem akce bylo nabídnout zajímavý program pro
mládež plný nejen zábavy a legrace, ale především výzev do života
každého z účastníků.

Akce začala v pátek 17. října, registrací účastníků. Na Get Together
v Chrastavě jsme přivítali i účastníky z nejvzdálenějších sborů, jako
je např. Ostrava, Nýrsko či Ivančice. Celkově se akce zúčastnilo cca
200 mladých lidí. Program odstartoval v pátek večer v chrastavské
sokolovně, která se na víkend proměnila ve společenskou místnost.
Sobotní začal na Ovčím vrchu, kde na účastníky čekala akční hra,
společné focení a točení videa. Odpolední program se odehrál v
chrastavské Sokolovně. Řečník, Martin Bukovský, jeden z členů
Sboru JB v Novém Městě pod Smrkem, hovořil o důležitosti žít život
otevřený dalším lidem, kteří nám jsou blízcí – ti nám pak mohou
pomoci s důležitými životními rozhodnutími, ale také nás

6. roèník akce Get Together...
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mladé připraveny. Cílem akce bylo nabídnout zajímavý program
pro mládež plný nejen zábavy a legrace, ale především výzev do
života každého z účastníků.

Akce začala v pátek 17. října, registrací účastníků. Na Get Together
v Chrastavě jsme přivítali i účastníky z nejvzdálenějších sborů, jako
je např. Ostrava, Nýrsko či Ivančice. Celkově se akce zúčastnilo cca
200 mladých lidí. Program odstartoval v pátek večer v chrastavské
sokolovně, která se na víkend proměnila ve společenskou místnost.
Sobotní začal na Ovčím vrchu, kde na účastníky čekala akční hra,
společné focení a točení videa. Odpolední program se odehrál v
chrastavské sokolovně. Řečník, Martin Bukovský, jeden z členů
Sboru JB v Novém Městě pod Smrkem, hovořil o důležitosti žít život
otevřený dalším lidem, kteří nám jsou blízcí – ti nám pak mohou
pomoci s důležitými životními rozhodnutími, ale také nás
napomínají či povzbuzují ve chvílích, kdy to potřebujeme. V
nedělním dopoledni účastníky provázeli biskupové Jednoty
bratrské. Program byl tentokrát zaměřen na praktický život s Bohem
– jak se jím nechat vést, jak slyšet jeho hlas, a mnoho dalšího. Poté
se účastníci rozjeli do svých domovů.
Šestý ročník Get Together naplnil vše, co od něj bylo očekáváno – a
ještě mnohem více! Motto celé akce – Nežij ve dvou světech! –

zůstává všem účastníkům jako výzva do každodenního života
zároveň s velkým povzbuzením v různých oblastech života, které
účastníci mohli během Get Together načerpat.

V září odstartoval další ročník hry Plamen. Jsou do něj zapojeni také
mladí hasiči z Chrastavy. První soutěží se stal branný závod požární
všestrannosti v Dlouhém Mostě.

Na trati čekaly závodníky nelehké úkoly, například překonávání
lanové lávky, znalosti topografie a azimut, hasebních prostředků ,
vázání několika druhů uzlů, poskytování první pomoci, střelba.

Náročná byla zejména trasa, která vedla nejen rovinatým, ale i
kopcovitým terénem. Jedním z hodnotících ukazatelů byl také
dosažený čas. „Trénovali jsme skutečně poctivě, snažím se dětem
přípravu předkládat coby hru a zábavu,“ připomněl Vladimír Židlický,
vedoucí. „Můžu je jenom chválit, jsou šikovní, jsem rád i tomu, že
rodiče jsou vstřícní k jejich zájmu o hasičinu.“

Chrastavští v žádném případě nezklamali, přestože se jedná o oddíl
mladších dětí. Tým ve složení Šimon Mucha, Šimon Knap, Filip Smola,
Jan Khaml, David Vytlačil a Adam Válek dokázal mezi silnou
konkurencí obstát se ctí a odvezl si celkově sedmé místo. V příštím
roce se zúčastní soutěže CTIF a disciplín hry Plamen. Určitě se

budou, jak řekl Vladimír Židlický, moc snažit o dobré výsledky. „Samozřejmě budeme rádi, když se zlepšíme. Učím děti tomu, že je nutné
pokaždé poctivě a čestně bojovat .Ataké věřím, že v budoucnu budeme tak dobří, že postoupíme na stupínky vítězů,“ dodává.

Věra Nutilová, Hasičské noviny, FOTO: tým Chrastavy na soutěži v Dlouhém Mostě

Mladí hasièi sbírají body

Dìtský krouāek TVOØÍLEK
Dětský kroužek Tvořílek se podílí na výzdobě vánočního
stromečku v Centru volnočasových aktivit. Pomocí vykrajovátek s
vánočními motivy a slaného těsta děti vytvořily malé ozdoby, které
po upečení dotvořily barvami a stuhami pro zavěšení na stromek.
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Spoleèenský klub TROJLÍSTEK
slaví 1. výroèí od zaloāení

Od myšlenky k realizaci a slavnostního přestřižení pásky uplynulo
jedno roční období. Od 9. prosince minulého roku se pravidelně
scházíme každý čtvrtek a pátek v příjemném prostředí v srdci DPS
v Turpišově ulici. Posezení u prostřeného stolu vybízí ke komunitní
debatě na aktuální téma dne. Nedílnou součástí se stala
dekorativní tvorba drobných předmětů. Pečlivě sestavený program
klubu je jednou měsíčně zpestřen malou společenskou událostí.
Na příklad pořádáme různě komponované přednášky nebo se
společně účastníme vernisáží pořádané městskou galerií. Velmi
oblíbená jsou divadelní představení žáků ZŠ Chrastava, zejména
malé operetky.
Poslání klubu je zapojení seniorů do kulturně-společenských aktivit
a získat tím nejen rozvoj své úrovně, ale i společnosti jako celku.
Velmi si vážíme vytvořené přátelské atmosféry, kterou si v klubu
rozvíjíme. Společně se zajímáme jeden o druhého. Máme na mysli,
že každý neumí vše, ale můžeme svou individuální dovedností
přispět k úspěšnému dokončení společného díla. Kolektivní tvorba
a aktivní zapojení v komunitě se nám daří. Přijďte se přesvědčit 12.
prosince 2014 ve 13 hodin. Jste srdečně zváni ke zhlédnutí
pestrého programu k pobavení.

Tímto bych ráda poděkovala paní Janě Eichlerové za velmi aktivní
přístup k volnočasovým aktivitám pro seniory.

Hana Urbanová, vedoucí odboru pro záležitosti občanů.
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Již několikrát během posledního roku jsem
avízoval, že do konce roku 2014 vyjde publikace,
věnovaná křížkům, božím mukám, svatým
obrázkům či válečným pomníkům na Chrastavsku.
Moje čtyřletá práce je u konce a v první půli
prosince by kniha měla spatřit světlo světa.
Představuje souhrnně fenomén polních křížů a
božích muk, které dosud stojí, ale i zmiňuje i ty,
které se dodnes nedochovaly. Zaměřuje se na
jejich historii, ale i lidi, kteří zde žili a nechá
nahlédnout do tajemství jejich zbožnosti. Publikaci
zpestřuje i historické pojednání o sochách na
katastru města, o pomnících padlým ve válkách,
ale věnuje se i některým místům nehod zcela
nedávným.
Na téměř 160 stranách je zde celkem padesát dva
drobných objektů, osm soch a sedm válečných
pomníků. Většina německých nápisů je zde
přeložena do naší mateřštiny. Kniha obsahuje
desítky dokumentárních i současných fotografií,
staré mapy se zákresy a přílohou je i mapa s
umístěním všech těchto míst.
Najdete zde také informace o restaurátorských
zásazích, které stále probíhají jak péčí města
Chrastavy, tak péčí SPHMCH.
Publikace je plnobarevná, rozměr 24 x 16,5 cm, s lepenou vazbou a vloženou mapou velikostiA3. 1. vydání vychází v nákladu 200 ks.
Akde si jí budete moci zakoupit?

Další informace o knize získáte na telefonu autora – 603 260 778. Předem děkuji všem, kteří podpoří moji práci zakoupením této knihy.

1. V prodejně FOTO JANA na náměstí 1. Máje, 2. v informačním centru, v muzeu, 3. v sídle reklamní firmy RECo design s.r.o. ve
Vítkovské ulici 468.

Ivan Vydra, autor publikace

NOVÁ KNIHA! Boāí muka a pomníky jako souèást krajiny na Chrastavsku

INFOCENTRUM CHRASTAVA
Náměstí 1. Máje

Dne 16. 12. 2014 by se dožil můj táta Alfred Mojžíš 81 let. Bohužel, krutá nemoc nám ho vzala, ale stale na něj
myslím a vzpomínám. Pokud budete chtít, věnujte mu tichou vzpomínku. Děkuji, dcera Dana.

PRODÁM úzkou myčku nádobí zn. Whirlpool. 7 mycích programů,
program poloviční spotřeby, ve výborném stavu. Rozměry 44 x 89
x 56 (š,v,hl). Cena 4.200,- Kč, při rychlém jednání sleva.  tel.: 792
231 823, Chrastava

i inzerce soukromé i komercní inzeráty

I zde může být Vaše
soukromá či komerční reklama nebo inzerát!
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VÝROBCE REKLAM
TISKÁRNA grafické studio
/ / /
/ / / /
/ /
/ /

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

digitální tisk polep autvelkoplo�ný
Vítkovská 468 - CHRASTAVA

tel.: 603 260 778 www.recodesign.cz

v�e od vizitky po bilboard...

25 let

termokamera
vytýèování inā. sítí

hledání poruch na kabelech
revize hromo a elektro

energetika staveb / elektroenergetika
pronájem plo�in

tel.: 777 337 994
elektronova@volny.cz

vytýèování inā. sítí
hledání poruch na kabelech

revize hromo a elektro
energetika staveb / elektroenergetika

pronájem plo�in

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

DODÁVKY HW i SW
internet telefon poèítaèe/ /
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O výsledku komunálních voleb jsme vás informovali již v listopa-
dovém vydání Chrastavských listů.
Na den 3. listopad 2014 bylo svoláno ustavující zasedání nově
zvoleného Zastupitelstva města Chrastavy. Bylo nám jasné, že
naše neuzavření koalice s vítěznými Starosty pro Liberecký kraj, již
z dříve uvedených důvodů, nás podstatně omezí v našem působení
v orgánech města.
Informaci o zvolených uvolněných zástupcích města i o členech
nové pětičlenné Městské rady jste mohli najít na internetových
stránkách města Chrastavy a najdete ji určitě i na stránkách těchto
Listů.
Přesto jsme přesvědčeni, že jsme udělali maximum pro to, aby-
chom mohli pracovat pro město Chrastavu. Opakovaně jsme
navrhovali naše kandidáty, zastupitele na 2. – 5. místo radního. Na
základě dohody Starostů a ČSSD nebyla naše nominace
schválena.
Na základě našeho výběru, podle nás vhodných a osvědčených
adeptů, z kandidátky ODS na obsazení výborů jsme opakovaně
nabízeli osoby, ochotné aktivně pracovat v kontrolním a finančním
výboru. S výjimkou jediného případu jsme však neuspěli proti
přesile koalice a KSČM. Až napotřetí prošel MUDr. Petr Hartl do
kontrolního výboru. Zejména je nám líto, že do finančního ani
kontrolního výboru neprošla naše kandidátka – ekonomka s
bohatými zkušenostmi v oblasti ekonomiky a dotací – Ing. Barbara
Vítková. Právě ona mohla kvalifikovaně hodnotit a kontrolovat
aktivity města a případně být nápomocna při řešení složitých situací
a rozložit tak břímě odpovědnosti na celé zastupitelstvo.
V osadním výboru ve Vítkově bude dále působit pan Roman
Dymeš.
Měli jsme také kandidáta na post spolupracujícího zastupitele ve
věcech územního plánování, kde v poměru 12 : 7 zvítězil a prošel

Ing. Pavel Štekl (SLK) proti Ing. Lambertu Medřickému.
Ve své podstatě tedy jednání dopadlo tak, jak jsme čekali.
Aco do budoucna?
Budeme se snažit spolupracovat s jednotlivými odbory města,
pokud o to budou stát a budeme hledat nápady pro naše město.
Jsme připraveni pracovat, přednášet svoje názory, nést zodpo-
vědnost. Věříme, že ve většině záležitostí města se napříč našimi
volebními vizemi shodneme, tam, kde se různíme, budeme hledat
cesty prosazení našich cílů či kompromisy. O našich snahách vás
budeme informovat předem a o výsledcích v okamžiku, kdy budou
známy.

Doplňujeme tabulku složení vedení města i komisí podle profesí
jejich členů. Podle nás se jedná o značně nevyvážený sbor, chybí
zejména zkušený ekonom – finančník a s ohledem na čilý stavební
ruch zkušený stavař.

Ivan Vydra, Lambert Medřický

Ustavující zasedání Zastupitelstva mìsta Chrastavy � informace kandidátù za ODS
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Vyhrajte originální sadu vánoèních ozdob v ranním vysílání na Èeském rozhlasu Sever
Nalaïte si 88,8 FM nebo 91,3 FM v Chrastavì a okolí...

Sobota 10. LEDNA 2015

Jen v krátkosti zmíním zatím nejrozsáhlejší restaurátorský zásah, který
zorganizovala Společnost přátel historie města Chrastavy. Jedná se o léty
zdevastovanou polní sochu sv. Jana Nepomuckého, stojící od roku 1804, resp.
od roku 1855 u lípy nad Vítkovem (dnes v lokalitě u kravína „pětistovky”).
Socha byla kompletně rozebrána, byl zhotoven nový betonový základ a na něj
byl znovu sestaven jak podstavec, tak dodatečně instalována 23. listopadu 2014
i socha.
Podstavec odborně zrestauroval pan Josef Tichý, sochu pak pan Radomil Šolc.
Chtěl bych na tomto místě poděkovat nejen těmto dvěma pánům, ale především
těm, kteří pomáhali a bez nichž by oprava stála podstatně větší finanční
prostředky a hlavně by zřejmě vůbec neproběhla.
Děkuji panu Josefu Teslíkovi, Vlastovi
Funkovi, Petrovi Medřickému, Janě
Zahurancové, za vstřícnost a nedělní práci
jeřábem panu J.Starému (resp. panu
Fialovi)... Také děkuji panu Palečkovi a jeho
zaměstancům z TSS a.s. Chrastava za
bezplatný dovoz betonu pro základy.
Za finanční pomoc, která byla použita na
úhradu prací restaurátorům, děkuji paní
Kašparové, pí Poloprutské, paní Štorkové,
paní Ištvánkové, P. Medřickému, SPHMCH,
osadnímu výboru ve Vítkově a pochopitelně
za účelový grant Městu Chrastava. Jsem
rád, že se mi podařilo zapojit do této obnovy
hodně lidí a že je to kolektivní dílo, na které
můžeme být společně hrdí. Díky vám
všem... Bez vás by to nešlo!

Ivan Vydra
---------------------------------------------------------
Pokud naše práce a snahy někoho zaujaly,
budeme potěšeni za různé druhy pomoci.

Sieberova polní socha sv. Jana Nepomuckého nad Vítkovem je zrenovována


