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V lednu probìhl 42. roèník tradièní Chrastavské lápoty
42. ročník Chrastavských šlápot je již minulostí. Proběhl v sobotu
10. ledna 2015. Připravilo je 60 členů KČT odbor Chrastava pod
vedením Jana Horáčka. Start i cíl byl tradičně v CVA. Příprava
začíná již v září naplánováním čtyř tras –
7, 10,15 a 20 km. Dále je potřeba zajistit tiskoviny – plakáty,
informační letáky, prezentační lístky, mapy, diplomy. Musí se projít

tras. Je toho na organizaci opravdu hodně. Letos se šlo směr Bílý
Kostel n/N.
do Lužního dolu, kde se trasy rozdělovaly. Kratší směřovaly přes
Panenskou Hůrku a Andělskou Horu zpět do Chrastavy. Delší
pokračovaly k Buku republiky a přes Hamrštejn a transbordér

trasy, získat různá povolení. Před samotnou šlápotou vyznačit
trasy, zajistit kontroly a pomocná stanoviště, rozvozit čaj. Mít
zajištěnou prezentaci v CVA, vypisování a výdej diplomů, prodej
občerstvení, prodej propagačního materiálu infocentra, uzavírání

v Kolonce až do Chrastavy. Nejdelší se vracela přes Kryštofovo
Údolí. Celkem se letošního ročníku zúčastnilo rovných 500 turistů.
Největší účast byla tradičně na sedmikilometrové trase. Velké
starosti letos organizátorům připravilo počasí. Zatímco ve středu byl
ještě všude sníh, od čtvrtka se oteplovalo, pršelo, foukal silný vítr a
v sobotu nebylo po sněhu ani památky, což mnoho lidí odradilo
vydat se na pochod. Naopak sobotní teploty byly přímo jarní, sice
občas zapršelo, mrholilo, proháněl se vítr, ale po poledni dokonce
svítilo sluníčko. Kdo se vydal šlapat, určitě nakonec nelitoval.
Jedním z prvních, kdo se objevil v cíli byl pan Pavel Schröter, který si
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zaběhl dvacetikilometrovou trasu, a zvládl to za 2,15 hod.
Letos jsme uvítali 35.000 účastníka. Stal se jím pan Pavel Henzl z
Chrastavy, který šel na šlápotu rovnou z noční směny. Byl přihlášen
na 10 km a nakonec zdolal 20 km trasu. Nejstarším účastníkem,
stejně jako v předešlých ročnících, byl pan Josef Páchym, nar.
1921, také z Chrastavy.
Naopak nejmladšími účastníky se stali Dorotka, Lada Hladíková,
Vít Valenta, všichni narozeni v srpnu 2014 a Lukáš Lacina, ten se
narodil v březnu 2014. Nejvzdálenější turista pan Marek Drienik k
nám dorazil z Valašského Meziříčí a z Chomutova pan J. Raisr.
Přivítali jsme i milovníky turistiky z Polska a Německa. Ani letos na
šlápotu nezapomněly děti z Dětského domova Krompach v Č. a
vydaly se na trasu 10 km. Každý z přihlášených obdržel v cíli diplom,
perník a propisovačku s nápisem „Chrastavské šlápoty“.
Všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu celé Chrastavské
šlápoty 2015, velice děkujeme. Městu Chrastava děkujeme za
propagační materiály, Společenskému klubu za půjčení sálu, školní
jídelně za uvaření výborného čaje, Perseusu za pomoc na kontrole
a všem turistům za účast. Těšíme se na vás a zároveň vás zveme
na 43. ročník, který se uskuteční 9. ledna 2016.
Nejbližší akcí, na kterou zveme širokou veřejnost, je jarní výšlap na
Výhledy v sobotu 18. dubna 2015.
Za KČT Jitka Marxová

o

okénko starosty mesta Chrastavy
Váāení spoluobèané, dovoluji si Vás pozvat na sto dvacátý ètvrtý

VEÈER SE STAROSTOU

s významným hostem spisovatelem Egonem

Wienerem

Publicista, autor nìkolika knih fejetonù a pøíbìhù, sbìratel starých pohlednic,
to je Egon Wiener.
A taky vlastenec milující nejen svoji rodnou zem jako celek, ale milující svùj rodný
Liberec a jeho okolí. Snad proto se jmenuje jeho poslední (dvojjazyèná) kniha
Mou vlastí jsou Sudety  Meine Heimat ist das Sudetenland.
Autorské ètení této knihy bude podstatnou èástí veèera. Ale ne jedinou.
Kaādý návtìvník se bude moci zeptat pana Wienera na cokoli.
Odborným garantem veèera je knihovnice paní Libue Junková.
Setkání se koná v pondìlí 23. února 2015 od 17:00 hodin v knihovnì.
Tìím se na Vai úèast.

r

Ing. Michael Canov, starosta

informace z radnice z radnice
Zasedání Rady mìsta Chrastava dne 12. ledna 2015

Rada města na své schůzi projednala a usnesla se mimo jiné takto:
- schválila
pronájem části pozemku par.č. 772 o výměře cca 300 m2 - zahrada, k. ú. Chrastava I, paní Zuzaně Plamínkové, za účelem zřízení zahrady
pro rekreaci vč. návrhu smlouvy o nájmu pozemku čj. N/01/2015
- rozhodla
o novém zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru o výměře 29,1 m2 v domě čp. 250 na náměstí 1.máje a pověřila ORM paní
Mlynářovou učinit patřičné kroky ke zveřejnění záměru
- schválila
návrh smlouvy o poskytnutí podpory v rámci operačního programu Životní prostředí od poskytovatele Státní fond životního prostředí České
republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729 na projekt „Zateplení a výměna otvorových výplní MŠ Luční, Chrastava“ a
pověřila starostu jejím podpisem.
- schválila
návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucím povinným Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500
03 Hradec Králové, IČ 70890005 v rámci stavební akce „Oprava napouštění koupaliště v k.ú. Chrastava I“ a pověřila starostu jejím podpisem
- v z a l a na v ě d o m í
hodnotící protokol veřejné zakázky „Dodávka a montáž záložního dmychadla – ČOV Vítkov“ v souladu s bodem 3.1. Směrnice Rady města
Chrastava č. 1/2013, o zadávání veřejných zakázek, včetně hodnocení a výběru vybraného uchazeče
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- v z a l a n a v ě d o m í zápis č. 2014/11 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 Milanu Szpytovi
- r o z h o d l a o uzavření smlouvy o nájmu bytu panu Milanu Liškovi
- v z a l a n a v ě d o m í zápis č. 2015/1 z jednání bytové a sociální komise ze dne 5. 1. 2015
- r o z h o d l a o uzavření smlouvy o nájmu bytu paní Anetě Zahradníkové
- schválila
na základě nabídky kupní smlouvu K/1/2015 – Egon Wiener, Oldřichova 206, 460 02 Liberec – pořízení 50 ks knihy „Mou vlastí jsou Sudety –
Meine Heimat Ist das Sudeten“ a pověřila starostu města podpisem smlouvy
- jmenuje
v souladu s ustanovením § 102 odst.2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů na návrh tajemníka MěÚ na
základě výběrového řízení provedeného v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně
některých zákonů ve znění pozdějších předpisů pana Martina Sluku, nar. 11. 11. 1978, bytem Irkutská 334, 460 08 Liberec XIX-Horní
Hanychov do funkce vedoucí hospodářsko–finančního odboru městského úřadu dnem 1. března 2015 na dobu čtyř let
- schválila
výroční zprávu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2014, a ukládá vedoucí
KS její zveřejnění
- jmenovala
zástupce zřizovatele (Město Chrastava) paní Zitu Václavíkovou, místostarostku a paní Mgr. Evu Kaškovou, bytem Polní 217, Chrastava do
školské rady Základní školy Chrastava, náměstí 1. máje 228, okres Liberec – příspěvková organizace
- vzala na vědomí
výsledky voleb do školské rady Základní školy Chrastava, náměstí 1. máje 228, okres Liberec – příspěvková organizace

Rekonstrukce Liberecké ulice se posunuje na rok 2016
Město Chrastava velmi usilovalo o rekonstrukci Liberecké ulice v
letošním roce, tzn. v roce 2015. Majitel komunikace Liberecký kraj
žádosti města Chrastava o rekonstrukci vyhověl a komunikaci
zařadil mezi priority kraje s tím, že komunikaci po dokončení její
rekonstrukce převezmeme do svého vlastnictví. Na toto téma
dokonce uzavřelo město Chrastava s Libereckým krajem smlouvu.
Financování rekonstrukce Liberecký kraj zajistil ze Státního fondu
dopravní infrastruktury.
Při přípravě celé akce (město Chrastava dle dohody zajišťuje
projektovou dokumentaci) na schůzce všech zúčastněných však
byl zjištěn zásadní problém. Vzhledem ke složitosti akce by se
nestihly zrekonstruovat v potřebném rozsahu sítě. Je totiž třeba
kompletně vyměnit nízkotlak za středotlak a je též třeba provést
zásadní rekonstrukci vodovodní sítě. Přestože jak zástupci SVS,
resp. SčVK, tak RWE či KSS LK (zastupující kraj) projevovali
maximální vstřícnost, nakonec nešlo než konstatovat, že nejen
praktické, ale především veškeré administrativní procesy, potřebné
k realizaci rekonstrukce příp. obnovy sítí, jsou natolik časově
náročné, že je nelze vykonat tak, aby po nich ještě v letošním roce
následovala kompletní realizace rekonstrukce Liberecké ulice.
A tak jsme se ocitli na rozcestí. Variantou první byla letošní
realizace rekonstrukce komunikace bez předcházející
rekonstrukce sítí. Jenže v tomto případě by docházelo v
následujících letech s jistotou k opakovanému četnému rozkopání

již zrekonstruované komunikace. Variantou druhou byla o rok
odložená realizace rekonstrukce komunikace s tím, že se letos
administrativně zajistí veškeré sítě a příští rok se budou realizovat
před samotnou rekonstrukcí komunikace. Po rekonstrukci se pak
řadu let (doufám, že v řádu desítek let) nebude muset do
komunikace kopnout.
Pro variantu první hovořilo to, že Liberecký kraj měl na akci
zajištěny finanční prostředky ze SFDI, pro variantu druhou zdravý
selský rozum. Přesto se nejednalo o jednoduché rozhodování,
protože hrozilo i to, že Liberecký kraj finanční prostředky na rok
2016 mít zabezpečeny nebude a výsledkem tak bude varianta třetí
a sice, že se neudělá nic.
Poté však, co mě osobně ubezpečili nejvyšší představitelé
Libereckého kraje hejtman Martin Půta, ekonomický náměstek
Marek Pieter a radní pro dopravu Vladimír Mastník, že se jedná o
velmi rozumný logický posun, pro který Liberecký kraj posunuté
financování určitě zajistí, nebylo co řešit.
Následně jsme se domluvili s Krajskou správou silnic Libereckého
kraje i na doplnění horní části projektu v tom smyslu, že KSS LK
připraví prostor pro navazující chodník od sídliště (ten vybuduje
následně město ze svých prostředků).
V Chrastavě dne 19. 1. 2015

Ing. Michael Canov, starosta
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Zmìna velitelù hasièù v Chrastavì a podìkování panu Pivoòkovi
V lednu 2015 odchází na vlastní žádost z funkce velitele jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pan Miroslav Pivoňka. Ve funkci velitele
byl vystřídán panem Petrem Čálkem na návrh místního spolku hasičů.
Pan Miroslav Pivoňka odchází po úctyhodných téměř 30-ti letech (byl velitelem od roku 1986, kdy
převzal funkci po panu Václavu Johanovi – velitel 1980-1985). Když spočítáme předchozím
velitelům roky, které strávili ve funkci velitele, na prvním místě je pan Miroslav Pivoňka, uvádím zde
krátký seznam „maratonců“:
29 let
Miroslav Pivoňka
16 let
Alois Chládek
12 let
Miroslav Mistr
Doba, kterou strávil pan Pivoňka ve funkci, odpovídá zásluhám a zkušenostem, protože jen takoví
velitelé dokáží být velitelem dlouho.
Asi co nejvíce bude v našem městě znát a bude snad setrvávat desítky let s podpisem pana
Pivoňky je vybudované Muzeum historické hasičské techniky. Byla to nejprve malá záliba, kdy se
sbíraly staré stříkačky a restaurovaly. Osobně jsem v roce 1988 obdivoval při 120. výročí sboru
vystavené stříkačky na příjezdové cestě u rozestavěného „kulturního domu“. Po roce 1989 se
sbíraná historická technika již nevešla do prostor hasičů a hledaly se prostory, kde by se mohla
technika uskladnit a zpřístupnit veřejnosti. K dispozici byl nakonec dán bývalý zemědělský objekt z
18. století (čp.1 v Bílokostelské ulici), který byl ve stavu určeném k demolici. Společnou prací a pod
instrukcemi pana Pivoňky pomalu začal vznikat unikát, který neměl dlouhou dobu v naší republice konkurenci. V objektu nebyly omítky,
podlahy, rozvody elektrické energie, apod. Dnes o původním využití vypovídají pouze „koryta“ na jižní straně přízemí, kde je výstava
motorových stříkaček. Při práci byly stráveny stovky hodin až na konec 21. června 1997 se podařilo sen uskutečnit.
Otevřením muzea práce neskončila a expozice se rozšiřovala, právě zásluhou pana Pivoňky. Historické kusy hledal a sháněl po celé České
republice a našly by se i sbírkové předměty ze zahraničí. Celá tato činnost nebyla jen o sbírání historických reálií, ale i o jejich restaurování a
pokud možno zprovoznění. Hlavní zásluhu právě na restaurování měl pan Pivoňka, v muzeum najdete hodně historických stříkaček, které
osobně zrestauroval zcela sám. Obkreslil původní nápisy, očistil restaurovaný kus od původních nánosů barvy (některé barvy byly prakticky
nezničitelné), nanesl nové nátěry a pokud možno i nápisy dle původního rozmístění. Vše ve svém osobním volnu. Jiní při čekání na
odpolední směnu sedí doma u televize a nebo spí, pan Pivoňka raději zašel do hasičských garáží a pracoval na historické technice. Jeho
práce se společně s prací ostatních chrastavských hasičů zapsala nesmazatelně do dějin hasičského muzea města, jeho jméno se
nesmazatelně zapsalo do myslí snad všech spoluobčanů, když se řekne hasičské muzeum.
Mimo budování muzea tu bylo i budování hasičského sboru. Původní záměr postavit v místech vedle hasičského muzea novou hasičskou
zbrojnice padl s obnovením demokracie v roce 1989, proto se ve volných chvílích, kdy se nebudovalo muzeum pracovalo i v zázemí pro
hasiče.
Kde by byli hasiči bez techniky, kterou by mohli vyjíždět k požárům. Dlouhá léta zkušenosti velitele Pivoňky pomáhala udržet v provozu
hasičské automobily / cisterny, uvádím např. CAS25 Š706, což bylo vozidlo, které vlastnil sbor do roku 2005. Asi největší úsilí ovšem věnoval
naší „babičce“, CAS32 T148, tedy „tatrovce“. Ač její rok výroby je 1967, pořád se jí daří díky modernizaci na přelomu tisíciletí a následné
údržbě udržet v provozuschopném stavu. Pan Pivoňka nezajišťoval jen opravy a rekonstrukce techniky, ale významně pomohl i k získávání
nové techniky, např. CAS K25 L101, v Chrastavě známou jako „Liazka“ v roce 2005, vozidlo „Toyota“ v roce 2011 a největší chloubu
současného hasičského sboru CAS20 TATRA.
Z nejbližší historie města a sboru si spoluobčané budou pana Pivoňku pamatovat z doby povodní v roce 2010. 7. srpna 2010 jezdil s
hasičským vozem po celém městě, rozvážel pytle s pískem, pomáhal evakuovat spoluobčany. Hasičský vůz s panem Pivoňkou jako řidičem
byl jeden z posledních a snad i poslední, který se dostal z náměstí před „velkou vlnou“. Vůz už nabíral i vodu, přesto přepravil z pomalu
zaplavujícího se náměstí svatebčany i s jejich řízky z připravované hostiny na Střelecký Vrch. Po opadnutí vody směřovaly jeho první kroky
do hasičské zbrojnice, kde jeho první slova byla „Nejraději bych se odstěhoval.“. Byla to jen slova a pracoval dál, nastoupil na korbu vojenské
„tatry“ a pomáhal s evakuací v Nádražní ulici, a to do doby než byl pokousán psem a musel být převezen do nemocnice v Liberci. Druhý den a
i dny následující byl opět na nohou nejen v hasičské zbrojnici, ale po celém městě při odstraňování škod. Právě povodně 2010 vzaly s sebou
hodně historických dokumentů, které vypovídaly o minulosti sboru a činnosti pana Pivoňky, ať se jednalo o fotografie, tak i kroniky. Většina
práce pana Pivoňky bude muset být uchovávána ve vzpomínkách jeho vrstevníků.
Nejnovější činnost pana Pivoňky, která je vidět již z Pobřežní ulice je běžecká dráha na 100 metrů pro hasičský sbor, která vznikla právě jeho
zásluhou.
Na závěr tohoto článku bych chtěl panu Miroslavu Pivoňkovi poděkovat za jeho dlouholetou činnost a za všechno, co pro hasiče v Chrastavě
udělal a vybudoval. Myslím si, že místní sbor nebude mít desítky let takového velitele, jakým byl právě Miroslav Pivoňka.
Za SH ČMS SDH CHRASTAVA Petr Tlach – Starosta SDH

Mìstské muzeum, galerie, infocentrum i Führichùv dùm
mají nové provozní doby
Městské muzeum / Městská galerie / Infocentrum
leden, únor, březen
Po–Pá
9.00 – 16.00 hodin
listopad, prosinec
víkendy
zavřeno
--------------------------------------------------------------------------------------duben, květen, září, říjen Po–Pá
9.00 – 16.00 hodin
Sobota
10.00 – 14.00 hodin
Neděle
zavřeno
--------------------------------------------------------------------------------------červen,červenec,srpen
Po–Pá
9.00 – 16.00 hodin
So–Ne
10.00 – 14.00 hodin

Nová otevírací doba – Führichův dům
leden, únor, březen
Po–Ne
ZAVŘENO
listopad, prosinec
-----------------------------------------------------------------------------------duben, květen, září, říjen Po–Pá
10.00 – 15.00 hodin
Sobota
10.00 – 14.00 hodin
Neděle
zavřeno
-----------------------------------------------------------------------------------červen, červenec, srpen Po–Pá
10.00 – 15.00 hodin
So–Ne
10.00 – 14.00 hodin
Objednávka prohlídky na telefonním čísle: 485 143 161
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Z deníku Mìstské policie Chrastava / prosinec 2014
Preventivní činnost Městské policie Chrastava
Výkon služby ve městě Chrastava
- 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
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 – 15.30h., kontroly prováděny opakovaně v průběhu celého měsíce
- spolupráce při šetření s OVÚS Chrastava – Vítkov stavební práce
- zajištění bezpečnosti při rozsvěcení vánočního stromku na nám. 1. máje
- přijato tel. oznámení ohledně muže ležícího na vlakové zastávce v Andělské Hoře, zjištění skutečného stavu, muž bez
zranění, po příjezdu hlídky schopen sám odejít do místa bydliště
- převzat nález jízdního kola – předáno na ztráty a nálezy
Odchyt zvířat
Počet odchycených zvířat – 2x pes a odvoz do útulku Azyl pes Krásný Les.
Spolupráce s OOPčr Chrastava
- opakované namátkové DBA se zaměřením na dodržování zákazových značek a řidiče jezdící pod vlivem alkoholu
- kontroly zaměřené na dodržování veřejného pořádku a nočního klidu
- při kontrole zjištěn 1x řidič s vysloveným zákazem řízení motorových vozidel

k

kultura spolecenský klub / kino / akce

V knihovnì probìhl køest nových
regionálních knih, jedné o Chrastavì
Dne 15. ledna 2015 proběhl v městské knihovně křest knihy Ivana Vydry
„Boží muka a pomníky jako součást krajiny na Chrastavsku“ a knihy Marka
Řeháčka „Oybin – Putování po stopách císaře Karla IV.“ s fotografiemi Jana
Pikouse ml. a kresbami Petra Ferdyše Poldy. Po krátkém představení autorů
knih zahrál na kytaru a zazpíval písničkář Roman Bobřík Piroch – držitel
autorské a interpretační Porty. Poté pan Ivan Vydra seznámil návštěvníky se
svojí knihou, jak vznikala i s některými příběhy, které při pátrání zažil.
Následně představil pan Marek Řeháček druhou knihu. Po diskusi a
dotazech
přítomných následoval přípitek na úspěch obou knih a
podepisování výtisků přítomným zájemcům. Bylo to zajímavé a poutavé
odpoledne a přítomní všem autorům popřáli mnoho úspěchů v další jejich
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činnosti.
Obě knihy je možné zakoupit v Infocentru a knihu Ivana Vydry také v
ateliéru Foto Jana na náměstí 1. máje.
Libuše Junková

Křest nových publikací – autoři knih: Ivan Vydra, Petr Ferdyš Polda,
Marek Řeháček a Jan Pikous ml.

Spokojení účastní ci křestu naslouchají příběhům, které zažili autoři
při svých badatelských výpravách...
Po vyprávění proběhla autogramiáda nejen nových knih...

PODĚKOVÁNÍ
Dovoluji si jménem všech autorů nových knih poděkovat všem,
kteří přišli na výše uvedený křest. Bylo vás skutečně hodně a
vážíme si vašeho zájmu jak o naše díla, tak i o krajinu v našem
společném okolí. Byl to s vámi krásný podvečer!
Děkujeme, že jste byli s námi - jedině s vámi – čtenáři – má naše
práce smysl.
Děkuji tímto i pracovníkům Města Chrastavy, kteří nám s přípravou akce pomohli.
Ivan Vydra
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SPOLEČENSKÝ KLUB
CHRASTAVA
ÚNOR 2015
Čtvrtek

5.

17 hodin
KINO

R. HRUŠÍNSKÝ a J. CARDA
Rybaření a herectví je můj život...

Pøedprodej v Infocentru nebo na www.evstupenka.cz, vstupné 150,-Kè.
Úterý

10.
17 hodin
CVA

Pátek

13.
20 hodin
ŠKOLNÍ
JÍDELNA

Čtvrtek

19.

SIBIŘ
Pøednáí Tomá Kube. Vstupné: 35,-Kè
10. MĚSTSKÝ PLES Cena vstupenky 150,- a 200,-Kè,
Hraje kapela K-BAND, moderuje Petr Martinák

O PALEČKOVI

10.15 h.
KINO

Pohádka pro dìti.

Pátek

DRÁTKOVÁNÍ

20.

17 hodin
CVA

pøedprodej v Infocentru.

Vstupné: 20,-Kè

Poøádá Dámský klub, vede pan Josef Zítko.

Úterý

24.
17 hodin
CVA

Pátek

27.
20 hodin
CVA

GALERIE

GRÓNSKO

Pøednáí Vladimír Lemberk. Vstupné: 35,-Kè

COUNTRY
BÁL
Poøádá TO Percseus a Spoleèenský klub.

FOTOGRAFIE
vystavuje Denisa Kratochvílová z Chrastavy
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DIGITÁLNÍ MÌSTSKÉ KINO CHRASTAVA

PROGRAM KINA
ÚNOR 2015

Změna programu vyhrazena! Rezervace vstupenek: http://evstupenka.cz
Pátek 6. února v 16:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI
VELKÁ ŠESTKA (BIG HERO SIX) – USA – animovaný
– české znění – 108 minut,
vstupné: 120 Kč, děti do 15 let 100,- Kč
Společnost Walt Disney Animation Studios a tým zodpovědný za snímky
Ledové království a Raubíř Ralf představují film Velká šestka, původní
akčně-dobrodružnou komedii o geniálním konstruktérovi a nafukovacím
robotovi nadměrných rozměrů
Pátek 6. února v 18:00 a ve 20:00 hodin – ČESKÝ FILM
BABOVŘESKY 3 – ČR – komedie – 103 minuty, vstupné: 120 Kč
Letní komedie Zdeňka Trošky je úsměvným obrázkem ze života v současné vesnici, která s nadhledem a komediální nadsázkou, tak trochu
v duchu Slunce, seno, sleduje kupící se nedorozumění a souhry náhod,
které pořádně zamotají hlavu jejím obyvatelům. V příběhu nechybí
láska, žárlivost, závist, intriky a zejména vtipné okamžiky, v nichž se
někteří i najdou.
Pondělí 9. února v 18:00 hodin - HRAJEME PRO DĚTI
VELKÁ ŠESTKA (BIG HERO SIX) – USA – animovaný
– české znění – 108 minut,
vstupné: 120 Kč, děti do 15 let 100,-Kč
Společnost Walt Disney Animation Studios a tým zodpovědný za snímky
Ledové království a Raubíř Ralf představují film Velká šestka, původní
akčně-dobrodružnou komedii o geniálním konstruktérovi a nafukovacím
robotovi nadměrných rozměrů
Pondělí 9. února ve 20:00 hodin
PROJEKT 100, VEČER PRO NÁROČNÉHO DIVÁKA
James Stewart, Grace Kellyová, Wendell Corey, Thelma Ritterová,
Raymond Burr ve filmu
OKNO DO DVORA (Rear Window) – USA – české titulky
kriminální – 112 minut
vstupné: 80 Kč
Jeden z vrcholů filmové tvorby Alfreda Hitchcocka je stejně strhující cestou za odhalením vraždy jako mistrovskou studií voyeurismu,
který s hlavním hrdinou sdílí každý z fascinovaných diváků
Pátek 13. února v 16:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI
Jedna z nejžlutějších, nejhranatějších a hlavně nejoblíbenějších
animovaných postaviček konečně našla cestu na filmové plátno
SpongeBob ve filmu: HOUBA NA SUCHU (The SpongeBob Movie:
Sponge Out of Water) - USA – české znění – animovaná komedie
– 85 minut,
vstupné: 125 Kč, děti do 15 let 100,- Kč
SpongeBob je mořská houba, která nosí kalhoty, bydlí v ananasu a dělá
úžasné krabí hambáče u Křupavého kraba. Jeho dalším poznávacím
znamením je, že ho milují děti na celém světě, protože je tělem i duší
dobrodruh, který ke všemu přistupuje s humorem, někdy pořádně svérázným.
Pátek 13. února v 18:00 hodin
KÓD ENIGMY (Imitation Game, The) – Velká Británie, USA
– české titulky
vstupné: 110 Kč
V zimě roku 1952 britská policie dostala hlášení o vloupání do domu
profesora matematiky a kryptoanalytika Alana Turinga (Benedict Cumberbatch). Namísto pachatele tohoto zločinu však v poutech odvedli
samotného Turinga, který byl obviněn ze sexuálních přestupků a čekal
ho zničující soudní proces. Téměř nikdo ze zúčastněných nevěděl, že
jde o válečného hrdinu, který se spolu s týmem podílel na prolomení kódu legendárního německého šifrovacího stroje Enigma. The Imitation
Game vypráví příběh matematického génia, který díky svému úžasnému talentu pomohl zkrátit 2. světovou válku a zachránil tak tisíce lidských životů.

tivníkům. Neodolatelně zhýralého Mortdecaie si s radostí zahrál Johnny
Depp, sekundovat mu bude Gwyneth Paltrow, Ewan McGregor, Paul
Bettany, Olivia Munn nebo Jeff Goldblum.
Pátek 20. února v 17:30 a ve 20:00 hodin
PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI (Fifty Shades of Grey) – USA –
české titulky – erotický – mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč
„Pan Grey vás přijme za okamžik.“ Tahle prostá věta uvedla setkání,
které zcela změnilo život nesmělé studentky Anastasie. Zároveň je součástí příběhu, jenž se stal celosvětovou literární senzací, která v rychlosti prodejů překonala i Harryho Pottera. I proto bylo dalším logickým
krokem filmové zpracování. V čem vězí kouzlo erotického příběhu Padesát odstínů šedi? Jednoduchá odpověď na to neexistuje. Jsou prostě
fenomény, které logickými argumenty vysvětlit nelze.
Pondělí 23. února v 18:00 hodin - HRAJEME PRO DĚTI
SpongeBob ve filmu: HOUBA NA SUCHU (The SpongeBob Movie:
Sponge Out of Water) - USA – české znění – animovaná komedie
– 85 minut
vstupné: 125 Kč, děti do 15 let 100,-Kč
Jedna z nejžlutějších, nejhranatějších a hlavně nejoblíbenějších animovaných postaviček konečně našla cestu na filmové plátno.
Pondělí 23. února ve 20:00 hodin
VEČER PRO NÁROČNÉHO DIVÁKA
SAMA NOCÍ TMOU (A Girl Walks Home Alone at Night) – USA
– horor, thriller, romance – české titulky – 99 minut
vstupné 90 Kč
Po Zkaženém městě, domově pasáků, dealerů a prostitutek, se po nocích toulá mladá osamělá upírka a podle vlastních měřítek nastoluje pořádek. Až nečekané setkání s Perským Jamesem Deanem vytrhne dívku z její osamělé a smutné rutiny. Mladý muž je totiž snad posledním
obyvatelem tohoto města, který si uvědomuje rozdíl mezi dobrem a
zlem. Vizuálně výrazný celovečerní debut íránské režisérky Any Lily
Amirpour vznikl v americké produkci a vyniká působivou ponurou atmosférou, svérázným humorem i promyšlenými odkazy na symboly západní popkultury. Mluví se o něm jako o prvním íránském upírském westernu a odráží režisérčinu zálibu v brakových žánrech. Výsledkem je chytrý
a těžko zařaditelný žánrový mix, který nezapře inspiraci hororovými filmy, westernem, komiksem a íránskou novou vlnou. Slovy režisérky, je
to jako kdyby spolu Sergio Leone a David Lynch měli malého íránského
rockera a hlídat jim ho přišel Nosferatu.
Pátek 27. února v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI
ZVONILKA A TVOR NETVOR (Tinker Bell: Legend of the
Neverbeast) – USA – animovaný – české znění
vstupné: 120 Kč, děti do 15 let 100,- Kč
Zvonilka a tvor Netvor je dalším ze strhujících dobrodružství Zvonilky a
jejích vílích kamarádek.
Pátek 27. února v 19:00 hodin
JUPITER VYCHÁZÍ (Jupiter Ascending) – USA –české titulky – sci
fi,dobrodružný – 128 minut
vstupné: 120 Kč
Když se pod noční oblohou narodila Jupiter Jones, znamení napovídala,
že je předurčena k velkým činům. Nyní již dospělá Jupiter sní o hvězdách, ale probouzí se do chladné reality uklízečky toalet a nekonečného
sledu neúspěchů. Až když na Zemi dorazí Caine, geneticky upravený
bývalý armádní lovec, jehož úkolem je Jupiter sledovat, začne si uvědomovat naplnění svého osudu - její genetická výbava ji předurčuje jako
dědičnou následnici královny vesmíru. Toto neobvyklé následnictví by
však mohlo ovlivnit rovnováhu ve vesmíru.
V hlavních rolích výpravného dobrodružného sci-fi sourozenců Lany a
Andyho Wachowských uvidíme Channinga Tatuma a Milu Kunis.

Pátek 13. února ve 20:00 hodin

MORTDECAI: GRANDIÓZNÍ PŘÍPAD (Mortdecai) – USA –
české titulky – akční komedie – 97 minut
vstupné: 110 Kč
Mortdecai, Charlie Mortdecai. Má rád peníze, sprosté vtipy, alkohol
a svůj sofistikovaný knír, zaměstnán je jako aristokrat. V akční komedii
Mortdecai: Grandiózní případ se vrhne do velkolepého pátrání po ukradeném obraze, procestuje půlku zeměkoule a bude čelit mnoha pro-
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Pozvánky na kulturní akce

DÁMSKÝ KLUB
pořádá ve spolupráci se Společenským klubem
další tvořivé odpoledne, tentokrát se jedná o

DRÁTKOVÁNÍ
pod odborným vedením pana
JOSEFA ZITKA z Chrastavy
Kdo by si chtěl tuto formu tvoření vyzkoušet,
může přijít v Pátek

20. února 2015 v 17.00 h.
do CVA.
Materiál zajištěn,
s sebou si přineste pouze malé nůžtičky.
VSTUPNÉ 20,- Kč

Pozvánka na bøezen
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s

sport

informace sportovních klubu

Oddíl stolního tenisu

Stolní tenis - vánoční turnaj 2014
Dne 25. prosince 2014 uspořádal oddíl stolního tenisu v tělocvičně
TJ Spartak tradiční Vánoční turnaj za účasti 28 hráčů Liberecka a
Jablonecka. Nejvýše nasazeni byli stolní tenisté z libereckého oddílu
SKST hrající 3. ligu.
Chrastavský „vánočák“ si dlouhodobě udržuje vysokou výkonnostní
úroveň a proto stříbrné umístění hráče našeho oddílu Tomáše
MARTENKA bylo dodatečným dárkem pod stromeček. Postavení
nejvýše nasazeného hráče a loňského vítěze se podařilo obhájit
Petru ŠILHÁNOVI z SKST Liberec.
Výsledek turnaje v kategorii jednotlivců :
1. místo
Šilhán Petr
SKST Liberec
2. místo
Kaněra Jan
SKST Liberec
3. místo
Martenek Tomáš TJ Spartak Chrastava
Výsledek turnaje v kategorii čtyřher :
1. místo
Šilhán – Obešlo ml.
2. místo
Cinibulk – Martenek
3.-4. místo
Žemlička – Zahradník
Zdvihal – Vinter

Kaněra Jan, Šilhán Petr, Martenek Tomáš
SKST Liberec
TJ Spartak Chrastava
TJ Spartak Chrastava
LOKO DEPO Liberec

TJ Volfartice A - TJ Spartak Chrastava B
TJ Doksy - Mimoň A - TJ Spartak Chrastava B
TJ Spartak Chrastava B - TJ Spartak Rokytnice n. J. A
TJ Spartak Chrastava B - TJ Sokol Nová Ves n. P. A

9:9
10 : 7
10 : 2
1 : 10

TJ Spartak Chrastava - SKST Liberec
TJ Spartak Chrastava B - TJ Sokol Turnov A

1:4
0:5

Krajská a okresní soutěž – výsledky
TJ Sokol Semily A - TJ Spartak Chrastava A
TJ Sokol Jablonec n. Jizerou A - TJ Spartak Chrastava A
TJ Spartak Chrastava - SKST Liberec F
TJ Spartak Chrastava A - SKST Liberec E

9:9
10 : 3
3 : 10
7 : 10

Bodovací turnaj starších žáků a dorostu
v Chrastavě
V neděli 18. ledna 2015 se v chrastavské sportovní hale uskutečnil
4. bodovací turnaj Libereckého kraje starších žáků a dorostu.
Zúčastnilo se ho 38 dětí z 6 oddílů. Celkovým vítězem turnaje se stal
hráč z libereckého oddílu:
1. MEČL Jan
(SKST LIBEREC)
2. HUK Martin
(SKST LIBEREC)
3. GABRIEL Václav (LOKO ČESKÁ LÍPA)

5. krajský bodovací turnaj mladších žáků
14. prosince 2014 proběhl v Novém Boru 5. krajský bodovací turnaj
mladších žáků za účasti čtyř našich hráčů. Z celkového počtu 36
účastníků se nejlépe umístil na 16. místě Martin Kašinský a v
kategorii dívek se Tereza Proboštová (na snímku vlevo) umístila ze
čtrnácti hráček na místě osmém.
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Kolding cup 2015 - 16.  18. ledna 2015 / zápas
Vstup do nového zápasnického roku se našim borcům podařil výborně, když na mezinárodním turnaji v dánském Koldingu vybojovali 2 zlaté a 1 bronzovou medaili. Čtvrtým
naším závodníkem byl Filip Culek, kterému náhlé onemocnění zabránilo ve startu. Velmi
dobrým výkonem se prezentovali hlavně Tadeáš Hakl a Tereza Košková. Třetí závodnice
Tereza Holcová jela hlavně sbírat zkušenosti, také překvapila a vybojovala výborné 3.
místo. Tohoto velmi kvalitně obsazeného turnaje se zúčastnilo na 200 závodníků z 24 oddílů
z 5 států (Dánsko, Švédsko, Norsko, Turecko a ČR).
Výsledky chrastavských závodníků :
Starší žáci:
Starší žákyně :

59 kg – Hakl Tadeáš – 1. místo
48 kg – Holcová Tereza – 3. místo
53 kg – Košková Tereza – 1. místo
A. Stahoň, trenér

Sportovní støelecký klub  zhodnocení roku 2014
Naši střelci se v loňském roce zúčastnili celkem 42 celostátních a
mezinárodních soutěží. Umístili se 6x na prvním, 9x na druhém, 7x
na třetím, 8x na čtvrtém a 10x na pátém místě. Přitom si vystříleli 1x
první, 25x druhou a 33x třetí výkonnostní třídu. Stříleli Libereckou
vzduchovkovou ligu, pistolovou ligu v Praze, vzduchovkovou Extra
ligu v Chomutově a vzduchovkovou ligu v Brně.

Zveme všechny zájemce, kteří si chtějí zastřílet v rámci pravidelného tréninku, který se koná každé úterý a čtvrtek od 15-18 hodin.
Jsme ochotni v rámci možností zbraň zapůjčit a prodat střelivo a
terče v zimním období ze vzduchových zbraní.
Josef RAJNOHA, vedoucí SSK

V lednu skončila Liberecká vzduchovková liga. Nejlepší umístění si
vystřílel Josef Rajnoha, kdy se rozhodovalo až v posledním kole. V
kategorii senioři se umístil na prvním místě s náskokem 13 bodů. V
další disciplíně vzduchová pistole 60 ran nás reprezentoval jediný
střelec Ladislav Kratochvíl, který skončil na 7. místě. Ve vzduchové
pušce 60 ran stoje v kategorii muž se na pěkném 4. místě umístil
Petr Klinger, na 6. Petr Hedbávný a na 8. místě Jan Děkanovský. V
nejmladší kategorii dorostenci do 12 let v disciplíně 30 ran leže 11.
skončil Martin Husák a na 18. místě Aneta Voříšková.
V únoru nás ještě čeká Krajský přebor ze vzduchových zbraní,
poslední dvě kola Chomutovské ligy. Na Mistrovství Asociace
Víceúčelových Základních Organizací a Technických Sportů, které
se bude konat v Hanušovicích na Moravě, se v disciplíně 30 ran v
leže vzduchové pušky na deset metrů nominují Aneta Voříšková,
Martin Husák a Petr Hruška. V kategorii muži VzPu 60 ran v stoje
Josef Rajnoha a Denisa Kratochvílová v kategorii ženy 40 ran stoje.
První malorážková soutěž bude 7. března v Semilech. I přesto
malorážku začneme trénovat v dubnu, hned jak nám to počasí
dovolí.

Nejúspěšnější střelci v Liberecké vzduchovkové lize.
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KOMUNITNÍ CENTRUM BÉTEL
Slavnostní setkání Jednoty bratrské a Majáku o.p.s. v Hrádku n. Nisou
Dne 16. 1. 2015 od 18:30 hodin proběhlo v Hrádku nad Nisou slavnostní setkání, jehož hlavním cílem bylo představení činnosti Jednoty
bratrské v Hrádku nad Nisou. Součástí večera bylo slavnostní otevření nízkoprahového zařízení pro děti a mládež VAGÓN s celotýdenním
programem. Setkání proběhlo v nově upravených prostorách Jednoty bratrské a obecně prospěšné společnosti MAJÁK na horním sídlišti
ve "výměníku".
Významnými hosty byli pan Evald Rucký, biskup světové Jednoty bratrské, pan Petr Krásný, biskup světové Jednoty bratrské, pan Martin
Půta, hejtman Libereckého kraje, pan Pavel Farský, místostarosta Hrádku nad Nisou a řada dalších.
Setkání probíhalo ve velmi přátelské atmosféře a slova „Hrádek nad Nisou je moje srdeční záležitost“ se opakovala ústy několika řečníků.
Byla představena historie a současnost práce Jednoty bratrské v Hrádku. Svou činnost zde Jednota bratrská započala již ve druhé polovině
19. století. V návaznosti na ni v Hrádku od roku 2012 Jednota bratrská za podpory Města Hrádek nad Nisou provozuje volnočasový klub
VAGÓN, pořádá tábory a víkendové akce pro mládež a také provozuje Rodinné centrum MAŠINKA.
Hosté byli dále seznámeni se vzájemnou spoluprací Jednoty bratrské a společnosti MAJÁK o.p.s., která v Hrádku nad Nisou působí více
než 15 let jako poskytovatel preventivních programů na základních školách a od listopadu 2014 zde nabízí sociální služby nízkoprahového
zařízení pro děti a mládež VAGÓN, které je v současné době spolufinancováno Libereckým krajem prostřednictvím realizovaného projektu
IP 5 „Podpora a rozvoj služeb v sociálně vyloučených lokalitách LK".
Patrik Müller

Bezpečně v autě
Přednášky v Rodinném centru Domeček bývají většinou o výchově dětí, ale tentokrát
jsme se zaměřili spíše na výchovu dospělých. V úterý 20. ledna v podvečer zde proběhl
preventivní workshop s názvem Bezpečně v autě. Odborníci z Výzkumu dopravní
bezpečnosti Škoda Auto nás poučili o správném zabezpečení při cestování autem. Velmi
poučná byla projekce crashtestů, kde bylo zřetelně vidět, jak je bezpečné poutání, správné
užívání dětských autosedaček a ukládání předmětů v autě důležité. Součástí workshopu
byly také praktické ukázky správného připoutání. Na závěr dopravní experti zodpovídali
řadu dotazů.
Rodiče, kteří by chtěli poučit své děti a případně se dozvědět i sami něco nového, mohou
využít portál o silniční bezpečnosti Škoda hrou.
Milena
Dvořáková

V ÚNORU VÁS SRDEČNĚ ZVEME:
14. 2. v 16 h v hale TJ Spartak Chrastava

Dětský karneval na téma: V LESE, JÓ V LESE...
25. 2. 16,30h v Bételu
Klub Evergreen pro seniory zve na přednášku s besedou na téma
Mezigenerační vztahy.
Hostem večera bude Mgr. Evald Rucký.
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Zima v oddíle PERSEUS
V zimním období jsme uspořádali dvě, dalo by se říct, tradiční
víkendové výpravy. Na obou těchto výpravách jsme něco dobrého i
ukuchtili. První výprava nás zavedla do Harrachova – Rýžoviště.
A co jsme tam zažili?
Například jsme potkali Hmyzí domeček. To je takový úkryt pro
užitečný hmyz, který si můžeme vytvořit i my na své zahrádce. Dále
jsme od určité výškové hranice potkali 1. sníh této sezóny. Na
Ručičkách mne děti a |Bráška poučili, proč se toto rozcestí jmenuje
Ručičky. Je to prý podle pěti cest – pěti prstů, co se zde stýkají.
Alenka tu z radosti nakreslila do sněhového poprašku na lavičku
pěkný obrázek. Štěpán vylezl na Krakonoše a pak jsme pokračovali
po žluté značce přes Zadní Plech na kopec, kam cesty nevedou – na
Plešivec 1210 mnm. Tento kopec je totiž krásně vidět z naší chaty
přes údolí Ryzího potoka a jakoby vyzývá a láká poutníky k jeho
objevení. Zde to vypadalo jako v zakletém a zapomenutém zimním
království. Pak jsme ještě neměli dost a navštívili Mumlavský
vodopád a večer jsme prováděli různé kosmické testy /v rámci
letošní dlouhodobé hry „Hvězdné války“/, pekli cukroví – úspěch
měli hlavně „Terezince“ a také jsme si lebedili v postýlkách.
Na druhé akci jsme byli na vánoční besídce na Horním Sedle.
A co tam jsme páchali?
No Týnka venku musela ještě do zkoušky rozdělat oheň na 3 sirky a
následně s Vikvíkem složili oddílový slib, čímž se stali řádnými členy
Persea. Rolfovi tam zejména díky neposedné instruktorce Gedžitě
zálesácky zezelenaly vlasy. Vyráběli jsme spoustu věcí – například
Selfie, řízky a bramborový salát, také domácí housky a svícínky pro
seniory. Hráli jsme hry vč. Zastrkávání sirek do nosu a to bez pomoci
rukou. Při západu slunce jsme šli vylepšit stravu zvířátkům a pak
jsme i my oslavili oddílové vánoce. V neděli jsme po zabalení došli
zkontrolovat do Hrádku n. N. jejich vánoční strom bez špice a na
nádraží jsme si před odjezdem vlaku samozřejmě koupili horkou
čokoládu. Pánové a dámy, řeknu Vám, že ten automat by měli
pořádně umýt, jinak se k němu někdo přilepí jako moucha k
mucholapce.
Robert Kopecký - Rolf

Country bál v Chrastavě
Již potřetí pořádá turistický oddíl Perseus v úzké spolupráci se Společenským klubem Chrastava Country bál. V letošním roce s podtitulem
„Mexiko“. Akce se koná v sále CVA 27. 2. 2015 od 20.00 hodin. K tanci nám bude hrát skupina HAZARD, občerstvení připraví, jako již
tradičně pan Laksar. Nebudou chybět ukázky tanců od taneční skupiny Countryon, soutěže a odměny. Kdo vydrží do půlnoci, překvapení ho
nemine.
Vstupenky za 60,- Kč budou v předprodeji v informačním centru, nebo přímo na místě před akcí.
Stylové oblečení vítáno, tančit Vás nebudeme nutit, těšíme se na Vás
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Podìkování z dìtského domova v Krompachu
Vážení a milí občané Chrastavy,
chtěla bych Vám jménem svým, jménem dětí i zaměstnanců
Dětského domova v Krompachu poděkovat za Vaši štědrost. Akce
Strom splněných přání byla již potřetí jasným důkazem toho, že v
Chrastavě žijí lidé s velkým srdcem. Podařilo se Vám rozzářit
mnoho dětských očí. Dárky, které jste našim dětem nadělili, jsou
krásné. Každé dítě mělo jedno přání a Vy jste každému z nich
darovali tolik věcí … Rozbalování bylo velmi dojemné.
Velmi nás těší i skutečnost, že se s Vámi máme možnost potkávat v

průběhu celého roku. Pro naše děti je skvělé účastnit se
Chrastavských slavností, zimního pochodu Chrastavské šlápoty,
dětského karnevalu, pohádkových představení a různých dalších
akcí ať už jako diváci nebo i jako účinkující.
Všem, kteří se nějakou formou podílejí na těchto aktivitách , patří
velký dík. Jsme Vám velmi vděční a věříme, že tato spolupráce
přináší radost a uspokojení i Vám.
Přeji Vám zdraví, štěstí a dobrou náladu v příštím roce.
Mgr. Regina Stiblíková, ředitelka DD,ZŠ a MŠ Krompach

Opět skvělá příležitost –
věnujte staré autolékárničky
Oblastní Charita Hodonín pořádá sbírku autolékárniček pro
krajany v Českých vesnicích rumunského Banátu.
S koncem roku 2014 skončila i čtyřletá expirační doba prvních
lékárniček s obsahem podle vyhlášky 216/2010.
To je výzva pro vykonání dobrého skutku..., prošlé lékárničky
sbíráme v TO Perseus a vytříděné budeme posílat
prostřednictvím liberecké Charity do Hodonína.
Sbírka trvá do 28. 2. 2015, lékárničky můžete nosit do klubovny
turistického oddílu Perseus (červená chaloupka za školou),
býváme tam v pátek od 15.30 do 17.00 hod, nebo do
Informačního centra v Chrastavě paní Marxové.
Děkujeme!

Tøíkrálová sbírka probíhala i v Chrastavì a vynesla pøes 13 tisíc
6. a 10. ledna 2015 zněla v ulicích Chrastavy známá lidová koleda
„My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví neseme vám“. Možná jste
také potkali tříkrálovou skupinku koledníků. Každý rok od 1. do 14.
ledna můžete v českých městech a vsích potkat na čtyřicet tisíc
charitních koledníků v kostýmech Tří králů. V návaznosti na starou
lidovou tradici chodí od domu k domu nebo koledují v ulicích. Z
výtěžku sbírky poté Charita Česká republika celoročně pomáhá
potřebným a nemocným především tam, kde se peníze
vykoledovaly. Tak je tomu i v Chrastavě, kde bude výtěžek tříkrálové
sbírky použit v chrastavském Domově svatého Vavřince a vaše
dary tak pomohou našim seniorům k lepšímu bydlení. Ráda bych
touto cestou poděkovala všem, kteří nás přijali a přispěli svým dílem
na dobrou věc. Výtěžek tříkrálové sbírky v Chrastavě činil 13.221,Kč.
Počátky tříkrálové legendy jsou staré, pocházejí již z biblických dob.
Ale myslím, že svým poselstvím má co říci i dnešnímu člověku. V
dnešní době zaměřené na zisk a osobní prospěch připomíná, že
může být smysluplné obdarovávat bez toho, že za to něco dostanu
a že má smysl jít za něčím, z čeho nemám hmotný prospěch.
Mudrci z Východu, tradičně označovaní jako Tři králové, jsou
postavy z Matoušova evangelia, které navštívily Ježíše krátce po

jeho narození v Betlémě a přinesly mu dary, zlato, kadidlo a myrhu.
Upřesnění, že byli tři, že to byli králové a jména Kašpar, Melichar a
Baltazar, přinesla až pozdější tradice. Mudrci se vydali podle
znamení rozpoznaného na obloze odkudsi zdaleka neznámo kam,
opustili své domovy, aby obdarovali jakési chudé dítě v jesličkách,
nadto dítě pro ně cizí, z jiného národa a rasy. Nevzali s sebou
hvězdářské přístroje či dobyvatelské zbraně, ale přinesli dary –
zlato, kadidlo a myrhu. Zlato symbolizovalo, že půjde o osobu rodu
královského, kadidlo, které se užívalo při náboženských obřadech,
naznačovalo krále božské důstojnosti a myrha, která sloužila k
balzamování, uchránění těl před rozpadem, poukazovala, že tento
král překoná smrt.
Tři králové zdánlivě nic nezískali na oplátku. Ale jen zdánlivě. Za
velkého trmácení a cestovních útrap po dlouhé dny a měsíce šli za
svou společnou hvězdou, kterou viděli na obloze. Kdesi hluboko v
nich znamenala naději. Přes hory a pouště, vyschlé řeky, mezi
přátelskými i nepřátelskými národy stále šli za touto hvězdou.
Putovali takovou dálku proto, aby se setkali s křehkým dítětem, s
nímž přichází na svět láska, milosrdenství a spravedlnost. A to jsou
hodnoty, pro které stojí za to vyjít ze sebe a dát se na cestu i dnes.
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Tipy pro Vae dìti na prázdniny...
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Zasedala pracovní komise pro aktualizaci Plánu rozvoje mìsta Chrastavy
Informace zástupců za ODS v Zastupitelstvu města Chrastavy
Dne 19. ledna se sešla pracovní komise pro aktualizaci Plánu rozvoje města Chrastavy pro období 2015 – 2020. Kandidáty za ODS zde
reprezentují Ing. Lambert Medřický, Ivan Vydra, Ing. Martin Sehnoutka a Mgr. Petr Medřický. Dva z uvedených se podíleli již tvorbě na
minulého Plánu v roce 2008. První setkání bylo pouze informativní a zpracovavatel ing. Lauermann seznámil členy komise především se
základními oblastmi a částečně i s hodnocením plněním plánu rozvoje v minulém období. Byl dohodnut harmonogram jednotlivých
přípravných prací s tím, že pokud nastane shoda, aktualizace Plánu rozvoje města by měla být předložena Zastupitelstvu města na
dubnovém veřejném zasedání. Některé z podnětů, které jsme již nyní přinesli, si zpracovavatel poznamenal k dalšímu projednání. Na
aktualizaci a pracích s ní spojenými se hodláme velmi aktivně podílet, samozřejmě spolu s kolegy a kolegyněmi z ostatních kandidátek.
Dva naši zástupci se týž den účastnili večeru se starostou na velmi podstatné téma “Plánované akce v roce 2015”, kde starosta a Mgr. J.
Dvořák seznámili přítomné s rozpracovanými a plánovanými investičními akcemi pro tento rok, ale i s vizí investic v budoucnosti. Je s
podivem, že o tak zásadní téma, které ovlivňuje směřování města do budoucna, se nazajímala ve větší míře širší veřejnost.
Dá se říci, že hlavními investicemi města v tomto roce by měly být úpravy mateřských školek za účelem snížení energetické náročnosti
(výměny oken, zateplení). Největší investicí, pokud budeme úspěšní při získání dotace, by měla být celková rekonstrukce sportovní haly, na
níž byl v loňském roce za aktivní účasti zástupců ODS, zpracován projekt. Ten byl konzultován i s uživateli, tedy sportovci. Kromě zlepšení
zázemí projekt řeší zejména snížení energetické náročnosti stavby, aby se zlepšil jak komfort pro sportování, tak i cena pronájmové hodiny.
Ivan Vydra, Lambert Medřický

f

fotoreportáā ze zajímavých akcí

25. ledna
2015

Foto: J. Zahurancová
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Vaøíte? ÈRo Sever odvysílá vae recepty!
Svíčková vaší maminky je nejlepší na světě, meruňkové řezy tety Hany nemají
konkurenci a na váš guláš je krátký i mistr Pohlreich…? Ve vysílání Českého
rozhlasu Sever máte šanci se předvést. Od ledna 2015 každý všední den v půl
dvanácté vybírá Slávka Brádlová z posluchačských receptů.
Co vás na receptech od posluchačů překvapuje?
Nápaditost a časté uplatnění zásady „v jednoduchosti je síla“. Někdy opravdu
stačí málo a i celkem běžný recept ta maličkost povýší na zajímavou specialitu.
Například – bramborák podávaný s kysaným zelím je celkem známý, ale ve
chvíli, kdy to zelí přidáte rovnou do těsta, vznikne variace přímo skvostná. A je
příjemné, že se můžeme vracet i do dětství, zavzpomínat třeba na babiččin
jahelník nebo guláš strejdy Martina, který sice nic jiného nevařil, ale když dvakrát
do roka vystřihl ten svůj gulášek, olizovala se celá rodina i hosté.
Co byste nové rubrice ve vysílání popřála?
Hodně posluchačů – ať těch, kteří svými pěti recepty přispějí nebo těch, kteří se
nechají inspirovat a v ideálním případě to může být spojené. Ani ten nejlepší a
nejnápaditější kuchař nebo kuchařka přece nevědí úplně všechno, tak proč si
neobohatit jídelníček, proč si nepřipomenout stará poctivá jídla, proč
nevyzkoušet něco úplně nového nebo exotického a proč se nenaučit nějaké triky,
jak to běžné vaření zjednodušit, což je vítané nejen pro začátečníky, ale i pro ty
zkušenější.
A jaká cesta vede k rozhlasovému vaření?
Jednodušší už to snad ani být nemůže –adresa emailová je
recepty@sever.rozhlas.cz. Stačí poslat 5 receptů – ať už na jedno téma –
například kuře nebo brambory anebo polévky anebo směs toho, co u vás doma
chutná – od předkrmu a polévky přes hlavní jídlo až k salátu a moučníku. Fantazii
se meze nekladou .Ve vysílání jsou posluchačské recepty každý všední den
kolem půl dvanácté, hned nato také na facebooku a posléze i na webu Českého
rozhlasu SEVER. Tak vařte, pečte a smažte s námi, dobrou chuť vám přeje
Slávka (Brádlová).

CHARITATIVNÍ SBÍRKA PRO DIAKONII BROUMOV
Dne 2 a 3. března 2015 se bude konat v centru volnočasových aktivit
sbírka použitého textilu od 8–10 a 14–16 hodin.
Sbírka
– letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
– lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
– látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
– domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
– vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
– obuv – veškerou nepoškozenou
– hračky – nepoškozené a kompletní

i

–
–
–

peří, péřové přikrývky a polštáře
menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
knihy

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
– ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
– nábytek, znečištěný a vlhký textil
Za Společenský klub Chrastava
Eva Mouchová – mouchova@chrastava.cz, tel.: 485 143 348

inzerce soukromé i komercní inzeráty

Pronajmu byt 2+k.k. v èásti Chrastavy Nový domov. Byt ve starí zástavbì, kompletnì zrekonstruovaný, plynové
etáāové topení, kuchyòská linka, vestavìné skøínì v pøedsíni, plastová okna.
K dispozici ihned, informace na telefonním èísle 776 271 713.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nabízím dlouhodobý pronájem bytu 1+1 v Chrastavì sluným a poctivým lidem, vybaven kuchyòskou linkou a sporákem,
více informací na tel. è. 776 331 977.
PRODÁM REKREAÈNÍ CHATU
ve velmi klidném místì u lesa na Panenské Hùrce, obec Bílý
Kostel.
Chatka (25 m2) je dvoupodlaāní s loānicí v podkroví.
Pozemek o rozloze 530 m2 (není zahradní kolonie) zahrnuje
zahradu i parkovací místo bezprostøednì u chaty. Na zahradì
je kùlna na døevo vè. suchého WC a ovocné stromy (jablonì,
vestka), v pøilehlém lese zase
velmi dobré houbaøské podmínky. Elektøina 3x25A v chatì,
pitná voda na zahradì  veøejný
øad, není pøivedena do chaty.
Cena 350 tis. Kè
Kontakt: GSM: 607 669 565
E-mail: tklbc@seznam.cz
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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

Mìsíèní zpravodaj mìstského úøadu v Chrastavì

Redakce: Bc. P.Urban, Ing.V.Louèka, L.Junková
Adresa: MìÚ Chrastava, námìstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava
Vydavatel: Mìstský úøad v Chrastavì
Evidováno pod è.j. 019/2013 Uzávìrka pøíspìvkù je vādy 22. den v mìsíci.
Redakce nezodpovídá za pravdivost inzerátù a nenese āádnou odpovìdnost za pøíspìvky obèanù.
DTP a tisk: RECo design s.r.o. Chrastava
Náklad: 550 ks
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