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Jablonec daroval Chrastavì
historické hasièské vozidlo
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Z obsahu dnešního vydání

Vlajka pro Tibet 10. ples mìsta Chrastavy
Zastupitelstvo města Chrastava schválilo téměř jednomyslně (jeden
se zdržel) dne 12. 12. 2011usnesení č.j. 2011/09/XIX tohoto znění:
„ZM schválilo podpoření mezinárodní kampaně Vlajka pro Tibet, a to
vyvěšováním vlajky na budově radnice v termínu 9. až 10. března
daného roku jako projev solidarity s lidem Tibetu, požadující
dodržování lidských práv a svobod.“

Od roku 2012 tedy vlaje 9. a 10. března Tibetská vlajka každoročně
na chrastavské radnici. Nejinak tomu bude i v roce letošním.

Na stránkách města si mohou zájemci poslechnout video Tv
Chrastava, kde předkladatel návrhu člen zastupitelstva města Ivan
Vydra zdůvodňuje svůj návrh a kladné rozhodnutí ZM.

Dokončení  najdete na straně 18.

Letošní již 10. ples města Chrastava zahájil známý imitátor Petr
Martinák společně s představiteli města panem starostou
Michaelem Canovem a paní místostarostkou Zitou Václavíkovou.
Následujícího předtančení se ujal mladý taneční pár z Liberce,
Nicola Holubcová a Jan Rosenbaum, kteří nám předvedli několik
ukázek jak klasických, tak i latinsko-amerických tanců.
Téměř stále plný parket zajistila svou hudbou kapela K-BAND. Ve
22:30 hodin vyhlásil pan Martinák losování stolů o hodnotné ceny,
které doplnil vtipnými scénkami. Vyhrát bylo možné například
poukázky do nově otevřeného kosmetického studia v Chrastavě –
Bohunka, balíček sladkého a slaného pečiva, víno a hlavní cenu
marcipánový dort.
Ve 2:00 hodiny se s námi kapela K-BAND rozloučila poslední
skladbou a ples byl oficiálně ukončen.
Velká poklona a poděkování patří všem pracovníkům školní jídelny v
čele s paní Miloslavou Šírovou a také panu Miloši Laxarovi s
kolektivem za zajištění občerstvení a příjemné obsluhy.

Eva Mouchová, referent Společenského klubu

10. ples
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Jsou to doslova infarktové stavy, když se z ničeho vydoluje oprava
komunikace a pak, když je vše dojednáno, je oprava kriticky
ohrožena. Přesně to se stalo úseku komunikace Andělská Hora
(žel. přejezd od Kryštofova Údolí), Andělohorská (po křižovatku s
Nádražní). Tento úsek se stal úsekem číslo II na trase povodní 2010
zničené komunikaci Kryštofovo Údolí – Chrastava – Nová Ves –
Mníšek. Nejprve tehdejší vedení Libereckého kraje nepožádalo o
dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj. Ta tehdy mohla činit 50 % a
tak kraj rezignoval. Po nástupu nového vedení Libereckého kraje
na podzim roku 2012 nový hejtman o dotaci neprodleně požádal a
zároveň vyjednal její navýšení na 85 %.

I – Kryštofovo Údolí –Andělská Hora žel. přejezd
II –Andělská Hora žel. přejezd –Andělohorská,

křižovatka s Nádražní
III – Nádražní, křižovatka sAndělohorskou - hranice Chrastavy

s Novou Vsí
IV – hranice Chrastavy s Novou Vsí – most v Nové Vsi
V – most v Nové Vsi - Mníšek

Výše uvedených pět úseků bylo rozděleno do dvou popovodňových
akcí. Úseky I + III byly zahrnuty do akce Chrastava I, úseky II + IV
+V do akce Chrastava II.

Akce Chrastava I byla zahájena v roce 2013 a dokončena v roce

2014, akce Chrastava II byla v úsecích IV a V (Nová Ves a Mníšek)
zahájena v roce 2014, a má být dokončena v roce letošním. Jediná
etapa, která dosud zahájena nebyla, je úsek II (Andělská Hora a
Andělohorská). Za této situace – po změně vlády a dvojité změně
na místě ministra, začalo v loňském roce ministerstvo velmi
důkladně prověřovat, zda jsou dosud nedokončené či dokonce
nezahájené popovodňové akce vůbec nutné, zda na ně
ministerstvo dávno slíbenou dotaci vůbec uvolní. Prověrka to byla
mnohaměsíční a velmi důkladná, a to jak přímo na místě, tak
studováním dobových map atd. atp. Nejohroženější byly
samozřejmě ty úseky, jejichž popovodňové opravy nebyly dosud
vůbec zahájeny. Již jsem podléhal téměř beznaději, ale nakonec se
podařilo rekonstrukci tohoto úseku obhájit, a tak seAndělská Hora s
ulicíAndělohorskou dočká.Adočká se již brzy, každopádně letos.

V pondělí dne 16. března 2015 se na dané téma koná od 17 hodin v
restauraci U Marušků „Večer se starostou“, kde budou přítomni
zástupci všech zainteresovaných složek. A přestože při samotné
realizaci nás možná čeká mnoho dopravních komplikací, já jsem
především velmi rád, že se tato poslední popovodňová akce v
Chrastavě bude vůbec konat. Liberecký kraj za to, že si opravu
tohoto úseku dokázal před ministerskými úředníky obhájit, zaslouží
velkou pochvalu.

V Chrastavě dne 11. 2. 2015 Ing. Michael Canov, starosta

Komunikace byla rozdělena do pěti úseků:

Váāení spoluobèané, dovoluji si Vás pozvat na sto dvacátý pátý

VEÈER SE STAROSTOU
na téma

Sestava hostù, kteøí potvrdili, āe pøijali pozvání, je skuteènì reprezentativní. Za investora Liberecký kraj
radní pro dopravu Vladimír Mastník, vedoucí odboru dopravy Jan Èáp a øeditel KSS LK Jan Rùāièka.
Za  zhotovitele Strabag a.s. Martin Obr a SaM a.s. Èeská Lípa  Martin Jabèanka.
Téma veèera se bude bytostnì dotýkat v�ech obyvatel bydlících na trase poslední popovodòové opravy
na Chrastavsku. Pøítomní se budou moci osobnì zeptat na v�echny detaily pøipravované rekonstrukce.
Odborným garantem veèera  je pracovník ORM MìÚ Chrastava Daniel Fadrhonc.

Setkání se koná v pondìlí v Restauraci u Maru�kù.

Tì�ím se na Va�i úèast.                                                Ing. Michael Canov, starosta

popovodòová rekonstrukce komunikace

Andìlohorská a Andìlská Hora.

16. bøezna 2015 od 17:00 hodin

o okénko starosty mesta Chrastavy
Andìlohorská a Andìlské Hora se koneènì doèká

Karel Janeèek a jeho projekt D21 v Chrastavì
Asi každý zná jméno Karel Janeček. Karel Janeček je velmi populární mecenáš, bojovník proti korupci a matematik. Právě skvělé znalosti
matematiky mu umožnily stát se ekonomicky mimořádně úspěšným mužem při svém podnikání na světových burzách.

Karel Janeček však chce své matematické nadání zužitkovat i v jiných oblastech. Sám k tomu na svých webových stránkách v roce 2012
uvedl „Začal jsem zpracovávat nový návrh volebního systému pro Českou republiku. Pojmenoval jsem ho Demokracie 2.1“ Celý tento
projekt se časem rozvinul v systém, který by měl být použitelný v mnoha oblastech lidského kolektivního rozhodování (např. pro běžnou
práci zastupitelstva). Jeho základ spočívá na základním principu, že každý by měl mít možnost dvou (či více) kladných hlasů a jednoho
hlasu záporného (respektive maximálně poloviny oproti kladným).

Dne 19. 11. 2014 jsem obdržel e-mail od manažerky D21následujícího znění:
„Vážený pane starosto, dovoluji se na vás obrátit s prosbou o osobní setkání. Typ na vás mám ze seznamu "Starostové pro
transparentnost". Píši za tým Karla Janečka, který se zabývá rozšířením myšlenky a následně realizací a použitím volebního systému D21,
který pan Janeček vymyslel. Jedná se o univerzální hlasovací systém, který přináší zlomový přelom v jakémkoliv kolektivním rozhodování.
Hlasování pomocí D21vedou k mnohem efektivnějším výsledkům a zásadně zvyšují jejich sociální užitek. Připravujeme tento systém jako
"appku" na mobilní telefony a s touto aplikací bychom vás rádi seznámili. Naše mise je obejít všechny "osvícené" zastupitele v republice a



3

Jablonec daroval Chrastavì historické hasièské vozidlo

Chrastava zlep�uje pozici
premianta krajských silnic

v Libereckém kraji

Statutární město Jablonec nad Nisou darovalo městu Chrastava
nepojízdné historické hasičské auto Mercedes Benz L 1500 z roku
1942. Chrastavští hasiči tento unikát chtějí repasovat a udělat z
něho pojízdného krasavce. Pokud se to podaří, byl bych rád, aby
jeho první cesta vedla právě do Jablonce.

V Chrastavě dne 5. 2. 2015 Michael Canov – starosta

probrat s nimi (vámi) možnost zapojení tohoto druhu hlasování do vaší samosprávy. Pochopitelně Žádný Tlak : ).
Prosím vás tedy o hodinu vašeho času, i když jen jako představení tohoto systému a uvidíme. Děkuji předem za
odpověď....mějte se hezky...“

Osobní setkání se pochopitelně uskutečnilo a 2. února 2015 se po řádném zastupitelstvu uskutečnilo ještě jedno
„zastupitelstvo“, kde se po vysvětlující přednášce přítomných manažerů projektu D21pustili zastupitelé do díla a
vybírali si z řady možností rozvoje fiktivního města, co chtějí a co nechtějí. Zájem mezi zastupiteli byl patrný dokonce i o
přestávce a po skončení řada z nich vášnivě diskutovala výhody a nevýhody tohoto systému.

Jsme domluveni na druhém dějství projektu D21. To by mělo jít již o méně fiktivní záležitost a sice o grant na podporu rozvoje sportovní,
kulturní, spolkové činnosti a cestovního ruchu, pro který je zachována v rozpočtu města pro letošní rok dosavadní rekordní úroveň 500 tisíc
Kč. Grant bude rozdělen dosavadní klasickou metodou (přesněji řečeno bude vytvořen návrh pracovní komise pro zastupitelstvo) a až poté
bude následovat opětovné „rozdělení“ grantu metodou D21. Uvidíme, jak dopadne porovnání obou metod.

Snad mohu mluvit nejen za sebe, ale za všechny zastupitele s tím, že nás projekt D21zaujal, a že si ceníme, že Chrastava byla vytipovaná
mezi města průzkumníky.

V Chrastavě dne 3. 2. 2015 Ing. Michael Canov, starosta

Dle oficiálních statistik byla na konci roku 2013 Chrastava na
sedmém místě mezi všemi městy Libereckého kraje co se stavu
krajských komunikací týče se známkou 2,78 (známkování téměř jak
ve škole výborný-dobrý-vyhovující-nevyhovující-havarijní). Jak jsme
již dříve informovali, v polovině loňského roku se Chrastava dostala
na první místo se známkou 2,17. A nyní na konci roku 2014 se
dokonce jako krajský premiant dostala pod magickou dvojku s číslem 1,91.
Samozřejmě neusínáme na vavřínech. Stále je na krajských silnicích na našem katastru co zlepšovat, stále máme přes ½ kilometru
krajských komunikací v havarijním a přes ½ kilometru v nevyhovujícím stavu. Pokud se však podaří realizovat to, co se realizovat má, tzn. ul.
Andělohorská v letošním a ul. Liberecká v příštím roce, naše pozice premianta se ještě vylepší.

Chrastava dne 13. 2. 2015 Michael Canov, starosta
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Kontrola Nejvy��ího kontrolního úøadu dopadla na výbornou

Chrastava má dvanáct jazykových mutací, poslední je arabská

Otevøený dopis premiérovi vyvolal jednání na Ministerstvu financí

Nejvyšší kontrolní úřad kontroloval v Chrastavě popovodňové
dotace poskytnuté prostřednictvím KÚLK z Fondu solidarity
Evropské unie. Tato pomoc z Evropské unie, doplnila pomoc
České republiky, která poskytovala dotace prostřednictvím
Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva financí.

Chrastava na základě svých žádostí obdržela z Fondu solidarity v
závěru roku 2012 téměř 23 milionů Kč (22.885.677 Kč). Mezi
největší akce, které se z tohoto fondu financovaly, patřily opravy
komunikací ve Vísce a v Kolonce v Andělské Hoře, Sportovní ulice,
rekonstrukce teplovodů na sídlišti Střelecký Vrch a Chrastava střed,
oprava technologie čistírny odpadních vod ve Vítkově, opravy částí
kanalizace a mnohé další (celkem cca 200 drobných akcí typu
oprava povodněmi poškozených propustků atd., apod.).

Kontrolní akce probíhala v době od 13. 10. 2014 do 27. 1. 2015.
Výsledek dopadl na výbornou. Nejvyšší kontrolní úřad při své
detailní kontrole konstatoval, že všechny výše popsané akce byly

realizovány správně. To, že jsme nedostali k té jedničce ještě
hvězdičku, způsobil náš renonc, netýkající se podstaty výše
uvedených akcí, ve výši 680 Kč*). Vzhledem k novele zákona o
rozpočtových pravidlech č. 250/2000 Sb., která v odst. (7) § 22
sděluje, že se odvody do 1tis. Kč neukládají, však nejspíše nebude
příslušné řízení o odvodu 680 Kč ani zahájeno. Kontrolní protokol
NKÚ je možné si přečíst na webových stránkách města.

V Chrastavě dne 30. 1. 2015 Ing. Michael Canov, starosta

*) Odměny za práci přes čas – neoprávněně čerpáno o 2.000,-- Kč
více (omylem započítána do povodňových nákladů odměna ze
sociálního fondu zaměstnavatele k životnímu jubileu). Částka
2.000,-- Kč byla vrácena poskytovateli dotace KÚLK obratem po
obdržení dotace, tj. v prosinci 2012. Nebyl vrácen neoprávněný
náklad na sociální a zdravotní pojištění, tj. 34 % z částky 2.000,-- Kč
= 680,-- Kč.

Skandální stav, kdy v evropských dotacích kontrolní orgány
spadající či podléhající Ministerstvu financí (včetně Regionálních
rad regionů soudržnosti) nutí vracet poctivé příjemce dotací tyto
dotace zpět na základě absurdního obvinění, že při výběrovém
řízení NEdošlo ke spáchání správního deliktu, nás vedl k napsání
otevřeného dopisu premiérovi České republiky. V reakci na tento
otevřený dopis ze dne 8. 12. 2014 jsme byli pozváni na jednání
Auditním orgánem Ministerstva financí, které se konalo ve středu
11. 2. 2015 a samotné jednání trvalo dvě hodiny čistého času.

Nutno říci, že přijetí a celý průběh jednání byl opravdu na úrovni.
Po úvodním přijetí panem ředitelem následovalo hlavní jednání,
kdy spolu s panem ředitelem Ministerstvo financí zastupovali další
čtyři špičkoví úředníci Auditního orgánu a také zástupce
Certifikačního orgánu. Byli jsme zároveň velmi rádi, že se jednání
zúčastnil pan senátor Miloš Vystrčil, předseda výboru pro územní
rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

Co se odborné diskuse týče, argumentovali jsme s panem
tajemníkem snad na maximu možného, myslím, že veškeré naše
argumenty byly podloženy zákony. Velmi dobře argumentoval pan
senátor Vystrčil. Nutno ocenit, že pracovníci ministerstva byli též
velmi dobře připraveni. Těžko jsme však mohli očekávat,
neočekávali a také jsme se nedočkali uznání ve stylu O.K. máte ve
všem pravdu a my se ve všem mýlili. Nicméně na jednom zcela
zásadním jsme se výslovně a opakovaně shodli.Asice, že „tvrzení
že se někdo dopustil při výběrovém řízení diskriminace, při které

teoreticky nemohlo dojít k podstatnému ovlivnění výběru
nejvhodnější nabídky, je ze své podstaty nesmyslem, neboť nikdo
nemůže vědět, zda by diskriminovaná firma nemohla vyhrát,
kdyby nebyla diskriminovaná“.

Z jednání nebyl učiněn žádný společný písemný výstup. Nicméně
po celou dobu jsme měli s panem tajemníkem dobrý pocit, že je
našim argumentům nasloucháno. Pokud Auditní orgán MF bude
chtít kauzu dotáhnout do konce a dovede shodu na tom, že
diskriminace bez teoreticky možného podstatného ovlivnění
výběru nejlepšího je nesmyslem, zhroutí se dosavadní praxe (kdy
právě na základě tvrzení „že došlo k diskriminaci bez ovlivnění
nejlepší nabídky…a proto do toho nemá co mluvit ÚOHS….a tak
proti či bez vyjádření ÚOHS kontrolní orgán spadající či
podléhající MF nařídí vrácení dotace) jako domeček z karet. V
důsledku by to znamenalo zrušení verdiktů o vrácení dotace ve
všech případech, kde se ÚOHS vyjádřil, že při VŘ nedošlo ke
spáchání správního deliktu nebo kde mu věc k vyjádření vůbec
předložena nebyla. Zda tak ovšem v praxi opravdu bude Auditní
orgán MF konat, si nedovolujeme ani předvídat.

Každopádně jednání v dané věci bude pokračovat na půdě
Senátu, kam jak zástupci města Chrastava tak představitelé
Ministerstva financí budou pozváni na jednání výboru pro územní
rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

Chrastava 12. 2. 2015 Ing. Michael Canov, starosta

http://www.chrastava.cz/lang/arabi.htm
Chrastavské stránky mají 12 jazykových mutací. Hned na titulní stránce či dole v menu pod vlaječkami je lze nalézt. Deutsch | English | Polski
| Italiano | Espanol | Francais | Tiếng Việt | | Română | | Nederlands |

Primární ambicí jazykových mutací Chrastavských stránek není nalákat do Chrastavy davy cizojazyčných turistů, ale to, aby se v globálním
světě v době internetových vyhledavačů mohl třeba i čistě náhodně s existencí Chrastavy seznámit kdokoli odkudkoli.

Nejedná se proto o žádný denně aktualizovaný úplný překlad chrastavských stránek, ale o stručný souhrn důležitých či zajímavých
informací o našem městě na jedné webové stránce, pokud možno doplněný i o nějakou zajímavost vztahující se k danému jazyku.
Rozsáhlejší jsou jen mutace německá a polská, které jsou doplněny o webové stránky akcí s partnerskými městy. Francouzská mutace je
doplněná o návštěvu francouzských válečných vězeňkyň, anglická o návštěvu zástupce velvyslanectví USA. Vietnamská mutace se
nemohla vyhnout vietnamským dětem v Chrastavě v padesátých letech a návštěvě Ho Či Mina. Nizozemská je doplněna o fotbalovou
nizozemsko-českou rodinu, jejíž otec v Chrastavě trénuje a syn hraje fotbal. Autory jazykových mutací jsou často lidé nějak s Chrastavou
spjatí. Např. autorem vietnamské mutace je bývalé dítě z padesátých let (dnes pracovník vietnamské vlády), rumunskou Moldavanka, která
se do Chrastavy přistěhovala, nizozemskou matka z výše zmíněné rodiny. Letos jako poslední vznikla mutace arabská (bude ještě doplněno
video). Vytvořil ji zubní lékař MuhannadAldeeb, který se před několika lety do Chrastavy přistěhoval.

V Chrastavě dne 16. 2. 2015 Ing. Michael Canov, starosta

Українська Русский 'لع$ب"ة
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Ve středu dne 28. ledna 2015 byla za účasti hejtmana Libereckého kraje Martina Půty slavnostně otevřena zrekonstruovaná páteřní
komunikace ve Vítkově.
Při této příležitosti si dovolím malou rekapitulaci rekonstrukcí (zvláště popovodňových) ve Vítkově:
1. V říjnu 2006 byla schválena naše žádost o rekonstrukci komunikace ve Vítkově (až do Albrechtic a napojení se na hlavní komunikaci do
Frýdlantu). Tato akce v nákladech cca 40 mil. Kč byla realizována v roce 2007.
2. Povodeň 2010 zničila nejen komunikaci, ale i mosty i samotné koryto Vítkovského potoka.
3. V roce 2011byly realizovány popovodňové opravy města v řádu desítek milionů Kč, což bylo především šest nových mostů. Z nich asi
nejvýznamnější byl most u ZŠ a MŠ, který se stihl postavit v šibeničním termínu do zahájení školního roku 2011/2012.
4. V roce 2012 byla zahájena a v roce 2013 zakončena popovodňová oprava Vítkovského potoka v řádu desítek milionů Kč.
5. V roce 2014 byla realizována rekonstrukce krajské komunikace ve Vítkově. Pro mě osobně byly největší nervy vůbec dosáhnout
realizace rekonstrukce této komunikace. Získat dotaci na její realizaci se podařilo až po nástupu Martina Půty do funkce hejtmana
Libereckého kraje v závěru roku 2012. Samotná komplikovaná realizace rekonstrukce, kterou realizovalo konzorcium firem SMP a Firesta v
řádu sta milionů Kč a trvala 9 měsíců, si vyžádala vrchovatou porci trpělivosti a pochopení všech obyvatel a návštěvníků Vítkova. Ale snad
platí konec dobrý všechno dobré, akce je hotova, Vítkovská páteřní komunikace zrekonstruována (na jaře se ještě opraví veškeré závady,
které se odhalí přes zimu).
Děkuji tímto všem, kteří se zasloužili o realizaci veškerých popovodňových oprav ve Vítkově.

V Chrastavě dne 2 . 2. 2015 Ing. Michael Canov, starosta

Rada města na své schůzi projednala a usnesla se mimo jiné takto:
- s c h v á l i l a
záměr pronajmout nebytový prostor v objektu čp. 236 o výměře cca
6 m2, Turpišova ul., k.ú. Chrastava I, za účelem zřízení kanceláře
- s c h v á l i l a
hodnocení a zadání akce „Dodávka osobního automobilu – Octavia
Elegance“ 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
prodávajícímu: Auto Gremos spol. s r. o., Zahradní 300, 460 01
Liberec 11, IČ: 47309890
- s c h v á l i l a
návrh kupní smlouvy s prodávajícím: Auto Gremos spol. s r. o.,
Zahradní 300, 460 01Liberec 11, IČ: 47309890 za účelem nákupu
osobního auta v rámci akce „Dodávka osobního automobilu –
Octavia Elegance“ a pověřila starostu jejím podpisem
- s c h v á l i l a
návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s
budoucím povinným: RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 40117 Ústí
nad Labem, IČ: 27295567 v rámci stavební akce „Rekonstrukce
sportovní haly TJ Spartak Chrastava“ a pověřila starostu jejím
podpisem.
- v z a l a n a v ě d o m í
zápis č. 2015/2 z jednání bytové a sociální komise ze dne 12. 1.
2015
- r o z h o d l a
o uzavření smlouvy o nájmu bytu panu Ondřeji Vojkůvkovi
- r o z h o d l a
o uzavření smlouvy o nájmu bytu paní Pavlíně Rabatinové

- r o z h o d l a
o uzavření smlouvy o nájmu bytu panu Luboši Zavadilovi
- r o z h o d l a
o uzavření smlouvy o nájmu bytu manželům Emílii a Petru
Haaseovým
- r o z h o d l a
o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu paní Petře Chotěnovské
- r o z h o d l a
o uzavření smlouvy o nájmu bytu paní Petře Chotěnovské
- s c h v á l i l a
dodatek č. 1 k plánu inventur k provedení řádné inventarizace
majetku a závazků města Chrastavy za rok 2014
- s c h v á l i l a
darovací smlouvu DR/2/2015 – věcný dar pro pana Miroslava
Pivoňku a pověřila starostu města podpisem smlouvy (příloha č. 12
k originálu usnesení)
- s c h v á l i l a
souhrn úkolů v lesích města Chrastavy na r. 2015 - důvodová
zpráva, včetně hodnocení „Systému náležité péče města Chrastava
jako hospodářského subjektu uvádějícího poprvé na vnitřní trh
dřevo vytěžené v lesích a mimo les města Chrastava“ s tím, že úkoly
v pěstební činnosti jsou minimální a úkoly v těžební činnosti jsou
objemem maximální a budou realizovány v rozsahu minimálně
nutném k pokrytí nákladů pěstební činnosti
- u l o ž i l a
vedoucímu ORM zajistit realizaci úkolů včetně uzavření
příslušných smluv a plnění systémem náležité péče
- z v e ř e j ň u j e z á m ě r
prodat ojeté motorové vozidlo Karosa – požární, druh NA - speciální
požární vozidlo, rok výroby 1986 za cenu 500.000,- Kč (původní
cena 776.624,- Kč)

Vítkov � páteøní komunikace slavnostnì otevøena

r informace z radnice z radnice
Ze zasedání Rady mìsta Chrastava dne 26. ledna 2015

Ze zasedání Rady mìsta Chrastava dne 16. února 2015
Rada města na své schůzi projednala a usnesla se mimo jiné takto:
- s c h v á l i l a
dodatek č. 4, čj. N/13/2015, ke smlouvě č. 2947202708, o nájmu pozemkových ploch čj. 58/08/ORM vč. dodatků, kterou uzavřelo město a
České dráhy, a.s., a pověřila starostu jeho podpisem
- s c h v á l i l a
1) zřízení věcného břemene na pozemku par.č. 309/1v k. ú. Dolní Chrastava ve prospěch pozemku st. par. č. 444 vč. čp. 231v k. ú. Dolní
Chrastava, který je ve vlastnictví manželů Romany a Čestmíra Krčkových, vč. návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti
inženýrské sítě čj. VB/02/2015, jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby „vodovodní přípojky“ za cenu ve výši
850,- Kč a náklady spojené se zřízením věcného břemene
2) zřízení věcného břemene na pozemcích par.č. 1035/2 v k. ú. Chrastava I a par.č. 1491a par.č. 1492 v k. ú. Horní Chrastava ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s., jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby „zemní kabelové vedení NN“ vč.
návrhu smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-
4013291/003, LB Chrastava, p. p. č. 1033/2, úprava vNN, kNN čj. SBS/03/2015
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- s c h v á l i l a
hodnocení a zadání akce „Chrastava – místní komunikace, ulice Spojovací“ 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 Metrostav a. s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, IČ 00014915
- s c h v á l i l a
návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem: Metrostav a. s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, IČ 00014915 na realizaci akce „Chrastava –
místní komunikace, ulice Spojovací“
- s c h v á l i l a
návrh Smlouvy o využití systému zavedeného městem Chrastava pro nakládání s komunálním a separovaným odpadem se společností
PRAM CZ s. r. o.,Andělská Hora 118, 463 31Chrastava, IČO 22773983
- v z a l a n a v ě d o m í zápis č. 2015/3 z jednání bytové a sociální komise ze dne 26. 1. 2015
- r o z h o d l a o uzavření smlouvy o nájmu bytu panu Jaroslavu Ježkovi
- r o z h o d l a o uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku státu
- s c h v á l i l a smlouvu OS/01/2015 o spolupráci při mediální prezentaci s KÚLK
- s c h v á l i l a odpis drobného dlouhodobého hmotného majetku (DDHM) dle přílohy
- s c h v á l i l a inventarizační zprávu o provedení inventarizace za rok 2014
- v z a l a n a v ě d o m í
oznámení ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola, Chrastava, Revoluční 488 o čerpání rezervního fondu za rok 2014
- s c h v á l i l a
darovací smlouvu DR/3/2015 – dar od Statutárního města Jablonec nad Nisou, IČ 262340 a pověřila starostu města podpisem smlouvy
- s c h v á l i l a darovací smlouvu DR/4/2015 – dar od MC INVEST, a. s., IČ 26231298 a pověřila starostu města podpisem smlouvy
- s c h v á l i l a dohodu o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb s Českou poštou, s. p. Praha 1
- s c h v á l i l a
žádost Výchovného ústavu, dětského domova se školou, střední školy, základní školy a školní jídelny Chrastava, Školní 438 o bezplatný
pronájem kina na recitační soutěž Chrastavská sloka dne 18. 3. 2015
- s c h v á l i l a smlouvu o výpůjčce č. OLP/147/2015 a pověřila starostu jejím podpisem
- s c h v á l i l a
na základě žádosti poskytnutí neinvestiční účelové dotace TJ Spartak Chrastava, Turpišova 292, 463 31Chrastava, IČ 467 44 657, pro oddíl
volejbalu
- s c h v á l i l a
návrh Smlouvy o zastoupení se zastoupeným TJ Spartak Chrastava, Turpišova 292, 463 31Chrastava, IČ 46744657 při jednání s třetími
stranami v administrativních a technicko provozních činnostech nezbytných k úspěšné realizaci projektu „Rekonstrukce sportovní haly TJ
Spartak Chrastava“ a pověřila starostu jejím podpisem
- s c h v á l i l a
smlouvu o poskytování reklamních služeb s firmou DATABOX s. r. o., se sídlem Liberec 3, 1. máje 59/5, 460 01a pověřila starostu jejím
podpisem

Zastupitelstvo města na svém zasedání projednalo a usneslo se
mimo jiné takto:
- v z a l o na v ě d o m í
jmenování pana Petra Čálka velitelem jednotky Sboru dobrovolných
hasičů Chrastava starostou města
- s c h v á l i l o
smlouvu o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu města
Chrastava příjemci TJ Spartak Chrastava, Turpišova 292, 463 31
Chrastava, IČ 46744657 za účelem úhrady tzv. vlastního podílu
projektu “Rekonstrukce sportovní haly TJ Spartak Chrastava“
- v z a l o n a v ě d o m í
studii využití prostoru po odstranění objektu č.p. 136 ( Sepp).
Zpracováním studie byl pověřený vedoucí ORM usnesením
Zastupitelstva města Chrastava dne 23. 6. 2014, č.j. 2014/03/XXII.
- j m e n o v a l o
pracovní skupinu členů ZM ve složení: Zita Václavíková, Pavel
Štekl, Ivan Vydra, Miroslav Balcar, Tomáš Jerje, Lambert Medřický,
Šimon Dvořák na zpracování návrhu doporučení dalšího postupu
řešení prostoru pro ZM
- s c h v á l i l o
členy komise pro otevírání obálek při prodeji částí podílu města
Chrastava v MBD Chrastava: Mgr. Bc. Aleš Trpišovský, Miroslav
Stahoň, Miloslava Šírová
- s c h v á l i l o
převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu
Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 18 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 Vacka, za cenu 451.555,- Kč, vč. návrhu
smlouvy o převodu části členského podílu vč. práv a povinností v

MBD Chrastava
- s c h v á l i l o
převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu
Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 2 v domě
čp. 373, Andělohorská ul., obec Chrastava za minimální cenu
288.588,- 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 t a k t o:
nejvyšší nabídce pana Zdeňka Šimka, za cenu 338.500,- Kč, vč.
návrhu smlouvy o převodu části členského podílu vč. práv a
povinností v MBD Chrastava
- s c h v á l i l o
v návaznosti na své usnesení 2014/03/XI/3 ze dne 23. 6. 2014
prodej pozemku par.č. 67/4 o výměře 853 m2 – trvalý travní porost, v
k.ú. Horní Chrastava do vlastnictví Petra Šlajcha, za cenu 42.700,-
Kč a náklady spojené s prodejem vč. návrhu kupní smlouvy
- s c h v á l i l o
v návaznosti na své usnesení 2014/03/VIII/2 ze dne 23. 6. 2014
darování pozemků par.č. 1462/2 o výměře 643 m2 - ostatní plocha,
par.č. 1462/3 o výměře 101m2 - ostatní plocha, par.č. 1462/5 o
výměře 33 m2 - ostatní plocha, par.č. 1462/6 o výměře 15 m2 -
ostatní plocha a par.č. 1462/8 o výměře 5 m2 - ostatní plocha, vše
k.ú. Chrastava I z vlastnictví Libereckého kraje do vlastnictví města,
vč. návrhu darovací smlouvy čj. DR/01/2015
- s c h v á l i l o
na základě nabídky odkup pozemku par.č. 106/1o výměře 1997 m2
- ostatní plocha, manipulační plocha, v k. ú. Dolní Chrastava, od
pánů Miloše Brejly, Václava Brejly a Miroslava Kryštofa za cenu
1.000.000,- Kč a náklady spojené s koupí, vč. návrhu kupní smlouvy
- v z a l o n a v ě d o m í
nabídku prodeje pozemků Danuše Milerové a Vladimíra Helebranta
s tím, že ji odložilo na neurčito

Zasedání Zastupitelstva mìsta Chrastava dne 2. února 2015
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- s c h v á l i l o
záměr prodat část pozemku par. č. 852/1(dle návrhu GP pozemky
par. č. 852/9 a č. 852/10) o výměře 325 m2 – trvalý travní porost, v
k.ú. Chrastava I za účelem scelení pozemků
- s c h v á l i l o
pravidla pro tvorbu a čerpání sociálního fondu na rok 2015
- s c h v á l i l o
žádost osadního výboru Vítkov na převod nevyčerpaných
prostředků z rozpočtu roku 2014 do schváleného rozpočtu na rok
2015
- s c h v á l i l o
návrh 6. změny rozpočtu a investičního plánu na r. 2014
- s c h v á l i l o
návrh rozpočtu a investičního plánu na rok 2015 včetně změn
přijatých na jednání zastupitelstva města
ZM
ve věci obecně závazné vyhlášky města Chrastavy č. 2/2014, k
zabezpečení záležitostí veřejného pořádku, kterou se stanovuje
kratší doba nočního klidu, výjimečné případy, ve kterých lze

rozhodnutím vymezit dobu nočního klidu dobou kratší a vymezují
činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci včetně
omezení těchto činností
1) v z a l o n a v ě d o m í
a) sdělení MV ČR, kterým napadlo čl. 2 odst.2, písm. e) jako
neústavní, neboť zvýhodňuje město při povolování kratší doby
nočního klidu (které povoluje město) před jinými subjekty
b) vyjádření starosty města
c) návrhy MV ČR na nové znění této OZV (pod č. 1/2015)
2) r o z h o d l o ,
že tuto obecně závaznou vyhlášku ani rušit ani měnit či doplňovat
nebude, neboť dle názoru ZM není v rozporu s ústavním pořádkem
České republiky
- s c h v á l i l o
plán činnosti kontrolního výboru na 1. pololetí 2015
- s c h v á l i l o
smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého
kraje pro rok 2015

PREVENTIVNÍ ČINNOST MĚSTSKÉ POLICIE

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

- 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,

- Opakované namátkové kontroly domuAzylového 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
- Přijato tel. oznámení ohledně muže ležícího na vlakové zastávce v Andělské Hoře, zjištění skutečného stavu, muž bez
zranění, po příjezdu hlídky byl schopen sám do místa bydliště
- Přijata nalezená peněženka s doklady i finanční hotovostí, zajištěno předání majiteli
- Přijato oznámení ohledně odcizení dřeva z lesa ve vlastnictví Města Chrastava, pachatel ihned na místě nahradil
způsobenou škodu (škoda 500,- Kč dle vyjádření lesního hospodáře)
- Bezpečnostní dohled při konání turistického pochodu Chrastavské šlápoty
- Oznámení ohledně sražené kočky v ul. Liberecká – převezena na veterinární ošetření do Liberce
- Oznámení ohledně aktivního alarmu domu čp. 465 v ul. Andělohorská, kontrola objektu – objekt nenarušen, vyrozuměn
majitel objektu
- Nález šesti prázdných pivních sudů v ul. Lipová – předáno na ztráty a nálezy
- Přijato oznámení ohledně výlepu plakátů mimo vylepovací plochy. Osoba, která výlep prováděla byla následně zjištěna,
přestupek byl vyřešen v blokovém řízení dle vyhlášky města

Počet mrtvých zvířat: 1x pes, počet odchycených zvířat:  2x - odvoz do útulku Azyl pes Krásný Les.

Opakované namátkové DBA se zaměřením na dodržování zákazových značek a řidiče jezdící pod vlivem alkoholu.
Kontroly zaměřené na dodržování veřejného pořádku a nočního klidu.

Výkon služby ve městě Chrastava

Výkon služby v obci Stráž nad Nisou

Další činnost

Odchyt zvířat

Spolupráce s OOPČR Chrastava

Z deníku Mìstské policie Chrastava / leden 2015
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Výzva
Město Chrastava vyhlašuje pro rok 2015 grant  na podporu rozvoje sportovní, kulturní, spolkové činnosti a cestovního ruchu

ve výši 500.000,-Kč pro kalendářní rok 2015

nejpozději do 26. 3. 2015.

Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 2. 2. 2015 rozpočet města na rok 2015 – č. 2015/01/XVII, jehož součástí je grant na
podporu rozvoje sportovní, kulturní, spolkové činnosti a cestovního ruchu .
Žadatelem může být právnická nebo fyzická osoba, jakož i složky organizační struktury právnických osob (např. sportovní oddíly TJ Spartak
apod.) působící na území města.
Písemná žádost o poskytnutí finančních prostředků musí být doručena do Společenského klubu, organizační složky města, Turpišova 407,
463 31Chrastava, e-mail: sklub@chrastava.cz, nebo na podatelnu Městského úřadu Chrastava, nám. 1. máje 1, 463 31Chrastava,
e-mail:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Úplné znění žádosti, požadované přílohy a pravidla pro přidělení grantu jsou k dispozici na:

www.chrastava.cz
Společenský klub, Turpišova 407, 463 31Chrastava – Bc. Pavel Urban, Eva Mouchová
Informace na tel.: 482 312 231, 485 143 348, email: sklub@chrastava.cz

Bc. Pavel Urban, vedoucí Společenského klubu

·
·
·

podatelna@chrastava.cz

Vyhlá�ení GRANTU pro podporu sportu, kultury a spolkù

Pravidla pro pøidìlení grantu z rozpoètu mìsta Chrastava pro rok 2015

1. Finanční prostředky z rozpočtu města Chrastava budou použity k přímé podpoře sportovních, kulturních, spolkových aktivit a cestovního
ruchu.
2. Poskytování finančních prostředků administruje Společenský klub, organizační složka města.
3. Žadatelem může být právnická nebo fyzická osoba, složky organizační struktury právnických osob působících na území města.

1. Účast žadatele je možná po předložení žádosti o poskytnutí grantu z rozpočtu města Chrastava prostřednictvím Společenského klubu,
organizační složky města, na základě zveřejněné výzvy.

1. Výzva k podání žádostí o poskytnutí grantu z rozpočtu města Chrastava pro rok 2015 je zveřejněna v Chrastavských listech č. 3/2015 a na
webových stránkách města Chrastava.
2. Výzva obsahuje tyto údaje:
a) okruh podpory
b) okruh žadatelů
c) datum ukončení příjmu žádostí
d) jméno pracovníka a organizační složku města, která přijímá žádosti
e) odkaz na webové stránky města Chrastava, kde budou zveřejněny veškeré informace.
3. Výzva musí být zveřejněna alespoň 30 dní před termínem ukončení příjmu žádostí.

1. Žádosti musí být podány v písemné podobě na Společenský klub, organizační složku města Chrastava, Turpišova 236, 463 31
Chrastava, nejpozději v den ukončení příjmů žádostí. Termín je konkretizován ve výzvě pro daný rok.
2. Přílohy žádosti musí vždy obsahovat:

- vyplněný formulář žádosti
- textová část popisu akce
- kopie dokladu o právní subjektivitě
- kopie stanov společnosti, zřizovací listina
- kopie dokladu o stávajícím statutárním zástupci
- kopie dokladu o zřízení účtu
- čestné prohlášení, zda je žadatel plátce DPH či nikoliv

3. Posuzovány budou pouze kompletně a správně vyplněné žádosti podané na aktuálních formulářích pro příslušný rok a obsahující
všechny požadované údaje a přílohy, které byly doručeny na Společenský klub, organizační složku města Chrastava nejpozději v den
ukončení příjmu žádostí.
4. Formální a administrativní úplnost žádostí posoudí Společenský klub, organizační složka města. Neúplné žádosti a žádosti podané po
termínu příjmu žádostí budou vyřazeny.
5. Všechny kompletně vyplněné, úplné a včas podané žádosti budou předloženy k projednání komisi grantu, která zpracuje návrh na
přidělení a výši grantu (až do 100 % požadované částky) a tento návrh předloží na nejbližším možném zasedání Zastupitelstva města
Chrastava. Zastupitelstvo města jmenuje 5ti člennou komisi, která stanoví kritéria hodnocení. Předseda komise přeloží návrh na rozdělení
grantu na ZM dne 13. 4. 2015 ke schválení.
6. Zastupitelstvo města schválí poskytnutí grantu žadateli.
7. Všichni žadatelé budou písemně vyrozuměni o výsledku rozhodnutí do 15 dnů od ověření usnesení zastupitelstva města. Výsledky
budou též zveřejněny na internetové stránce města Chrastava.

1. Na poskytnutí grantu z rozpočtu města Chrastava není právní nárok.
2. Kritéria
a)Aktivní spolupráce s městem Chrastava při akcích (články, internet, ukázky při akcích města)

I. Úvodní ustanovení

II. Podmínky účasti

III. Výzva k podání žádosti

IV. Způsob podání žádosti

V. Poskytnutí grantu  z  rozpočtu města Chrastava
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b) Práce a aktivity s veřejností a pro veřejnost
c) Vybavení, zařízení a služby potřebné pro výkon činnosti
d) Prezentace města při své činnosti

1. Společenský klub, organizační složka města Chrastava, nebo jiné orgány města Chrastava mají právo kontrolovat využití přidělených
finančních prostředků.

1. Přidělené finanční prostředky z grantu musí být vyúčtovány do 27. listopadu 2015, a to formou závěrečného vyúčtování a závěrečné
zprávy na příslušných formulářích.
2. Pokud příjemce nepředloží řádně a včas doklady pro vyúčtování poskytnutého finančního příspěvku nejpozději do 27. listopadu 2015 na
hospodářsko-finanční odbor Městského úřadu Chrastava, zaniká příjemci nárok na poskytnutí finančního příspěvku a je povinen tento
finanční příspěvek vrátit do 11. 12. 2015.
3. Součástí závěrečného vyúčtování a závěrečné zprávy jsou kopie dokladů (např. faktury a doklady o jejich zaplacení apod.) vztahující se k
použití poskytnutého finančního příspěvku a prokazující skutečné náklady na uskutečnění akce v roce 2015.
4. K vyúčtování předkládá příjemce doklady ve výši schváleného finančního příspěvku.

Přílohou pravidel jsou vzory formulářů a doporučené vzory písemností:
č. 1. - Žádost o poskytnutí finančních prostředků z grantu města Chrastava
č. 2. - Závěrečné vyúčtování a závěrečná zpráva

VI. Kontrola využití přidělených prostředků

VII. Vyúčtování

VIII. Závěrečné ustanovení

Ples mìsta Chrastava 2015

kulturasport

spolkysport

k kultura spolecenský klub / kino / akce

Čas utíká jako voda a 10 let je pryč, ani se nenadějete. Nejlépe
to poznáte u tradičních akcí. Jednou z takovýchto akcí, které
město připravuje, je každoroční městský ples, který se koná v
měsíci únoru. Když jsme organizovali první ples, tak jsme doufali,
že to snad nebude jen jednou – a povedlo se. Letos byl již 10.
ročník. Všechny ročníky byly uspořádány v prostorách Školní
jídelny Chrastava.

Od prvního ročníku je hlavním pořadatelem Město Chrastava a
jeho organizační složka – Společenský klub.

- za město Chrastava, Společenský klub a ostatní:
Evě Mouchové, Kláře Sehnoutkové, Jitce Marxové, Ivě
Loučkové, Petře a Haně Peroutkové, Janě Eichlerové a
seniorům z DPS za výzdobu, Janě Zahurancové, Vratislavu
Loučkovi a Pavlu Urbanovi

- za Školní jídelnu:
Miloslavě Šírové, Pavle a Růženě Riedlové, Aleně Fořtové,
Ireně Málkové, Veronice Bartošové, Pavle Magdolenové, Aleně
Gebrové a Martinu Zoulovi

- za občerstvení:
Miloši a Marii Laksarovým, Ondřeji Laksarovi a Michalu
Josefofskému.

Jak jsem uvedla na začátku – čas utíká jako voda - a máme
našlápnuto do další desítky této hezké a úspěšné akce.
Za nás, účastníky a hosty, přeji všem organizátorům hodně
úspěchů při další práci.

Za výbornou přípravu a organizaci celého letošního plesu
děkuji všem, kteří se na ní podíleli:

Zita Václavíková, místostarostka
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V pondělí 2. února 2015 proběhla vernisáž, která zahájila první letošní výstavu v městské galerii pod názvem „Lidé a příroda“. Své fotografie
představuje Denisa Kratochvílová z Chrastavy. Denisa je studentkou VUT fakulty stavební v Brně. K fotografiím měla blízko již od dětství,
kdy jezdila na tábor a dostala s sebou svůj první jednorázový fotoaparát. Doma si půjčovala digitální foťák a později zrcadlovku svých rodičů.
V devatenácti letech si koupila vlastní zrcadlovku, se kterou fotí ve volných chvílích v exteriéru nebo si pronajímá ateliér v Brně. Nejraději fotí
přátelé v přírodě. Některé z jejích fotografií si můžete prohlédnout na www.defoto.webnode.cz a nebo přímo v naší galerii do 26. března
2015 od Po – Pá 9.00 – 16.00 hod. J. Marxová

Vernisáā výstavy v galerii - Denisa Kratochvílová: Fotografie

Dìti v maskách zaplnily sál CVA v Chrastavì
V neděli 25. 1.2015 se sál CVA zaplnil dětmi v maskách. Se svou KARNEVAL SHOW se v Chrastavě již potřetí představilo Hudební

divadlo Hnedle vedle.
Klaun Tom a jeho kamarádky si pro děti připravili veselé odpoledne se spoustou písniček, tance a soutěží. Do soutěžení zapojil i rodiče,

kde proti sobě v přetahování lana postavil maminky a tatínky (mimochodem maminky zvítězily).
Celé odpoledne se vydařilo a děti domů odcházely s malou odměnou.

Na Hudební divadlo Hnedle vedle se můžeme těšit již brzy a to při Chrastavských slavnostech v červnu. Klára Sehnoutková

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

Objednávka prohlídky na telefonním čísle: 485 143 161

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

červen, červenec, srpen Po–Pá 10.00 – 15.00 hodin
So–Ne 10.00 – 14.00 hodin

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------
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Akce Dámského klubu, tentokrát drátkování
V letošním roce se Dámský klub sešel již dvakrát. Poprvé to bylo 16.
ledna 2015 v CVA. Účastnice si vyzkoušely ruční šití patchworku
pod vedením Dany Koldové, která má s touto metodou bohaté
zkušenosti. Na ukázku přinesla své výrobky, např. polštáře, obaly
na knihy, kytičky, kabelku, tašky, pouzdro na brýle. Předala nám
cenné rady a své zkušenosti. A začalo se šít. Paní Koldová vedla
ženy krok po kroku, s trpělivostí odpovídala na jejich dotazy,
pomohla s výběrem látek. Každá z žen si odnášela svoji chňapku,
kterou si tady rozpracovala a doma došila. Některé členky
Dámského klubu se s nimi pochlubily na dalším setkání.
Další akce se uskutečnila v pátek 20. února 2015. Tentokrát se
jednalo o drátkování s panem Josefem Zitkem. I tento podvečer byl
velmi zajímavý. Pan Zitko se nám všem věnoval včetně dětí, které si
oplétání drátkem také přišly vyzkoušet. Nejprve jsme si mohli
prohlédnout mnoho krásných výrobků, jež vytvořil sám pan Zitko.
Např. odrátkované vázy, květináče, hrníčky, lahvičky, andílky,
šperky z drátků, různá zvířátka v kombinaci z kamínků a drátků.
Inspiraci jsme měli možnost čerpat z několika knih, které nám pan
Zitko zapůjčil. Zajímavou technikou je použití principu šité krajky při
oplétání kamínku. Tím jsme začali. Ze začátku se nám moc smyčky
nedařily, ale nakonec jsme každá svůj kamínek drátkem opletla. Pro
mnohé z nás byla metoda drátkování první zkušenost práce s
drátem. Pokračovali jsme odrátkováním malé lahvičky, ale na
opletení květináčků nám již nezbyl čas. Přesto návštěvnice
odcházely spokojeny.
Tímto děkujeme paní Koldové a panu Zitkovi, nejen za zajištění
materiálu, ale i za jejich čas a trpělivost, obě akce se vydařily.
Na pátek 6. března 2015 Dámský klub připravil zábavný podvečer,
kde si zasoutěžíme a pobavíme se. Přijďte mezi nás do CVAv 17.00
hodin, vstupné 20,- Kč, občerstvení je zajištěno.

J. Marxová

Pozvánky na kulturní akce



Připravujeme:
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SPOLEČENSKÝ KLUB
CHRASTAVA

BŘEZEN 2015

3.

20.

27.

26.

26.

6.

11.

19 hodin
KINO

20 hodin
CVA

19 hodin
CVA

10.15 h.
KINO

NÁMĚSTÍ

17 hodin
CVA

19 hodin
KINO

JAKUB SMOLÍK
Jen blázen žárlí...

Úterý

Pátek

Pátek

Čtvrtek

Čtvrtek

Pátek

Středa

Poøádá Dámský klub.

TRAVESTI SHOW            Pøedprodej v infocentru a na vstupné: 200,-Kèwww.evstupenka.cz,

Pøedprodej v Infocentru nebo na vstupné 180,-Kè.www.evstupenka.cz,

Jarní taneèní zábava, hraje Bohemia Universal Band.                                                                               Vstupné: 50,-Kè

Úèinkuje Divadelní spolek Chrastava.

Pátek 3.4. 2015    16.00 hodin   CVA Tvoøivé dílny pro v�echny.VELIKONOÈNÍ DÍLNY

Pohádka pro dìti.                                                                                                                                   Vstupné: 20,-Kè

Zábavné soutěžní odpoledne

MĚSTSKÉ TRHY

JOSEFOVSKÁ ZÁBAVA

MOŽNÁ PŘÍJDE I SHAKESPEARE

STOP POHÁDKA

SCREAMERS A TECHTLE MECHTLE
Přijela pouť

FOTOGRAFIE
vystavuje Denisa Kratochvílová z Chrastavy

GALERIE
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PROGRAM KINA
DIGITÁLNÍ MÌSTSKÉ KINO CHRASTAVA

Změna programu vyhrazena!  Rezervace vstupenek: http://evstupenka.cz

BŘEZEN 2015

Pátek v 16:00 a v 18:00 hodin – PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI

(ASTÉRIX: LE DOMAINE DES DIEUX) –Francie – animovaná komedie
– český dabing – 85 minut.           Vstupné: 100 Kč, děti do 15 let  80 Kč
Píše se rok 50 před Kristem. Celá Galie trpí v obležení Římanů...
Celá?!? Ale kdeže!
Julius Caesar je bezesporu vynikající stratég a vojevůdce, který dosud
nenašel přemožitele. Jen hrstka nepoddajných Galů se nadále vysmívá
přímo do zobáku slavného římského orla a odolává jeho válečným vý-
padům. Nyní má Caesar geniálně lstivý plán, jak se drzých Galů zbavit
jednou provždy: svést prostoduché vesničany kouzlem civilizace v po-
době monumentálních římských staveb. Tedy, vlastně se jedná o kom-
pletní vykácení lesů a výstavbu mramoráků (předchůdce dnešních
paneláků)… Ale rozhodně s honosným názvem – Sídliště Bohů.

Pátek ve 20:00 hodin
– ČR – thriller – mládeži do 15 let nepřístupno – 85 minut.

Vstupné: 120 Kč, v předprodeji IC Chrastava.                Vstupné: 100 Kč
Temný thriller inspirovaný skutečnými událostmi.

Pondělí 9. března v 17:30 hodin
(Kingsman: The Secret Service)

- USA-Velká Británie – akční komedie – české titulky, vstupné: 110 Kč
Tajní agenti organizace Kingsman nepotřebují mít na konci svých jmen
žádné nuly. Tato špionážní služba je oproti jiným britským službám
rozhodně nevládní a pochopitelně supertajná. Počet jejích agentů je
pevně daný a za každého, který odešel (většinou nedobrovolně a bo-
lestně), nastoupí pečlivě vycvičený a otestovaný nováček, kterého do-
poručí některý z agentů ve službě.

Pondělí ve 20:00 hodin
(Phoenix) – Německo – thriller – české titulky – 98 minut

vstupné: 90 Kč, předprodeji IC Chrastava 80 Kč
Bývalá úspěšná zpěvačka Nelly se vrací z koncentračního tábora se
znetvořeným obličejem a po plastické operaci se tato femme fatale po-
stupně stává svojí vlastní dvojnicí. Sugestivní snímek německého reži-
séra Christiana Petzolda odkazuje ke klasickým filmům noir a jeho na-
pětí postupně graduje prostřednictvím strhujícího výkonu Niny Hossové.

Pátek v 16:30 hodin - PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
– ČR – pásmo pohádek -   65 minut

vstupné 30 Kč
Jak Rákosníček zachraňoval mráčky beránky před hvězdným orlem,
Jak šel Rumcajs pro mašličkovou sponku, Jak se chtěl Trautenberk
pomstít Krakonošovi – ze seriálu Krkonošské hrané pohádky, Jak Trau-
tenberk odvedl horské prameny, Jak si Trautenberk pochutnal na čer-
stvých pstruzích, Jak Křemílka a Vochomůrku málem popadl drak,
O hajném Robátkovi – Jak dali vodníku Barborovi jméno Bonifác, O zví-
řátkách pana Krbce – Počmáraný hrad, Bob a Bobek – V lese.

Pátek v 18:00 hodin
Hlavní je mít plán…

– ČR – drama – 111 minut, vstupné: 120 Kč
Drama Kobry a Užovky podle scénáře debutujícího scénáristy Jaroslava
Žváčka a režiséra Jana Prušinovského (Okresní přebor, Čtvrtá hvězda)
vypráví o lidech, kteří ze zoufalství své existence kupí chybu za chybou,
přičemž podléhají vlastním představám o krásném životě.

Pátek ve 20:00 hodin
Bradley Cooper v režii Clinta Eastwooda ve filmu

(American Sniper) – USA – akční – české
titulky – 133 minuty,vstupné: 120 Kč, v předprodeji IC Chrastava 100 Kč
Nejobávanější odstřelovač v dějinách USA.

Pondělí v 18:00 hodin
PONDĚLÍ PRO NÁROČNÉHO DIVÁKA

– ČR – drama – 85 minut,
vstupné: 100 Kč, v předprodeji IC Chrastava 80 Kč

Příběh lásky, v němž hlavní hrdiny dělí od hněvu společnosti méně než
jediný polibek.Daniel je mladý muž, student a spisovatel. Daniel je pe-
dofil...Snímek, který si odnesl diváckou cenu z Mezinárodního festivalu
dokumentárních filmů v Jihlavě, otevírá jedno z posledních tabu dnešní
společnosti. Příběh mladého muže s pedofilní sexuální orientací pře-
kvapí svou citovou otevřeností a poctivou snahou o nebulvarizaraci
a citlivé uchopení tématu, před kterým většina z nás odvrací tvář
především z neznalosti.

Pondělí ve 20:00 hodin – PROJEK 100
(A Hard Day's Night) – Velká Británie – hudební

komedie – české titulky – 87 minut
vstupné: 100 Kč, v předprodeji IC Chrastava 80 Kč

John, Paul, George a Ringo v době své největší slávy, v době, kdy
„beatlemánie“ doslova hýbala světem a naplno zasáhla životy miliónů
fanoušků.
---------------------------------------------------------------------------------------------

6. března

6. března

9. března

13. března

13. března

13. března

16. března

16. března

ASTERIX: SÍDLIŠTĚ BOHŮ

GHOUL

KINGSMAN: TAJNÁ SLUŽBA

FÉNIX

POHÁDKY Z HOR

KOBRY A UŽOVKY

AMERICKÝ SNIPER

DANIELŮV SVĚT

PERNÝ DEN

Úterý 17. 3. – sobota 28. 3. – DOVOLENÁ
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Kuāelky: Probìhl 10. roèník memoriálu Norberta Husáka

Zprávy z kolové � TJ Spartak Chrastava

s sport informace sportovních klubu

Na kuželně Spartaku Chrastava byl v úterý 17. února 2015
uspořádán jubilejní desátý ročník memoriálu Norberta Husáka.
Norbert Husák byl náš dlouholetý předseda oddílu a dobrý
kamarád. Jistě by měl radost z toho, jak pěkná je kuželna dnes.
Letos se nám při sportovním memoriálním klání podařilo porazit
tradičního soupeře ze Žitavy, dá se říci rozdílem třídy. V číslech to
bylo přesně našich 2603 kuželek proti 2454. Dosažený výkon je na
našeho hráče průměr 434 kuželek. V jednotlivcích dosažené
výkony Jarda Chlumský 475, Ivana Kaanová 440, Jan Holanec 431,
Miloslav Fokt 427, Jana Vokounová 417 a Jarda Jeník 413 kuželek.
Všech šest našich hráčů tedy zahrálo přes 400 kuželek. Musíme
konstatovat, že letošní výkon při memoriálu zaskočil i naše soupeře
ze Ziphony Zittau. Poměr memoriálních výher a proher se v tomto
desátém ročníku vyrovnal na 5:5. Sportovní výkony byly na velmi
dobré úrovni, nepadl ale žádný rekord i přes účast mistra Saska
Kurta Seiferta, který letos předvedl sice nejvíc z jejich družstva, ale
jen 443 kuželek.

Celkově proběhl memoriál ve velmi pěkné sportovní a přátelské
atmosféře. Letošního jubilejního desátého ročníku memoriálu se
účastnila, jako čestný host, dcera Norberta Husáka Dana Coufalová
s manželem. Oba manželé byli velice potěšeni pozváním a
celkovou úrovní průběhu memoriálu. Kuželkářům ze Žitavy se u nás
také tradičně líbilo. Hráči z Chrastavy zde připravili pěkné prostředí
s občerstvením. Soupeři přivezli pozvání k účasti na srpnové
utkání o pohár starosty města Žitavy. Pozvání jsme přijali a budeme
se snažit dobře reprezentovat Chrastavu i za hranicemi.

Ostatní sportovní činnost probíhá dle plánu. Obě družstva A i B
úspěšně reprezentují v krajském přeboru první a druhé třídy.
Družstvo A se drží v KP1 na krásném druhém místě, těsně za
vedoucí Lokomotivou Liberec. Momentální umístění našeho áčka
je zralé na postup do divize. Béčko hraje nadstavbu v první skupině
KP2, ze které by mělo možnost postoupit výš do KP1.

Sportovní zařízení kuželny je stabilizované a dobré jsou i výkony
jednotlivců. V ženách zde drží rekord Jana Vokounová - 482 kuželek
s půlkou 262 kuželek a v mužích Petr Tancibudek 485 kuželek na
100 HS. Tyto skutečně pěkné výkony tu asi vydrží ještě dlouho a
svědčí o dobré sportovní úrovni kuželny v Chrastavě. Je také nutné
poděkovat za udělované granty s finanční podporou městu
Chrastava. Bez této velké podpory města a vedení Spartaku, nelze
dnes sporty kvalitně provozovat.

Pokud budeme hovořit o sportovních kádrech, musím se zmínit o
nové posile a tou je Ivana Kannová /rozená Veselá - místní rodačka
z Vyhlídky a potom z paneláku/ . Ivana k nám přišla z Jablonce nad
Nisou, kde hrála divizi. Za nás odehrála s dobrými výkony celý
podzim. Na jaře si v krajském přeboru jednotlivců, které se konalo v
České Lípě, vybojovala postup na mistrovství republiky. Na žádost
kuželkářského oddílu z Jičína jsme souhlasili s Ivaniným jarním
hostováním. Jičín hraje první kuželkářskou ligu a dostal se vlivem

zvýšené porodnosti ke krátkodobému nedostatku kvalitních hráček.
Hráčskou kvalitu tam Ivana Kaanová předvedla hned při prvním
utkání se Slavií Praha. Při tomto utkání si vytvořila osobní rekord
výkonem 632 kuželek na 120 hodů, to je v přepočtu 526 kuželek na
sto hodů. Skutečně pěkná reprezentace našeho oddílu a Chrastavy.

Zařízení kuželny je udržováno v dobrém stavu a je průběžně
využíváno veřejností formou pronájmu. Bližší informace o možnosti
pronájmu najdete na www.kuzelnachrastava.cz. Stále hledáme a
zveme případné sponzory, přijďte se podívat, že vaše případné dary
a příspěvky nezapadnou. Nabízíme všem také prostor na umístění
reklamy. V kuželně se po celý rok vystřídá mnoho návštěvníků a
reklama zde bude mít účinek.

Za oddíl kuželek F. Vokoun

Junioři

Muži - ELITE

Dvě dvojice našich Juniorů se dne 7. února 2015 zúčastnily kvalifikace České republiky skupina „A“ v Chodově. Z osmi zúčastněných
mužstev získala dvojice Dušek Pavel – Hradecký Ondřej celkově 2. místo a tím postoupila do předkola Mistrovství České republiky Juniorů,
které se bude konat ve Svitávce dne 7. března 2015. Naše druhá dvojice Horna Lukáš – Goral Oto obsadila 4. místo, což je slibný výkon pro
boje v další sezóně. Oběma dvojicím blahopřeji.

Dne 24. ledna 2015 se zúčastnili naši muži ELITE nového ročníku 1. ligy. První kolo proběhlo 24. ledna 2015 v Přerově, dvojice Fadrhonc
Daniel – Brodský Tomáš získala 4. místo.

O týden později, tedy 31. ledna 2015, proběhlo v naší tělocvičně semifinále Českého poháru skupina „A“ muži ELITE, kde bojovalo celkem
10 dvojic. Naše dvojice Fadrhonc Daniel – Brodský Tomáš obsadila 7. místo a druhá dvojice Culek Jiří – Matuškovič Pavel skončila na místě
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osmém. Z tohoto turnaje postupují tři dvojice do finále Českého poháru, které se bude konat
ve Zlíně. Musím dodat, že boje v semifinále se zúčastňují též extraligoví hráči, tím chci říci,
že naši borci měli hodně těžké podmínky a přesto odvedli opravdu dobrý výkon.

Chrastava 17. 2. 2015 Celler Ladislav, vedoucí oddílu

Na sobotní dopoledne 24. 1. 2015 byl v oddíle nejmladších sokolíků naplánován výlet do
zimní přírody „Po stopách chrastavských šlápot" a všichni doufali, že nebude vypadat téměř
jarně jako vloni. Počasí nám však přálo, v noci přimrzlo a napadl i poprašek sněhu. K
našemu velkému údivu na sraz u školy na náměstí dorazilo 16 dětí s batůžky na zádech a s
velkou chutí strávit s kamarády dopoledne plné dobrodružství.
Jak název naší akce napovídá, směr výletu byl inspirován tradičním zimním pochodem pořádaným chrastavskými turisty – vydali jsme se
tedy na dobrodružnou výpravu na Panenskou Hůrku. Cestou jsme nacházeli různé úkoly, které děti s nadšením hledaly i plnily: hádaly
hádanky, hledaly kamarády pohádkových bytostí, procvičily si znalosti v poznávání zvířátek, ptáčků i hmyzu, pomáhaly pochytat vodníkovi
zatoulané rybičky… Odměnou za splnění byla drobná sladkost, ovoce nebo kouzelný penízek, který se náramně hodil, když nás v lese pod
Hůrkou přepadli loupežníci. Penízky jsme se vyplatili a dokonce jsme za písničku dostali od loupežníků i korále pro vílu Lesanku. Všechny
děti nechaly „bolavé" nožičky doma a vzaly si s sebou ty „pochodovací"! Proto jim byl zaslouženou odměnou nalezený loupežnický poklad a
diplom.
Rodičům děkujeme, že nám umožnili prožít tak prima dopoledne, a těšíme se na další společné chvíle s dětmi. Pobytům v přírodě NAZDAR!

Cvičitelky Zdenka a Míla.

SOKOL � zimní výlet nejmlad�ího āactva

Zprávy z oddílu stolního tenisu

TJ Spartak Chrastava A – Jiskra Kamenický Šenov A 10 : 2
T. Martenek 3/0, M. Cinibulk 2/0, K. Žemlička 2/1, P. Zahradník 1/1, čtyřhra 2/0

SKST Liberec G - TJ Spartak Chrastava A 3 : 10
T. Martenek 3/0, M. Cinibulk 2/1, K. Žemlička 2/1, P. Zahradník 1/1, čtyřhra 2/0

TJ Jiskra Raspenava A - TJ Spartak Chrastava A 10 : 0
T. Martenek 0/2, M. Cinibulk 0/2, K. Žemlička 0/2, P. Zahradník 0/2, čtyřhra 0/2

Foto:
Pavel Průša –
nejúspěšnější hráč B – mužstva
(úspěšnost 58%)
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SKST Liberec K - TJ Spartak Chrastava B 9 : 9
P. Průša 2/2, L. Charvát 2/2, M. Živnůstka 1/3, M. Šimon 2/2, čtyřhra 2/0

SKST Liberec J - TJ Spartak Chrastava B 10 : 3
P. Průša 1/2, L. Charvát 0/3, M. Živnůstka 0/3, M. Šimon 1/1, čtyřhra 1/1

Karel Žemlička

Fota:
Miroslav Šimon –
vedoucí B – mužstva
(úspěšnost 58%)

KOMUNITNÍ CENTRUM BÉTEL

V lese, jó v lese …
Tak znělo téma letošního maškarního plesu pro děti a troufám si
napsat, že i pro dospělé. V sobotu 14. února 2015 se naplnila
tělocvična Spartaku Chrastava asi 320 účastníky všech generací.
Tělocvična se v toto nedělní odpoledne proměnila v les Řáholec,
kde byl pánem známý loupežník Rumcajs. Děti měly možnost v
průběhu odpoledne navštívit i babičku Karkulky, pomoci mravencům
stavět mraveniště a spolu s drvoštěpem Drncem nařezat pár
polínek. Samozřejmě nechyběla ani perníková chaloupka a šišky
pro Palečka. Zvláště oblíbené bylo vyrábění v Medvědí dílně a
návštěva Hospody na mýtince. Masky se představily všem
návštěvníkům při slavnostním pochodu a zařádily si v tanečním reji.
V závěru měly děti možnost naučit se pravý loupežnický tanec.
Všichni jsme si to moc užili a za organizátory musím pochválit
všechny kreativní rodiče, kteří tématicky oblékli do masek často
nejen děti, ale i sami sebe a tak přispěli ke skvělé lesní atmosféře
jednoho sobotního odpoledne v Chrastavě.

Milena Dvořáková
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V BŘEZNU VÁS SRDEČNĚ ZVEME:
------------------------------------------------------------------------------------------
PLES SENIORŮ 14. 3.

VELIKONOČNÍ TVŮRČÍ DÍLNA 27. 3.

– sobota v 17h
ve Společenském klubu (Turpišova 407)

– pátek v 17h
v Bételu (Bezručova 503)

Zveme ženy všech generací na vyrábění jarních a velikonočních
dekorací. S sebou si vezměte přezůvky a peníze na vyrábění.
------------------------------------------------------------------------------------------
Informace na tel.: 732 335 877 Milena Dvořáková

Začalo to celkem banálně. V sobotu jsme se sešli před naší klubovnou Persea,
kde v letošním roce prožíváme celoroční hru „Hvězdné války“. Od vedoucích
jsme dostali obálku, ze které jsme se dozvěděli, že se nalézáme na ledem
pokryté planetě Hoth a máme se podílet na výstavbě nové povstalecké
základny. Vyluštili jsme šifry s informacemi o přesunu do sektoru Víska. Zde
jsme otevřeli další obálku s mapou a zakresleným bodem poblíž cípu lesa,
kam jsme po chvíli také dorazili. Tady jsme otevřeli poslední obálky s tiskovou
zprávou a výzvou:

Před deseti dny se z Arktického tábora Víska vydali na
předsunutou základnu dva muži a jeden Hothan i s vybavením.
Měli se vrátit po týdnu, ale doposud se neobjevili. Zneklidněné velení vysílá
pátrací skupiny, aby tři pohřešované polárníky našly.

Toto je váš úkol. V rámci vašich 3 pátracích skupin hledejte stopy po
polárnících. Je možné, že si nějak značili cestu, neboť šli na předsunutou
základnu poprvé. Též je možné, že jsou i ranění. Pozemšťané mají červenou
krev, ale Hothan spíše reflexní, oranžovou.

Na stopy krve jsme vzápětí narazili. Ostrůvky mizejícího sněhu byly zřetelně
zbarveny krvavými skvrnami. Po skupinách jsme se hnali zachránit
pohřešované polárníky. Vysílačkou nás ještě povzbuzoval a vybízel k vyššímu
tempu Kurolan – velitel základny Víska. Asi po kilometru jsme našli na kraji
lesa na zemi svinuté lano a pak i částečně vysypaný batoh. Stopy krve zde
znenadání skončily.
Kde jsou však polárníci? Pátráme v okolí, zejména v dolní části lesa. Stále
žádné stopy. V tom kdosi z nás zaslechl slabé sténání z horní části lesa. Vrhli
jsme se tam a už vidíme raněné. Každá ze tří skupin začíná ošetřovat jednoho
z raněných. Na rukách mají kečupovou krev. Očistíme krvácení a ruce
ovážeme pomocí vojenských obvazů, které jsme objevili v jejich velkém
tlumoku. Pak vyrábíme i provizorní dlahy ze smrkových větví a fixujeme
zlomené nohy. Dalším naším úkolem je rozdělání ohně na sněhu a příprava
čaje pro podchlazené polárníky. Z jejich velkého batohu vytahujeme skládací

Tisková zpráva:

Vážení záchranáři

Hodně štěstí – velitel arktického tábora VískaKurolan

Oddíl PERSEUS
Záchranná mise na planetì HOTH
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pilky, sekery, kotlíky, pytlíky s čajem, cukr a sirky. Nejprve připravujeme
polenový rošt na sníh. Na něj pak dáváme drobné, relativně suché
větvičky ze smrků. Všechny týmy také chystají závěs na kotlíky a další
dřevo na přikládání do ohně. Hrajeme o čas. Ranění poměrně
nepříjemně sténají, a to i přesto, že je někteří obětavci přikryli svými
bundami. Po nějaké době jsou na zasněžené loučce rozdělány tři ohně,
na dřevěných závěsech se hřeje voda na čaj pro polárníky i pro nás
doplněná z našich PET lahví. Instruktoři mezitím mají svůj úkol a
vyrábějí nosítka pro přenos raněných. Ty poté následně také
vyzkoušíme k přenášení osob různě váhy. Naši tři ranění polárníci,
napojení sladkým čajem, se začínají až zázračně rychle zotavovat.
Dokonce tvrdí, že zpátky půjdou po svých.
V tom se nám na vysílačku dovolal pozemšťan Petr z vrcholu Smrku

/nejvyšší hory Jizerských hor/ a chlubí se, že navázal kontakt s jiným
radioamatérem, který je zrovna na Kleti /nejvyšší hoře Blanského Lesa
v Jižních Čechách/. To, že mluví s námi, kteří jsme na úplně jiné planetě,
mu raději nevysvětlujeme. Stejně by tomu neuvěřil .

---------------------------------------------------------------
Robert Kopecký – Rolf

o ostatní zprávy z Chrastavska

Já osobně se při této příležitosti dovolím pochlubit kompletní Mendělejevovou periodickou tabulkou chemických prvků v Tibetštině, kterou
se mi podařilo po 15-ti letém úsilí 18. února 2015 v noci doslova vydolovat z hlubin internetu.
V Chrastavě dne 19. 2. 2015 Michael Canov, starosta

DOKONČENÍ  Z  TITULNÍ  STRANY

Vlajka pro Tibet

Hasièi jsou obìtavými pomocníky
Na Chrastavsku v současnosti pracuje aktivně šest hasičských sborů. Na svém okrskovém aktivu hasiči hodnotili činnost nejen za loňský

rok, ale připomenuli si nejvýznamnější akce za uplynulých pět let. Letošní rok je rokem volebním, zanedlouho proběhne jak okresní
shromáždění hasičů, tak V. sjezd SH ČMS , které stanoví další směry v činnosti.

Chrastava má ve sboru 77 členů, sedmnáct tvoří výjezdovou jednotku s označením JPO III, která je předurčena také na likvidaci ropných
havárií a zásahů u dopravních nehod. Vloni vyjížděli ke čtyřiceti událostem. „Jsem rád, že jsme našli společnou řeč při pořádání
nejrůznějších aktivit. Podařilo se ustavit soutěžní tým žen, podílíme se na Chrastavských slanostech, vychováváme mladé hasiče. Naší
chloubou je samozřejmě muzeum hasičské techniky, které patří k největším v republice,“ připomenul starosta SDH Petr Tlach.



Mníšečtí hasiči každoročně pořádají branný závod pro mladé hasiče
„Mníšecké kolečko“ a vloni oslavili 140 let svého trvání. V nedalekém
Oldřichově v Hájích skvělý den dětí, věnují se pravidelnému výcviku. Po
mnoha letech získali hasiči z Nové Vsi od obecního úřadu nejen skvělé
zázemí včetně klubovny, začali s prací s dětmi. To se jim opravdu daří,
kolektivy přivážejí ze soutěží nejedno ocenění.

Starostka SDH Eva Novotná z Kryštofova Údolí připomněla, že se
kromě hasičských povinností starají o prostory v okolí kaple sv. Kryštofa a
Janova kamene. Hasiči Bílého Kostela pomáhají dětem v centru
Sluníčko, podílejí se na přípravách a průběhu zdejší pouti.

Okrskový velitel Roman Vobecký s radostí konstatoval, že se všechny
uvedené sbory starají nejen o své hasičské zbrojnice, ale také hasičskou
techniku. „Při údržbě výstroje, výzbroje a techniky bylo odpracováno
téměř patnáct set hodin. V tomto roce proběhne zbrusu nová netradiční
soutěž, v jejich pořádání se budou sbory střídat. Samozřejmě
nezapomeneme na taktická cvičení. Budeme se snažit obnovit činnost
hasičů ve Vítkově, což je jeden z prioritních úkolů.“

Na bilanci hasičských sborů nechyběli starostové. Ing. Michael Canov
vyslovil uznání zejména hasičům Chrastavy, kteří vychovávají mládež ,
mají skvělou výjezdovou jednotku, kvalitní vedení sboru a hasičského
muzea. Roman Slezák z Mníšku kromě jiného uvedl, že se změnila podpora dobrovolných jednotek z dotačních fondů, což dokládá dobré
postavení hasičstva ve společnosti. Ing. Jiří Formánek z Bílého Kostela ocenil aktivitu hasičů při pořádání kulturních a společenských
akcích. „Hasiči jsou výraznou obětavou složkou, pro zastupitelstva a občany spolehlivými a nezastupitelnými pomocníky . Této skutečnosti
si velmi vážíme .“¨

Věra Nutilová, Hasičské noviny
Foto: Okrskový aktiv hasičů navštívili starostové obcí.
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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.

– 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

– 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 – tel.: 485 143 348

Sbírka

mouchova@chrastava.cz,

Po celý březen každé všední ráno po půl
osmé si s námi zahrajte na meteorologa z
místa vašeho bydliště, prozraďte, jaké u
vás vládne počasí a my vás obdarujeme
milým dárkem. Začněte ráno s Českým
rozhlasem Sever. U mikrofonu se střídá
Tomáš Beneš s Honzou Žílou. Po čtvrt na
devět voláme známým osobnostem, které
mají představení nebo koncert na severu
Čech. Zpravodajské reportáže, aktuální
počasí, doprava, zprávy po půl hodině a
dobrá nálada nechybí každé všední ráno
mezi 5. – 9. hodinou. Vstávejte s námi a
buďte v obraze.

Kde nás naladíte? V Liberci na 91,3 FM, v Jablonci a okolí na 102,3 FM, ve Smržovce, Tanvaldu, v Desné nebo v Harrachově na 107,9 FM a
Frýdlant v Čechách ladí 97,4 FM. Novoborsko a Českolipsko 88,8 FM. Těšíme se ráno na slyšenou.

Stalo se již tradicí slavnostní udílení
plaket Jana Amose Komenského a nejinak
tomu bude i letos. Plakety budou předány
dne 26. března 2015 od 13:00 h. v obřadní
síni MěÚ a my Vám z tohoto slavnostního
aktu přineseme v příštím čísle reportáž.

Ivana Loučková

Èeský rozhlas Sever � va�e rádio doma, na cestách nebo v práci

V bøeznu budou udìleny plakety
J. Á. Komenského

VZPOMÍNKA
Začátkem března uplyne již 9 let  co nás opustil

můj milovaný manžel PAVEL CINIBULK.
Ti, kteří jste ho znali a měli jej rádi,

věnujte mu tichou vzpomínku. Děkuji.

S úctou
Karin Cinibulková

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 5.2.2015
zemřel ve věku nedožitých 65 let pan Josef Bígl .

Syn a dcera s rodinou



20

Pátého února roku 2014 začal při Společenském klubu fungovat v
Chrastavě Divadelní spolek. A má se čile k světu, již oslavil rok od
své existence. Vede ho herečka Divadla F. X. Šaldy Jana Hejret
Vojtková a věnuje se dvěma skupinám, které se schází pravidelně v
pondělí a v úterý. Zatím se spolek dvakrát představil v chrastavském
kině s Kyticí od K. J. Erbena a to s baladami Svatební košile, Zlatý
kolovrat a Polednice. Výtěžek z červnového vstupného byl věnován
Azylu Pes Krásný Les a za listopadový výtěžek byly nakoupeny
dárky pro děti z Dětského domova Krompach v Čechách. Rok utekl
jako voda a Divadelní spolek chystá další premiéru. Tentokrát jsme
pro Vás připravili monology a dialogy od W. Shakespeara. Vybrali
jsme pro vás úryvky z her : Komedie plná omylů, Zkrocení zlé ženy,
Jak se vám líbí, Hamlet a Dobrý konec vše napraví. Mladí se Vám
ukáží se zkrácenou verzí Romea a Julie. S jistou nadsázkou se Vám
předvedeme v pátek 27. března 2015 od 19.00 hodin v místním kině.
Proč byl vybrán zrovna tento den? Na toto datum totiž připadá
Světový den divadel, které se slaví již od roku 1962. Je připomínkou
divadelního umění ve všech podobách. Divadlo je živý organismus
a hraje se po celém světě, profesionálně v divadelních sálech
velkých měst, ale i ochotnicky v malých obcích. Divadlo je plné
emocí, umí nás rozesmát i rozplakat, nutí nás k zamyšlení a má
úžasnou schopnost spojovat lidi dohromady. A proto se i Divadelní
spolek k tomuto dni připojuje se svojí druhou premiérou. I tentokrát
půjde výtěžek z dobrovolného vstupného na dobročinné účely.

Členové spolku se rozhodli, že ho věnují Liberecké naději pro
onkologické děti, konkrétně čtyřletému Jiříčkovi, který se již dlouho
statečně pere se svou nemocí. Na představení slíbila svoji účast
jeho maminka. Jste tedy srdečně zváni v pátek 27. 3. 2015 v 19.00
hod. do kina. Přijďte nás povzbudit a zároveň podpořit dobrou věc.

J. Marxová

Divadelní spolek zve na druhou premiéru

DÁMSKÝ KLUB

zve srdečně své členky s partnery
nebo kamarádkami na

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE

Pátek 6. března 2015
v 17 hodin v CVA
v Turpišově ulici.

Budeme si hrát, soutěžit
a bavit se.

Občerstvení zajištěno.
Vstupné: 20,-Kč
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PRODÁM zahradu s chatkou na Vi�òovce - v osobním vlastnictví. Voda + elektøina zavedeny, zahrada má 280 m2 a je oplocená �
vlastní vstup. Cena dle dohody. Bliā�í informace na telefonu è. 734 172 804.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studentka V� (matematika � ekonomie) nabízí douèování matematiky, uèivo Z� i S�, pøíprava na pøijímací zkou�ky a maturitu.
Cena 100 Kè/hod. V pøípadì zájmu kontaktujte na tel. 725 374 147.

i inzerce soukromé i komercní inzeráty

Novì otevøená KOSMETIKA BOHUNKA v Chrastavì - ul. Cihláøská
Nabízím kosmetické ošetření pleti ultrazvukovou špachtlí pro normální pleť, smíšenou, mastnou
a stárnoucí. Čištění, úpravy obočí – barvení, peelingy, masky, masáže obličeje, liftingové ošetření,

epilaci obličeje i epilaci jednotlivých partií těla.
Parafinový zábal na ruce. Permanentní prodlužování řas.

.

Přijďte si odpočinout,relaxovat a zároveň se nechat hýčkat.

Dárkové poukazy

Více podrobných informací na
nebo letáčky na informacích Chrastava.

Základní ošetření, částečně ultrazvukovou špachtlí, všech typů pleti
parafínový zábal na ruce zdarma za 420Kč to si můžete dovolit i Vy!
Zkuste a uvidíte ten rozdíl nejen vy, ale i vaše okolí. Těším se na Vás!

www.Kosmetika-Bohunka.cz
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Město Chrastava ve spolupráci s MUDr. Evou
Zrníkovou hledá stomatologa, který by nastoupil
po paní doktorce (na podzim letošního roku
odchází do důchodu). Město současně nabízí
novému zubnímu lékaři do nájmu byt (k
nastěhování po vyřízení formalit okamžitě).

Zájemci mohou kontaktovat paní lékařku
Zrníkovou na tel.: +420 482 720 787 či +420 774
844 373 či starostu města +420 482 363 811resp.
+420 602 878 937 (mail: starosta@chrastava.cz,
příp. ohledně samotného bytu se mohou zájemci
informovat u vedoucí OZO MěÚ Chrastava paní
Hany Urbanové +420 482 363 825, příp. +420 607
738 350 (mail: urbanova@chrastava.cz).
Pro město Chrastava není situace nová.
Obdobnou prekérní situaci řešila již před třemi
roky, kdy odešla MUDr. Jana Vlková. Jako jejího
nástupce jsme nakonec dokázali sehnat MUDr.
Aldeeba Muhannada, s jehož prací panuje
vesměs spokojenost. Oba lékaři MUDr. Eva
Zrníková a MUDr. Aldeeb Muhannad pracují na
stejném podlaží (společná čekárna). Zájemci se
mohou tudíž informovat na pracovní podmínky i u
pana doktora (tel.: +420 773 300 098, mail:
demadent@seznam.cz).

Ve městě Chrastava dosud pracují celkem tři
stomatologové (třetí v prostorách mimo zdravotní
středisko). Tento počet je podmínkou pro
zachování dostupné zubní péče pro občany
Chrastavy a okolí (ve spádové oblasti 9 tis., z toho
v samotné Chrastavě 6 tis. obyvatel).

V Chrastavě dne 17. 2. 2015
Ing. Michael Canov, starosta

Chrastava hledá zubaøe,
nabízíme byt

PRODEJ SLEPIÈEK � Drùbeā Èervený Hrádek � fa DRÁB

tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840

oznamuje svým zákazníkùm, āe opìt prodává slepièky sná�kových plemen Tetra
hnìdá a Dominant � èerný, modrý, ālutý, kropenatý a bílý. Stáøí 14 � 19 týdnù.
Cena  149�180,- Kè/ ks dle stáøí. Prodáváme  slepièky pouze  na�eho chovu !

Pøi prodeji slepièek - - cena dle poptávky
Pøípadné bliā�í informace: Po-Pá 9.00-16.00 hod.

Prodej v nedìli  22. bøezna 2015 / Chrastava na námìstí u jízd. kol - 13.00 h
-------------------------------------------------------------------------

výkup králièích koāek



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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Informaèní Centrum Chrastavai
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: E-mail:485 143 161 info@chrastava.cz

DŮLEŽITÁ
TELEFONNÍ

ČÍSLA
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VÝROBCE REKLAM
TISKÁRNA grafické studio
/ / /
/ / / /
/ /
/ /

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

digitální tisk polep autvelkoplo�ný
Vítkovská 468 - CHRASTAVA

tel.: 603 260 778 www.recodesign.cz

v�e od vizitky po bilboard...
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PØIPOJENÍ K INTERNETU

DODÁVKY HW a SW

Dr. M.Horákové 44 / LIBEREC / info@adv.cz

internet  telefon  poèítaèe

www.adv.cz   480 000 000

1990 - 2015
již od 200,-Kč za měsíc!

... již čtvrt stoletíChrastavské listy
Mìsíèní zpravodaj mìstského úøadu v Chrastavì

PARTNERSKÁ MÌSTA
CHRASTAVY

Eichstätt Lwówek �laºki
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