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Hejtman odstartoval posledníetapu průtahu na Frýdlant
Nejkomplikovanější stavba snad v celých
dějinách Chrastavy má šanci na své finální
dokončení. Její oficiální označení je přeložka komunikace II/592, lidově průtah na
Frýdlant. V úterý 3. června 2014 zahájil
osobně hejtman Libereckého kraje zahájení
realizace III. etapy. Hotovo by mělo být do
poloviny roku 2015.
Krátký historický exkurz:
1990 – město začalo usilovat o vybudování
přeložky, která by odvedla dopravu z nám. 1.
máje a návazných ulic a vytvořila nové
spojení na Frýdlant v Čechách (první úvahy
ovšem byly ještě před rokem 1989).
1994 – přeložka byla úředně zanesena do
plánů města schválením územního plánu
centrální zóny
1998 – plánovaná přeložka byla potvrzena
schválením územního plánu města
2003 – Liberecký kraj (hejtman Pavlík)
rozhodl o realizaci přeložky na náklady
Libereckého kraje (s výjimkou odbočné IV.
etapy, pochopitelně s možností zajišťovat
financování pomocí dotací)
2008 – Liberecký kraj (hejtman Skokan)
zahajuje realizaci I. etapy (dokončeno 2009)
– zhotovitel firma EUROVIA (od a včetně
kruhového objezdu za autobusové nádraží)

2010 – Liberecký kraj (hejtman Eichler
zahajuje realizaci II. etapy (dokončeno
2011) – zhotovitel firma SYNER (ul.
Pobřežní zpoza aut. nádraží k Seppu)
2013 – město Chrastava realizovalo IV.
etapu (odbočka do průmyslové zóny a
osady Vysoká) – zhotovitel firma SYNER
(pravým krajem parku)
2014 – Liberecký kraj (hejtman Půta)
zahajuje realizaci závěrečné III. etapy
(dokončeno by mělo být do léta 2015) –
zhotovitel firma METROSTAV (od demolovaného Seppu po napojení na Frýdlantskou
ulici před restaurací „U Jeřice“)
Město Chrastava se na realizaci celé akce
podílelo úhradou tzv. neuznatelných
nákladů (především chodníků), a úhradou
výkupů pozemků a nemovitostí nad úřední
odhad. Právě vyjednávání výkupů pozemků
a nemovitostí, které mělo město Chrastava
na starosti, bylo velmi komplikované a trvalo
řadu let, osobně se ještě i dnes omlouvám
všem občanům, které přeložka zasáhla
výkupem jejich pozemků či nemovitostí,
nicméně jsem velmi rád, že přestože
jednání, jak výše uvedeno, byla velmi
složitá, nakonec se podařila ke spokojenosti
obou stran v rámci možností a přijatelnosti.

--------------------------------------------------------DOKONČENÍ na straně 2

Chrastavské slavnosti již po devatenácté
Ve dnech 6. až 8. června 2014
proběhl 19. ročník Chrastavských
slavností. Proběhl za mimořádně
krásného počasí a já věřím, že si
každý jejich návštěvník letošní
ročník patřičně užil. Jako starosta
města si dovoluji tímto poděkovat
všem těm, kteří se podíleli na
organizaci 19. ročníku, a dovoluji
si tímto poděkovat i všem účinkujícím. Byl jsem velmi rád za
všechny organizace, které se
připojily k městu a zorganizovaly
v rámci Chrastavských slavností
své speciální aktivity.
Nechtěl jsem dělat výčet všech

Černé mraky na lázněmi
–
Probíhající stavební práce
na území Chrastavy
–
Pozvání do S-klubu a kina
–
Program
Chrastavských slavností 2014
–
Sportovní zprávy
–
Jednota bratrská:
přijďte na Den Otců
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těch, kteří si zaslouží poděkování, abych na
někoho nezapomněl (a dost možná ani o
všech nevím). Přesto však jednoho člověka,
který si dle mého názoru zaslouží
poděkování největší, si jmenovat dovolím. A
sice vedoucího Společenského klubu pana
Pavla Urbana, který měl organizaci a obsah
celého 19. ročníku na starosti. Zároveň
tímto vyzývám všechny ty, kteří by měli
jakýkoli podnět na další vylepšení našich
Chrastavských slavností, ať Pavla Urbana
kontaktují– e-mail: :
urban@chrastava.cz, mobil 721 430 191.
Čím dříve tím lépe. Vždyť příprava na
jubilejní 20. ročník právě začíná.
Vážení spoluobčané, Chrastavské
slavnosti jsou naším společným svátkem.
Svátkem, kterého se účastní a na kterém se
podílí i mimochrastavští a který nás
reprezentuje zásluhou TV Chrastava po
celé republice i za jejími hranicemi. Dovolte
mi, abych vás všechny i tímto způsobem
pozdravoval od vrcholných představitelů
našich partnerských měst Lwówek Śląski a
Eichstätt. Jak pan starosta Ludwik
Stanisław Kaziów, tak pan primátor
Andreas Steppberger se Chrastavských
slavností osobně zúčastnili a celé jejich
delegace velice jejich úroveň ocenily.
Ať žijí Chrastavské slavnosti i nadále a
přináší všem svým účastníkům radost,
zábavu a potěšení.
V Chrastavě dne 10. 6. 2014
Michael Canov – starosta

Hejtman odstartoval posledníetapu průtahu na Frýdlant
Především jsem strašně rád, že nemuselo
být přistoupeno k vyvlastňování (což
považuji za to úplně nejkrajnější řešení,
jehož i pouhý samotný název ve mně budí
odpor), ale vše bylo vyřešeno dohodou.
Na město Chrastava však spadlo ještě
jedno břímě a sice vyjednávání převodu
pobřežních zdí v rámci druhé etapy z
vlastnictví Povodí Labe do vlastnictví
Libereckého kraje za symbolickou cenu.
Povodí Labe se nemohlo shodnout s
Libereckým krajem (ohledně ceny, mluvilo
se o řádu milionů až desítek milionů) a velmi
reálně hrozilo, že kvůli tomu se druhá etapa
nebude realizovat. Městu Chrastava se
však podařilo v roli prostředníka po několika
osobních intervencích na generálním
ředitelství Povodí Labe v Hradci Králové
dohody dosáhnout (pobřežní zdi byly
prodány za cenu více než symbolickou za
cca 60 tis. Kč).
Pro úplnost je pak třeba poznamenat, že
město Chrastava na své náklady realizovalo
odbočnou IV. etapu (s finanční podporou
firmy Benteler).
Cesta od nápadu po realizaci trvala a ještě
vlastně trvá po ¼ století. Samotný záměr se
dostal do krize, když se především v období

DOKONČENÍ z titulní strany
2004–2006 rozcházely názory na potřebnost realizace mezi veřejností i v samotném
zastupitelstvu. Věřím, že v současné době
již nikdo není na pochybách, že již
zrealizované etapy svůj smysl mají a že jsou
pro město přínosem. Realizace IV. etapy,
která zrealizuje průtah na Frýdlant do
konečné podoby, tento smysl ještě
podstatně znásobí.

Liberecký kraj a všichni, ti, kteří se na
realizaci podíleli, si zaslouží velké poděkování (z našich pracovníků zejména paní
Libuše Mlynářová, která od počátku připravovala podklady pro vyjednávání o
výkupech apod.).
V Chrastavě dne 6. 6. 2014
Michael Canov, starosta
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Chrastavské slavnosti 2014 ještě jednou – poděkování
Do tradičních třídenních svátků setkávání,
zábavy, kultury a sportu se naše město
ponořilo v pátek 6. června 2014.

Adámek, Zdeněk Blažek, Miroslav Šico
Orientační klub: „Orienťácké dopoledne“ pro žáky 3. – 5. tříd. P. Vokálová, E.
Kašková, K. Matyášová, E. Říhová, S.
Tomicová, A. Lišková, M. Hejcmanová, A.
Jeřábková, V. Růžičková, J. Dvořáková, J.
Bek, F. Kučera, A. Brand, M. Husák, P.
Henzl, Š. Danko, V. Matyáš, J. Bek, F. Rajn,
M. Galbavý, O. Hradecký

Páteční dopoledne patřilo, jako vždy,
dětem. Připravena byla pohádka v
městském kině. V odpoledních hodinách se
mohly vydat rodiny na zahradu Bételu nebo
ke kinu, kde byly připraveny soutěže a další
rodinný program. V 16.30 zahájila hudební
produkci skupina Pozitivní mládež.
Následně na podium nastoupila kapela
Těla a večer zakončila industrial metalová
skupina R+MEMBERS CLUB, která svými
světelnými a ohnivými efekty zakončila
páteční program.
Sobotní nabídka byla sestavena tak, aby si
mohl snad každý „vyzobnout“ něco pro
sebe. Vybrat si mohli sportovní fanoušci,
rodiny s dětmi, mladí i senioři. Přesto, že
hlavní jeviště bylo na náměstí, tak
návštěvník měl možnost zavítat také k
hasičské zbrojnici, kde si mohl na chvilku
oddychnout od rušného dění ve středu
města. Ani v sobotu nechyběl program pro
děti – pohádky, tvořivé dílny nebo třeba
tábornická louka u domečku Persea. Ani
letos nechybělo losování o hodnotné ceny
a soutěže pro nejmenší i dospělé.
Mažoretky z Dětského domova Krompach
přivezly nejen skvělé vystoupení, ale také
jedinečné domácí preclíky. Festival
muzejních nocí přinesl příjemné posezení u
táboráku s kytarou a banjem u Führichova
domu, kde probíhaly prohlídky, stejně jako v
městském a hasičském muzeu, všechny tři
dny. Hudební produkce na náměstí nabídla
jazz, country, rock and roll a ve večerních
hodinách kapely YO YO Band, UDG a
Aleše Brichtu s AB Projects. Sobotu ukončil
velkolepý ohňostroj nad budovou radnice.
Nedělní dopoledne tentokrát odstartovaly
chrastavské dětské soubory. Představily se
děti z MŠ a ZŠ Vítkov, pěvecký sbor Jiřičky
a děti ze ZUŠ Liberec – pobočka
Chrastava. Odpoledne se neslo v duchu
dechovky v podání Valdštejnky. Na
samotný závěr Chrastavských slavností
bylo uvedeno divadelní představení „Na
útěku“. Komedie o dvou dámách
prchajících ze svých domovů byla veselou
tečkou.
Věřím, že se nám podařilo letošním
programem uspokojit většinu návštěvníků a
uvidíme se opět za rok.
Výherní čísla losů: 24, 49, 106, 264, 323,
410, 446, 470, 491, 496, 560, 616, 1198,
1261, 1262, 1367, 1450
Výhry je možné vyzvednout do 30. 8. 2014 v
Infocentru na náměstí 1. máje.
Již nyní se na Vás těšíme na kulatém 20.
ročníku, který by se měl konat od 5. 6. do 7.
6. 2015.
Protože příprava Chrastavských slavností
není otázkou několika týdnů, ale měsíců,
rád bych touto cestou poděkoval všem,
kteří se na jejich přípravě podíleli a pomohli
ji realizovat.

Oddíl – Kuželky: Vlasta Ládková, Jana
Vokounová, Jaroslav Jeník, František
Vokoun, Miloslav Fokt
Oddíl – kolová: Vítězslav Košlík, Ladislav
Celler, Tomáš Brodský, Dalibor Hodaň,
Pavel Matuškovič
Oddíl – nohejbal: členové oddílu
Oddíl – stolní tenis – Tomáš Martenek,
Petr Zahradník, Daniel Martiny, Karel
Žemlička
Perseus PS: děti a vedoucí z TO Perseus
Jednota bratrská – členové Jednoty
bratrské

Děkuji
Organizačnímu týmu: Bc. Kateřina
Králová, Jitka Marxová, Ivana Loučková,
Petr Bezvoda, Klára Sehnoutková, Ludmila
Rybářová, Jiří Hotovec, Marta Pinkasová,
Dana Horáková
Pořadatelům: Tereza Loučková, Petra
Pelantová, Ondřej Vojtíšek, Martin
Galbavý, Filip Kopecký, Tomáš Hájek, Jan
Kožuch
Sboru dobrovolných hasičů: M. Pivoňka,
V. Židlický, M. Kolner, J. Pipiš, M. Stahoň, P.
Čálek, Z. Čálek, P. Tlach, L. Čálková, S.
Čálková, V. Honíšková, D. Dymeš, V.
Johan, L. Židlický, T. Hájek, V. Halbich,
Kamila Drbohlavová, A. Řeháčková, L.
Celetková, P. Mlčoch, L. Židlická,
Dymešová, D. Novotná,
Městské policii: Alan Grebson, Marcel
Másílko, Mojmír Boch, Pavel Just, Jaroslav
Ježek
Technickým službám: Ing. Tomáš
Paleček, Pavel Kořízek, Jaroslav Svoboda,
Zbyslav Železnov, Michal Hrnko a Zdenek
Zoul.
Scéna, programování světel: Luboš
Komárek, Petr Bartoš, Dominik Hlava
Zvukařům: Jiří Matys, Jan Ritschel
Moderátorovi: David Jelínek
Veřejně prospěšné práce: Emílie
Berkyová, Juraj Demeter, Jiří Pražák,
Miloslav Štícha, Dana Hrubešová, Hana
Medková, David Zavadil, Vladimír Rídl,
Milan Sajbot, Lubomír Mistr, Helena
Krejčová
Střelecký klub: Josef Rajnoha, Tomáš
Rajnoha, Petr Hedbávný, Klára Hedbávná,
Denisa Kratochvílová, Petr Klingr, Martin

Chovatelé: Peterka František, Judytka Jiří,
Šimůnek Zdeněk, Vašina Miroslav,
Havlíček Vítězslav, Štípkovi Miloslav a
Marie, Jaroušek Martin, Kočiš Josef,
Janovský Jan, Kácovský Vlastimil,
Machačný Jaroslav, Reichl Jiří.
Foto a video: Jana Zahurancová, Ing.
Vratislav Loučka
S p o n z o ř i : F R I S C H B E T O N s . r. o ;
PIVOVAR HOLS a.s.,
SYNER s.r.o.;
VIRGO spol. s.r.o.; METALMEX s.r.o.;
JIPA, spol. s.r.o.; VZDUCHOTECHNIK
s.r.o., JIZERSKÉ PEKÁRNY, spol. s r.o.;
ZDEŇKA ZAHRADNÍKOVÁ, PRODEJNA
VÍN U KONĚ, BENTELER ČR, s.r.o.; AVE
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, s.r.o.;
AUTOŠKOLA – AUTODOPRAVA ŠIMON;
CA VAVERA, Jaroslav Novák
Mediální partneři:
Radio Contact Liberec,
Český rozhlas Sever
Bc. Pavel Urban, hlavní koordinátor
Chrastavských slavností 2014
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okénko starosty mesta Chrastavy

Fejetonovým tónem: Jak jsem obědval s prezidentem republiky
Je po 13. hodině, úterý 10. června 2014. Jsem v Rynolticích, části Jitrava, u vyhlášeného hostince „U Podkovy“. Zde dnes budu obědvat
s prezidentem České republiky. Poprvé v životě.
Spolu s primátorkou Liberce, primátorem Jablonce a desítkou kolegů starostů měst Libereckého kraje vcházíme do restaurace a
stavíme se na předem určená místa za židle u slavnostně prostřeného dlouhého jídelního stolu. Ve 13.30 má pan prezident přijet. Je
13.30 a prezident vchází do restaurace spolu se svým třídenním hostitelem a průvodcem hejtmanem Libereckého kraje. Hejtman Martin
Půta prezidentu Milošovi Zemanovi představuje jmenovitě každého z nás i s názvem města, kde starostujeme, a pan prezident postupně
všem tiskne ruku. V místnosti kromě nás a personálu nikdo jiný není. Žádná média, žádní fotografové. Následuje úvodní slovo
prezidenta a hejtmana, přípitek a posezení ke stolu. Hejtman se ujímá role moderátora a obrací se postupně na všechny starosty. Na
mě se dostává hned po primátorech. Pan prezident, jak jinak, se mě ptá, co si myslím o práci prezidentovy ochranky v Chrastavě před
dvěma roky. Po krátké debatě přidávám perličku, jak tehdy v jednom deníku zakroužkovali na fotce za členy ochranky i dva členy
delegace z partnerského města Eichstätt. Pan prezident se ptá na naši lanovku. Aha transbordér, svitne mi, a rozpovídáme se na téma
unikátnosti tohoto jedinečného zařízení, jednoho ze dvou v Evropě. Dále vyprávím o tom, jak se u nás stále a stále opravují další silnice
po povodních a že již příští rok budeme mít všechny zbrusu nové. Pan prezident, zdá se mně alespoň, se zájmem naslouchá a taky se
ptá. Obracím list a svěřuji se panu prezidentovi, že okamžik, kdy jsem poprvé zaregistroval, že existuje nějaký Miloš Zeman, bylo, když
jsem v září roku 89 četl spolu s kolegy ve školním kabinetě jeho na tehdejší poměry zcela neuvěřitelný článek v Technickém magazínu o
tom, jak si v totalitním Československu vedoucí soudruzi myslí, že běžíme na čele pelotonu a přitom netuší, že všichni ostatní jsou již
dávno za obzorem A Miloš Zeman vyprávěl, jak článek odmítli vydat v různých redakcích a v Technickém magazínu mohl vyjít jen proto,
že ho cenzoři nemohli zcenzurovat, neboť měli dovolenou. Důsledkem ovšem byl vyhazov jeho i šéfredaktora magazínu ze zaměstnání.
Na řadě jsou další starostové. Několik kolegů si stěžuje na dotační systém, kdy se neustále i zpětně mění podmínky jejich přidělování.
Mluví mi z duše, vždyť podobný problém máme i u nás. Najednou pan hejtman vstoupí do hovoru a řekne panu prezidentovi, že jsem
specialista na spory u Ústavního soudu, že tam vedu již 7:0 a všichni starostové doufají, že tam dotáhnu i náš spor o dotaci a tím
vysvobodím všechny z nesmyslné dotační byrokracie, kdy se mění zpětně podmínky. Skromně sděluji, že u Ústavního soudu vede naše
město jenom 4:0. Ústavní soud ale evidentně pana prezidenta zaujal a pochlubil se, že on má skóre 12:3, co se týče schvalování jmen
ústavních soudců v Senátu. „S nulou to sice není, ale i tak je to dobré“, uzavřel toto téma. Debata během probíhajícího oběda probíhá
stále uvolněněji. Najednou starosta z Lomnice nad Popelkou, který je vyhlášený svými vtípky, panu prezidentu sdělí, že mu musí něco
prozradit o mé osobě. Strnu hrůzou, co z něj vypadne. Starosta Vladimír Mastník pokračuje a sděluje, že mám moc speciálního koníčka,
neboť sbírám chemické tabulky a mám jejich sbírku největší na celém světě. „Já ho (kolegu Mastníka) přerazím“, bleskne mi hlavou,
„takový trapas“. Pana prezidenta však téma evidentně zaujalo, začal se ptát a tak jsem vylíčil, jak mám téměř 500 tabulek v různých
jazycích, dialektech a poddialektech, vypravím, jak pro mě udělali tabulku na ostrově Man místní patrioti v manštině stylem národních
obrozenců, když svolali schůzi a všechny názvy si vymysleli. Pan prezident se zaobírá historií ostrova Man a poté i ostrova Jersey. V
jersejštině mám také tabulku, pomyslím si, když tu prezident nenápadně zaútočí s dotazem, jestli ji mám také v původní keltštině. Trefa
do černého, nemám. A prezident přejde s úsměvem vítěze od tabulek ke Keltům a jejich historii a k tomu, že my všichni máme v sobě i
keltskou krev.
Debatovali jsme přesně 80 minut. A nutno říci, že prezident zabodoval. A také hejtman. U stolu nebylo ani vteřinu trapné ticho, vážná
témata střídala méně vážná. Pan prezident opakovaně ocenil starosty jako ženy a muže stojící v první linii, opakovaně ocenil naši práci.
Vyslovil politování nad tím, že paní starostka z České Lípy již nebude kandidovat, uznale ohodnotil, že starosta Hodkovic je v čele města
již 20 let.
A já se také poučil. Již při posazení ke stolu mě zaujaly čtyři bílé kotoučovité tlusté bonbóny, které ležely v podélné misce mezi mnou a
sousedy. U vzdálenějších spolustolovníků ležely obdobné misky. Docela jsem na ten svůj bonbón dostal chuť, takové jsem znal ze svého
dětství. Najednou přišla servírka a do misky nalila trochu vody. S úžasem jsem pozoroval, jak „bonbóny“ rostou. A tu pan prezident svůj
vyrostlý „bonbón“ rozbalil a použil ho na otření čela. Nebyly to bonbóny, byly to osvěžující kapesníčky. Otřel jsem si čelo též, důkladně.
Když se čas naplnil, pan prezident všem přítomným starostům popřál úspěch v komunálních volbách, rozloučil se s personálem,
nastoupil do svého vozu a v koloně odjel spolu s hejtmanem vstříc dalšímu programu. A my starostové jsme se vrátili do svých měst. S
pocitem, že poznat prezidenta České republiky tak neformálně, jak jsme ho poznali my během uplynulých 80 minut, nebyl v žádném
případě promarněný čas.
Michael Canov

Vyznamenání od Policie České republiky
Ve středu dne 18. června 2014 proběhl v Liberci Den Policie České republiky. Jeho
součástí bylo slavnostní odpoledne na náměstí Dr. Eduarda Beneše. V jeho průběhu
ocenil ředitel Krajského ředitelství Libereckého kraje Policie České republiky plk. Mgr.
Vladislav Husák vybrané policisty. Pan ředitel vydal ale také vyznamenání mimo
policejní sféru. Bylo tak pro mě nesmírnou ctí, že jsem jako jeden ze dvou starostů v
rámci celého Libereckého kraje obdržel spolu s kolegou Danem Ramzerem z Frýdlantu z
rukou ředitele Vladislava Husáka za doprovodu hejtmana Libereckého kraje Martina
Půty čestné uznání za zásluhy v oblasti dlouhodobé spolupráce s Policií České
republiky. Považuji toto své ocenění starosty města za ocenění občanů našeho města a
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proto si dovoluji tímto způsobem se o toto vyznamenání s občany našeho
města podělit.
V Chrastavě dne 20. 6. 2014

Ing. Michael Canov, starosta

„Stop genocidě” dostalo v Chrastavě STOP
Chrastava vyhrála soud se sdružením „Stop
genocidě“ ve věci zákazu výstavy jejich
panelů týkající se potratů.
Kdyby odpůrci potratů pochodovali
Chrastavou a skandovali hesla pro zrušení
zákonného povolování potratů, neřekl bych
ani popel. Ovšem to, co provádí sdružení
„Stop genocidě“ v našich městech po celé
republice, nemá s demonstracemi nic
společného. Sdružení pod oznámením
„demonstrace za zastavení umělých
potratů“ pořádá výstavy vskutku drastických
výjevů, kde kromě nechutných znázornění
týkající se potratů, vystavuje pod
nacistickými a komunistickými symboly i
výjevy z těch nejodpornějších genocid
historie lidstva a staví je na roveň legálních
potratů. Jakékoli protesty proti konání
těchto výstav odmítá sdružení „Stop
genocidě“ s odkazem na zákon o právu
shromažďovacím.
Sdružení „Stop genocidě“ zcela cíleně
pořádalo svá shromáždění (výstavy) téměř
výhradně přímo u gymnázií a dalších
středních škol. A to zejména po květnu
2012, kdy Nejvyšší správní soud rozhodl v
případě Prahy 6, že pořádání takovéhoto
shromáždění u gymnázia není přestupkem.
Tento rozsudek dodal sdružení takovou sílu,
že začalo své exhibice situovat i ke školám
základním. Když však v říjnu 2012 naopak

„Stop genocidě“ prohrálo s Neratovicemi
spor u Nejvyššího správního soudu,
absolutně tento rozsudek ignorovalo.
Přitom Neratovice nevyhrály pouze proto,
že se nechutná tzv. demonstrace konala u
jejich základní školy, ale také proto, že
Nejvyšší správní soud jasně řekl, že lze
demonstraci zakázat i kdyby nebylo její
konání přestupkem.
Počet tzv. demonstrací v podání „Stop
genocidě“ se v současné době blíží počtu
500. V dubnu se „dočkala“ i Chrastava.
Shromáždění situované na náměstí 1. máje
bylo řádně oznámeno dle zákona o právu
shromažďovacím a 23. dubna v 11 hodin
začalo. Prakticky po několika minutách mě
začali kontaktovat znechucení občané
města. Po osobní prohlídce výstavy
rozestavěných panelů jsem nemohl než
konstatovat, že se opravdu jedná o
vystavení nechutných výjevů a po vzoru
Neratovic jsem demonstraci v jejím průběhu
(cca 1 hodinu po zahájení) zakázal. Protože
„Stop genocidě“ nechtělo respektovat
příkaz na okamžité sklizení panelů,
rozebrali je naši pracovníci na veřejně
prospěšných pracích.
Po několika dnech přišlo od sdružení „Stop
genocidě“ oznámení o konání nových
shromáždění v pátek 23. a v pondělí 26.
května. Tato shromáždění jsme společně s

panem tajemníkem a paní místostarostkou
zakázali předem. Zákaz jsme odůvodnili
nejen nepřijatelností takovýchto drastických
a nechutných vyobrazení v těsné blízkosti
základní školy, ale i tím, že náměstí je
využíváno i seniory a maminkami s dětmi.
Sdružení „Stop genocidě“ kvůli tomu podalo
dne 28. května na Chrastavu žalobu. K té
jsme se na výzvu soudu vyjádřili, sdružení
toto naše vyjádření napadlo a krajský soud
dne 9. června rozhodl. Rozhodl
jednoznačně v náš prospěch, když
žalobu „Stop genocidě“ pravomocně
zamítl. Sdružení „Stop genocidě“ sice ještě
může podat kasační stížnost u Nejvyššího
správního soudu, ale i proto, že krajský
soud z dosavadních rozhodnutí Nejvyššího
správního soudu vycházel, nepředpokládáme jakoukoli změnu rozhodnutí.
„Stop genocidě“ dostalo v Chrastavě
STOP.
Kromě vyústění této záležitosti samotné,
jsme pochopitelně rádi, že se opětovně u
soudu potvrdila správnost našich právních
názorů, viz bilance u Ústavního soudu 4:0
ve věci tří vyhlášek (včetně videoterminálů)
a vysouzených 9 milionů s firmou Integra.
V Chrastavě dne 10. 6. 2014
Michael Canov, starosta
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informace z radnice z radnice
Ze zasedání rady města Chrastava dne 30. dubna 2014

Rada města na své schůzi projednala a usnesla se mimo jiné takto:
- schválila
v souladu s bodem 7.5. Směrnice Rady města Chrastava č. 1/2013, o zadávání veřejných zakázek, odchylný postup pro výběr uchazeče na
opravu povrchu komunikace dle nabídky spol. Strabag v lokalitě „Střelecký vrch – stará zástavba“ z důvodu návaznosti na již probíhající
stavební práce v dané lokalitě

Ze zasedání rady města Chrastava dne 2. června 2014
Rada města na své schůzi projednala a usnesla se mimo jiné takto:
1. dodatek č. 1 čj. N/17/2014 k nájemní smlouvě č. 75N08/41 vč. dodatku č. 2, ze které současně s převodem pozemku par.č. 800/14 v k. ú.
Chrastava I přešel nájemní vztah společnosti Biofarma Nová Ves, s.r.o. na město, a pověřila starostu jejím podpisem
2. dodatek č. 1 čj. N/18/2014 k nájemní smlouvě č. 75N08/41, ze které současně s převodem pozemku par.č. 800/14 v k. ú. Chrastava I
přešel nájemní vztah pana Karla Hedbávného na město, a pověřila starostu jejím podpisem
- schválila
1. v návaznosti na své usnesení 2012/05/II/1 ze dne 17. 9. 2012 návrh smlouvy o zřízení věcného břemene, čj. VB/15/2014, ve prospěch
společnosti RWE GasNet, s.r.o., jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování plynárenského zařízení „Přeložka části STL
přípojky plynu Chrastava, ul. Pobřežní“, za cenu ve výši 605,- Kč vč. DPH a náklady spojené se zřízením věcného břemene a pověřila
starostu jejím podpisem
2. v návaznosti na své usnesení 2012/08/II/2 ze dne 15.5. 2012 návrh smlouvy o zřízení věcného břemene, čj. VB/16/2014, ve prospěch
společnosti RWE GasNet, s.r.o., jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování plynárenského zařízení „Reko MS
Chrastava - Nádražní“, za cenu ve výši 13.068,- Kč vč. DPH a náklady spojené se zřízením věcného břemene a pověřila starostu jejím
podpisem
3. v návaznosti na své usnesení 2011/20/III/2 ze dne 31. 10. 2011 návrh smlouvy o zřízení věcného břemene, čj. VB/17/2014, ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a.s, jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování distribuční soustavy „Podzemní kabelové
vedení NN typu AYKY – 3x240+102 mm2“, za cenu ve výši 1.943,- Kč vč. DPH a náklady spojené se zřízením věcného břemene a pověřila
starostu jejím podpisem
- schválila
1. dodatek č. 2 čj. N/22/2014 ke smlouvě o nájmu pozemku čj. N/18/2012 vč. dodatku č. 1, kterou uzavřelo město Chrastava a farma
Bohuslav Pelc, a pověřila starostu jejím podpisem
2. záměr pronajmout část pozemků par.č. 994 o výměře cca 889 m2 – orná půda, par. č. 1000/2 o výměře cca 3800 m2 – trvalý travní porost,
par. č. 1008/3 o výměře cca 50 m2 – trvalý travní porost, vše k.ú. Chrastava I a pozemek par. č. 1255/2 o výměře 365 m2 – trvalý travní porost
a část pozemku par.č. 1255/2 o výměře 2548 m2 (nebo její část) – trvalý travní porost, za účelem provozování rybníků
3. na základě žádosti PERENA Liberec, s.r.o , Kateřinská 3, 463 03 Stráž nad Nisou,IČ 25005731 dodatek č. 2, č. N/19/2014, ke smlouvě
o nájmu pozemků vč. rybníků č. N/44/2012, kterou uzavřelo město a společnost PERENA Liberec, s.r.o., a pověřila starostu jeho podpisem
- v z a l a n a v ě d o m í zápis č. 2014/5 z jednání bytové a sociální komise ze dne 26. 5. 2014
- r o z h o d l a o využití dispozičního práva k bytu Městského bytového družstva Chrastava, byt č. 1, Střelecký vrch č.p. 682, Chrastava
- pověřila
vedoucí odboru pro záležitosti občanů zajištění realizace uzavření smlouvy o nájmu bytu u Městského bytové družstva Chrastava, jedná se
o byt č. 1, Střelecký vrch č. p. 682, Chrastava
- r o z h o d l a o využití dispozičního práva k bytu Městského bytového družstva Chrastava, byt č. 3, Barandov č. p. 160, Chrastava
- pověřila
vedoucí odboru pro záležitosti občanů zajištění realizace uzavření smlouvy o nájmu bytu u Městského bytové družstva Chrastava, jedná se
o byt č. 3, Barandov č. p. 160, Chrastava
- r o z h o d l a o uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS paní Heleně Máchové a pověřila starostu města jejím podpisem
- schválila
dodatek č. 4 smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření ze dne 13. 5. 2011 uzavřený mezi Městem Chrastava a Společností C.P.A.
Audit, spol. s r. o., U Hájovny 1022, 460 01 Liberec 14 a pověřila starostu jejím podpisem
- schválila
rozpočtové opatření, které nemění závazné ukazatele schválené 1. změny rozpočtu na rok 2014:
- řádek č. 7 investičního plánu na rok 2014 – rekonstrukce transbordéru
+ 30.000,-- Kč
- řádek č. 33 investičního plánu na rok 2014 – demolice SEPP
- 30.000,-- Kč
- vzala na vědomí
hodnotící protokol veřejné zakázky v souladu s bodem 3.1. Směrnice Rady města Chrastava č. 1/2013, o zadávání veřejných zakázek,
včetně hodnocení a výběru vybraného uchazeče
- schválila
1. licenční smlouvu (VP_2014_89176), 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
2. licenční smlouvu (VP_2014_103884), 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 platové výměry ředitelů příspěvkových organizací:
a) Mgr. Romana Sobotková, ředitelka Základní školy a Mateřské školy, Chrastava, Vítkov 69
Odůvodnění: - zvýšená % příplatků za kvalitní, odpovědnou a svědomitou práci vč. zvyšování kvalifikace
b) Bc. Mgr. Aleš Trpišovský, ředitel Základní školy Chrastava, náměstí 1. máje 228
Odůvodnění: - vyšší platový stupeň dle dosažené pedagogické praxe
- příplatky odpovídající platovému stupni (stejná %) a pověřila starostu jejich podpisem
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- schválila
za mimořádný úspěch – zisk titulu v 1. A třídě, spojený s postupem do krajského přeboru a zisk krajského poháru, poskytnutí příspěvku
ve výši 3.000,-- Kč oddílu kopané TJ Spartak Chrastava na úhradu nákladů za potisk triček.

Transbordér po generální rekonstrukci
Turistická atrakce transbordér, kterým se naše
město pyšní jako jediné v České republice a je
jedním ze dvou minimálně v celé Evropě, ne-li
světě, a který je umístěn přes Lužickou Nisu na
hranici s Libercem v osadě Kolonka v Andělské
Hoře, podstoupil generální rekonstrukci (včetně
nových ochranných prvků). Při příležitosti jeho
opětovného otevření přinášíme alespoň základní
informaci o jeho autorovi, prof. arch. Martinu
Rajnišovi, který je mimořádnou osobností české a
evropské architektury.
Dle wikipedie:
Prof. arch. Martin Rajniš (* 16. květen 1944,
Praha) je český architekt a urbanista,
spoluzakladatel České komory architektů,
společnosti Teratekton a České větroplavební
společnosti MRAK. Mezi veřejností je známý
hlavně jako autor nové Poštovny na Sněžce.
Martin Rajniš vystudoval v letech 1962-69 Fakultu
architektury ČVUT a dvouleté postgraduální
studium na AVU (prof. Cubr). Po škole nastoupil do
liberecké „školky architektury“ architekta Miroslava
Masáka a Karla Hubáčka při ateliéru SIAL, kde
setrval do roku 1979.
Roku 1986 založil DA studio a v letech 2003-05 pracoval ve společném ateliéru H.R.A. spolu s Patrikem Hoffmanem. Později založil ateliér
E-M.R.A.K.
V letech 1990–97 působil jako profesor architektury na VŠUP v Praze a jako soudce soudu České komory architektů.
Vybrané dílo:
1975 Obchodní dům Máj na Národní třídě v Praze (spolu s J. Eislerem a M. Masákem)
1986 Pavilón „Dějiny dopravy“ na Světové výstavě EXPO ve Vancouveru
V 90. letech spolupracoval na velkých developerských projektech (např. Nový Smíchov v Praze)
1996 Továrna fy Sipral, Praha (spolu se Stanislavem Fialou) – obdržela Cenu primátora hl. m. Prahy za mimořádně kvalitní architektonické
dílo
2001 „Vejminek“ – dům pro Pavla Štechu, Černošice
2004 SSBS / Prototyp W02, Praha
2006 Věž Scholzberg (aneb vertikální sklad dřeva s kontrolním schodištěm ve tvaru věže), Horní Maxov
2006 Stodola v Krňanech
2007 „Česká poštovna“ na Sněžce (spolu s Patrikem Hoffmanem)
2008 Rozhledna „Bára“ u Chrudimi – krátce po dostavění se ve větru zřítila a byla postavena znovu, dle vylepšeného projektu
2010 Transbordér v Chrastavě
2011 Lesovna (fořtovna) na „Flekačkách“ u Písku
2012 Maják Járy Cimrmana v Příchovicích

Kde se vzal, tu se vzal stánek s občerstvením
Místo, kde před povodní byla taková houština, že měl nezasvěcený problém najít místo s původní lávkou, je nyní nejen prosvětleno, ale
transbordér nalákal tolik turistů, že jen pár metrů od něj, kde se vzal, tu se vzal stánek s občerstvením. Vedou ho pánové z Bílého Kostela
nad Nisou a turisté – jak pěší tak cyklisté, jistě nepohrdnou možností občerstvení s možností posezení. Snad se stánku bude v symbióze s
transbordérem dařit a zůstane v provozu dlouhodobě.
V Chrastavě dne 26. května 2014
Ing. Michael Canov, starosta

Pomník „Povodně 2010"
Zastupitelstvo města Chrastava potvrdilo na svém dubnovém zasedání
rozhodnutí hodnotící komise pro posouzení soutěžních návrhů pomníku
„Povodeň 2010“, kterým byl z došlých návrhů vybrán jako vítězný – návrh
Zdeňka Urbánka. Vizualizaci vítězného návrhu můžete vidět pod tímto článkem.
Soutěž probíhala od 13. 1. 2014, kdy byly na stránkách města zveřejněny
podmínky soutěže – viz http://www.chrastava.cz/2014/soutez-pomnik.htm do 3.
března 2014. Po konci lhůty pro podání návrhů se nám sešlo celkem sedmnáct
návrhů, ze kterých komise na prvním jednání vybrala tři návrhy. Ty byly
posouzeny z technicko-bezpečnostního hlediska a na druhém jednání komise z
těchto tří návrhů vybrala vítězný. V těchto dnech probíhají dokončovací práce.
Slavnostní odhalení pomníku, na které vás srdečně zveme, proběhne
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7. srpna 2014 v 15.00 hodin v
parku u hasičského muzea.
Atmosféru také podpoří dechová
kapela.
-----------------------------------------Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM
Bc. Pavel Urban, vedoucí SK

kultura spolecenský klub / kino / akce
k
Galerie – výstava moderního umění Władysława Gałczyńského
V pátek 6. června 2014 u příležitosti konání 19. ročníku
Chrastavských slavností proběhla v městském muzeu vernisáž
červnové výstavy. Se svými obrazy se nám představil výtvarník
Władysław Gałczyński z našeho partnerského města Lwówek Śląski.
Již během vernisáže dorazilo mnoho lidí obdivovat tyto obrazy s
tajuplnou atmosférou. Významnými návštěvníky se stala delegace ze
zmíněného partnerského města v Polsku. Každý, kdo výstavu
navštívil, si zajisté odnesl velmi cenný zážitek, a tudíž patří panu
Gałczyński velké poděkování.
Ludmila Rybářová

JOSEF FÜ HRICH: Z Chrastavy do Vídně
Ve čtvrtek dne 19. června 2014 byla slavnostně otevřena v Oblastní galerii Liberec (zrekonstruované bývalé městské lázně) výstava Josef
Führich: Z Chrastavy do Vídně, která je věnována našemu chrastavskému rodákovi Josefu Führichovi. Na toto slavnostní zahájení byli
pozváni i členové Společnosti přátel historie města Chrastavy. Právě SPHMCH se nejvíce zasloužila o znovuobjevení Josefa Führicha po
roce 1989. Mně, jako starostovi Chrastavy, se dostalo té cti, že jsem mohl říci před zcela zaplněným auditoriem pár slov. Během následné
prohlídky samotné výstavy došlo k milému osobnímu setkání s potomky Josefa Führicha žijícími v Rakousku a k jejich pozvání hned na
následující den do Chrastavy na prohlídku muzea v rodném domku Josefa Führicha.
Výstava vznikla ve spolupráci Oblastní galerie Liberec a Národní galerie v Praze a za podpory RKF v Praze. Odbornou přípravu zajistil
Ústav dějin umění Akademie věd ČR.
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Kurátorky: Markéta Kroupová (Oblastní galerie Liberec); Kateřina Kuthanová ( Národní galerie v Praze)
Autorka: Pavla Machalíková (Ústav dějin umění Akademie věd ČR)
K výstavě vyšel i česko-německý katalog, na jehož spolufinancování se podílelo i město Chrastava.
Výstava bude otevřena denně mimo pondělky až do 14. září tohoto roku od 10 do 18 hodin. Na její závěr je plánována i dvoudenní odborná
konference, jejíž součástí by měla být i návštěva rodného domu Josefa Führicha v Chrastavě.
V Chrastavě dne 20. 6. 2014

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

Hodinka zpěvu s Tomem
V neděli 25. května 2014 od 15 hodin zaplnily sál CVA děti. U
příležitosti Dne dětí byla pro ně připravena Hodinka zpěvu s
Tomem. Děti si mohly zazpívat spoustu písniček, které si
nachystalo Hudební divadlo HNEDLE VEDLE. Vystoupení bylo
doplněno vtipnými hláškami a spoustou bonbónů a na závěr jsme si
všichni společně i zatancovali.
Odpoledne se vydařilo a my se budeme těšit na další podobné
akce.
Klára Sehnoutková
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PROGRAM KINA
ČERVENEC 2014
DIGITÁLNÍ MÌSTSKÉ KINO CHRASTAVA
Změna programu vyhrazena! Rezervace vstupenek: http://evstupenka.cz

Pátek 4. července v 17:00 a ve 20:00 hodin
TRANSFORMERS: ZÁNIK (Transformers: Age of Extinction)
USA – akční – české znění – 165 minut,
vstupné:110 Kč
Se čtvrtým dílem jedné z nejúspěšnějších filmových sérií přichází nový lidský hrdina a také dosud nevidění Transformeři.
Michael Bay, tvůrce téhle slavné ságy, o každém pokračování
říká, že je lepší než předešlý díl, což následně vždy potvrdí
vyšší návštěvnost v kinech. Ani tentokrát není důvod mu nevěřit, zvlášť když se po boku mechanických mimozemských kolosů, kteří se umí maskovat jako obyčejná auta, objeví hvězda
Mark Wahlberg.
PONDĚLÍ PRO NÁROČNÉHO DIVÁKA
Pondělí 7. července v 18:00 hodin
ARCIBISKUP BEZÁK ZBOHOM...SR – dokument – 90 minut,
vstupné: 90 Kč v předprodeji IC Chrastava – 80 Kč
Dokumentární film Arcibiskup Bezák Zbohom… divákům přibližuje bezesporu pozoruhodnou osobnost Mons. Bezáka, kněze,
který svůj život daroval Bohu a církvi a mapuje jeho nevšední
životní příběh. Představuje člověka jedněmi milovaného a druhými odmítaného.
Pondělí 7. července ve 20:00 hodin
DRUHÁ STRANA MINCE (Rewers)
Polsko – komedie – české titulky – 99 minut, vstupné: 90 Kč v
předprodeji IC Chrastava – 80 Kč
Mladá a plachá Sabinka žije se svou matkou a babičkou, které
se jí snaží najít vhodného nápadníka. Po několika nezdařených
a zoufalých pokusech se objeví zdánlivě ideální Bronislaw,
charismatický a galantní mladý muž. Jeho temná minulost
a záhadné povolání se však brzy ukážou být hrozbou pro „disidentsky“ založenou rodinu. Černohumorný příběh podle scénáře významného polského spisovatele Andrzeje Barta se vrací do padesátých let, doby tuhého budovatelského socialismu.
Vynikající situační tragikomedie nadějného debutanta Boryse
Lankosze, plná černého humoru, byla nečekaným překvapením pro diváky i porotu na festivalu v Gdyni v roce 2009, kde
získala řadu ocenění a ukázala nové cesty a možnosti polské
kinematografie.
Úterý 8. července v 18:00 hodin
BĚŽ, CHLAPČE, BĚŽ (BIEGNIJ, CHŁOPCZE, BIEGNIJ)
Německo–Polsko–Francie – drama – české titulky – 112 minut.
vstupné: 100 Kč
Dojemný a zároveň inspirující příběh o cestě jednoho chlapce,
který musel ze dne na den dospět, aby přežil. Film Běž, chlapče, běž je skutečným příběhem Yorama Fridmana, natočeným
podle stejnojmenného knižního bestselleru Uriho Orleva.
Úterý 8. července ve 20:00 hodin – premiéra českého filmu
FAIR PLAY ČR – 100 minut – drama, vstupné: 80 Kč
Jsou hranice, za které se nejde.
Pátek 11. července – pro seniory za snížené vstupné
POJEDEME K MOŘI ČR – rodinný – 90 minut, vstupné 80 Kč,
senioři 60 Kč
Film pro celou rodinu a pro ty, kteří neztratili dar dětského pohledu na svět, film, který dojme i pobaví. Film o dospívání a o
odvaze dospět.

Pátek 11. července v 18:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI
ZVONILKA A PIRÁTI (THE PIRATE FAIRY)
USA – animovaný – 78 minut, vstupné: 70 Kč
Pátek 11. července ve 20:00 hodin
LOVE SONG (BEGIN AGAIN)
USA – hudební/romantický – české titulky – 104 minuty,
vstupné: 110 Kč
Z náhodného setkání dvou zklamaných lidí se tak začne rodit
hudba, která možná nedobije svět, ale rozhodně si získá srdce
všech.
Úterý 15. července v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI
KAMARÁDI Z TELEVIZE – 9.
ČR – 65 minut – pásmo pohádek, vstupné: 30 Kč
Večerníčkové pásmo pohádek pro malé diváky.
Úterý 15. července v 19:00 hodin
KNĚZOVY DĚTI (Svećenikova djeca)
Chorvatsko – Srbsko – komedie – české titulky – 93 minuty,
vstupné: 90 Kč
„Boží vůle v rukách kněze a bizarní boj s kondomy.“ Film
Knězovy děti byl natočen podle divadelní hry Mate Mitišiće,
který ji také zadaptoval do podoby scénáře. Humornou formou
líčí závažná témata, která jsou v dnešním Chorvatsku aktuální.
Kromě uvedení na MFF Karlovy Vary 2013 byl film představen
na MFF v Pule 2013, kde získal cenu pro Nejlepšího herce ve
vedlejší roli, a na Mezinárodním filmovém festivalu Praha –
Febiofest 2014.
Pátek 18. července v 18:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI
MIKULÁŠOVY PATÁLIE NA PRÁZDNINÁCH
Francie – rodinný – české znění - 95 minut, vstupné: 80 Kč,
v předprodeji IC – 60Kč
Je tu konec školního roku a dlouho očekávané prázdniny jsou
konečně tady. Malý Mikuláš, jeho rodiče a babička vyrazili
k moři a ubytovali se v hotelu Beau-Rivage Hotel. Mikuláš si u
moře najde nové přátele: Ben, který tam bydlí…Freddy, který
pořád něco jí, dokonce i syrové ryby….George, který je vtipný
už jen proto, že je angličan, uplakánek Paul a Christopher ,
který chce mít vždycky pravdu a je to otravné....
Pátek 18. července ve 20:00 hodin
SEX, DROGY A DANĚ (Spies & Glistrup)
Dánsko – české titulky – drama – mládeži nepřístupno – 110
minut, vstupné: 90 Kč
„Dva výstředníci změnili zastaralé zvyklosti dánské společnosti.“ Sex, drogy a daně pojednává o velkolepém přátelství mezi
dvěma nechvalně známými a provokativními postavami moderní dánské historie: radikálního, pravicového právníka a později
politika, Mogense Glistrupu, a „krále cestovního ruchu“, milionáře, záletníka a veřejného provokatéra, Simona Spiese.
Příběh natočený podle skutečných událostí přibližuje divákům
dosud neznámá fakta – jak se tyto dvě nechvalně známé dánské ikony staly tím, čím byly, a jak si byly vzájemně oporou i
oponenty ve svých vlastních životních misích. Dokázaly si život
užívat naplno, bojovat za své ideály, za novou vizi pro společnost. Polovina Dánska je milovala, druhá je nenáviděla. Něco
takového tato země dosud nezažila.
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PONDĚLÍ PRO NÁROČNÉHO DIVÁKA
Pondělí 21. července v 18:00 hodin – PREMIÉRA ČESKÉHO
FILMU
MAGICKÝ HLAS REBELKY
ČR – životopisný dokument – 90 minut, vstupné: 100 Kč
Marta Kubišová se stala jedním ze symbolů odporu proti komunistickému totalitnímu režimu, a to „jenom“ tím, že pravda pro
ni byla důležitější než pohodlná kariéra. Film mapuje Martino
pěvecké umění v první i druhé kariéře, její osobní a disidentský
život i prostřednictvím filmových archivů.
Pondělí 21.července ve 20:00 hodin
IDA Polsko – drama – české titulky – 80 minut, vstupné: 90
Kč v předprodeji IC Chrastava – 80 Kč
Než se osmnáctiletá novicka Anna stane jeptiškou, musí navštívit svou jedinou žijící příbuznou Wandu, o jejíž existenci neměla dosud ani tušení. Ukazuje se, že teta Wanda je bývalá
zapálená komunistka a soudkyně, která v 50. letech posílala
na smrt kněze a další odpůrce režimu. Nečekané setkání nasměruje Annu na cestu za odkrytím rodinného tajemství, svého
židovského původu a svého pravého jména, Ida.
Lahůdka pro každého diváka, který alespoň občas hledá ve filmu plnohodnotný umělecký zážitek. Ne nadarmo je Ida oslavována na festivalech po celém světě a v cinefilské Francii nasbírala v kinech více než 500 tisíc diváků.
Úterý 22. července v 17:30 a ve 20:00 hodin
ÚSVIT PLANETY OPIC (Dawn of the Planet of the Apes)
USA – akční sci fi – české titulky – 130 minut , vstupné: 120 Kč
Poslední šance na mír...
Pátek 25. července v 16:00 hodin – pro seniory za snížené
vstupné
ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ
ČR – komedie – 77 minut, vstupné: 80 Kč, senioři 60 Kč
Režisér Jan Hřebejk se Zakázaným uvolněním vrací k žánru
komedie. A to v tandemu s jedním z našich nejvtipnějších
a nejoriginálnějších autorů Petrem Kolečkem, scenáristou
Okresního přeboru.
Pátek 25. července v 18:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI
VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ (THE NUT JOB)
USA-Jižní Korea-Kanada – animovaný – 90 minut, vstupné: 70
Kč, v předprodeji IC Chrastava – 50Kč

Ve snaze přežít zimu a neumřít hlady, rozhodnou se nerozluční
přátelé krysa a veverka Bručoun vyloupit obchod plný oříšků,
na který omylem narazí. Jejich svět je najednou krásnější.
Plánují to největší přepadení v historii hlodavců. Jenže se
k nim přichomejtne zbytek kamarádů z parku – přímo třináct
milovníků oříšků, kteří jim situaci značně zkomplikují. Zvířátka
však vůbec netuší, že obchod je jen krycí místo pro lupiče. Ti
se chystají vyloupit banku skrz vykopaný tunel a místo pytlů s
penězi podstrčit pytle ořechů. Rozhodně je na co se těšit!
Pátek 25.července ve 20:00 hodin
JOE (Joe) USA – drama – české titulky – 117 minut – mládeži
nepřístupno, vstupné: 110 Kč
Drsný příběh o přátelství.
Joe Ransom (Nicolas Cage) není zrovna příjemným chlápkem,
který by se hned s každým kamarádil. Je to horkokrevný tvrďák, který se často více než rozumem řídí vlastními instinkty. A
ty ho bohužel už párkrát přivedly do křížku se zákonem a taky
do basy. Film vznikl podle románu spisovatele Larryho Browna,
který je oceňován především pro svou syrovost a autentičnost.
Premiérově byl snímek Joe uveden na filmovém festivalu v Benátkách, kde získali festivalové vavříny režisér David Gordon
Green a představitel Garryho Tye Sheridan.
Úterý 29.července v 18:00 a ve 20:00 hodin – PREMIÉRA
DÍRA U HANUŠOVIC
ČR – komedie, vstupné: 120 Kč
Učitelka němčiny Maruna (Tatiana Vilhelmová), toho času
hospodská, se snad nikdy nevdá. Na malé vesnici je o vhodné
muže nouze: nerozhodný starosta (Ivan Trojan) tráví hodně
času na posedu a čeká na svého jelena, dětsky naivní Olin
(Jaroslav Plesl) je okolím považován za neškodného vesnického blázna a klempíř Kódl (Lukáš Latiňák) se s chutí otočí za
každou sukní. Maruně na klidu nepřidá ani její panovačná
matka (Johanna Tesařová), o kterou spolu se sestrou Jarunou
(Lenka Krobotová) pečují. Když navíc Jaruna využívá první
příležitosti a odjíždí po boku postaršího Němce Hanse do
Mnichova, zůstává Maruna v „Díře“ s matkou i nápadníky
sama. Jednoho dne však u Hanušovic dojde k nečekané
události... Ve filmu dále hrají David Novotný, Simona
Babčáková, Hynek Čermák, Ján Kožuch, René Přibil, Klára
Melíšková, Martin Myšička.

Obrazy Władysława Gałczyńského, ohlédnutí za výstavou
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Další jarní výlet chrastavských turistů Kuželkáři Spartaku Chrastava hodnotípo skončení
Poslední květnovou sobotu uspořádal KČT Chrastava třetí jarní výlet
pro své členy, ale zúčastnili se i nečlenové. Počasí nám přálo, a tak
výhled na České středohoří byl úchvatný. Naše první zastávka byla
totiž na hoře ŘÍP – 456 m.n.m. Podle legendy na Říp vystoupil
praotec Čech se svou družinou. Dnes toto místo patří mezi základní
symboly české státnosti. Na samém vrcholu stojí církevní památka románská rotunda sv. Jiří. Svým tvarem je Říp zalesněná stolová
hora s vrcholovou plošinou ve tvaru elipsy viditelná z dálky. Dílčí
pohledy do širokého okolí se nabízejí z několika skalních vyhlídek na
úbočích hory. Bohužel na Ludmilinu vyhlídku jsme se pro kluzké
bláto nedostali. Na vrcholku jsme se občerstvili a po sestupu jsme se
rozdělili na dvě skupiny. Jedna šla pěšky do Roudnice nad Labem a
druhá se tam svezla autobusem. Roudnice nás všechny velmi mile
překvapila. Je to opravdu krásné město s mnoha památkami. Měli
jsme možnost navštívit románský hrad a barokní zámek s parkem,
který se postupně rekonstruuje. Okolo Špýcharu a sochy sv. Jana
Nepomuckého jsme se dostali k Zámecké jízdárně, kde se nachází
Galerie moderního umění. Jediným dochovaným pozůstatkem
opevnění staré Roudnice je věž Hláska, kam jsme si nahoru vyšlápli
téměř všichni. Impozantní výhled do okolí stál za to. Hned v
sousedství jsme si mohli prohlédnout Zvonici se třemi zvony, Chrám
Narození Panny Marie a Augustiniánský klášter. Kolem Kaple
sv.Josefa u Pražské brány jsme došli na Kratochvílovu rozhlednu,
jednu z nejníže položených rozhleden u nás. I když jsme prošli
všechna tři náměstí, prohlédli si sochy a morový sloup, nestačili jsme
obejít všechny památky. Ani Podřipské muzeum jsme nemohli
navštívit, nebylo ještě otevřené. Ale návštěva tohoto města stála za
to. Při zpáteční cestě jsme ještě zastavili na krátkou chvíli v
královském městě Mělník, kde jsme prošli historickou částí a
pohledem na soutok řek Labe a Vltavy, jsme se rozloučili s tímto
krásným výletem.
J. Marxová, KČT

Kynologický klub: Agility Chrastava
První úspěch v Agility.
Kateřina Vítová a
papilon Adélka od
Mlynáře se dne 7. 6.
2014 účastnily závodů
Boleslavské hopsání II.,
kde vyskákaly nádherné
2. místo v Agility (z 18
závodníků). Moc gratulujeme.
Za ZKO Chrastava
Zuzana Šmudlová

soutěžního ročníku soutěže
Kuželna v Chrastavě i v prvním pololetí 2014 žila svým zavedeným
životem. Koncem května skončila jarní část soutěže. Chrastavští
kuželkáři měli v soutěži dvě družstva A + B. Družstvo A hrálo Krajský
přebor první třídy a vedlo si tam opravdu velice dobře. Po pěkných
výkonech na podzim a v jarní části skončilo áčko na třetím místě.
Jednotliví hráči se stále drželi na předních místech tabulky výkonů
jednotlivců. Hráč Míla Fokt se nakonec průměrem 425,9 kuželek na
sto hodů umístil na vynikajícím pátém místě a ostatní spoluhráči
chrastavského áčka se srovnali do první čtrnáctky všech hráčů
KP1. Vezmeme-li v úvahu, že KP1 hrají i nedávní účastníci
kuželkářské ligy, je to skutečně pěkné umístění. V nastávajícím
ročníku budou jistě opět štikou v této soutěži. Pozadu nezůstalo ani
družstvo B a skončilo čtvrté, ale jen o tři body za družstvem
umístěném na druhém místě. Rovněž výkony béčkařů hrajících
KP2 byly velice hodnotné. V pořadí jednotlivců skončil hráč z
Chrastavy Jarda Chlumský výkonem 424,1 kuželek na prvním
místě a Jana Vokounová se umístila průměrem 419,4 na šestém
místě. U Jany to bylo jedno zaváhání ve Šluknově, jinak se držela
také svými excelentními výkony na úplné špičce. Prostě když to
padá, je to radost. Hráči z Chrastavy mají mezi soupeři skutečně
velký kredit. Do Chrastavské kuželny se soupeři rádi vracejí a to je
jistě i dobrá reklama pro město.
Mimosoutěžní činnost oddílu je také velice bohatá. 25. února
jsme uspořádali již tradiční ročník memoriálu našeho legendárního
předsedy N. Husáka za účasti kuželkářů ze ZiphonyZittau. Letos se
našim soupeřům nedařilo, nebo jsme byli tak dobří, ale nestačili na
naše výkony. Vzali to sportovně a v dobré pohodě jsme současně
všichni popřáli k 75tinám našemu dlouholetému členovi F.
Dostálovi. S těmito soupeři se setkáme letos ještě při utkání o
pohár starosty Žitavy dne 20. 8. 2014, kam jsme také pozváni.
Pokud jde o využití kuželny je situace dobrá. Veřejnost využívá
kuželnu dle potřeby a zájmu. Tradiční akcí byl den otevřených dveří
v době konání Chrastavských slavností. Dobře se zde cítili všichni
příchozí občané, ale i zástupci družebních měst, kteří si tento
sportovní zážitek velice oblíbili. Prostě člověk je tvor hravý a
soutěživý. Zatím jsme zájemce o pronájem kuželny vždy uspokojili.
Snažíme se maximálně držet standard tohoto sportu na dobré
úrovni. V oddíle vládne dobrá atmosféra, daří se nám udržet
svépomocí vybavení a technické zařízení. V okolí kuželny je také
vidět dobrá ruka hospodáře. Kuželkáři se svépomocí starají o dobrý
vzhled celého okolí.
Nesmíme zapomenout a poděkovat za velkou podporu vedení
Spartaku a města Chrastavy. Poděkovat zástupcům města je třeba
především za vyhlášení a přidělování grantu. Bez finanční podpory
se sportovní zařízení sloužící široké veřejnosti, nedá dlouho držet
na dobré úrovni.
Za oddíl kuželek Spartaku Chrastava – F. Vokoun

Náročný červen pro Orientační klub
v Chrastavě
Červen, poslední měsíc jarní sezóny, přinesl pro OK Chrastava
spoustu závodů a akcí.
1. ŽEBŘÍČEK ČECHY B (SAXBO) – nejprestižnější akce
Největší událostí z posledních několika let bylo uspořádání tohoto
dvoudenního žebříčku Čechy B. Připravovali jsme se na to celý rok.
Ono zajistit a postavit vlastníma rukama na zelené louce
shromaždiště pro závodníky, kde by nechyběla elektřina(zapojení
počítačů), cateringové občerstvení,vlastní „bufík“, chemické
záchody, voda na mytí, prodejní stánky, dětský koutek,
pořadatelské stany, parkoviště…,není žádná legrace. Tomu ještě
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předcházela úmorná práce se sháněním různých povolení, výjimek a souhlasů (CHKO Jizerské hory,
Lesy ČR, MÚ Mníšek, soukromí majitelé pozemků…). A to hlavní – postavit na dva dny tratě pro 65
kategorií a zabezpečit je bezchybně v lese – si vyžádalo nekonečné hodiny příprav. V pátek 6. června
2014 jsme vybudovali ve Fojtce u Mníšku zázemí a o víkendu 7. – 8. června jsme přivítali 1529
závodníků. Počasí nám tropicky přálo. Pro samotný závod jsme nechali zmapovat krásný, ale
nesmírně obtížný prostor z podhůří Jizerských hor, takže tratě v tomto terénu byly také velmi náročné.
Nová mapa nás přišla s tiskem asi na 160 tisíc. Chtěli bychom touto cestou poděkovat městu
Chrastava za finanční příspěvek, který jsme doplnili k uhrazení této mapy. Velký dík patří i rodičům
našich dětí za jejich třídenní pomoc (jste skvělí!). Děkujeme také paní Ing. E. Zítkové z Chrastavy,
která nám propůjčila louku na shromaždiště (viz. foto). Jsme rádi, že většina ohlasů jak z české, tak i
německé strany byla kladná a že jsme dokázali vše zvládnout.
2. Mistrovství ČR a Veteraniáda na krátké trati
O víkendu 21. – 22.června se v terénu s mnoha pískovcovými skalami, skalkami a balvany v okolí
Teplic nad Metují a Adršpachu konalo dané mistrovství. Po sobotním semifinále se do nedělního
finále A probojovali veteráni R.Kaška H55, K.Kašková D35, E.Kadavá D55, Z.Šaffková D60,
E.Kašková D65. Ač oddíl z malého města, vybojovali jsme dvě medaile – zlatou K.Kašková, stříbrnou
Z.Šaffková, k tomu přidala krásné 4. místo ve své kategorii E.Kašková. Ze zlaté medaile se radovala i
chrastavská S.Horáčková D65, závodící za libereckou Slávii.
3. ZÁVODY JEŠTĚDSKÉ OBLASTI
1.6. prostor Vratislavice nad Nisou, pořadatel liberecká Slavia
D10L – 2. V.Houdová, D12 – 2. V.Růžičková, D14 – 1. M.Pavlíková, D21L – 3. K.Kašková, D55 – 1.
Z.Šaffková, D60 – 1. A.Ševčíková, 2. P.Vokálová, D65 – 1. E.Kašková, H18 – 2. T.Hlubuček, H21K –
P.Kadavý, H55 – R.Kaška, H60 – 3. Barták J., HDR – 2. R.Kučera
7. – 8 .6. při béčkových OB proběhly také závody C,prostor Fojtka u Mníšku,pořadatel Chrastava
Sobota: D10L – 2. K.Matyášová, H10L – 1. F.Kučera, 3. F.Vaner (všichni tři na snímku), D14 B - 3.
M.Pavlíková, H14C – 1. M.Galbavý (na snímku), H16C – 2. O.Bek, 3. O.Hradecký, HDR – J.Klust
Neděle: D10L – 3. K.Matyášová, H10L – 2. F.Kučera, H16C – 1. O.Bek(na snímku), HDR – 2. J.Klust
14. 6. prostor Albrechtice u Frýdlantu,pořadatel Loko Liberec
D10L- 1. K.Matyášová, D21L – 3. K.Kašková, D55 – 1.Z.Šaffková,2. E.Kadavá, D60 – 2. P.Vokálová,
H10 – 1. S.Just, H12 – 3. M.Husák, H55 – 3. R.Kaška, H60 – 2. J.Vokál, H65 – 1. R.Smetana, HDR – 1.
J.Klust
4. CHRASTAVSKÉ SLAVNOSTI
Vzhledem k tomu, že jsme v termínu Chrastavských slavností pořádali žebříček B – Čechy, zapojili
jsme se do programu již ve středu 4. června 2014. V areálu ZŠ ve Školní ul. jsme připravili pro 101 dětí
3.–5. tříd místní školy orienťácké dopoledne. Akci mělo na starost 19 dětí z kroužku OB.
5. Přejeme všem našim členům,rodičům našich dětí a ostatním přívržencům OK CHA pohodové
prázdniny a dovolené. Nás mnohé kromě rekreace čeká „odpočinek“ mezi červenobílými lampiony
nejen v České republice, ale i v zahraničí.
Eva Kašková

SAXBO 2014
7. – 8. června 2014 Orientační klub
Chrastava uspořádal tradiční
mezinárodní závody SAXBO 2014,
které byly letos i závodem žebříčku
B ( významný celorepublikový
podnik). Závod proběhl v nesmírně
obtížném terénu plném kopců a
kamení v podhůří Jizerských hor u
Fojtky. Dovoluji si, jako upocený
přímý účastník závodů, celému
chrastavskému oddílu poděkovat
za vzorně připravený a zorganizovaný závod, který nejen podle
mě, kvalitou převyšoval jiné. Jen
opravdu těžké tratě i terény můžou
posunout český orientační běh dál
v celosvětovém měřítku. A chrastavští orientační běžci k tomu svojí
pečlivostí a důsledností určitě
přispěli.
Ivan Vydra, OK Reco sport
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Akce OK Chrastava v rámci Chrastavských slavností
Protože ve dnech 6. - 8. června 2014, kdy se konaly Chrastavské slavnosti, pořádal Orientační klub Chrastava žebříček Čechy B, nemohli
jsme tedy připravit jako každý rok náborový orientační závod městem. Nahradili jsme ho jinou akcí.
Proto jsme v rámci Chrastavských slavností připravili pro 101 dětí z 3. – 4. tříd ve středu 4. června „orienťácké dopoledne“ v areálu ZŠ ve
Školní ul. O školáky se staralo devatenáct dětí z našeho kroužku, které pomáhaly žákům nalézt správně co nejvíce kontrol. Každý
zúčastněný obdržel krásný diplom a náborovou brožurku o OB.
OK Chrastava

Turnaj ve stolním tenise mladších žáků
V pátek dne 6. 6. 2014 uspořádal oddíl stolního tenisu Spartaku
Chrastava v rámci Chrastavských slavností turnaj mladšího
žactva.
Do turnaje se přihlásilo celkem 35 hráček a hráčů z celého
Libereckého kraje. Prezentovalo se 13 dívek a 22 chlapců z oddílů
SKST Liberec, který měl největší zastoupení, což nebylo
překvapením. Vždyť se jedná o největší oddíl stolního tenisu v
České republice. Dále byly zastoupeny oddíly ze Sokola Turnov,
Slovanu Hrádek nad Nisou, Lokomotivy Česká Lípa a domácího
oddílu Spartaku Chrastava.
Pro všechny hráčky a hráče byl náš turnaj posledním měřením sil
v tomto soutěžním ročníku. Vzhledem k velké účasti jsme se
rozhodli turnaj rozdělit na dívčí a chlapeckou část.
Řízení turnaje měl na starosti Tomáš Martenek, trenér mládeže
našeho oddílu. Vše měl předem připravené a tak v organizaci
turnaje nebyly žádné problémy.
Bylo hezké sledovat zápasy hráček a hráčů ve skupinách a
později i v jednotlivých bojích o konečné umístění.
Podle ohlasů jednotlivých vedoucích a trenérů zúčastněných
oddílů se náš turnaj vydařil a všichni byli spokojeni. Zřejmě k tomu
přispělo i to, že každý účastník turnaje dostal malý dárek.
Tímto chceme poděkovat MÚ Chrastava za poskytnutí cen pro
vítěze našeho turnaje a paní Zdeňce Zahradníkové (Květinářství
a papírnictví Chrastava) za sponzorský dar, v podobě věcných
cen pro každého účastníka turnaje.
------------------------------------------------------------------------------------Konečné výsledky turnaje
Chlapci:
1. NEVERY Filip
SKST Liberec
2. HORÁK Patrik
SKST Liberec
3. REK Matěj
Lokomotiva Česká Lípa
Nejlepší hráč Spartaku Chrastava: 11. –12. SÍVEK Daniel

Dívky:
1. BRIGANTOVÁ Beáta Slovan Hrádek nad Nisou
2. RICHTEROVÁ Adéla SKST Liberec
3. CHOTĚNOVSKÁ Beáta SKST Liberec
Nejlepší hráčka Spartaku Chrastava: 6. KOUDELKOVÁ Karolína
Za oddíl stolního tenisu P.Zahradník
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Pěkné prázdniny nejen Sokolům!
V pondělí 16. 6. 2014 se navzdory „řádění neštovic“ sešlo na multifunkčním hřišti
37 sokolíčků z dětských složek T.J.Sokol Chrastava na závěrečné hodině letošního
školního roku. Děti si během dvou hodin vyzkoušely mnohé atletické dovednosti,
kterých se účastnily s velikou chutí a nadšením (skok do písku, hod granátem,
sprint, štafetový běh). Společně jsme si tak užili poslední cvičební hodinu, na jejímž
závěru byly děti patřičně odměněny. Velkou radost přinesly medaile se sokolským
znakem a perníková sluníčka, to vše vyrobené šikovnými maminkami. Ještě
jednou jim tak děkujeme, rovněž ostatním rodičům za podporu a spolupráci.
S dětmi jsme zažili mnoho příjemného a veselého v průběhu celého školního roku a
děti udělaly velký pokrok v programu sokolské všestrannosti. Přejeme krásné a
pohodové prázdniny plné sluníčka a v září se budeme opět těšit NASHLEDANOU.
Sokolu NAZDAR!!
Cvičitelky Míla, Zdeňka, Radka, Šárka a Katka.

Závěr školního roku ve vítkovské školičce
Uteklo to jako voda a všichni se těší na zasloužené prázdniny. Konec
školního roku přinesl našim dětem a žákům spoustu legrace, zážitků a
také přípravy na každoroční vystoupení pro rodiče a přátele školy i
prezentaci naší školy na Chrastavských slavnostech.
Věnovali jsme se poznávání přírody a její ochraně, účastnili jsme se
myslivecké soutěže Zlatá trofej, kde se naši žáci, ač věkem nejmladší
pod vedením pana Ing. Balcara výborně prezentovali. V rámci Dne
Země jsme společnými silami zvelebovali okolí školy a vysadili túje na
školní zahradě. Odměnou bylo i spaní ve škole s návštěvou farmy a
táborákem.
Připomněli jsme si význam knihy pro naše vzdělávání a rozšiřování
vědomostí v projektu Den s knihou a jsme velmi rádi, že se podařilo
umístit vítkovskou knihovnu do prostor školy. Jsme jejími pravidelnými
návštěvníky.
Účastnili jsme se během roku i několika výtvarných soutěží. Velkou
pochvalu za reprezentaci školy si zaslouží žák 4.třídy Matěj Ptáček za
umístění v soutěži Hasiči očima dětí.
Vystoupení pro rodiče a veřejnost jsme příznačně nazvali Každý příběh
dobře končí. Inspiroval nás muzikálový příběh V peřině, kdy si žáci
připravili na píseň Dobře končí každý příběh taneční vystoupení. Paní
učitelky s dětmi z mateřské školky připravily pásmo básniček, tanečku a
společně se žáky základní školy zahráli písničky na flétnu. Pěvecký
sbor Vítkováček zazpíval známé i méně známé písničky a dramatický
kroužek si připravil dvě krátké pohádky. Krátce předtím se umístili jeho
členové na velmi pěkném místě v soutěži Dlouhomostecké hrátky.
Závěr školního roku patřil výletu. Společně jsme vyrazili do Děčína, kde
jsme byli účastníky plavby po Labi, která se dětem moc líbila. Prošli
jsme okolí děčínského zámku a cestou zpět jsme zavzpomínali na
Panské skále na Pyšnou princeznu.
Přeji všem dětem, žákům i zaměstnancům úžasné prázdniny, spoustu
nádherných zážitků a relaxace.
Mgr. Romana Sobotková, ředitelka školy
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Poděkování ředitelky vítkovské školy
Vítkovská škola v téměř již uplynulém školním roce zaznamenala
velkých změn. Bylo potřeba zmodernizovat herní prvky na školní
zahradě, které by odpovídaly všem kritériím z hlediska hygieny a
bezpečnosti dětí, a na jaře byla zahájena částečná rekonstrukce
budovy. Tyto práce by se neobešly bez ochoty všech, kteří jim
věnovali svůj volný čas a to bez nároku na jakoukoli odměnu.
Chtěla bych jim poděkovat touto cestou, protože v dnešní
uspěchané době si našli čas a měli chuť vybudovat pro děti hezké a
moderní zázemí pro hru a odpočinek.
Děkuji proto
panu Karlu Chvojkovi, který odstranil staré zahradní herní prvky,
panu Pavlu Trojanovi za obětavost a zajištění nového herního
prvku (Hrad s tobogánem a houpačkou),
pánům Ing. Miroslavu Balcarovi a Ladislavu Polákovi za přípravné
práce pro instalaci herního prvku,
manželům Haziovým za besedu s hasiči a zajištění sponzorského

daru (venkovní trampolína)
panu Jiřímu Říhovi za instalaci drobných herních prvků (malý
kolotoč a houpačka)
panu Veaceslavu Turcanu za dřevěné obložení konstrukce herního
prvku.
Paní Radce Hradilové děkujeme za trpělivý výklad při prohlídkách
farmy ve Vítkově s jízdou na koni.
V souvislosti s částečnou rekonstrukcí budovy a jejího finančního
zajištění bych ráda poděkovala panu starostovi Ing. Michaelu
Canovovi, paní místostarostce Zitě Václavíkové a členům Rady
města Chrastavy za umožnění této rekonstrukce a panu Pavlu
Beranovi za stavební dozor při těchto pracích, které mohly šetrně,
bez ohrožení chodu zařízení probíhat už během školního roku.
Mgr. Romana Sobotková, ředitelka

KONEČNĚ PRÁ ZDNINY!!
Magické slovo „prázdniny“. Všichni se na ně těšíme, děti, učitelé i rodiče. Vždyť už dávno přišli chytří lidé na to, proč má školní rok 10 měsíců
a dva měsíce odpočinku.
Pedagogové i děti si odpočinou od sebe navzájem a všichni společně načerpají tolik potřebné nové síly.
Tento školní rok byl pro nás všechny rokem změn, byla otevřena nová budova MŠ Sluníčko. Všichni jsme si na sebe navzájem zvykali, v
nových prostorách jsme neustále něco hledali, ale po roce jsme se i v MŠ Motýlek i v MŠ Sluníčko již zabydleli.
Ani v době prázdnin budovy mateřské školy nespí. V budově MŠ Motýlek v Nádražní ulici se konečně dočkáme nových oken z rozpočtu
Města Chrastavy. Dále vymalujeme nově třídy, pořídíme postupně do tříd nové vertikální žaluzie, možná zbude i na nový nábytek do třídy
Včeliček.
V budově MŠ Sluníčko budou probíhat drobné reklamační práce na opravě omítek a maleb ve třídách, šatně, chodbách. Bude provedena
nutná oprava odpadů v umývárně Koťátek.
O prázdninách se snažíme vždy dohonit to, co v průběhu školního roku nejde provést. Přesto doufám, že na konci prázdnin bude vše hotové
a připravené a v novém školním roce odpočaté přivítáme s úsměvem děti s rodiči.
Celý kolektiv mateřské školy v Chrastavě přeje rodičům a dětem pěkné prázdniny, prožití co nejvíce společných chvil a hodně zážitků.
Bc. Helena Hochmanová
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Chrastavské slavnosti 2014 – pohodové odpoledne na zahradě Bételu
Pro letošní ročník Chrastavských slavností jsme na zahradě v Bételu připravili
alternativu rušnému náměstí a ulicím a pozvali jsme Chrastaváky k posezení do
klidu naší zahrady. Pro děti byla připravena malá i velká trampolína, mohly si
zaházet míčem na terč, pomalovat tabuli křídou, postavit hrad z velkých krabic.
Zlatým hřebem odpoledne bylo svezení na koních, miláčkem pro nejmenší se
stal minihors.
Díky krásnému počasí se zahrada skutečně zaplnila, mnozí si ještě na závěr
opekli buřtíky a poseděli s přáteli až do večerních hodin.
Milena Dvořáková

Klub Evergreen
Klub Evergreen pro seniory uspořádal další z minivýletů „Na kafíčko“. Výlety se
mezi seniory těší stále větší oblibě, mnozí z nich by se sami už těžko dostávali na
tato místa. Tentokrát se cílem staly Jizerské hory, rozhledna Královka a nově
zrekonstruovaná Prezidentská chata. Počasí nám přálo, výhledy nádherné,
spokojenost všech 32 seniorů byla téměř hmatatelná. V měsíci červenci opět
vyrážíme
k našim severním sousedům. Ve čtvrtek 10. července jedeme do
lázní Oybin, navštívíme místní hrad i klášter. Výlet tradičně
zakončíme v hrádecké cukrárně.
Na kloboukové zahradní slavnosti na zahradě Bételu se ve středu
18. června sešlo kolem čtyřicítky seniorů. Někteří vytáhli ze svých
almar skvostné kloboukové kousky. Jeden byl od známé
prvorepublikové pražské návrhářky, další až z Francie. Nechyběla
ani soutěž o nejhezčí klobouk, majitelé tří nejhezčích klobouků byli
odměněni. Na slavnosti vystoupil dětský pěvecký sbor Notičky a
dětský flétničkový sbor, dále si přítomní mohli zazpívat s Frantou
Boudou a jeho hosty. Do programu se vešlo i grilování a pétanque.
Spokojenost seniorů byla pro nás tou nejlepší odměnou.
Stanislav Vokál

Den otců
V sobotu 21. června se konala na zahradě v Bételu slavnost u
příležitosti Dne otců. I my jsme chtěli zdůraznit důležitost role otců.
Proto jsme připravili disciplíny, kde si mohli tátové s dětmi vyzkoušet
různé chlapské dovednosti – řezání pilou, zatloukání hřebíků, střelbu
z airsoftových zbraní, jízdu zručnosti, bednolezení,... Velkému zájmu se těšilo
stanoviště, kde si děti s pomocí tátů mohly vyrobit dřevěné autíčko z připravených dílů.
Lákadlem pro všechny přítomné byla prohlídka hasičského auta, sanitky a historického
vojenského vozidla z 2. světové války.
Z pódia zaznělo slovo na téma otcovství a pozdní odpoledne zpestřila kapela Swingtet
z Frýdlantu. Součástí programu bylo také slavnostní předání kuchyně firmou Oresi,
která ji sponzorsky darovala naší Klub kavárně. Toho daru si velmi vážíme a ještě jednou
díky firmě Oresi. A na úplný závěr proběhl zápas v ultimate frisbee (hra s létajícím
talířem), do kterého se zapojili dospělí i děti téměř všech věkových kategorií.
Díky vám všem, kteří jste přišli a mohli si užít pohodové odpoledne bez deště.
Poděkování patří i Zdravotní záchranné službě Libereckého kraje za sanitní vůz,
Chrastavským hasičům za prohlídku hasičské Tatrovky a panu Kupskému za ukázku
vojenského auta.
Ctibor Veselý

V ČERVENCI A SRPNU VÁS SRDEČNĚ ZVEME
Klub Evergreen pro seniory vás zve na výlet do lázní Oybin v žitavském pohoří. Program:
procházka městečkem, jízda vláčkem na hrad a klášter Oybin, návštěva cukrárny v
Hrádku nad Nisou. Čtvrtek 10. 7., odjezd ve 14:00 od budovy Sboru Jednoty bratrské,
cena 50 Kč + 7 €.
Milí rodiče a přátelé Rodinného centra Domeček, v době letních prázdnin vám nabízíme
možnost zúčastnit se s vašimi dětmi společných výletů, využít služeb Klubu kavárny
Bétel a nákupu v našem second handu. Letos o prázdninách vám nově nabízíme využití
naší prostorné zahrady na hraní s dětmi a k setkáním s přáteli.
V týdnu od 30. 6. do 4. 7. 2014 bude z důvodů čerpání dovolené celý dům uzavřen.
Tradiční kluby se v době letních prázdnin nekonají.
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PRÁZDNINOVÉ VÝLETY BÉTELU
Javorník – autem – út 8. 7. 2014
transbordér v Kolonce – autem, popř. na kole – út 15. 7. 2014
Včelí stezka v Oldřichově v Hájích – autem – út 22. 7. 2014
„miniorienťák“ na školní zahradě (škola u kostela) – út 29. 7. 2014
ZOO v Žitavě – vlastním autem – út 5. 8. 2014
zámek Lemberk – vlastním autem – út 19. 8. 2014
Sloup v Čechách – skalní divadlo a rozhlednu – autem – út 26. 8. 2014
Podrobnější informace k výletům najdete na www.jbchrastava.cz.

OTEVŘENÁ ZAHRADA
každý pátek 15:00–19:00
Možnost posezení na zahradě, trampolína, ohniště (za poplatek
možno zapůjčit opékací vidlice – 5 Kč/ks, gril včetně uhlí – 50Kč).
Příspěvek na údržbu zahrady – dospělí 20 Kč, děti zdarma.

KLUB KAVÁRNA BÉTEL
středa a pátek 15:00–19:00

SECOND HAND
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

10:00–16:00
10:00–17:00
10:00–17:00
10:00–16:00
10:00–17:00

tel. kontakty pro další informace:
Milena Dvořáková 605 268 348, Naďa Vokálová 725 544 243,
Slávka Kasalová 737 185 362

z pera čtenářů
rubrika proVás
č
Hasiči informují – soutěž hasičů okrsků Hrádek n.N. a Chrastava
Dne 21. 6. 2014 se konala v Oldřichově v Hájích soutěž požárních družstev
okrsků Hrádek nad Nisou a Chrastava. Soutěž se koná každoročně a střídavě
jí pořádá okrsek Hrádek nad Nisou a Chrastava. Letos pořádal soutěž okrsek
Chrastava a pořádajícím sborem byl Oldřichov v Hájích.
Mimo soutěžní družstva z již zmiňovaných okrsků byly pozvány i partnerské
sbory ze sousedního Polska. Přijeli hasiči z Gozdnice (OSP Gozdnica) a
hasiči z obce Zbylutów (OSP Zbylutów). Hasiči z obce Zbylutów přijeli na
základě pozvání hasičů z Chrastavy (dne 07.06.2014 se konala v obci
Zbylutów soutěž požárních družstev, na kterou byli hasiči z Chrastavy pozváni
a nemohli se jí zúčastnit z důvodu konání Chrastavských slavnosti).
Tato soutěž by pro hasiče z Chrastavy nebyla ničím výjimečným, kdyby se
soutěže neúčastnilo i družstvo žen z Chrastavy. Ženy vytvořily na podzim
2013 požární družstvo, přestože dobrá polovina z těchto žen předtím neměla
s hasiči mnoho společného, pilně trénovaly na tuto soutěž. A výsledek
tréninku? Na své první soutěži se ženy umístily na 2. místě v kategorii žen. Abych nezapomněl na muže. Ti se umístili na skoro každoročním
5.místě. Nezbývá než všem pogratulovat a čekat na další úspěchy.
Tímto článkem bych dále chtěl poděkovat všem členům, kteří pomáhali připravovat a následně se podíleli na občerstvení při
Chrastavských slavnostech, hlavně i novým členkám sboru za jejich zapojení do práce.
Za SH ČMS SDH Chrastava, Petr Tlach – starosta SDH
Foto zleva doprava: družstvo žen, družstvo mužů, ...Adél utíkej!, hasiči Chrastava s polskými kolegy
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Hasiči očima dětí
V měsíci lednu byla vyhlášena celostátní výtvarná soutěž „Hasiči očima dětí“.
Z mateřské školy v Chrastavě se zúčastnilo mnoho dětí, které svými
výtvarnými pracemi zobrazovaly svou představu o práci a životě hasičů. Při
práci si zábavnou formou děti vyprávěly o významu a důležitosti práce hasičů.
Po zhodnocení všech prací proběhlo v květnu v obřadní síni Městského úřadu
předání ocenění úspěšným dětem.
Diplomky a dárky předávala místostarostka Zita Václavíková za přítomnosti
zástupců hasičů. Oceněny byly Daniela Ambrožová, Natálie Velechovská,
Eliška Suleková a Marek Tichý.
Oceněné děti mají možnost postoupit do krajského kola a proto všem
výtvarníkům držíme palce.
Bc. Helena Hochmanová

Ocenění v obřadní síni v Chrastavě
„Mám nesmírnou radost z toho, že jste v okresním kole soutěže Požární
ochrana očima dětí obsadili přední místa. Moc dobře jste reprezentovali
město Chrastava. Proto jsme vás, rodiče i učitele pozvali k převzetí malých
dárků,“ přivítala oceněné místostarostka města Chrastava Zita Václavíková.
Soutěž je každoročně vyhlašována SH ČMS pro základní, mateřské a střední
školy. Soutěžící mají možnost vybrat si například z oblasti výtvarné, literární
nebo digitální technologie.
Gratulace a dárky patřily Elišce Sulekové, Daniele Ambrožové, Marku
Tichému a Natálce Velechovské z mateřské školy Pastelka a Sluníčko, v
kategorii základních škol zvítězil Matěj Ptáček, Kateřina Procházková a
Dalibor Heblák.
K příjemnému zážitku dětí přispěla nejen blahopřání, ale také zaznamenání
události TV Chrastava a rozhovor s její redaktorkou, společné fotografování a
v neposlední řadě účast učitelů a rodičů. „Moc rád kreslím a hasičů si moc
vážím, protože pomáhají lidem při mimořádných událostech,“ shrnul pocity
účastníků jeden z oceněných, Matěj Ptáček.
Po okresním vyhodnocení následovalo ocenění v rámci Libereckého kraje,
tam uspěla s třetím místem Natálka Velechovská.
Nutilová Věra

První start máme za sebou
Začaly se scházet začátkem ledna tohoto roku. „ Mnoho let chybělo Chrastavě
soutěžní družstvo hasiček. Řekly jsme si, proč ne tady a teď a sešly se na
prvním tréninku,“ vzpomíná vedoucí týmu Libuše Čálková. Přestože šlo o ženy,
které mají k požární ochraně velice blízko, musely překonat nejednu záludnost
přípravy.
První kroky nebyly jednoduché. Požární útok a požární sport jako takový není
o tom, přijít na start a běžet. Je třeba znát , jak rychle a
bezchybně utvořit sací vedení, útočné proudy a zdolat
terče. Záleží na preciznosti i šikovnosti, na každém
pohybu, který v případě chyby znamená vteřiny navíc.
Záleží na rychlém běhu. Rozhodčí jsou nesmlouvaví, za
každý chybný úkon se „platí“ trestnými body.
První soutěž absolvovaly v polovině června na soutěži
okrsku Hrádek nad Nisou a Chrastava v Oldřichově v
Hájích. Na start se postavilo patnáct družstev, z toho tři
týmy žen. Každý tým měl dva pokusy v požárním útoku.
Nejdramatičtější byl samozřejmě ten druhý pokus.
Chrastavské hasičky bojovaly doslova jako lvice, zúročily
pětiměsíční intenzivní přípravu a obsadily druhé místo za
družstvem Hrádku nad Nisou. Což je na první start
skvělý výkon a proto i radost byla ohromná. Gratulujeme!
Věra Nutilová, Hasičské noviny
Foto:
nahoře: Druhé místo na okrskové soutěži.
dole: Jeden z prvních tréninků před hasičskou zbrojnicí.
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Smíšené rybářské závody
V sobotu 24. května 2014 naše rybářská organizace uspořádala na
rybníku Luční smíšené rybářské závody pro děti a dospělé.
Prezentace účastníků začala v 7 hodin ráno a samotné závody byly
zahájeny o hodinu později. Každý soutěžící si vybral své místo u
vody a mohlo se začít!
Překvapil nás zájem dětí i dospělých, přestože mráčky na obloze
ukazovaly, že každou chvíli může přijít déšť! Počasí se ale
umoudřilo ke spokojenosti všech závodících.
Zúčastnilo se 17 dětí:
1. místo obsadil Vítek Seibert, taktéž 1. místo za největší rybu (45
cm). Druhý skončil Štěpán Galbavý a třetí Terezka Karmazínová. Za
krásný rybářský výkon děti dostaly poháry, diplomy a hodnotné
ceny.
Dospělých závodníků se sešlo 29:
1. místo: Vít Baier, druhý byl František Böhm a třetí skončil Josef
Čeněk.
Všichni soutěžící si mohli vybrat zajímavou cenu: rybářské pruty,
vezírky, podběráky, pouzdra na rybářské náčiní, nástrahy, vidličky,
krmení, CD, knihy s rybářskou tématikou, propagační materiály a
další.
Účastníci během závodu dostávali pití a sušenky, po vyhlášení
výsledků zahnali hlad opečeným buřtíkem.
Děkujeme všem, kteří podpořili tuto zdařilou akci včetně úřadu
města Chrastava i hastrmanovi, který byl atrakcí pro děti, ale i
ostatním, kteří svůj čas věnovali přípravě a zdařilému průběhu
závodů.
Nashledanou v roce 2015!!

Dětský den na Vísce
Tak jak je u nás na Vísce dobrým zvykem organizujeme tradiční
akce v netradičních termínech. A tak jsme i Dětský den posunuli až
téměř na samý konec školního roku a spolu s dětmi ho oslavili v
sobotu 21. června. Tento rok jsme pro naše nejmenší připravili výlet
po blízkém okolí spojený s plněním úkolů na celkem osmi
stanovištích. A protože jedním z našich hlavních cílů je zachování a
ochrana přírody, zahrnuli jsme mezi obvyklé disciplíny, jako je
skákání v pytli a chytání rybiček i disciplíny spojené právě s
přírodou. V našem případě se jednalo například o poznání života
mravenců, spojeného s možností vyzkoušet si nošení potravy do
mraveniště na vlastní kůži (záda) nebo o poznávání rostlin, hub a
zvířat, na která můžeme při procházkách lesem narazit, ale třeba i
test znalostí, co do kterého kontejneru na tříděný odpad patří a co
nepatří. A protože to dětem šlo moc dobře, byly právem odměněni
za svou snahu sladkostmi a malými dárky. Na závěr jsme pro
všechny přítomné připravili překvapení ve formě „člověče, nezlob
se“ s lidskými figurkami. Byla to opravdu veliká legrace a hru jsme si
moc užili. Nakonec bych zde rád poděkoval všem, kdo nám s
přípravou a konáním celé akce pomáhali, protože jich bylo opravdu
hodně a všichni to dělali s velkým nadšením.
Petr Mácha ml.,
Předseda Občanského sdružení Chrastavská Víska
Chrastavska-viska.webnode.cz

Terapeutická komunita v Nové Vsi oslavila sedmnáct let působení
Terapeutická komunita ADVAITA oslavila letos už 17 let působení. Tradičně se tak první sobotu po 4. červnu (kdy byla komunita v roce 1997
otevřena) v Nové Vsi sešli stávající i bývalí klienti Advaity na tzv. Výroční komunitě.
Výroční komunita je určena zejména bývalým klientům terapeutické komunity, aby se mohli na chvíli vrátit tam, kde toho tolik zažili a
zavzpomínali na chvíle veselé i ty těžší, které v léčbě prožili. Abstinující bývalí klienti jsou pak diplomem oceněni za 1 rok, 5 let a 10 let života
bez drog. „Je to pro ně i taková připomínka hodnot, na kterých tady pracovali a které se jim v životě hodí,“ říká odborný ředitel Advaity MUDr.
David Adameček. Ovšem bývalí klienti nejsou jediní, kteří si ze setkání něco odvezou. Pro ty, kteří zatím na zmíněné ocenění nedosáhli,
bývá výroční komunita ujištěním, že jdou správným směrem. „Stávající klienti v léčbě potkávají lidi, kteří už to mají za sebou a vidí, že to
venku jde. Je to někdy těžké, ale jde to, a to je může motivovat v další práci na sobě,“ dodává Adameček. A konečně pro terapeutický tým je
to jeden ze způsobů, jak potkat své bývalé klienty a těšit se s polu s nimi z výsledků jejich společné práce.
Letos si pro ocenění své abstinence přijelo 10 lidí, z nichž 3 abstinují nejméně rok po odchodu z léčby, 6 jich abstinuje nejméně 5 let a 1
bývalá klientka převzala diplom za 10 let abstinence. Abstinují jistě i jiní, ovšem o těch nemáme informace, popř. na výroční komunitu
nedorazili. Celkem letos přijelo asi 50 lidí. Mezi nimi i několik bývalých klientů, kteří léčbu z různých důvodů nedokončili, ale k užívání drog
už se nevrátili. „Je to velmi zajímavé, že i lidé, kteří neprošli úplně celým programem, si z pobytu tady odnesli tolik, že venku dokážou
fungovat. A je to dobrá zpráva,“ řekl při zahájení 17. Výroční komunity David Adameček.
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Za 17 let fungování komunity prošlo léčbou zde více než 350 osob. Průměrný věk klientů je 25 let, nejmladšímu klientovi bylo 18 let,
nejstaršímu 41 let. Poměr uživatelů opiátů (heroin, Subutex aj.) a stimulantů (pervitin aj.) je téměř vyrovnaný, v posledních letech klienti
častěji přicházejí se závislostí na stimulantech, resp. s kombinovanou závislostí (opiáty + stimulanty, popř. kombinace se zneužíváním
alkoholu nebo léků). 40% klientů léčbu úspěšně dokončilo, zbylí odešli předčasně z vlastního rozhodnutí (35%), byli vyloučeni z léčby pro
porušování pravidel (19%), byli přeloženi do jiného zařízení (psychiatrické léčebny či věznice), popř. v léčbě aktuálně setrvávají.
Úspěšnost klientů po léčbě však nelze odhadovat pouze z procenta úspěšně ukončených léčebných pobytů – řada klientů, kteří léčbu
opustili předčasně, v normálním životě také funguje, naopak někteří, kteří léčbu zvládli, pak mohli zrelabovat a vrátit se na nějakou dobu k
užívání návykových látek. Odhady hovoří o tom, že 50-60 % klientů, kteří projdou léčbou v terapeutické komunitě, v dalších letech abstinuje
(minimálně od své základní drogy) a v životě normálně funguje.
Doplňující informace:
Co je terapeutická komunita (TK)?
Léčebné (pobytové) zařízení pro uživatele drog, léčba trvá 7-15 měsíců, je komplexní a pomáhá klientům uzdravit se zejména
prostřednictvím osobního rozvoje a cestou změny životního stylu.
Základní informace o občanském sdružení ADVAITA
Posláním občanského sdružení ADVAITA je pomáhat jednotlivcům a rodinám ohroženým škodlivými návyky a vytvářet podmínky pro
prevenci, léčbu a sociální, zdravotní a pracovní rehabilitaci.
Naším cílem je, aby se klienti zapojili do společnosti přiměřeně ke svému věku a ke svým možnostem. Vycházíme z následujících hodnot:
zdraví, osobní růst, lidská důstojnost, sebeúcta, právo na sebeurčení, respekt k jedinečnosti, solidarita, úcta k životu.
Chcete se přijet podívat, jak to v Terapeutické komunitě Advaita chodí? Přijeďte k nám na návštěvu. Termín a program návštěvy si domluvte
s vedoucí zařízení Pavlínou Iblovou.
Kontakty:
MUDr. David Adameček, odborný ředitel Advaita, o. s.
Adresa: Rumunská 14/6, 460 01 Liberec
Telefon: 723 464 374, e-mail: adamecek@advaitaliberec.cz
Bc. Pavlína Iblová, vedoucí TK Nová Ves, Advaita, o. s.
Adresa: Nová Ves 55, 463 31
Telefon: 733 288 273, e-mail: iblova@advaitaliberec.cz
Webové stránky:
Více informací o občanském sdružení ADVAITA na www.advaitaliberec.cz
Další informace o aktuálním dění v jednotlivých programech na www.facebook.com/advaitaliberec
Fotky z aktuálního výročí (album dostupné i pro nepřihlášené na facebooku)
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152281223374457.1073741831.160313809456&type=1&l=baf52310f7

Český svaz chovatelů,
základníorganizace Chrastava
Tradičnívýstava králíků,
drůbeže, holubů
a okrasného ptactva
Chrastavští chovatelé vás srdečně zvou na 39. místní
výstavu drobného zvířectva, která se koná u příležitosti
chrastavské pouti ve dnech 9. – 10. srpna 2014 v
prostorách chovatelského areálu v Pobřežní ulici.
Výstava se koná pod záštitou starosty a místostarostky
Města Chrastavy, kteří budou v neděli v 15.30 hod.
předávat čestné ceny – poháry za nejlépe oceněná
zvířata.
Výstava je pro veřejnost otevřena
v sobotu 9. 8. 2014 od 8.00 do 18.00 hod.,
v neděli 10. 8. 2014 od 8. 00 do 16.00 hod.
Možnost nákupu chovných zvířat.
Občerstvení a bohatá tombola zajištěna.
Za výstavní výbor – jednatel F. Peterka
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Nisa – řeka, která nás spojuje i v roce 2014
„Já víla Nisa se již po patnácté vydávám na pouť od svého pramene, abych vás pozdravila a poznala, jak si na
mých březích vedete.“
Tak začínala zdravice, kterou přivezla víla Nisa první letní den v sobotu 21. června a která se po návštěvě
vydala dál po proudu tentokrát až do Německa. Každoročně celou výpravu na březích v Andělské Hoře také
přivítal starosta města a nebylo tomu jinak ani tentokrát. Po předání zdravice a upevnění stuhy města
Chrastava nechyběl slavnostní tanec s vílou za doprovodu cimbálové kapely Miroslava Kotlára.
Ve své zdravici nechce brát, nechce zaplavovat, nechce bořit, nechce být stokou plnou nečistot …. chce být
místem vhodným pro život rybám i ptákům, chce být krásná. Tak tedy pojďme jí my všichni pomoci, pojďme
pokračovat, kde naši předci začali, její péčí.
A s vodáckým pozdravem AHOJ se můžeme těšit zase za rok.
Ivana Loučková

Akce Dámského klubu – aromaterapie
Na konci května uspořádal Dámský klub další akci. V klubu Trojlístek se konala přednáška „Přírodní aromaterapie – Magic of Natura“ s
Janou Táborskou, která přítomné ženy seznámila s výrobky firmy Hanna Maria Therapy. Nejprve jsme si povídaly o čakrární energetické
aromaterapii, o aromaterapii pěti elementů, o přírodní BIO kosmetice, o vůních do domácností. Všechny olejíčky a esence jsme si očichaly.
Poté jsme si každá vytáhla tři karty. Byl nám vysvětlen význam těchto terapeutických karet a podle nich jsme si namíchaly ze tří druhů vonný
olejíček, který měl odpovídat našim osobnostem. Navíc zde byla možnost si tuto kosmetiku, oleje, svíčky, čaje, aromalampy, karty i
publikace zakoupit. Strávily jsme zajímavý podvečer.
Jitka Marxová

Proměna Yok
Už uplynulo 8 měsíců od chvíle, kdy jsme si Yok vyzvedávali na
soustředění studentů. Mám stále v paměti její tvář, když po cestě
domů v autě usnula. Říkala jsem si, ta je malinká, to snad ani není
možné, že je jí 16. Připadala mi strašně dětská. Když si pak hrála s
dětmi na pískovišti, tak jsem si říkala, že je opravdu velký rozdíl
mezi českými a thajskými studenty. Během svého pobytu v
Čechách ale Yok neuvěřitelně vyspěla, změnila se. Od ledna, kdy
podle pravidel AFS již může sama cestovat a jet například na víkend
ke kamarádce, hodně dospěla. Najednou získala volnost, kterou v
Thajsku nemá. Je ale vidět, že oproti našim studentům nemá Yok s
plánováním svého volného času moc zkušeností, protože veškeré
plány jsou jeden velký chaos a my vlastně pořádně nevíme co kdy a
jak. Když se blížily její narozeniny, dovolili jsme jí, aby si pozvala 4
kamarádky. Jelikož v naší vesnici bydlí také její kamarádka Bell, tak
nám její rodina nabídla, že některé studentky mohou spát i u nich. Z
původního počtu 4 se tedy počet zvednul na sedm. Ve čtvrtek den
před příjezdem gratulantů mi Yok večer pokorně říká: „Mami, ještě
přijede Eda a Muk.“ Takže se nakonec oslavy zúčastnilo celkem 9
thajských studentů z celkového počtu 11. Na pátek večer
nachystala Yok thajskou večeři skládající se z 5ti různých jídel. Než
jsme zasedli ke stolu, připadali jsme si s manželem jako v úlu. V
sobotu připravili všichni pro Yok narozeninové překvapení. Čekalo
na ní v koupelně a v jejím pokoji měla nachystaný dort a dárek.

Jakmile otevřela dveře do pokoje, tak holky vyběhly a začaly zpívat
Happy Birghtday. Večer nám pak všichni včetně našich dětí
předvedli thajský tanec a dlouho jsme si povídali. Jsem ráda, že
jsem měla možnost poznat skoro všechny studenty z Thajska.
Člověk se od každého dozví o jejich kultuře jiné informace, detaily.
Se svými kamarádkami také podnikla výlet do Paříže, kde se jí také
moc líbilo. Při zpáteční cestě metrem z letiště se všechny Thajky
shodly, že v Čechách je to ale stejnak nejlepší. Doma je prostě
doma. Stále se ale s dětským nadšením účastní našich zvyků.
Moc jí bavilo barvit vajíčka a sama si i upletla pomlázku a naučila se
klasické „Hody hody doprovody“. Když se pak vydala s dětmi na
koledu, tak mnohým přišlo divné, že i takhle velká holka jde s
pomlázkou, ale má to jednou za život, tak ať si to užije.
Na zbytek pobytu u nás máme Yok spoustu plánů, takže náš
kalendář je naplněn k prasknutí. Když jsme se rozhodli pro hoštění
studenta, tak mi ten rok přišel jako dlouhá doba. Teď si říkám, že to
tak vlastně není, protože ten první půlrok se s námi tak nějak sžívala
a teď, když už to opravdu funguje, tak už je program skoro u konce.
Získala tu spoustu kamarádů, je samostatná a tak se snaží čas tady
co nejvíce užít a vidět toho tady co nejvíc. Což je dobře, jsem ráda,
že nesedí doma, je samostatná a ví, co chce. Myslím, že ji její rodiče
doma skoro nepoznají. Místo slečny se jim vrátí skoro dospělá
ženská. Myslím, že pobyt tady u nás v Čechách jí pro její budoucí
život dal opravdu maximum.
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Preventivní činnost Městské policie
Výkon služby ve městě Chrastava
- kontroly okraj. částí města – Vítkov a býv. statek
tzv.pětistovka,Vysoká,Víska, Kolonka, Andělská Hora, Barandov
- dohled nad dodržováním nočního klidu a veřejného pořádku v
celém katastru města Chrastava i obce Stráž nad Nisou
- dohled nad dopravní situací v centru města a okolí města
- kontroly parkování na celém katastru města
- zjišťování a nahlašování zjištěných závad na komunikacích,
majetku města, soukromém majetku apod.
- monitoring nepovolených ( tzv. černých ) skládek v katastru města
- 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
Další činnost
- v ranních hodinách bezpečnostní dohled ul. Turpišova, Revoluční
a nám.1.máje, děti jdoucí do škol,
- namátkové opakované kontroly dětského hřiště na sídlišti
Střelecký Vrch, kontroly zaměřeny na veřejný pořádek, čistotu a
dodržování vyhlášky města Chrastava č.7/2011 o chování na
dětských hřištích – zákaz kouření, vnášení a požívání alkoholických
a jiných omamných látek, zákaz venčení psů
- opakované namátkové kontroly domu Azylového typu v ul. Soudní
ohledně dodržování veřejného pořádku a nočního klidu
- kontrola kvízomatů – Johny Bar
- černá skládka v lokalitě Vítkov – zjištění pachatele
- přivolání RZS Liberec, poskytnutí první pomoci, bezvládně ležící
muž na měst. tržnici.
- ul. Spojovací – zjištěna krádež železa, zadržení pachatele
- 23.– 24.5 2014 – volby- kontrola volebních místností
- kontroly stavu vodních toků
- restaurace U komína, rušení nočního klidu
- společná kontrola s rybářskou stráží
Spolupráce s OOPčr Chrastava
- opakované namátkové DBA se zaměřením na dodržování
zákazových značek a řidiče jezdící pod vlivem alkoholu
- kontroly zaměřené na dodržování veřejného pořádku a nočního
klidu
- opakované kontroly chatových oblastí z důvodu opakovaných
vloupání do chatek
- asistence při zadržení osoby do VTOS

Já mám posekáno. A co je víc?
Někdo říká nic.
Dlouho jsem se odhodlával k tomu, abych napsal tento krátký
článek do Chrastavských listů na téma sekání trávy. Nejprve se mi
zdálo, že to není až tak důležité, ale vidím, že by bylo velikou
chybou neupozornit na neohleduplné chování některých našich
sousedů, spoluobčanů či organizací. Dále mne k tomu vede
skutečnost, že nejsem sám, komu to, o čem budu psát, vadí. Ti,
kteří mají stejný názor, mne jistě podpoří.
Žijeme v době, kdy si všichni majitelé zahrad, parků a pozemků
vyžadujících pravidelnou údržbu, mohou koupit mnoho typů a
druhů sekaček, křovinořezů, motorových pil a dalších pomocníků
poháněných benzínovým motorem, jenž nám usnadňují práci. A je
třeba říci, že je to vidět. Zahrady, parky jsou upravené, posekané,
ploty ostříhané atd. Až potud je to dobré a fandím tomu.
Problém nastává ve chvíli, kdy si například sedáte v době
pracovního volna, tj. v sobotu odpoledne případně v neděli k
obědu, chcete si dát odpolední kávu nebo vám přijde odpoledne
návštěva, nebo máte malé děti, které potřebují spát a další
možnosti a váš soused nastartuje sekačku, pilu, nůžky na plot a
začne se usilovně věnovat údržbě svého pozemku. Vám nezbývá
nic jiného, než to trpělivě snášet nebo odejít někam, kde nebudete
muset poslouchat řev motoru. Ke všemu ještě, tyto práce nejsou
pouze na půl hodiny, ale většinou trvají několik hodin. Když se
pokusíte s takovým sousedem dohodnout, aby odložil údržbu
pozemku na všední den, tak to v lepším případě skončí pouze
hádkou a stejně nic nepořídíte. A když se vám podaří přece jenom
souseda přemluvit, tak bude sekat sice ve všední den, ale začne až
tak kolem 19. hodiny večer.
Zajímavá je také argumentace takových usilovných sekáčů
střihačů či řezačů. Nejčastější odpověď je: „No a kdy to mám asi tak
udělat, chodím do práce ty ….“, ale to asi víte a nemusím opakovat
většinou velmi duchaplné odpovědi údržbu konajících sousedů. V
každém případě vy máte pokažený den a místo odpočinku zažíváte
nepříjemné dohadování a možná i stres z monotónního, neutuchajícího, hodiny trvajícího řevu motoru. Podotýkám ještě, že to
nemusí být soused, se kterým máte společný plot. Je to stejné,
když někdo seká nebo řeže 100 metrů od vás.
My máme také zahradu, také sekáme trávu, ale nenapadlo by
mne jít sekat v sobotu, v neděli nebo večer ve všední den. Vím, že
bych obtěžoval, a tak se snažím sekat v době, kdy nikoho
neomezuji na jeho právech dobrého, klidného bydlení. Jistě,
posekat nebo ostříhat plot, pořezat dřevo je potřeba, tomu všemu
rozumím a chápu to. Méně již však chápu, proč mám být zatažen
do údržby sousedova pozemku v době pracovního klidu, když chci
nebo potřebuji odpočívat ? Proč mne napadne, že bych mohl okolí
obtěžovat rachotem stroje a souseda ne? Proč je soused tak
neomalený?
Jistě, existuje mnoho dalších otázek, ale v těchto případech by
měla přijít ke slovu nějaká regulace například ze strany města.
Nebylo by to žádné omezování občanských svobod, jak někteří
zásadně v neděli sekající zarputilci tvrdí, ale je to přesně naopak.
Jedinec sekající trávu v době pracovního volna omezuje hlukem
okolí. Rád bych, aby se můj článek stal podnětem jednání
městského zastupitelstva, samozřejmě pokud si jej zastupitelé
přečtou. Pomohlo by také, kdyby stejně smýšlející spoluobčané
doplnili můj článek. Velmi často slýchám od některých lidí, jak to je
pěkné v Německu, Švýcarsku atd., a jak jsou tam lidé na sebe
hodní a berou na sebe ohledy. Tak tady je konkrétní příležitost i pro
nás být takový.
Pavel Trčka, Chrastava

Poděkování za Paříž
Touto cestou bychom chtěli poděkovat dvěma subjektům. Tím prvním je Město Chrastava za pořádání již tradičního a skutečně pěkného
nekuřáckého plesu. Je to vždy velmi dobře organizačně zvládnutá akce, na které je vidět velká vyzrálost pořádajících. Ještě jednou
děkujeme, a to bez ohledu na následující řádky. Druhým subjektem, kterému bychom chtěli poděkovat je nově otevřená cestovní
agentura Vavera, sídlící na náměstí, která tento ples obohatila věnováním cestovních zájezdů pro losování vstupenek. Jednou a vlastně
první cenou byl zájezd pro jednu osobu do Paříže. Po vylosování našeho stolu jsme si mysleli, že to je jen takový vtip a pojedeme tak
maximálně prstem po mapě. Znáte jak to bývá s tombolou – naložené okurky , tlačenka apod. Nakonec to vtip nebyl a zájezd se
začátkem června stal realitou. Pětidenní zájezd byl kouzelný. K vylosovanému zájezdu jsme si dokoupili ještě jeden a užili jsme si tu
atmosféru tohoto kouzelného města ve dvou. Nikdy bychom si nemysleli, že zájezd do Paříže je něco, co bychom nutně museli, ale teď
víme, že to stojí za to. Zájezd byl dobře zorganizovaný, průvodce naprosto profesionální, počasí vyšlo, co jiného si přát. Ještě jednou
organizátorům plesu a cestovní agentuře Vavera včele s paní Vaverovou přejeme ať se jim v budoucnosti vše daří.
Vokounovi, Chrastava
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Došlo po uzávěrce Chrastavských listů
Ze zasedání Zastupitelstva města dne 23. června 2014
Na tomto svém zasedání zastupitelstvo města mimo jiné projednalo
a usneslo se takto:
- schválilo
členy komise pro otevírání obálek při prodeji části podílu města
Chrastava v MBD Chrastava: Mgr. Bc. Aleš Trpišovský, Mgr.
Ingeborg Henzlová, MUDr. Petr Hartl
- schválilo
převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu
Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 1 v domě
čp. 248, Loudátova ul., k.ú. Chrastava I, za minimální cenu
591.610,- Kč v souladu „Podmínkami pro prodej částí podílu města
Chrastavy v Městském bytovém družstvu Chrastava“ včetně
souvisejících práv a povinností k volným bytům bez nájemního
vztahu t a k t o:
nejvyšší nabídce manželů Evy a Jaroslava Fajtových za cenu
665.000,- Kč vč. návrhu smlouvy o převodu části členského podílu
vč. práv a povinností v MBDCH Chrastava čj. K/01/2014
- schválilo
1. darování (nabytí) pozemku par.č. 1543 o výměře 11 m2 – ostatní
plocha v k.ú. Chrastava I, z vlastnictví Pavla Fialy do vlastnictví
města, vč. návrhu darovací smlouvy čj. DR/05/2014
2. darování (nabytí) pozemku par.č. 542/3 o výměře 5 m2 – ostatní
plocha v k.ú. Chrastava I , z vlastnictví Sboru jednoty bratrské v
Chrastavě do vlastnictví města, vč. návrhu darovací smlouvy čj.
DR/06/2014
- schválilo
v návaznosti na své usnesení 2011/07/V/3 ze dne 5. 9. 2011 návrh
kupní smlouvy čj. K/02/214 pro koupi pozemku par.č. st. 60 s
objektem k bydlení čp. 330 v k.ú. Chrastava I, od Zdeňka Faltina, za
cenu 1 513 540,- Kč a náklady spojené s koupí
- schválilo
1. na základě žádosti souhlas čj. RU/13/2014, se zápisem stavby
do katastru nemovitostí dle geometrického plánu č. 864-63/2013 na
st.p.č. 1029 v k.ú. Chrastava I a dle geometrického plánu č. 22963/2013 na st. p.č. 244, 245, 246, 247, 248 a 249 v k.ú. Chrastava II
a uznala vlastnické právo k těmto stavbám pro Českou republiku –
Ministerstvo obrany a pověřila starostu jeho podpisem
2. bezúplatný převod (nabytí) staveb dle geometrického plánu č.
864-63/2013 na st.p.č. 1029 v k.ú. Chrastava I a dle geometrického
plánu č. 229-63/2013 na st. p.č. 244, 245, 246, 247, 248 a 249 v k.ú.
Chrastava II, z vlastnictví České republiky – Ministerstvo obrany do
vlastnictví města
- schválilo
1. bezúplatný převod (nabytí) pozemků par.č. 800/1 o výměře 6709
m2 - trvalý travní porost, par.č. 631/3 o výměře 1492 m2 - trvalý
travní porost, par.č. 741 o výměře 3462 m2 - trvalý travní porost
par.č. 813/1 o výměře 1430 m2 - trvalý travní porost, vše k.ú.
Chrastava I, pro plochy sídelní zeleně za účelem zřízení veřejně
přístupné pobytové zeleně, z vlastnictví ČR – Státní pozemkový
úřad do vlastnictví města
2. bezúplatný převod (nabytí) pozemků par.č. 1462/2 o výměře 643
m2 - ostatní plocha, par.č. 1462/3 o výměře 101 m2 - ostatní plocha,
par.č. 1462/5 o výměře 33 m2 - ostatní plocha, par. č. 1462/6 o
výměre 15 m2 - ostatní plocha a par.č. 1462/8 o výměře 5 m2 ostatní plocha, vše v k.ú. Chrastava I, z vlastnictví Libereckého
kraje do vlastnictví města
- schválilo
1. návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č.j.
OLP/1027/2014, čj. VB/18/2014, ve prospěch města, jímž dojde k
zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby „VO
Ještědská ulice v k.ú. Dolní Chrastava“
2. návrh smlouvy o podmínkách zřízení a budoucí smlouvě o právu
věcného břemene – služebnosti č.j. VB/19/2014, ve prospěch
města, jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a
provozování stavby „VO Ještědská ulice, Dolní Chrastava“
- schválilo

mimořádné snížení minimální ceny na 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 „Podmínky pro prodej částí podílu města Chrastavy v
Městském bytovém družstvu Chrastava“ včetně souvisejících práv
a povinností k volným bytům bez nájemního vztahu
- schválilo
1. záměr prodat část pozemků par.č. 783/3 o výměře cca 150 m2 –
ostatní plocha a část par.č. 783/1 o výměře cca 5 m2 – ostatní
plocha, vše k.ú. Dolní Chrastava, za účelem zřízení zahrady
2. záměr prodat pozemek par.č. 86/2 o výměře 149 m2 – zahrada v
k.ú. Horní Chrastava, za účelem zřízení zahrady
3. záměr prodat pozemek par.č. 67/4 o výměře 853 m2 – trvalý
travní porost v k.ú. Horní Chrastava, za účelem zřízení zahrady
4. záměr prodat pozemek par.č. 191/3 o výměře 1956 m2 – ostatní
plocha v k.ú. Horní Vítkov, za účelem zřízení zahrady
- zamítlo
prodej pozemků par.č. 193/2 o výměře 29 m2 – ostatní plocha a
par.č. 198/1 o výměře 467 m2 – ostatní plocha, vše k. ú. Dolní
Chrastava z důvodu problematických vlastnických vztahů a s tím
spojené nutnosti uzavření smluv o zřízení věcného břemene
- schválilo
návrh 2. změny rozpočtu a investičního plánu na r. 2014
- schválilo
na základě žádosti a v souladu se schválenou 2. změnou rozpočtu
na rok 2014 poskytnutí neinvestiční účelové dotace Sportovnímu
střeleckému klubu Chrastava, Hřbitovní 239, 463 31 Chrastava, IČ
46748563, na opravu poškozené střechy nad střelištěm na střelnici
v Chrastavě ve výši 40.000,-- Kč
- schválilo
1. v souladu se zákonem č. 239/2012 Sb., kterým se mění zákon
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony řádnou účetní závěrku za rok 2013
2. v souladu s § 17, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
celoroční hospodaření a závěrečný účet města za rok 2013 bez
výhrad
- vzalo na vědomí
v souladu s § 39 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, závěrečný účet
Mikroregionu Hrádecko–Chrastavsko za rok 2013, který bude
projednán členskou schůzí Mikroregionu Hrádecko–Chrastavsko
dne 24. 6. 2014
- schválilo
na základě stanoviska Ministerstva vnitra ČR „Zásady odměňování
členů zastupitelstva města, rady města, předsedů a členů výborů,
komisí a zvláštních orgánů“, v souvislosti se zřízením „komise RM
pro civilní obřady Města Chrastavy“, úplné znění platné a účinné od
1. 7. 2014
- schválilo
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 1. pololetí r.2014, včetně návrhu
místostarostky města na finanční plnění předsedkyni osadního
výboru Andělská Hora
- zvolilo
na základě návrhu předsedy kontrolního výboru Zastupitelstva
města Chrastava Mgr. Oldřicha Němce do funkce člena kontrolního
výboru pana Martina Suchomela
- schválilo
1) rozšíření možnosti využití „Fond voda“, tj. poskytnutí účelově
vázané dotace z tohoto fondu, na řešení problémů s likvidací
splaškových vod u stávajících objektů určených k trvalému bydlení
na celém území města Chrastava s účinností od 1. 7. 2014
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2) změnu „Pravidel tvorby a čerpání účelového fondu pomoci řešení
problémů se zásobováním pitnou vodou ve Vítkově a likvidací
splaškových vod v Andělské Hoře“ na „Pravidla tvorby a čerpání
účelového fondu pomoci řešení problémů se zásobováním pitnou
vodou ve Vítkově a likvidací splaškových vod na území města
Chrastava“ a pověřila starostu města jejich podpisem
- deleguje
paní Hanu Urbanovou, nar. 30. 8. 1967 do orgánu Městského
bytového družstva Chrastava, Ing. Miroslava Chválu, nar. 1. 3.
1958 do orgánu společnosti Technické a stavební služby a. s. a paní
Lenku Bulířovou, nar. 3. 3. 1964 do orgánu společnosti Technické a
stavební služby a. s.
- vzalo na vědomí
informaci starosty města o naplnění usnesení č.j. 2014/02/XVI/2 ze
dne 14.04.2014 ve věci kostela ve Vítkově se zástupci města
Bogatynia

- zamítlo
vstup města Chrastava do sdružení pro rozvoj Libereckého kraje
- schválilo
na základě žádosti MAS Podještědí, z.s. zařazení svého území do
území působnosti SCLLD MAS Podještědí, z.s.
- schválilo
aktualizaci Přílohy č. 1 ke zřizovací listině - vymezení majetku ve
vlastnictví města Chrastava, který se předává k hospodaření
příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola,
Chrastava, Vítkov 69, 463 31 Chrastava, IČ 72741724
- pověřilo
vedoucího ORM zadáním zpracování studie budoucího využití
místa par.č. 50 po čp. 136 (prostor po demolici SEPPu) v návaznosti
na prováděné stavby v této oblasti

Autobusová doprava o prázdninách jen do Dolního Vítkova
Dle obdrženého sdělení bude z důvodu rekonstrukce komunikace ve Vítkově po
celou dobu letních školních prázdnin (tzn. od 30. 6. 2014 do 31. 8. 2014) zkrácena
autobusová doprava jen do Dolního Vítkova (po zastávku Dolní Vítkov – rozcestí,
tj. u myslivny). Do zastávky Dolní Vítkov, bažantice a celého Horního Vítkova
autobusy zajíždět nebudou (vhodná objízdná trasa pro autobus nebude k
dispozici). Trasa ze zastávky Chrastava autobusové nádraží (příp. již ze zastávky
Chrastava železniční stanice) do zastávky Dolní Vítkov rozc. bude obsluhovaná
minibusem (dopravce Ivan Pacák). Dle obdrženého sdělení doprava minibusem
bude bezplatná.
Velmi se omlouváme všem cestujícím, především pak obyvatelům Horního
Vítkova, za způsobené komplikace.
Chrastava dne 23. 6. 2014

Michael Canov, starosta

Prodej volných bytů za sníženou 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.
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Starostové pro Liberecký kraj - komunální volby 2014
Vážení čtenáři Chrastavských listů,
v minulém čísle 6/2014 jsme představili náš volební program, který se zaměřuje na oblasti obnovy a údržby komunikací, školství, kultury,
sportu a spolkové činnosti, bezpečnosti (policie a hasiči), veřejné dopravy, životního prostředí, péče o městské objekty a podpory bydlení,
rozvoj spolupráce uvnitř i vně města, otevřenost města a informovanost občanů a deklarativní stanoviska. Kompletně lze tento program
sestavený do 26 bodů nalézt též na našich webových stránkách http://canovm.sweb.cz/. V Chrastavských listech ho chceme uvést ještě v
zářijovém vydání. V tomto čísle Chrastavských listů si dovolujeme představit všechny naše kandidáty obrazem. Podrobnější informace ke
každému z našich kandidátů jsou uvedeny též na stránkách http://canovm.sweb.cz/. Vězte, že jsme se snažili naší kandidátku sestavit
vyváženě z lidí různých profesí a různých zájmů, které ale spojuje jeden zájem společný a to o naše město a jeho další rozvoj.
Přejeme hezké prožití léta a po jeho uplynutí nezapomeňte prosím, že se 10. a 11. října konají komunální volby, které rozhodnou o dalším
směřování a rozvoji našeho krásného města, našeho společného domova.
Zároveň si dovolujeme informovat i o tom, že Starostové pro Liberecký kraj nominovali do senátních voleb v českolipském okrsku, kam
spadá i Chrastava, dlouholetého starostu obce Okrouhlá pana Jiřího Voseckého. Věříme i v jeho podporu, neboť pan Jiří Vosecký je mj.
velmi schopný organizátor. Byl to on, kdo inicioval po povodních spolupráci s německými partnery, která vedla ke dvěma novým hasičským
autům pro chrastavské hasiče v rámci příslušných dotačních programů.
V Chrastavě dne 16. června 2014

Kandidáti politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva Města Chrastavy
Česká strana sociálně demokratická
Vážení spoluobčané,
Vás budoucí voliče si dovolujeme oslovit a představit Vám naši kandidátku do podzimních
komunálních voleb.
Nechci a nebudu Vás unavovat sáhodlouhým slohovým cvičením, a proto jen pár faktických
poznámek.
Naši kandidáti zvoleni do zastupitelstva budou vždy hájit zájmy Vás spoluobčanů a budou se řídit
heslem:
„Vámi zvolený zastupitel, zodpovědný zastupitel“.
Logicky tedy budou Vámi zvolení zastupitelé podporovat věci prospěšné pro Chrastavu a řešit
věci neprospěšné a nepotřebné.
Z Vašich příspěvků na základě našeho Workshopu, za které děkujeme a nebylo jich málo, lze
usuzovat, že Chrastaváky tíží mnoho problémů a chtějí je řešit. Mnohokrát tedy děkujeme a
vážíme si poměrně široké podpory.
V minulém volebním období se nám bohužel moc věcí prosadit nepovedlo, ale to pouze z důvodu
rozložení sil v zastupitelstvu města Chrastavy. To je to, co volič má a může nejvíce ovlivnit.
Stejně, jako ostatní strany, jsme silně podporovali kroky směřující pro návrat Chrastavy do
normálního života po povodních 2010.
Naše hlavní programová témata již znáte. V následných měsících vydáme prohlášení kandidátů
a volební program.
Děkujeme za Vaši přízeň a podporu.
Mgr. Karel Řehák a realizační tým kandidátů za ČSSD

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva Města Chrastavy,
konané 10. – 11. 10. 2014
Česká strana sociálně demokratická – politická strana
Kandidáti:
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KOMUNÁ LNÍ VOLBY 2014
Vážení čtenáři,
dovolte nám, abychom se pokusili alespoň v krátkosti zhodnotit
naplnění našeho programu v letech 2010 – 2014. Toto období
bylo pro nás všechny především ve znamení rozsáhlé obnovy
města po srpnové povodni v roce 2010. Tím byly dány veškeré
priority počínání našich zástupců v radě i zastupitelstvu města (a
pochopitelně i volených zástupců z ostatních stran) a všech
pracovníků města. Přesto alespoň v krátkosti, co se podařilo, a
co ne.
CHRASTAVA krásnější… nadále probíhá údržba zeleně a
úklid, byl vytvořen zcela nový park u DPS 1, a to jak pro seniory,
tak i pro děti s hracími prvky. Další hřiště prošla údržbami a
doplněním mobiliáře. Byl rozšířen sběr separovaného
odpadu…
CHRASTAVA bezpečnější… podařilo se omezit počet
problémových lokalit v našem městě (Kovák, Koruna), povedlo
se vykoupit objekt SEPPu, který je v současné době v demolici
(zabránění případnému vzniku „ubytovny“). Zčásti se podařila
obnova a rozšíření veřejného osvětlení v dalších částech
města. Prosadili jsme používání fotopastí městskou policií v
problémových oblastech, v dohledné době budou realizovány
zpomalovací měřiče rychlosti na dlouhých úsecích v ulicích Vítkovská a
Nádražní. Jsme upozorňováni spoluobčany i sami vidíme rezervy v práci městské policie.
CHRASTAVA aktivnější… proběhla realizace nového multifunkčního venkovního hřiště v areálu TJ Spartak. V současnosti probíhá
zpracování projektu komplexní přestavby sportovní haly, vč. opatření vedoucích k snížení provozních nákladů.
Nepovedlo se připravit studii rozvoje a využití areálu městského koupaliště. Zde by měla proběhnout „pouze“ výstavba beach volejbalového
hřiště.
CHRASTAVA odpovědnější… Pomoc k vzniku nových pracovních míst se nepodařila. Jeden z největších zaměstnavatelů Grupo Antolin
odešel po povodni do liberecké průmyslové zóny. Péče o majetek – pravidelně probíhá údržba a doplňování venkovního mobiliáře města –
lavičky, plakátovací plochy, koše… Probíhají investice do zateplování a výměny oken městských budov. V bytech se sníženým nájemným
dochází většinou k nápravě, aby tato skutečnost pominula. Jako nešťastné vidíme řešení v případě budovy čp. 125 – stará škola pod
kostelem (prodej bytů do osobního vlastnictví bez reálné šance na komplexní obnovu domu).
Město se poslední volební období nezadlužilo, úspěšně splácí staré úvěry. Pouze několik větších zakázek pořídilo na bezúročné splátky.
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ODS měla v období 2010 – 2014 v zastupitelstvu města tři zástupce (MUDr. Petr Hartl, Ing. Karel Žemlička, Ivan Vydra), v radě města dva
(Ing. Karel Žemlička, Ivan Vydra), další lidé pracovali v různých komisích města.
Po celé volební období jsme se poctivě snažili hledat řešení v projektech popovodňové obnovy, pravidelně jsme kontrolovali provádění
prací, případně upozorňovali na nedostatky a nedodělky, které se reklamovaly. Byli jsme téměř ve všech komisích a účastnili jsme se
výběrových řízení jak na personální obsazení některých funkcí, tak jsme trávili velké množství času při výběrových řízeních na
popovodňové, ale i jiné investiční zakázky. Byli jsme přítomni a spoluhledali nejlepší řešení s projektanty a s pracovníky města pro různé
připravované projekty. Naše účast na zasedáních byla téměř 100%.
Ostatně o tom, jak jsme pracovali (pochopitelně ne jenom my, ale i kolegové z ostatních stran a hnutí a zaměstnanci města) si můžete udělat
obrázek sami při procházce Chrastavou a porovnat jej s tím, který se vám zjevil 9. či 10. srpnový den v roce 2010…
MUDr. Petr Hartl, Ivan Vydra, Ing. Karel Žemlička
zastupitelé za ODS

, politická strana

KANDIDÁ TNÍ LISTINA PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE CHRASTAVA,
konané v roce 2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Ivan Vydra
Ing. Karel Žemlička
Ing. Barbara Vítková
MUDr. Petr Hartl
Petr Zahradník
Ing. Lambert Medřický
Petr Mácha
Zuzana Hodaňová
Tomáš Kalva
Mgr. Petr Medřický
Josef Hazi
Jiří Kollmann
Jaroslav Doležal
Roman Dymeš
Ing. Martin Sehnoutka
Štěpánka Nýdrlová
Stanislav Wolf
Josef Zitko
Stanislav Peřina

48
52
42
42
52
53
40
52
25
49
37
57
54
43
32
40
43
69
76

podnikatel
projektový vedoucí
projektový manažer
lékař
vedoucí provozu
živnostník
konzultant
střihačka scénických kostýmů
skladník
zaměstnanec vodárenské společnosti
soukromý podnikatel
nástrojař
statní zaměstnanec
vedoucí provozu
projektant
technickoadministrativní pracovník
vedoucí výroby
důchodce
důchodce

bez politické příslušnosti
ODS
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
ODS
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
ODS
bez politické příslušnosti
ODS
ODS
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
ODS
ODS
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inzerce soukromé i komercní inzeráty
Státní statek Bílý Kostel s.p. v likvidaci se sídlem v Hrádku nad Nisou, Žitavská 100, PSČ 463 34,
NABÍZÍ K PRODEJI NEZEMĚDĚLSKÉ POZEMKY:
v katastrálním území: Horní Chrastava p.p.č. 570/1, 1017/1
v katastrálním území: Horní Vítkov p.p.č. 224/2, 243/3, 246/2

O výše uvedené pozemky můžete požádat poštou, emailem na adresu : jakubcova@statnistatek.cz,
nebo tel. 604 234034.
Pozemky zájemcům se prodávají formou dražby. Dražební vyhlášku každý zájemce obdrží 30 dní předem. Ceny
pozemků budou stanoveny na základě znaleckých posudků.
Marie Jakubcová,likvidátorka
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reklamní štíty / infosystémy / bannery
vizualizace / letáky / brožury / vizitky
potisk reklamních předmětů / knihy
velkoplošný digitální tisk / polep aut
Vítkovská 468 - CHRASTAVA
tel.: 603 260 778 www.recodesign.cz

vše od vizitky po bilboard...

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

25 let

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

tel.: 777 337 994
elektronova@volny.cz

DODÁ VKY HW i SW
internet / telefon / počítače
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Fotogalerie - takové byly Chrastavské slavnosti 2014
spokojení návštěvníci...

ské slavnosti
hra6.sta–v8. 6. 2014
201
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TĚLA

Ramstein revival

tradiční svátky setkávání, zábavy, kultury a sportu

pohádky...
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