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Zemøel pan Josef Janèík
S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 12. prosince 2014 zemřel pan Josef Jančík, starosta Chrastavy
v letech 1986 – 1990.
Čest jeho památce.
Za město Chrastava starosta Ing. Michael Canov

Mapa Eichstättu v èetinì
Není zdaleka obvyklé, aby v Německu vycházely mapy měst v
jazyce českém. Naše partnerské město Eichstätt se stalo
výjimkou, když v letošním roce mapu v češtině vydalo. Stalo se
tak především zásluhou tamního obyvatele, rodáka z Hostinného, pana Petra Gottsteina,
který zajistil náklady sbírkou, a naší paní Karin Cinibulkové, která již léta jezdí do
partnerského města Eichstättu jako tlumočnice. Mapa je zdarma k dostání v infocentru, a
to jak přímo v Eichstättu tak i v Chrastavě. Navíc je k dispozici v „pdf“ verzi i na stránkách
Chrastavy (sekce partnerská města).
V Chrastavě dne 28. 11. 2014
Ing. Michael Canov, starosta
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Překlad z Eichstättského kurýru ze dne 10. 11. 2014 – redaktorka Eva Chloupek
Průvodce městem v češtině – soukromá iniciativa Petra Gottsteina – Náklad: 5000 ks
Eichstätt (EK) Eichstätt srdečně přivítá každou sezónu turisty ze zahraničí. Z tohoto důvodu existuje stručný průvodce v různých jazycích:
angličtině, španělštině, italštině. Čeština na této listině dosud nebyla. Toto nyní změnil Petr Gottstein, původně radní města Eichstättu a
prodejce hudebnin, nyní v důchodu. Na základě jeho soukromé iniciativy může město nyní také svým českým hostům nabídnout stručného
průvodce městem.
Petr Gottstein se narodil 12. července 1944 v tehdejším Československu a je jedním z příznivců partnerství mezi Eichstättem a Chrastavou
v Česku. Proto ke svým 70. narozeninám vyslovil heslo: „Žádné dárky, ale příspěvek pro dobrý účel“. Celkem se shromáždilo € 2.708. Jednu
polovinu vložil Gottstein do financování nového turistického průvodce s nákladem 5.000
kusů, který byl mimo to finančně podpořen Spořitelnou a Lions Clubem Eichstätt. „To
nestojí město ani haléř.“ Pro překlad získal Gottstein – společně v úzké spolupráci s
vedoucím turistického informačního centra Larsem Benderem, Karin Cinibulkovou, kterou
zná z dlouholetého působení partnerství města Eichstätt.
Veèer se starostou:

Z obsahu dnešního vydání
Plánované akce v roce 2015

Ze zasedání Zastupitelstva mìsta

Ohlédnutí za prosincovými
kulturními akcemi

Pozvání do S-klubu a kina

Chrastavské lápoty jiā 10. ledna

Chrastavské infocentrum
je zlaté

Mikulá na Vísce

Ale na rozdíl od ostatních průvodců je v české verzi doplněna busta Josefa rytíře von
Führicha, českého malíře, který se narodil roku 1800 v Chrastavě, dříve Kratzau, která je
umístěna v rezidenčním parku.
(Na snímku: Peter Gottstein a Lars Bender (zprava) s novým stručným městským
průvodcem v češtině.)
Překlad: Karin Cinibulková

Vážení spoluobčané,
Přejeme Vám, aby byl rok 2015 pro Vás
úspěšný, prožitý v pohodě a s co nejmenšími
starostmi.
Michael Canov & Zita Václavíková
starosta
místostarostka
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okénko starosty mesta Chrastavy
Váāení spoluobèané, dovoluji si Vás pozvat na sto dvacátý tøetí

VEÈER SE STAROSTOU
na téma

Plánované akce v roce 2015 i dále.
Odbornými garanty veèera jsou pracovníci ORM MìÚ
vedoucí Mgr. Jakub Dvoøák a referentka Ing. Lenka Míková.
Setkání se koná v pondìlí 19. ledna 2015 od 17:00 hodin
v malé zasedací místnosti budovy radnice.
Tìím se na Vai úèast.

r

Ing. Michael Canov, starosta

informace z radnice z radnice

Letoní èást oprav
v Loudátovì ulici je u konce.
Nové odvodnìní v ulici Jetìdská
Na podzim letošního roku proběhla první část opravy Loudátovy
ulice (ulice mezi Revoluční a Turpišovou ulicí). V rámci stavebních
prací proběhla výměna zábradlí, bylo zvýšeno koryto Jílového
potoka o jednu řadu žulových kvádrů a byla položena nová linka z
žulových kostek ze strany bytového domu. Jako poslední krok přišel
na řadu nový asfaltový povrch.
V letošním roce je tedy skončeno, v příštím roce budou práce
pokračovat dále až ke stavebninám pana Rozmajzla.
V souvislosti s akcí v Loudátově ulici byl položen nový povrch také
před křižovatkou ulic Ještědská a Nádražní.
V tomto místě byl vyřešen dlouhodobý problém s odvodem
dešťových vod, který se objevoval po každém dešti a tvořila se v
těchto místech velká kaluž. Byla zde proto vybudována nová
dešťová vpusť, včetně navazujícího odvodnění z betonových žlabů
a v dotčeném úseku byl opraven povrch komunikace.
V Chrastavě dne 5.12. 2014
Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM

Vážení čtenáři,
přejeme Vám v roce 2015
hodně zdraví, štěstí,
spokojenosti a úspěchů
v zaměstnání i v rodině.
Zastupitelé
města Chrastava
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Zasedání Zastupitelstva mìsta Chrastava dne 8. prosince 2014
Zastupitelstvo města na svém zasedání projednalo a usneslo se
mimo jiné takto:
- zvolilo
do funkce člena osadního výboru Andělská Hora paní Helenu
Kačenovou, pana Josefa Zoula a pana Karla Piterku
- schválilo
členy komise pro otevírání obálek při prodeji částí podílu města
Chrastava v MBD Chrastava: Mgr. Bc. Aleš Trpišovský, Mgr. Karel
Řehák, Ivan Vydra
- schválilo
převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu
Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 5 v domě
čp. 205, Andělohorská ul., obec Chrastava, za minimální cenu
242.152,- Kč v souladu s Podmínkami pro prodej částí podílu města
Chrastavy v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně
souvisejících práv a povinností k volným bytům bez nájemního
vztahu takto: nejvyšší nabídce manželů Petry a Romana
Dědíkových, za cenu 290.001,- Kč
- schválilo
převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu
Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 6 v domě
čp. 205, Andělohorská ul., obec Chrastava, za minimální cenu
380.796,- Kč v souladu s Podmínkami pro prodej částí podílu města
Chrastavy v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně
souvisejících práv a povinností k volným bytům bez nájemního
vztahu takto: nejvyšší nabídce Petra Padrty, za cenu 385.000,- Kč
- schválilo
převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu
Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 5 v domě
čp. 310, Družstevní ul., obec Chrastava, za minimální cenu
175.099,- Kč v souladu s Podmínkami pro prodej částí podílu města
Chrastavy v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně
souvisejících práv a povinností k volným bytům bez nájemního
vztahu takto: nejvyšší nabídce Milana Kraky, za cenu 177.000,- Kč
- schválilo
převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu
Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 7 v domě
čp. 527, Lipová ul., obec Chrastava, za minimální cenu 403.509,Kč v souladu s Podmínkami pro prodej částí podílu města
Chrastavy v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně
souvisejících práv a povinností k volným bytům bez nájemního
vztahu takto: nejvyšší nabídce p. Jiřího Štorka, za cenu 503.510,Kč
- schválilo
převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu
Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 1 v domě
čp. 682, Střelecký Vrch, obec Chrastava, za minimální cenu
390.192,- Kč v souladu s Podmínkami pro prodej částí podílu města
Chrastavy v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně
souvisejících práv a povinností k volným bytům bez nájemního
vztahu takto: nejvyšší nabídce p. Lukáši Zachovi, za cenu 461.014,Kč
- schválilo
bezúplatný převod (nabytí) dle geometrického plánu č. 234230/2014 pozemků par.č. 291/3 o výměře 11 m2 – ostatní plocha,
par.č. 291/4 o výměře 187 m2 – ostatní plocha a par.č. 291/5 o
výměře 19 m2 – ostatní plocha, vše k.ú. Chrastava II, a dle
geometrického plánu č. 731-230/2014 pozemků par.č. 789/12 o
výměře 1041 m2 – ostatní plocha, par.č. 789/13 o výměře 223 m2 -

ostatní plocha, par.č. 789/14 o výměře 74 m2 – ostatní plocha,
par.č. 789/15 o výměře 12 m2 - ostatní plocha, par.č. 789/16 o
výměře 134 m2 - ostatní plocha a par.č. 789/17 o výměře 64 m2 ostatní plocha, vše k.ú. Dolní Chrastava, z vlastnictví Libereckého
kraje do vlastnictví města
- schválilo
1. záměr prodat část pozemku par.č. 1342/3 o výměře cca 60 m2 –
ostatní plocha, v k.ú. Horní Chrastava, za účelem zázemí k domu;
2. záměr prodat pozemek par.č. 46/2 o výměře 289 m2 – zahrada v
k.ú. Horní Chrastava, za účelem zřízení zahrady
- schválilo
podle § 84 odst. 2 písm. n) a písm.u) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů v souladu s
nařízením vlády č. 37/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů a
vyhrazením si působnosti RM podle § 102 odst.3 zákona o obcích,
„Zásady odměňování členů zastupitelstva města, rady města,
předsedů a členů výborů, komisí a zvláštních orgánů“, s účinností
od 1. 1. 2015
- schválilo
návrh 5. změny rozpočtu a investičního plánu na r. 2014 včetně
změny přijaté na jednání zastupitelstva města
- schválilo
1. rozpočtové provizorium a investiční plán na rok 2015 dle § 13
odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
2. pravidla rozpočtového provizoria potřebná k zajištění plynulosti
hospodaření v souladu s § 13 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů
-schválilo
v souladu s § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění platných předpisů rozpočtový výhled
na rok 2016 – 2017
- deleguje
1. zástupce města Ing. Michaela Canova, starostu, na jednání valné
hromady společnosti Severočeská vodárenská společnost a. s.,
konané v roce 2015 (náhradník paní Zita Václavíková,
místostarostka)
2. zástupce města Ing. Michaela Canova, starostu, na jednání valné
hromady společnosti Technické a stavební služby a. s., konané v
roce 2015 (náhradník paní Zita Václavíková, místostarostka)
3. zástupce města Ing. Michaela Canova, starostu, na jednání
členské schůze MBD Chrastava konané v roce 2015 (náhradník
paní Zita Václavíková, místostarostka)
4. zástupce města Ing. Michaela Canova, starostu, na jednání
členské schůze TJ Spartak Chrastava konané v roce 2015
(náhradník paní Zita Václavíková, místostarostka)
5. zástupce města paní Zitu Václavíkovou, místostarostku, na
jednání valné hromady
a) honebního společenstva Liberec - Machnín konané v roce 2015
(náhradník Ing. Michael Canov, starosta)
b) honebního společenstva Chrastava - Vítkov konané v roce 2015
(náhradník Ing. Michael Canov, starosta)
Výše uvedené delegace jsou platné od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.
- schválilo
komisi pro rozdělení Grantu města Chrastava roku 2015 ve složení
předseda Miloslava Šírová, členové Aleš Trpišovský, Kateřina
Rožcová, Petra Kopecká, Tomáš Jerje, Karel Řehák a David
Röbisch

Zasedání Rady mìsta Chrastava dne 15. prosince 2014
Rada města na své schůzi projednala a usnesla se mimo jiné takto:
- schválila
pronájem části pozemku par.č. 772 o výměře cca 100 m2 - zahrada, k.ú. Chrastava I, paní Jaroslavě Sičákové, za účelem zřízení
zahrady pro rekreaci, vč. návrhu smlouvy o nájmu pozemku čj. N/50/2014
- schválila
1. v návaznosti na své usnesení 2012/03/VII,2 ze dne 21. 2. 2012 návrh smlouvy o zřízení věcného břemene čj. VB/23/2014, ve
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby distribuční soustavy, za
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cenu ve výši 10.000,- Kč a DPH v zákonné výši a náklady spojené se zřízením věcného břemene
2. v návaznosti na své usnesení 2011/17/VI,3 ze dne 11.10. 2011 návrh smlouvy o zřízení věcného břemene čj. VB/24/2014 , kterou uzavře
oprávněný RWE GasNet, s.r.o., povinný Povodí Labe, státní podnik, a investor město Chrastava, k zajištění strpění umístění, zřízení
stavební akce Přeložka STL plynovodu, Oprava mostů v Chrastavě, likvidace povodňových škod 08/2010, objekt „SO M1-Most Malá
Nádražní u p. Starého“, za cenu ve výši 5.400,- Kč a DPH v zákonné výši a náklady spojené se zřízením věcného břemene
3. návrh smlouvy o zřízení věcného břemene čj. VB/25/2014, kterou uzavře oprávněný Severočeská vodárenské společnost, a. s., povinný
Povodí Labe, státní podnik, a investor město Chrastava, k zajištění strpění umístění, zřízení stavební akce Přeložky vodovodu DN 300,
Oprava mostů v Chrastavě, likvidace povodňových škod 08/2010, objekt „SO M1-Most Malá Nádražní u p. Starého“, za cenu ve výši
11.600,- Kč a DPH v zákonné výši a náklady spojené se zřízením věcného břemene
4. návrh smlouvy o zřízení věcného břemene čj. VB/26/2014, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., jímž dojde k zajištění strpění
umístění, zřízení a provozování stavby distribuční soustavy, za cenu ve výši 10.000,- Kč a DPH a náklady spojené se zřízením věcného
břemene
- schválila
zřízení věcného břemene na pozemcích par.č. 1408/1 v k. ú. Chrastava I ve prospěch společnosti Severočeská vodárenská společnost a.
s., jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby „Chrastava, ul. Školní – prodloužení kanalizace – změna stávajícího
odkanalizování objektu Benteler ČR“, MK 752014, vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj. SBS/08/2014
- schválila
1. smlouvu o souhlasu s provedením stavby na cizím pozemku čj. RU/30/2013, kterou uzavře město a TJ Spartak Chrastava pro realizaci
stavební akce „Oprava napouštění koupaliště, Chrastava“
2. smlouvu o souhlasu s provedením stavby na cizím pozemku čj. RU/32/2013, kterou uzavře město a František Drešer pro realizaci
stavební akce „Vodní nádrž na pozemcích p.č. 233/2, 233/7, 233/8, 1027 v k.ú. Machnín a 1000/3, 1431 v k.ú. Chrastava I“
- schválila
1) hodnocení a zadání akce „Projektové dokumentace k územnímu řízení (DUR) – Chrastava, modernizace a dostavba areálu ve Školní
ulici“ na základě Protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, v souladu s § 6 a §12 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů a se Směrnicí Rady města Chrastava č.1/2013, o zadávání veřejných zakázek, a přidělila zakázku zhotoviteli:
V&M spol. s r.o., Matoušova 21, 460 02 Liberec III, IČ: 472 82 525
2) návrh smlouvy o dílo (příloha č. 6 k originálu usnesení) se zhotovitelem: V&M spol. s r.o., Matoušova 21, 460 02 Liberec III, IČ: 472 82 525
na realizaci akce „Projektové dokumentace k územnímu řízení (DUR) – Chrastava, modernizace a dostavba areálu ve Školní ulici“ a
pověřila starostu jejím podpisem.
- schválila
návrh smlouvy Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení se společností: ELEKTROWIN a.s., Michelská 300/60, 140 00 Praha
4, IČ: 27257843 a pověřila starostu jejím podpisem.
- v z a l a n a v ě d o m í zápis č. 2014/10 z jednání bytové a sociální komise ze dne 15. 12. 2014
- r o z h o d l a o uzavření smlouvy o nájmu bytu panu Miroslavu Müllerovi
- r o z h o d l a o uzavření smlouvy o nájmu bytu manželům Františku a Marii Pilnáčkovým
- r o z h o d l a o uzavření smlouvy o nájmu bytu panu Janu Sukovi
- r o z h o d l a o uzavření smlouvy o nájmu bytu panu Vladimíru Jiránkovi
- r o z h o d l a o uzavření smlouvy o nájmu bytu paní Monice Zubové
- r o z h o d l a o uzavření smlouvy o nájmu bytu manželům Petru a Haně Heindörferovým
- r o z h o d l a o uzavření smlouvy o nájmu bytu paní Gayene Ghazarjanové
- r o z h o d l a o uzavření smlouvy o nájmu bytu panu MUDr. Aldeeb Muhannad
- r o z h o d l a o uzavření smlouvy o nájmu bytu panu Michalu Krčilovi
- r o z h o d l a o uzavření smlouvy o nájmu bytu manželům Horstu a Marii Pilzovým
- r o z h o d l a o uzavření smlouvy o nájmu bytu panu Vladimíru Štrickovi a paní Vlastě Kohlíkové
- r o z h o d l a o uzavření smlouvy o nájmu bytu manželům Josefu a Jitce Kotykovým
- r o z h o d l a o uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší v zařízení azylového typu panu Patriku Pražákovi
- r o z h o d l a o uzavření veřejnoprávní smlouvy na projednávání přestupků s obcí Kryštofovo Údolí
- r o z h o d l a o uzavření veřejnoprávní smlouvy na projednávání přestupků s obcí Nová Ves
- r o z h o d l a o uzavření veřejnoprávní smlouvy na projednávání přestupků s obcí Mníšek
- r o z h o d l a o uzavření veřejnoprávní smlouvy na projednávání přestupků s obcí Oldřichov v Hájích
- r o z h o d l a o uzavření veřejnoprávní smlouvy na projednávání přestupků s obcí Bílý Kostel nad Nisou
- rozhodla
o uzavření darovací smlouvy mezi VULKAN-Medical, a.s. se sídlem U Gumovky 439, Hrádek nad Nisou a Městem Chrastava
- schválila
odpis drobného dlouhodobého hmotného majetku (DDHM), dlouhodobého hmotného majetku (DHM) a majetku vedeného v operativní
evidenci dle přílohy
- schválila
na základě žádosti poskytnutí neinvestiční účelové dotace Občanskému sdružení Chrastavská Víska, Víska 19, 463 31 Chrastava, IČ
02330318 na pořízení osvětlení vánočního stromku
- schválila
na základě žádosti poskytnutí neinvestiční účelové dotace Českému rybářskému svazu, místní organizace Chrastava, IČ 00482579 na
výstavbu lávky na nádrži Oko
- schválila
na základě žádosti a usnesení RM ze dne 24.11.2014 čj. 2014/19/V poskytnutí neinvestiční účelové dotace pro pana Ivana Vydru na vydání
publikace „Boží muka a pomníky jako součást krajiny na Chrastavsku“
- schválila
na základě rozhodnutí RM ze dne 10.11.2014 čj. 2014/18/VII darovací smlouvu DR/8/2014 – finanční a věcný dar pro p. Miloslava Pilaře a
pověřila starostu města podpisem smlouvy
- v z a l a na v ě d o m í
celkový přehled pohledávek a daňových nedoplatků po lhůtě splatnosti k 30. 11. 2014 (dle části V., čl. 1, bod č. 3 vnitřní směrnice „Zásady při
nakládání s pohledávkami“)
- schválila
na základě žádosti darovací smlouvu DR/9/2014 – finanční dar Liberecká sportovní a tělovýchovná organizace o. s. , Jablonecká 18/88,
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- schválila
odměny ředitelů příspěvkových organizací za rok 2. pololetí 2014 (řed. ZŠ Chrastava, ředitelky Mateřské školy Chrastava, Základní školy a
Mateřská školy Chrastava - Vítkov, Školní jídelny Chrastava
- s c h v á l i l a peněžní dar členům Jednotky sboru dobrovolných hasičů Chrastava – organizační složky města.
- schválila
smlouvu o prezentaci Hasičského muzea v rámci městského informačního a orientačního systému v Jablonci n/N. na Mírovém náměstí a
pověřila starostu jejím podpisem
- v z a l a n a v ě d o m í informaci ředitele ZŠ Chrastava o čerpání finančních prostředků z rezervního fondu
- vzala na vědomí
vyjádření města Chrastava k žádosti f. CEREBYD s. r. o., Turnov týkající se změny zásobování teplem u č. p. 676, 677, Střelecký Vrch
- schválila
hodnocení a zadání akce „Zlepšení tepelné ochrany MŠ Chrastava, Nádražní č.p. 370“ na základě zápisu z II. jednání komise pro
hodnocení nabídek, zadanou v souladu s § 6 a §12 zákona č. 137/2006 Sb. , o veřejných zakázkách, a metodikou Státního fondu životního
prostředí pro Operační program Životní prostředí v aktuálním znění a přidělila zakázku firmě ADAPTO, spol. s r.o., Klášterní 92, 463 62
Hejnice, IČ: 48269620
- schválila
návrh smlouvy na akci „Zlepšení tepelné ochrany MŠ Chrastava, Nádražní č.p. 370“ s ADAPTO, spol. s r.o., Klášterní 92, 463 62 Hejnice,
IČ: 48269620 a pověřila starostu jejím podpisem v případě, že nebudou podány námitky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v
souladu s metodikou Státního fondu životního prostředí pro Operační program Životní prostředí v aktuálním znění

Zasedání Rady mìsta Chrastava dne 24. listopadu 2014
Rada města na své schůzi projednala a usnesla se mimo jiné takto:
- schválila
návrh smlouvy o spolupráci při realizaci staveb se František Chlum
– GASSERVIS, Kašparova 1001/9, 460 06 Liberec 6, IČ: 10430091
za účelem úhrady části nákladů městu Chrastava na opravu
povrchu ul. Školní a pověřila starostu jejím podpisem
- schválila
návrh smlouvy o provozu sběrného dvora, nakládání s odpady a
přepravě odpadů na rok 2015 se zhotovitelem Technické a stavební
služby a. s., Liberecká 35, 463 31 Chrastava, IČ 25425706, v
souladu s článkem 7.5. směrnice RM 1/2013 a pověřila starostu
jejím podpisem
- s c h v á l i l a změnu č. 4 organizačního řádu Města Chrastavy
- schválila
platový výměr ředitelky příspěvkové organizace města – „Základní

škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69, okres Liberec –
příspěvková organizace“. S účinností od 1.11.2014 platí nařízení
vlády č. 224/2014 Sb., kterým se mění NV č. 564/2006 Sb. Dále RM
pověřila starostu podpisem platového výměru s tím, že se ruší
platnost přílohy č. 6a k usnesení RM
2014/18/VIII.
- s c h v á l i l a žádost pana Ivana Vydry o příspěvek ve výši
20.000,- Kč na vydání publikace „Boží muka a pomníky jako
součást krajiny na Chrastavsku“. V rámci tohoto příspěvku bude
městu darováno 40 ks výtisků.
- v z a l a n a v ě d o m í členství ve správní radě Nadačního
fondu Gago místostarostky paní Zity Václavíkové
- v y j á d ř i l a podporu hejtmanovi LK panu Martinu Půtovi na
základě velmi dobrých zkušeností s jeho prací a čestným jednáním

Zasedání Rady mìsta Chrastava dne 17. prosince 2014
Rada města na své schůzi projednala a usnesla se takto:
- s c h v á l i l a změnu č. 5 organizačního řádu Města Chrastavy ze dne 29. 6. 2009

Secesní most
propojen
s ulicí Pobøeāní
a Vítkovskou
V Chrastavě stále probíhá a do srpna
příštího roku bude probíhat 3. etapa
přeložky na Frýdlant. Zhotovitel firma
Metrostav však slíbil, že část 3. etapy,
která spojuje secesní most s ulicemi
Vítkovskou a Pobřežní, bude hotova a
zprůjezdněna již do konce listopadu
letošního roku. Jak firma slíbila, tak i
splnila, od dnešního dne 1. prosince je
úsek skutečně průjezdný pro veškerou
dopravu.
V Chrastavě dne 1. 12. 2014
Ing. Michael Canov, starosta
------------------------------------------------------Foto: I.Vydra
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kultura spolecenský klub / kino / akce
Divadelní spolek v Chrastavì

Kdysi v Chrastavě fungovalo ochotnické divadlo. Je to však již
téměř 40 let, co ochotnický spolek zaniknul. Od té doby se při
nejrůznějších příležitostech vzpomínalo, jaké to bylo a jak by bylo
dobré spolek obnovit.
Podařilo se to až herečce divadla F. X. Šaldy paní Janě Hejret
Vojtkové, která dokázala nadchnout dobrovolníky věku dětského i
dospělého a která spolu s nimi 5. února letošního roku divadelní
spolek založila.
Divadelní spolek své první představení věnoval Karlu Jaromíru
Erbenovi a jeho slavné Kytici (Zlatý kolovrat, Svatební košile a
Polednice). Premiéra se udála 26. června. Druhé představení pak
26. listopadu.
Protože jsem se nemohl zúčastnit premiéry, byl jsem o to více
zvědav na listopadové představení. A musím říci, že jsem byl (sám
jako někdejší ochotnický herec) opravdu nadšen. Vystoupení, ve
kterém zněla krásná čeština, vystoupení ve kterém zaznívaly verše
v dramatickém přednesu, to byl opravdu zážitek, krásný zážitek.

Samozřejmě velké poděkování zaslouží nejen režisérka
představení paní Jana Hejret Vojtková a její manžel Pavel Hejret,
který zajistil ozvučení a osvětlení, ale i - a možná především, herci.
A zaslouží si to poděkování jmenovitě. Takže moc děkuji všem těm,
kteří tak skvěle reprezentovali Karla Jaromíra Erbena.
Byla to (alespoň v jednom z představeních, většinou v obou)
děvčata Veronika Váň ová, Viktorie Růžičková, Lucie Šefčíková,
Anna Zlochová, Dominika Reslová, Kateřina Procházková, Petra
Pelantová, Míša Mervartová, Johanka Kabešová, Julinka Kabešová a chlapci Pavel Henzl a Michal Pelant. Ve vystoupení
dospělých účinkovaly dámy Jitka Marxová, Blanka Kratochvílová,
Kateřina Rožcová, Ivana Bláhová, Ingeborg Henzlová, Zdena
Močárková, Markéta Šimonová, Dana Bartošová, Kateřina
Kohlíková, Karolína Vítová a pánové Ludě k Vostrý, Josef Ubry a
Jakub Matoušek.
V Chrastavě dne 28. 11. 2014
Ing. Michael Canov, starosta

Vyrábìní vánoèních dekorací
Před prvním adventem uspořádal Dámský klub v pátek 28.
listopadu v CVA tradiční akci „Vyrábění vánočních dekorací“ pod
vedením Zdeny Zahradníkové. Sál se zcela zaplnil nejen
maminkami, ale i jejich dětmi.
Ze široké nabídky materiálu se pod šikovnýma rukama žen začaly
objevovat klasické kulaté adventní věnce, zdobené větve, svícny v
modernějším pojetí či věnečky na dveře.
Paní Zahradníková pomohla nejen radou, ale ukázala nám, jak se
dá rychle věnec vyrobit, jak ho sladit barevně, jak ho nazdobit. Aby
se děti nenudily připravila Dana Hrubešová dva druhy lineckých těst
– jedno s ořechy a druhé s kokosem. A děti vykrajovaly, paní
Hrubešová pekla a nakonec se slepovalo a hlavně ochutnávalo.
Paní Jana Eichlerová všechny přítomné zaujala barevnými
skleničkami, které se na místě dozdobovaly vánočními motivy a
svíčky v nich krásně zářily. K tomu jsme si s dětmi zazpívaly koledy a
všem nám bylo dobře z krásně stráveného odpoledne. J. Marxová

Adventní (benefièní) koncert probìhl v kostele sv. Vavøince
30.listopadu 2014 na první neděli adventní se v kostele svatého Vavřince konal benefiční koncert pro potřeby charitního Domova svatého
Vavřince. Jsme rádi za tuto nově vytvořenou tradici.
Koncert nabídl bohatý duchovní i kulturní zážitek. Zpěváci divadla F. X. Šaldy a jejich hosté zazpívali tradiční české adventní a vánoční
písně a dále duchovní skladby od světoznámých autorů jako jsou například W. A. Mozart nebo Franz Schubert. Zazněly skladby z pera
českých kantorů Jana Jakuba Ryby a Václava Karla Holana. Holan je jedním těch, kteří se spolu s Adamem Michnou z Otradovic významně
podíleli na záchraně češtiny jako národní řeči, protože vydávali české písně. Jejich písně se v adventu a o vánocích zpívají dodnes.
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Například skladba „Chtíc, aby spal“ natolik zlidověla, že většina lidí ji považuje za prostou vánoční koledu a netuší, že má nějakého autora,
kterým je právě Adam Michna z Otradovic.
Chrastavský farář Radek Vašinek provázel návštěvníky koncertu svými adventními zamyšleními. Zaznělo: „Advent je dobou přípravy,
nakupujeme, vaříme, uklízíme, ale mějme
odvahu připravit na vánoce také naše
životy, vztahy, zastavme se společně jako
rodina u adventního věnce, společně si
více povídejme….Bez přípravy nemůže
přijít pokojné a klidné prožití vánočních
svátků, musíme začít brzdit včas.“
Po koncertě bylo možné zahřát se teplou
griotkou či svařákem a ochutnat sladké i
slané dobroty, které s láskou připravily
chrastavské farnice.
Závěrem bych ráda poděkovala všem
štědrým dárcům. Výtěžek koncertu předčil
naše očekávání. Činil 7.986,-Kč a byl
použit na zakoupení vánočních dárků pro
seniory a dále část financí bude použita na
výměnu oken v Domově svatého Vavřince.
Velký dík též patří zpěvákům za jejich
obětavou a nezištnou pomoc pro Domov
svatého Vavřince a v neposlední řadě též
pracovníkům Společenského klubu
Chrastava.
Věřím, že toto sváteční odpoledne mohlo
být tím nejlepším startem do adventní doby.
A kdyby se to náhodou nepovedlo, tak začít
se dá každý den!

Tradièní vánoèní výstava v galerii mìstského muzea
Příjemná atmosféra na vernisáži v pondělí 1. prosince zahájila poslední loňskou výstavu. Jednalo se o tradiční „Výstavu betlémů“. V úvodu
zazpíval a zahrál na flétny pěvecký sbor Jiřičky pod vedením Vlaďky Kollmannové a Inky Henzlové. Výstava byla doplněna o obrázky s
vánoční tématikou od žáků ZŠ Chrastava, o vánoční pohledy, o ukázky vánočních zvyků a o stromeček ověšený perníčky, které napekla Eva
Mouchová. V galerii bylo k vidění 26 betlémů, převážně papírových. Ale také dřevěný betlém, který byl osvícený, a dva háčkované. Letos
betlémy, které se moc líbily, zapůjčil Ladislav Kratochvíl, Michaela Janoušková, Jana Zahurancová, Hana Martišová a Jitka Marxová.
Součástí výstavy byla také nabídka vánočních ozdob, adventních věnců, svícnů, vánočních stromečků a růženců z jemných korálků, které
vyrobila Ivana Rybářová, a vše bylo k zakoupení. O ozdoby byl velký zájem. Byly zde také k vidění výrobky klientů Sdružení Tulipan a
Oblastní charity Liberec, kterou na vernisáži zastupoval její ředitel František Sehoř. A jak se již stalo zvykem, i těmito výrobky mnozí z vás
udělali radost svým blízkým pod stromečkem a zároveň tak přispěli na dobrou věc.
Jitka Marxová
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Mikuláská nadílka v Chrastavì

Jak všichni vědí, datum 5. 12. je dnem, kdy se zlobivé děti stávají
těmi nejhodnějšími. Alespoň na chvilku. Je to totiž den, kdy chodí
Mikuláš, čert a anděl. Nejinak tomu samozřejmě bylo i u nás v
Chrastavě a úderem sedmnácté hodiny byl Mikulášem osobně
rozsvícen Vánoční strom na náměstí a mohla tak začít samotná
nadílka za dozoru hodného anděla i zlobivého čerta. Čekání si
rodiče s dětmi mohli zpříjemnit u některého stánku s občerstvením.
V chladném (i když nesněhovém) počasí jistě přišel vhod horký čaj
nebo svařák, případně něco na chuť – klobásky, trdelníky nebo sýry
horké i studené. Jako vánoční hudební doprovod zahrála kapela
Bohemia Universal Band za podpory chrastavských Jiřiček. A kdo
měl chuť, mohl se nechat inspirovat na vánoční dárky u stánku s
výrobky chráněné dílny Tulipán nebo Azyl pes Krásný Les.
Bc. Kateřina Spáčilová, referent Společenského klubu

Divadelní zájezd do Prahy
Společenský klub uspořádal v sobotu 13. prosince 2014 zájezd do
divadla do Prahy. V posledních letech se jednalo již o čtvrtou
návštěvu pražských divadel. Navštívili jsme Divadlo Na Jezerce,
Národní divadlo, Divadlo Na Fidlovačce a naposledy Studio Dva na
Václavském náměstí. Tentokrát na nás čekalo představení
„Vánoční koleda“.
na motivy povídky Charlese Dickense v režii Ondřeje Sokola.
Nechali jsme se přenést do sice ponurého, ale vánočního Londýna
v 1. pol. 19. století. Stali jsme se svědky přeměny, vykoupení a
nápravy mrzouta, nelidy, lakoty a krutého Scrooge v úžasném
podání Karla Rodena. V dalších rolích se představila jako
vypravěčka a Duch vánoc Ivana Chýlková. Představení umocnilo
jedinečné vystoupení tří hudebních osobností tohoto divadla za
doprovodu živého orchestru, který byl umístěn nad jevištěm.
Mnozí z nás stačili navštívit vánoční trhy na Staroměstském a
Václavském náměstí, dát si svařák či medovinu, zajít si na oběd
nebo zakoupit vánoční dárky. Svítilo nám sluníčko, což ještě
umocnilo dobrou náladu z celého zájezdu.
Jitka Marxová

Ohlédnutí za vánoèní akademií 2014
Je středa 17. 12. 2014, 17:00 hodin a vedoucí Společenského
klubu p. Bc. Pavel Urban zahajuje vánoční akademii hudební školy
v Chrastavě.
Přibližně čtyřicet žáků z kytarového a klavírního oddělení čeká na
tu svou chvíli, kdy zahrají před rodiči, kamarády a známými koledu
nebo skladbu, kterou si připravili.
Moderátorky večera, slečny Kateřina Holinská a Adéla Kreibichová
uvádějí jednotlivé účinkující, a tak žáci musí, chtě- nechtě, jeden
po druhém nastupovat před diváky a zahrát, co mají nacvičené.
A ono to není tak jednoduché, jako v učebně, kde je jen lektor,
případně kamarád, nebo kamarádka. Prstíky se potí a třesou, nohy
se trochu klepou, ale nedá se nic dělat, odehrát si to musí každý
sám. Vystupovat začínají ti nejmenší, a těch, co hrají poprvé, je
letos opravdu hodně.
V první půlce večera se postupně střídají v hraní vánočních koled
žáci kytarového a klavírního oddělení. Pravdou je, že to sem tam
„zaskřípe“, ale s průběhem času nastupují již zkušenější a starší
žáci, a skladby v provedení těch nejlepších jsou již zahrány s
určitou bravurností a přesností. Vystoupení Karolíny Šírlové. Hany
Čermákové, Terezy Štěpařové, Terezy Pipišové, Terezy Hrdé a
Jany Koleníkové patřila k těm nejlepším.
Na závěr zazněla společná skladba „Amazing grace“ a akademii
ukončila s přáním krásných Vánoc a všeho nejlepšího v novém
roce 2015 místostarostka města Chrastava paní Zita Václavíková.
Děkujeme všem žákům, kteří na akademii vystupovali, děkujeme
všem, kteří se na akademii přišli podívat, a přejeme vše nejlepší v
roce 2015.
Na shledanou na Jarním koncertě.
Za lektory HŠ František Bouda
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SPOLEČENSKÝ KLUB
CHRASTAVA
LEDEN 2015

Úterý

13.
17 hodin
CVA

Čtvrtek

15.

10.15 h.
KINO

Čtvrtek

15.

17 hodin
KNIHOVNA

Pátek

16.

NEPÁL

Pøednáí Petr Koek. Vstupné: 35,-Kè

ZIMNÍ MEDVĚDÍ POHÁDKA
Pohádka pro dìti.

KŘEST NOVÝCH REGIONÁLNÍCH KNIH
Ivan Vydra: Boží muka a pomníky jako součást krajiny na Chrastavsku
Marek Řeháček, Petr Polda, Jan Pikous: OYBIN
Beseda s autory, autogramiáda, moānost zakoupení knih.

RUČNÍ ŠITÍ PATCHWORKU

17 hodin
CVA

Poøádá Dámský klub. Lektorka Dana Koldová.

Neděle

DĚTSKÝ KARNEVAL

25.

15 hodin
CVA

Zábavné odpoledne plné masek, odmìn, písnièek a soutìāí. Pro kaādou masku odmìna.
Jiā podruhé se na vás tìí Tomá Barták a hudební divadlo Hnedle Vedle.

Úterý

27.
17 hodin
CVA

Čtvrtek

29.

18.15 h.
ZÁJEZD

Vstupné: 20,-Kè

Pøednáí Ilona Bittnerová. Vstupné: 35,-Kè

VODNÍ PUTOVÁNÍ ALBÁNIÍ
Zájezd do Divadla F.X.aldy v Liberci.

LEGENDA O KATEŘINĚ Z REDERNU
Pøedprodej v Infocentru na námìstí, cena vè. dopravy 180,-Kè. Odjezd z námìstí.

VÍCE INFORMACÍ NA WWW.CHRASTAVA.CZ

sponzorsky vytiskla fa
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Pozvánky na kulturní akce
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DIGITÁLNÍ MÌSTSKÉ KINO CHRASTAVA

PROGRAM KINA
LEDEN 2015

Změna programu vyhrazena! Rezervace vstupenek: http://evstupenka.cz
Pondělí 5. ledna v 17:00 hodin ČESKÝ FILM

MY 2 – ČR – drama – 90 minut.
Vstupné: 90,- Kč
Milostný příběh ze současného velkoměsta. Třicetiletá Ema (Jana
Plodková) na útěku od manžela (Jiří Vyorálek) zakotví uprostřed noci u
svého kadeřníka Tonyho (Ondřej Nosálek), kterého skoro nezná.
Postupně se sbližují a jejich přátelství se mění v hlubší vztah, přestože
Tonyho nespoutaný život je pro Emu často těžko pochopitelný. Tony je
gay. Rodiče Emy (Milena Steinmasslová a Luděk Sobota) trvají na tom,
aby se Ema vrátila domů. Ve vizuálně hravém snímku se objeví i Ondřej
Malý, Václav Havelka nebo Adam Mišík. Na hudbě se podílel Jan P.
Muchow, titulní píseň nazpívala Lenny a jednu skladbu pro film složil a
nahrál Mike Figgis. Scénář k filmu napsala režisérka Slobodanka Radun
se spisovatelkou Radkou Denemarkovou.
Pondělí 5. ledna ve 19:00 hodin
Christian Bale, Joel Edgerton, Aaron Paul, Sigourney Weaver, Ben
Kingsley, Indira Varma, John Turturro ve filmu
EXODUS: Bohové a králové (EXODUS: Gods and Kings) – Velká
Británie, USA, Španělsko – historický – český dabing – 151 minuta.
Vstupné: 110 Kč
Vzbouřil se proti impériu a změnil svět. Vyrostli jako bratři, ale stali se z
nich nepřátelé na život a na smrt – egyptský faraón Ramses a Mojžíš,
nalezenec, který se stal legendou. Jiná legenda, Ridley Scott, převedla
jejich nesmrtelný příběh na filmové plátno. Tvůrce Gladiátora tak dostal
šanci znovu předvést, jak má vypadat pravý historický velkofilm – jako
přehlídka dechberoucích obrazů a působivých bitevních scén, ale
zároveň jako neobyčejný lidský příběh ovládaný těmi nejzákladnějšími
emocemi – láskou, nenávistí a touhou po moci.
Pátek 9. ledna v 17:30 hodin a ve 20:00 hodin
PREMIÉRA ČESKÉHO FILMU! Dámy, radím vám ke klidu…!
FOTOGRAF – ČR – tragikomedie – 133 minuty,Nevhodný do 15 let.
Vstupné: 120 Kč, v předprodeji IC Chrastava 90 Kč
V příběhu volně inspirovaném osudy světoznámého českého fotografa
Jana Saudka (Karel Roden) se vracíme k některým zásadním
křižovatkám života umělce obdařeného nejedním výjimečným talentem,
živelností a vášní. Všechny tyto vlastnosti mu přinesly slávu i odmítání,
lásku i zradu, zástupy obdivovatelů i osamocení.
Pátek 16. ledna v 18:00 a ve 20:00 hodin
Tváří v tvář zlu naplň svůj osud
SEDMÝ SYN (The Seventh Son) – USA – dobrodružný – český dabing
– 103 minuty.
Vstupné: 120 Kč
Síly dobra a zla odnepaměti svádějí válku o naši planetu. Příběh
Sedmého syna se odehrává v dobách, kdy kladní hrdinové už skoro leželi
na lopatkách a zoufale čekali na legendárního hrdinu, který by je spasil.
Režisér Sergej Bodrov natočil film jako napínavé epické fantasy, v němž
proti mečům, odvaze a odhodlání stojí mocná černá magie a armáda
nestvůr.
Pondělí 19. ledna v 18:00 hodin
Ještě jedna noční směna a Země bude zachráněna

NOC V MUZEU: TAJEMSTVÍ HROBKY
(Night at the Museum: Secret of the Tomb) USA – rodinná komedie –český
dabing. 89 minut.
Vstupné: 110 Kč
Připravte se nejdivočejší a nejdobrodružnější Noc v muzeu všech dob.
Jejím hlavním hrdinou je opět nejznámější noční hlídač na světě Larry
(Ben Stiller), který pracuje v Americkém přírodovědném muzeu v New
Yorku. A právě zde každou noc ožívají muzejní exponáty. Za tímhle
neuvěřitelným kouzlem stojí mystická zlatá deska pocházející ze
starověkého Egypta, která je tím pádem nejvzácnějším exponátem
muzea, aniž o tom má kdokoliv kromě Larryho tušení.
Pondělí 19. ledna ve 20:00 hodin – PREMIÉRA ČESKÉHO FILMU
Život je závod, nejde o rychlost, ale o to, jak dlouho vydržíš v sedle!
BURÁCENÍ – ČR, road movie / drama / romantický – 93 minuty.
Vstupné: 120 Kč

Film Burácení je drama založené na pravdivé události, která se stala v
roce 2004 a která završila sérii příběhů, jež autor scénáře sledoval v
médiích již řadu let. Domácí násilí, sebeobrana před násilníkem či obrana
a pomoc blízkému člověku v nouzi. Tento film je o ohroženém lidském
druhu, jehož smysl pro svobodu projevu a spravedlnost je na hranici
zákona a společenské normy. Syrovost a pravdivost dodává celému
snímku i fakt, že námět byl původně zamýšlen jako dokumentární film o
jedné specifické povaze lidí žijících mezi námi, jejichž naturel se zcela
vymyká naturelu běžného člověka. Ne náhodou je film zasazen do
prostředí motorkářského světa, rockové hudby a sochařské komunity, kde
se mísí rovná a čestná povaha s výbušností, burácením v srdci a
náklonností k absolutní kráse a kde člověk přestává být soudný sám k
sobě.
Pátek 23. ledna v 18:00 hodin

MILUJ SOUSEDA SVÉHO (St. Vincent) – USA –komedie – české
titulky – 102 minuty.
Vstupné: 110 Kč
Vincent (Bill Murray) je stárnoucí válečný veterán jak se patří - mrzutý a
nepříjemný na všechny lidi. Když se do sousedního domu nastěhují noví
sousedé, jeho poklidný život se obrátí vzhůru nohama a on má najednou
každý den na krku 12letého kluka. Ačkoliv je Vincent cynik, který sází,
miluje whisky a dost často navštěvuje striptýzové kluby, nakonec se z něj
stane ten nejlepší přítel pro chlapce, který se právě vyrovnává s rozvodem
svých rodičů, novou školou a novým životem.
Pátek 23. ledna ve 20:00 hodin
Svět už řídí někdo jiný!
HACKER (Blackhat) – USA – thriller, české titulky. Vstupné: 120 Kč
Jakmile jste online, tak vás mají. Hackeři, kterým stačí pár kliknutí k tomu,
aby vám zničili život. Ještě horší jsou ti s ambicemi. Ti, kteří mají v plánu
ochromit celý svět. Michael Mann, režisér mistrovských thrillerů
(Collateral, Nelítostný souboj), natočil další klenot do své sbírky. Film,
který je mrazivý navzdory tomu, že v něm víc než zbraně rachotí prsty na
klávesnici.
Pátek 30. ledna v 18:00 hodin - PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
Inspirováno známou knižní sérii, která byla poprvé vydána v roce 1958.
PADDINGTON -Velká Británie/Francie/Kanada – rodinná komedie –
české znění.
Vstupné: 110 Kč
Neobyčejně půvabné a vtipné vyprávění o osiřelém medvědu z nejtemnějšího Peru, který přijede vlakem na nádraží Paddington v Londýně,
kde se ho ujmou manželé Fouskovi. Kde se medvídek objeví, tam se
začnou dít neuvěřitelné věci.
Medvídek Paddington je pro anglické děti něco jako pro ty české Krteček.
Pátek 30. ledna ve 20:00 hodin
… aneb nečekané kouzlo lhostejnosti
BIRDMAN (Birdman) – USA – černá komedie – české titulky - mládeži
do 15 let nepřístupný – 119 minut.
Vstupné: 120 Kč
Černá komedie oceňovaného režiséra Alejandra Iñ árritu vypráví příběh
herce Riggana Thomsona (Michael Keaton), který se v minulosti proslavil
filmovou postavou kultovního ptačího superhrdiny Birdmana, a nyní se s
vypětím sil snaží o svůj divadelní debut na Broadwayi. Riggan doufá, že
když uspěje jako režisér a herec nového ambiciózního představení, oživí
svou upadající kariéru. V mnoha ohledech to je riskantní krok. Ale bývalý
filmový superhrdina si dělá velké naděje, že díky tomuto konečně získá
uznání jako umělec a všem včetně sebe dokáže, že ještě není odepsaný.
PŘIPRAVUJEME:
----------------------------------Velká šestka
Babovřesky 3
Mortdecai:
Grandiózní případ
Padesát odstínu šedi
SpongeBob ve filmu: HOUBA NA SUCHU
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informace sportovních klubu

Röbisch cup v kopané āákù

20. prosince 2014 proběhl v tělocvičně v Chrastavě 1. ročník Röbisch
cupu. Na palubovce se utkali borci ze Slovanu Liberec, Slovanu
Hrádek nad Nisou,Tatranu Bílý Kostel nad Nisou a tři týmy
Chrastavy. Přestože bylo pár dní před Vánocemi, hráči předváděli
ohromně bojovné výkony plné krásných fotbalových akcí.
Naši nejstarší hráči se umístili na nádherném druhém místě, když
nestačili pouze na Slovan Liberec.
Mladší chlapci ukázali, že nám v nich vyrůstá zdatná záloha za tak
úspěšná mužstva dospělých.
Velké poděkování patří Davidu Röbischovi a jeho firmě Röbisch
Autoslužby, který nám turnaj finančně zajistil.
Věříme,že to nebylo naposledy a Röbisch cup se stane pravidelným
turnajem ve sportovním kalendáři Chrastavy.
Trenér mládeže Spartaku Chrastava Josef Adámek
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Sobota 10. ledna 2015
Prezentace, start, cíl – budova CVA
Start průběžně od 7:30 do 9:00 hodin
Tradiční tratě v délkách – 7 km, 10 km, 15 km, 20 km
Pochod se koná za každého počasí.
Každý účastník si zvolí trať podle své chuti,
sil a schopností.
Pořádá Klub českých turistů v Chrastavě
ve spolupráci se Společenským klubem Chrastava

Základní pokyny:
Pamatuj na vhodné zimní oblečení a obutí.
Občerstvení na tratích z vlastních zásob, na kontrolních bodech
bude táboráček pro opékání z vlastních zásob, podle dopravní
dostupnosti čaj.
Každý účastník obdrží v cíli diplom a malé občerstvení.
I v zimní přírodě je nutno chovat se ukázněně. Pečlivě sleduj
značení tratí a nevybočuj mimo vytýčenou trasu. Je to v zájmu
tvé bezpečnosti.
V posledních ročnících pochodu přichází stále více účastníků i
se svými psy. Upozorňujeme je na to, že na trasách musí být psi
na vodítku.
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KOMUNITNÍ CENTRUM BÉTEL
Víkendovka v Praze
Víkend 6. a 7. prosince pro nás nebyl obyčejný, ale plný dobrodružství. My z klubu
PodVodou společně s Hrádeckým klubem Vagón jsme se vydali na výlet do Prahy.
Dohromady nás bylo okolo čtyřiceti. Stihli jsme toho hodně. Do Prahy jsme dorazili
v sobotu před polednem a pak jsme nachodili po pražských ulicích a zákoutích více
jak 10 kilometrů. V podvečer jsme dojeli do Benešova, kde byl zajištěn nocleh v
prostorách místního sboru Jednoty bratrské. Na zemi na karimatkách se díky
únavě spalo dobře a tak jsme druhý den odpočati vyrazili znovu do Prahy. Navštívili
jsme truhlářskou dílnu, kterou provozuje pražská Jednota bratrská. Zde se vyrábějí
hlavně dřevěné stolní hry, ty jsme si mohli také vyzkoušet a poměřit síly a
dovednosti v soutěžích. Domů jsme se vrátili sice unaveni, ale plni zážitků i nových
poznání.
L. Veselá

Vánoční posezení klubu Evergreen
Letošní posezení bylo trochu jiné, než bývalo tradičně a nazvali jsme ho „dva v
jednom“. V první části jsme se soustředili na přicházející vánoční čas. Ten jsme si
užili při zpěvu dětí ze souboru Jiřičky, u vánočního kvízu, či při zpěvu vánočních
koled s Františkem Boudou a jeho hosty. Před večeří přinesl Jiří Helis krátké
zamyšlení nad časem vánoc, časem velkých změn a naděje pro každého člověka,
který odpoví na Boží nabídku – dar Krista.
Po výborné večeři jsme si poslechli pásmo pana Janečka, který jako vždy oživil
večer hrou na flašinet. A tím začala druhá část večera, která pokračovala
videoprojekcí fotek. Ty nám připomněly, co všechno jsme v roce 2014 s klubem
Evergreen podnikali. Ať už to byly pravidelné akce, jako je středeční chození s
hůlkami, či různé výlety, které jsme často končili v hrádecké cukrárně s „kafíčkem“
a místními vyhlášenými zákusky. Poté už následoval „novoroční přípitek“ a volná
zábava. Atmosféra byla pohodová a naplnili jsme celou kapacitu našeho sálu.
Na podobné akce se těšíme i v roce 2015, ať už to budou pravidelná setkávání
klubu, či akce výjimečné. Jednou z prvních bude oblíbený ples seniorů.
Jiří Helis

V LEDNU VÁS SRDEÈNÌ ZVEME:
20. 1. 2015 v 16,30 h.

Bezpeènost v autì pro rodiny s dìtmi  preventivní workshop
(ve spolupráci se Sítí Mateřských center a Výzkumem dopravní bezpečnosti Škoda Auto)
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Pozor!!! Na toto PF-ko byl použit letošní sníh, a tak se nabízí popřát více sněhu a příjemně vyhřáté pelíšky.
To přejeme všem (jen v zimní sezóně) a ještě hodně zdraví a pohody.

Turistický oddíl Perseus

ZÁPIS
DO 1. TŘÍDY
ZŠ VÍTKOV

z

rùzné zprávy a zprávicky z Chrastavy
Z deníku Mìstské policie Chrastava / listopad 2014
- kontroly okrajových částí města – Vítkov a býv. statek tzv. pětistovka, Vysoká, Víska, Kolonka, Andělská Hora,
Barandov
- dohled nad dodržováním nočního klidu a veřejného pořádku v celém katastru města Chrastava i obce Stráž nad Nisou
- dohled nad dopravní situací v centru města a okolí města
- kontroly parkování na celém katastru města
- zjišťování a nahlašování zjištěných závad na komunikacích, majetku města, soukromém majetku apod.
- monitoring nepovolených ( tzv.černých ) skládek v katastru města
- kontrola stavu vodních toků při vydatnějších srážkách
- dohled nad dodržováním vyhlášek a nařízení města
- kontroly okrajových částí města – hřbitov, přehrada, vodojemy, parky, školky, školy, transbordér, kostel, pomníky,
koupaliště, sídliště Střelecký Vrch, sídliště okálů, okolí rybníků na Střeleckém Vrchu, podchod pod silnicí 1/13, sídliště
v ul.Andělohorská, sv. Ján, namátkové kontroly vysílače na Ovčí hoře,
- kontroly v centru města – tržnice, okolí TJ Spartaku (kotelna, skatepark), bývalá kotelna za Kovákem, nefunkční
ubytovna Kovák, betonka, podloubí na náměstí, autobusové zastávky, autobusové nádraží, vlakové zastávky,
vlakové nádraží, náměstí - parkovací hodiny, vyhláška o požívání alkoholických nápojů na vymezených veřejných
prostranstvích, dům azylového typu, Eichstättská cesta, školní jídelna, škola, Společenský klub
- kontroly krytých vlakových i autobusových zastávek zaměřené na dodržování zákazu kouření
Výkon služby v obci Stráž nad Nisou
- dohled nad dodržováním nočního klidu a veřejného pořádku v celém katastru obce
- dohled nad dopravní situací v centru obce a okolí obce
- kontroly parkování na celém katastru obce
- zjišťování a nahlašování zjištěných závad na komunikacích, majetku obce, soukromém majetku apod.
- monitoring nepovolených (tzv. černých) skládek v katastru obce
- dohled nad dodržováním vyhlášek a nařízení obce
- kontroly okrajových částí obce: Svárov, Bělidlo, Zlatý kopec
- kontroly v centru obce – hřbitov, kostel, škola, školka, dětské hřiště, obecní úřad
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Další činnost
- Namátkové opakované kontroly dětského hřiště na sídlišti Střelecký Vrch, kontroly zaměřeny na veřejný pořádek, čistotu a dodržování
vyhlášky města Chrastava č.7/2011 o chování na dětských hřištích – zákaz kouření, vnášení a požívání alkoholických a jiných omamných
látek, zákaz venčení psů
- opakované namátkové kontroly domu Azylového typu v ul. Soudní ohledně dodržování veřejného pořádku a nočního klidu
- opakované kontroly v okolí ZŠ a MŠ ve Vítkově ohledně pohybu podnapilých osob, budících veřejné pohoršení, kontroly prováděny mezi
13.30 – 15.30 h., kontroly prováděny opakovaně v průběhu celého měsíce
- na základě přijatého tel. oznámení hlídky PČR Chrastava (včetně popisu osob) provedla hlídka MP šetření po pohybu dvou uprchlých
chovanců z výchovného ústavu v Chrastavě, při kontrole nám. 1. máje byla spatřena dvojice mužů odpovídající popisu, když chovanci
spatřili hlídku MP, dali se na útěk, po krátké honičce hlídka oba chovance doběhla a následně předala zpět do Výchovného ústavu.
- předání nalezeného kola
- přijato oznámení ohledně prodeje tabákového výrobku osobě mladší 18 let, sepsán zápis o podaném vysvětlení, postoupeno příslušnému
správnímu orgánu
- krádež v prodejně Penny 1x
- přijato oznámení ohledně poškození zdi kostela sv.Vavřince třemi žáky ZŠ, kteří sprejem pomalovali zeď, z důvodu podezření ze spáchání
provinění byla událost předána hlídce PČR
- přijaté oznámení ohledně muže, který ve zřejmě podnapilém stavu leze po lešení u panelového domu na sídlišti Střelecký Vrch a narušuje
veřejný pořádek a noční klid, při příjezdu na místo již muž slezl z lešení, na hlídku vykřikoval, že stejně vyleze zpět hned jak odjedou,
vzhledem k jeho stavu byl převezen na záchytnou stanici KNL, dechovou zkouškou mu bylo naměřeno 3,47 promile alkoholu v krvi
- Stráž nad Nisou – spolupráce s hlídkou PČR při pátrání po pohřešované ženě, která údajně měla požít prášky a vypít alkoholické nápoje
Odchyt zvířat – 1 x kočka, odvoz do útulku Azyl pes Krásný Les

Podzim 2014 u hasièù v Chrastavì
Podzim 2014 byl pro hasiče v Chrastavě dost „plodný“, a tak jsme
se rozhodli informovat naše spoluobčany o naší další činnosti.
Členové sboru, kteří jsou zařazeni do „výjezdové“ jednotky, se
pravidelně od léta zase účastnili odborné přípravy členů. Z
podzimních výcviků patří k nejzajímavějším výcvik ve slaňování a
sebezáchraně, kterého se zúčastnili dne 7. 11. 2014. Členové tímto
děkují zástupci velitele JSDH Chrastava, panu Petru Čálkovi, že
tento výcvik zajistil a HZS Liberec, za to, že výcvik ve svých
prostorech umožnil.
Dne 1. 11. 2014 se účastnili členové kroužku Mladých hasičů
soutěže v závodu požární všestrannosti v Jeřmanicích. Jedná se o
soutěž připomínající branné cvičení s prvky hasičského umu, takže
zde najdete „uzlování“, střelbu ze vzduchovek, lezení po laně,
topografii, požární technika, a další. Trať měla 4 kilometry. Děti
dosáhly pátého místa, což byl velký úspěch, protože v roce 2013
skončily jako poslední.
9. 11. 2014 se dorost hasičů zúčastnil závodu požární
všestrannosti ve Stráži nad Nisou. Letos Chrastavu zastupovalo
„něžné“ pohlaví – Lada Dombrowská (5. místo), Tereza Pipišová (2.
místo) a Adéla Židlická (4. místo). Toto kolo se bude započítávat do
jarních soutěží a bude rozhodující v celoročním hodnocení.
Poslední soutěží roku 2014 byla soutěž o „předvánočního kapra“ ve
Vratislavicích. Jedná se o požární útok prováděný „z běhu“, kdy
hasičské náčiní je poskládáno na vozík, který se musí dotlačit na
místo provádění požárního útoku, a pak se koná samotný požární
útok. Na soutěži nás zastu-povalo ženské družstvo (Ladislava
Honíšková, Daniela Reslová, Simona Čálková, Miroslava
Nováková, Daniela
Jarischová, Renata Šimíková,
Lada Hlavatá, Adéla Židlická a
Šárka Kolnerová). Ženy
pečlivě trénovaly, protože se
jednalo o jejich první účast na
této soutěži. Během losování
pořadí paní Honíšková vylosovala startovní číslo 2 (bály
se, aby nedostaly číslo 1,
protože potřebovaly styl a
průběh soutěže okoukat). Aniž
by se stačily rozkoukat po
ukončení nástupu, musely na
start. Výsledek byl překvapivý,
dostaly se na 3. místo, což byly
nakonec rády, protože vítězné
družstvo má za úkol vytáhnout
ze studené vody v káni živého
kapra.
Na závěr roku se hasiči

družstvo má za úkol vytáhnout ze studené vody v káni živého kapra.
Na závěr roku se hasiči věnovali hasičské mládeži, kdy 5. 12. 2014
uspořádali Mikulášskou nadílku pro kroužek Mladých hasičů a 19.
12. 2014 zase uspořádali Vánoční besídku. Myslím, že obě akce pro
děti se velmi vydařily a dětem se líbily.
Tímto článkem přejeme všem svým spoluobčanům všechno
nejlepší v roce 2015. Doufáme, aby bylo co nejméně požárů a
dopravních nehod, u kterých budeme muset zasahovat.
Za SH ČMS SDH Chrastava Petr Tlach, starosta SDH
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Strom splnìných pøání dìtí z Krompachu jiā potøetí
Město Chrastava uspořádalo již potřetí akci „Strom splněných
přání“ pro děti z Dětského domova Krompach v Čechách. Tety s
dětmi vyrobily přáníčka, která visela na stromečku v infocentru od
začátku listopadu. Lidé, kteří se rozhodli tuto akci podpořit, si vybrali
přáníčko a dárek, který tam byl napsán, zakoupili a přinesli do
infocentra. Tady se všechny dárky a dárečky nejprve nafotily, pak
zabalily, opět vyfotily a 18. prosince 2014 byly do dětského domova
odvezeny. Pracovníky Města Chrastava děti přivítaly cukrovím,
každý dostal přáníčko, perníček a malý dáreček, která děcka
vytvořila. Pro hosty byla připravena vánoční besídka s třemi
pohádkami, básničkami, písničkami a na závěr s videem ze života v
domově, které natočily a samy sestříhaly děti. Poté začalo samotné
rozdávání dárků a podle jásotu,výkřiků a úsměvů dětí udělaly
všechny velikou radost. Následovala návštěva všech bytů, kde se
nám děti pochlubily novým vybavením, nabídly nám cukroví, které
pekly s tetami a znovu se pochlubily dárky.
Všem dárcům velice děkujeme, že splnili přání a touhy čtyřiceti pěti
dětem z tohoto domova. Nejednalo se jen o dárce z Chrastavy, ale i
z Liberce, Prahy, z Machnína, ze Stráže n/N. a z Hrádku n/N.
Jmenovitě to jsou:
rodina Bitmanova, pí I.Blechová, Z. Binarová, F. Bouda, M.
Brulíková, Ing. Michael Canov, pí B. Dušková, manželé Efflerovi, pí
Charlota Foyterová, manželé Hajnovi, pí H. Hlavatá, rodina
Holanova, manželé Hruškovi, H.+M. Kačenovi, manželé Koldovi,
Kopalovi, rodina Kopeckých, Koškova, Krauzova, Kratochvílova,
manželé Kredbovi, pan Jiří Kůrka, manželé Lindnerovi, I.+V.
Loučkovi, Marxovi, pí H. Matoušová, rodina Mouchova, manželé

Novotní, pan B. Václavík, pí
Z. Václavíková st., Z. Václavíková ml., rodina E.+D.+N.
Vajnerovi, pí K. Vaverová, p.
I. Vydra, rodina Zahradníkova, pí E. Zoulová a
manželé Žemličkovi. Dále to
byly chrastavské spolky a
firmy: KČT, oddíl nohejbalu –

všech šest družstev, oddíl kuželkářů,
oddíl stolního tenisu Spartak
Chrastava, Sokol Ženy II, SPHMCH,
T.O.Perseus, Autoškola Šimon, CA
Vavera, Drogerie teta, Jiteba,
Květinářství+papírnictví Z. Zahradníková, Lékárna Z. Močárková,
Mandelinka.eu – M. Kafková, Město
Chrastava, kolektiv pracovníků OZO
a ÚP MÚ Chrastava, kolektiv Pošty,
Restaurace Laura, kolektiv ZŠ a
Divadelní spolek, který zakoupil
dárky z dobrovolného vstupného.
Jako poděkování bude pro zájemce v
infocentru připraveno DVD z této
akce.
Jitka Marxová

Novotní, Pečínkovi, p. Pokorný, pí P. Popelínská, manželé Rožcovi,
Ryvolovi, K.+S. Sehnoutkovi, pí J. Suchanová, V. Šafaříková,
manželé Šaurovi, Šlechtovi, pí M. Švecová, rodina H.+J. Šťastných,

Mikulá na Vísce
Po roce k nám na Vísku opět zavítal Mikuláš v doprovodu statného čerta a překrásného andílka. Samozřejmě nepřišli jen tak, ale
zkontrolovat jak byly děti v uplynulém roce hodné a plnily vše, co jim loni slíbily, případně jestli zlobily, nebo se dokonce zhoršily ve škole.
Ještě než se však dostali k dětem, přinesli dárek všem obyvatelům Vísky. Jednalo se o první vísecký vánoční strom, který se v naší osadě
rozsvítil a symbolicky tak zahájil adventní čas. Pak už se ale začalo s kontrolou chování, při kterém ukápla i nějaká ta slzička, přednášením
básniček, zpíváním písniček a samozřejmě i s nadělováním dárků. Letos se do pekla nakonec dostal jen jeden výtečník a i toho čert po
krátké prohlídce kotlů propustil. Závěrem si tedy všechny přítomné děti mohly, po odchodu čerta, odechnout a začít si užívat nadílky. Na
všechno rychle zapomněly, vždyť přeci rok je tak dlouhá doba a tak se na Mikuláše a jeho společníky budeme zase těšit jen my – dospělí
Za Občanské sdružení Chrastavská Víska a zároveň i za všechny obyvatele Vísky bych rád popřál všem všechno nejlepší do roku 2015 a
zároveň poděkoval všem, kteří nám pomáhali a podíleli se na přípravě námi pořádaných akcí. Velký dík patří i Městu Chrastava, které nám
nejen prostřednictvím příspěvku z grantu též významně pomohlo.
Petr Mácha, předseda Občanského sdružení Chrastavská Víska
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Vísecký vánoèní strom

Chrastavské infocentrum je zlaté

V dějinách Chrastavské Vísky tomu nebylo poprvé, kdy ve Vísce u
Chrastavy zářil nazdobený velký vánoční strom. V dobách, kdy na
hájovně bydlel revírní pan Jan Suk zdobil vzrostlý strom u něho na
zahradě. Letos byla tato přerušená tradice obnovena, a to v
podvečer dne 5.12.2014, kdy byl slavnostně rozsvícen nazdobený
Vánoční strom na volném prostranství v horní části osady. Instalaci
stromu a jeho zdobení zajistili členové Občanského sdružení
Chrastavská Víska ve spolupráci s firmou Elektronova a městem
Chrastava. Tímto bychom chtěli poděkovat členům sdružení za
přípravu a ozdoby, zvlášť potom manželům Myslivečkovým z Nové
Vsi, kteří nám darovali krásný smrk, panu Lambertu Medřickému za
elektroinstalaci a Městu Chrastava za poskytnutí finančního grantu,
ze kterého jsme nakoupili vánoční osvětlení.
A. Šorm, místopředseda OS Chrastavská Víska

Dá se to tak s nadsázkou říci. Chrastavské infocentrum se totiž
může pyšnit označením „Zlaté známkové místo – Golden tourist
point“.
Na čem to závisí? Nálepku s tímto označením vydává firma
Turistické známky s. r. o. Rýmařov. Jestliže infocentra prodávají
všechny její produkty, které má ve své nabídce, je toto označení
infocentrům přiděleno.
Chrastavské infocentrum má své nabídce osm druhů dřevěných
turistických známek, tři druhy turistických nálepek a jedna nová se
připravuje na jaro, Stamp štítek a Stamp medaile, dva druhy štítků
na hole, minivýletku se zobrazením Transborderu a výletku s
magnetem s Führichovým domem. Ke známkám a nálepkám lze
zakoupit Atlas turistických známkových míst, Turistický známkový
deník, Cyklodeník a Turistický deník. Jsme rádi, že se tímto
označením můžeme pochlubit. Čísla a ceny všech nabízených
produktů se dozvíte přímo v infocentru, kam vás srdečně zveme.
Jitka Marxová
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Informace zastupitelù ODS o zasedání Zastupitelstva mìsta
Dne 8. prosince 2014 se uskutečnilo další veřejné zasedání Městského zastupitelstva. Kromě jiného byl schvalován i návrh rozpočtového
provizoria města Chrastavy pro rok 2015.
Mezi naše připomínky k navrhovanému rozpočtu patřily zejména – navýšení položky „grant společenským a sportovním organizacím” (z
navrhovaných 400 na minimálně 500 tisíc korun). Byli jsme ujištěni, že ke zvýšení grantu dojde při změně rozpočtu na některém z dalších
zasedání zastupitelstva. Připomínkovali jsme také výši položky na nákup nového referentského vozidla (navrhováno 600 tisíc), snížení
minimálně o 100 tisíc, avšak za dodržení kvality a úrovně bezpečnostních prvků.
Další připomínky zástupců v MZ za ODS směřovaly k možnostem efektivnosti prodeje městského majetku dalšími formami a L. Medřický
upozornil na špatný stav objektu Liberecká 35 a navrhl, aby bylo určeno, kdo bude objekt udržovat – jestli nájemce nebo majitel.
Oba zástupci za ODS, Ivan Vydra i Ing. Lambert Medřický projevili zájem o práci v komisi pro aktualizaci Plánu rozvoje města Chrastavy.
I.Vydra, L. Medřický

Pøijmìte srdeèné pozvání na
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KØEST NOVÝCH KNIH
IVANA VYDRY a MARKA ØEHÁÈKA
Beseda s autory knih (úèast pøislíbili i ilustrátor Petr Ferdy Polda
a fotogaf Jan Pikous) spojená s autogramiádou
a s moāností zakoupení tìchto nových knih...
Krátké vystoupení písnièkáøe
kamaráda Romana Bobøíka Pirocha
(drāitele autorské a interpretaèní Porty)

Ètvrtek 15. ledna 2015
od 17 hodin
v Mìstské knihovnì
v Chrastavì

i

inzerce soukromé i komercní inzeráty

Øádková inzerce pro obèany je v Chrastavských listech ZDARMA. O moānosti firemní inzerce se informujte v kanceláøi
Spoleèenského klubu nebo na tel.: 485 143 348.

I ZDE MÙE BÝT PØÍTÌ VAE REKLAMA
BORDER KOLIE TÌÒATA
V lednu 2015 jsou k odbìru tìòátka  2 mìsíce  Border kolie bez PP  4 kluci a 1 holèièka. Matka hnìdobílá, otec
trikolor. Tel.: 776 732 462
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Informaèní Centrum Chrastava
knihy / publikace / turistické a cyklistické mapy / pohlednice
Chrastavské listy / Véčko / DVD / turistické známky a nálepky
propagační předměty města Chrastavy
informace o pamětihodnostech Chrastavy
kopírování / internetový klub / prodej eVstupenek
průvodcovství v muzeích a galerii

Telefon: 485 143 161

E-mail: info@chrastava.cz

DŮLEŽITÁ
TELEFONNÍ
ČÍSLA

Inzerce je černobílá a uvnitř vydání.
Barevná inzerce se sjednává na celý rok dopředu.
Uzávěrka celoroční barevné inzerce na rok 2016
bude 20.11.2015. Bližší informace získáte v kanceláři S-klubu.
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VÝROBCE REKLAM
TISKÁRNA grafické studio
reklamní títy / infosystémy / bannery
vizualizace / letáky / broāury / vizitky
potisk reklamních pøedmìtù / knihy
velkoploný digitální tisk / polep aut
Vítkovská 468 - CHRASTAVA
tel.: 603 260 778 www.recodesign.cz

ve od vizitky po bilboard...

www.adv.cz 480 000 000

PØIPOJENÍ K INTERNETU
již od 200,-Kč za měsíc!
1990 - 2015

DODÁVKY HW a SW
internet telefon poèítaèe
Dr. M.Horákové 44 / LIBEREC / info@adv.cz

Chrastavské listy

... již čtvrt století

PARTNERSKÁ MÌSTA
CHRASTAVY
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