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Deklarace
Hrádek nad Nisou - Chrastava

�
Ze zasedání Rady mìsta
a Zastupitelstva mìsta

�
Pozvání do S-klubu a kina

�
Zprávy ze sportu

�
Na Výhledy 2015

pøi�ly pøes dvì stovky turistù
�

Komunitní centrum Bétel
zve na 10. výroèí svého zaloāení

Z obsahu dnešního vydání

Plakety Jana Ámose Komenského � ocenìní na�im pedagogùm

Olga Lounová v Chrastavì excelovala

Mimořádně náročná, ale také mimořádně zajímavá a inspirující je
práce pedagoga. A také možnost být stále mezi mladými a mládnout
s nimi. Ale je to také povolání mimořádně zodpovědné. Práce
pedagoga ovlivňuje, mnohdy nevratně, postoje a názory žáků i v
době, kdy již dávno žáky nejsou. Na řadu svých učitelů vzpomínají
žáci po celý svůj život.
V Chrastavě jsme v letošním roce již po sedmé předávali ocenění
těm, kteří pedagogice věnovali prakticky celý svůj profesní život. A
protože chceme, aby ocenění zahrnovalo pedagogy z celého
profesního spektra působícího v Chrastavě, nominujeme oceněné
ve třech kategoriích. Za práci ve školství základním (poslední léta
vždy dvě ocenění), ve školství mateřském a ve školství
specializovaném, které zahrnuje pedagogy ve všech ostatních
kategoriích.
Ocenění pedagogové si zaslouží, aby jejich stopa zůstala ve
veřejnosti zaznamenána co nejvýrazněji. A proto je s nimi
seznámena veřejnost nejen prostřednictvím Chrastavských listů,
ale zásluhou medailonku Tv Chrastava i naživo na webových
stránkách města. Navíc od letošního měsíce června budou všichni
dosavadní držitelé zvěčněni i na samotné radnici, kde bude
vyhotovena pamětní deska držitelů plakety Jana Ámose
Komenského s fotografiemi všech dosavadních držitelů.
V letošním roce zasloužené ocenění obdržely emeritní paní učitelky
na základní škole Alena Vydrová a Eva Mrklasová, učitelka v
mateřské škole paní Vladimíra Kurzová a učitel hudební školy pan
František Bouda.

V Chrastavě dne 30. 3. 2015 Ing. Michael Canov, starosta

Moc dobře vím, že nejsem žádným specialistou na
kulturu či dokonce kulturním odborníkem. A ještě
lépe vím, že jsem v tomto případě podjatý, moc
podjatý. Ale nemůžu si pomoci. Vystoupení dívky,
jejíž jsem byl kdysi třídním učitelem na gymnáziu
Jeronýmova v Liberci, bylo jedním z nejúchvat-
nějších kulturních představení, které jsem v životě
zažil. Dramaturgie, nasazení, bezprostřednost,
kontakt s publikem, kvalita kapely, skvělý zpěv a
především chuť vystupovat od první do doslova
poslední sekundy, učinila z akustického koncertu
(součást miniturné „K Vám domů“) zpěvačky,
herečky a jezdkyně rallye Olgy Lounové skvělý a
nezapomenutelný zážitek.
Jedna návštěvnice koncertu, o které vím, že dokáže
být velmi kritická, a která se kulturou profesně
zabývá dlouhodobě, bezprostředně po koncertu
uvedla na svém FB:

Dokončení  najdete na straně 2.



2

Olga Lounová v Chrastavì
excelovala (dokonèení)

„Tak jsem se vrátila z akustického koncertu Olgy
Lounové a jsem mile překvapena. Skvělý hlas,
zajímavé texty, šikovní muzikanti, pozitivní
energie, jsem nadšená a cítím se skvěle. Olgo
díky.“
Atak se, myslím si, cítili všichni.

Chrastava 10. 4. 2015
Michael Canov, starosta

P.S.: Koncert se uskutečnil v CVA ve čtvrtek
09.04.2015. Začínal v 19 hodin a končil po 21
hodině. Po něm následovalo podepisování a
povídání si s návštěvníky koncertu a poté Olga
odjela do Vsetína na rallye. Neuvěřitelná žena.

f Fotogalerie z uskuteènìných akcí

Plakety Jana Ámose Komenského � ocenìní na�im pedagogùm

Alena Vydrová

Vladimíra Kurzová

František Bouda Eva Mrklasová
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Město Chrastava je akcionářem Severočeské vodárenské
společnosti. Spolupráce města Chrastava s SVS a.s. je dlouhodobě
na vynikající úrovni. Zejména u rekonstrukcí komunikací se
synchronizace vždy domlouvá dlouho dopředu, aby SVS a.s.
rekonstrukce komunikací využila na rekonstrukci kanalizační sítě
(viz např. RTN Terminál). Obrovský kus práce vykonala SVS a. s.
v Chrastavě bezprostředně i dlouhodobě po povodních. Za léta
členství Chrastavy v SVS a.s. došlo k zásadnímu zvýšení počtu
odkanalizovaných obyvatel (omlouvám se za hrozně znějící
odborný pojem). Základem pro to vše však byl vznik centrální
čistírny odpadních vod. ČOV Chrastava vznikla v roce 1998 s ka-
pacitou 3800 odkanalizovaných obyvatel. Právě zahájenou
intenzifikací se kapacita zvýší na 5 tisíc odkanalizovaných obyvatel.
Náklady celé akce činí 18 milionů Kč (s DPH).

Společnost SVS a.s. k tomu uvádí ve své tiskové zprávě:
Jednolinková mechanicko-biologická ČOV v Chrastavě byla
uvedena do provozu v roce 1998. V 1. etapě byla ČOV vybavena
hrubým předčištěním, předřazenou denitrifikací, nitrifikací a ka-
lovým hospodářstvím. Přebytečný kal se zahušťuje a odváží ke
zpracování na ČOV Liberec. V rámci její 2. etapy se měla dostavět
druhá biologická linka a chemická eliminace fosforu, k čemuž ale
nedošlo. V roce 2009 zde bylo realizováno nové strojní zahušťování
kalu a v roce 2010 po povodních došlo k instalaci části strojního
vybavení – nových dmychadel, čerpadel a dalšího zařízení pro
zprovoznění ČOV.
ČOV má projektovanou kapacitu 3500 EO (ekvivalentních
obyvatel). Ve spádovém území ČOV žije cca 6000 obyvatel, z nichž
3800 je napojeno na kanalizaci, zakončenou na ČOV - což odpovídá
zatížení cca 1700 EO. Na ČOV jsou přiváděny odpadní vody
smíšenou kanalizací, tzn. včetně značného množství balastních
vod, takže stávající kapacita ČOV je již hydraulicky vyčerpaná a
není možná další dostavba kanalizační sítě. Pro rozvoj města, které
počítá s novou výstavbou v blízkosti Družstevní a Školní ulice, je
proto zapotřebí provést intenzifikaci ČOV. Cílový stav je 5000
připojených obyvatel, což odpovídá zatížení 3500 EO.
Při intenzifikaci ČOV budou v maximální možné míře využity
stávající objekty. Intenzifikace spočívá především v dostavbě
objektu strojně stíraných hrubých česlí, v dostavbě druhé biologické
linky o stejných rozměrech, jako je linka původní, ale v modernějším
a variabilnějším řešení. Bude také doplněno chemické
hospodářství, a to chemická eliminace fosforu dávkováním síranu
železitého. K tomu bude postavena dvouplášťová nadzemní nádrž
s objemem 10 m3. V souvislosti s realizací druhé linky dojde také
k instalaci nových čerpadel, dmychadel a doplnění trubních
rozvodů, ale i k úpravě řídícího systému ČOV. Část výkopku se
použije pro zvýšení terénu, protože ČOV se nachází v zátopovém
území Jeřice.
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Chrastava 8. 4. 2015 Ing. Michael Canov, starosta

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena p edáním
staveništ 1. dubna 2015. Stavební práce mají být podle
schváleného harmonogramu dokon eny do 12 m síc od zahájení,
tj. do 30. dubna 2016. Po dokon ení bude zahájen 15 m síc dlouhý
zkušební provoz OV.
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Rozbìhla se intenzifikace ÈOV

Chrastavanka v èele dobrovolných
hasièù Libereckého kraje

o Okénko starosty mìsta Chrastavy

NOVÁ AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA
A HØI�TÌ V ANDÌLSKÉ HOØE.

Pozvání přijali zástupci koordinátora dopra-
vy v Libereckém kraji Korid LK s.r.o. ředitel
Jiří Hruboň a dopravní specialista Jan Ro-
ženský.

Odborným garantem večera  jsou pracovníci ORM MěÚ Chra-
stava Jakub Dvořák a Daniel Fadrhonc.

Setkání se koná v
v přístřešku na dětském hřišti (kousek od návsi)

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

pondělí 18. května 2015 od 17:00 hodin

Váāení spoluobèané,
dovoluji si Vás pozvat na sto dvacátý sedmý

VEÈER SE STAROSTOU

„Krajským dobrovolným hasičům šéfuje poprvé v historii žena -
Renata Šimíková“, tak takový je titulek článku na stránkách
Libereckého kraje. Chrastavané se mohou chlubit tím, že je
jednou z nich, Renata Šimíková, rozená Jarischová. A já se mohu
chlubit tím, že jsem měl tu čest Renatu učiti na chrastavské
základce matematice, fyzice a chemii. Dobrá práce třídního se po
letech projevila, řekl bych neskromně. Tak ať se Renato v nelehké
práci daří!

Chrastava 21. 4. 2015 Michael Canov

Ano přesně takto fungují evropské dotace v České republice. Poskytovatel (lépe řečeno přerozdělovatel) evropských dotací dotaci poskytne
na konkrétní dílo. Příjemce (často obec nebo kraj) za dotaci vybuduje dílo přesně tak jak má (jak je v podmínkách dotace) a několik let po
zhotovení se dozví od těch, kteří dotaci poskytli, že je vše jinak a dotaci má vrátit. Ne to není Kocourkov….vítejte v Česku! A pak se všichni
diví, proč jsme (na rozdíl např. od Poláků) všechny dotace nevyčerpali Je zázrak, že ve zdejších podmínkách, kde nic neplatí a slovo, a to
dokonce na papíře, už vůbec ne, jsme vyčerpali z evropských dotací alespoň něco.
V Chrastavě realizuje za pomoci evropských dotací Liberecký kraj přeložku II/592 (průtah na Frýdlant). V současnosti se realizuje její
závěrečná třetí etapa. Druhá etapa byla realizována v roce 2011. Součástí druhé etapy přeložky bylo i vybudování nové lávky pro pěší
(směrem k PČR). Investor takto (i s novou lávkou) projekt 29. dubna 2010 zaregistroval u poskytovatele či spíše přerozdělovatele dotace

Evropské dotace v Èesku a lávka v Chrastavì � dáme, udìlej, sebereme
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z Evropské unie, kterým je Regionální rada regionu soudržnosti
Severovýchod. Úřad Regionální rady akci zkontroloval a bez jediné
připomínky k lávce schválil. Dne 11. listopadu 2010 byla na akci
včetně lávky schválena samotná dotace Výborem Regionální rady ve
výši 46,5 mil. Kč z celkových uznatelných nákladů 50 mil. Kč a 1. pro-
since 2010 byla uzavřena na poskytnutí dotace na celou akci (včetně
lávky) smlouva. Celá akce byla dle podmínek evropské dotace
realizována v roce 2011 a komunikace i s lávkou byla neprodleně
uvedena do provozu. O hotovém díle včetně lávky referovala i video-
reportáž televize RTM.

Od odsouhlasení realizace díla včetně lávky uplynulo 5 let, od jejího
reálného vybudování 4 roky, když tentýž orgán, který realizaci lávky
jako součást akce před lety schválil, ji v dopise ze dne 18. února 2015
napadl jako porušení rozpočtové kázně, protože podle nového
stanoviska Úřadu Regionální rady nemá lávka s akcí nic společného
(přesný opak stanoviska stejného úřadu z roku 2010). Kdyby trval
Úřad na svém, 800 tisíc Kč za lávku by muselo zaplatit Město
Chrastava, neboť dle dohody s Libereckým krajem Město Chrastava
hradilo veškeré tzv. neuznatelné náklady (výkupy pozemků a nemovitostí a realizaci chodníku v celkové hodnotě několika milionů Kč).
Hejtman Libereckého kraje podal dne 25. února 2015 proti této totální změně postoje Úřadu Regionální rady kvalifikované námitky, které
bleskově v úzké spolupráci připravili pracovníci Krajského úřadu a Krajské správy silnic Libereckého kraje a Městského úřadu v Chrastavě.
My jsme s příslušným pracovníkem Úřadu Regionální rady též jednali telefonicky, kdy jsme vysvětlovali a argumentovali, argumentovali a
vysvětlovali…

Dne 26. března 2015 oznámil Úřad Regionální rady, že námitkám vyhovuje a dotace na lávku platí. Řeklo by se, konec dobrý, všechno
dobré. Ale …… Systém opět ukázal, jak nesmyslně funguje. Přerozdělovač evropských dotací něco potvrdí a na něco evropskou dotaci
přidělí. Po pěti letech, když už je všechno hotovo, si vzpomene, že je to všechno jinak a dotaci na dávno realizovanou věc odebere.
Následuje infarktový stav a boj za spravedlnost. Tentokráte naštěstí úspěšný a nepříliš dlouhý.Ale to nic nemění na tom, že takovýto způsob
přidělování dotací, kdy si přidělovač může ex-post změnit, co ho napadne, je nepřijatelný, nezákonný a protiústavní, ve svém důsledku
poškozující všechny.

V Chrastavě dne 26. 3. 2015 Michael Canov, starosta

Práce na třetí závěrečné etapě průtahu na Frýdlant (přeložky II/592)
zdárně pokračují. Z důvodu výstavby nových opěrných zdí na řece
Jeřici musela být na podzim dočasně sundaná zdvihací lávka. V
pondělí 30. března však byla umístěna zpět na nové, z technických
důvodů, o několik metrů posunuté místo. Průchozí ještě není, na

druhé straně řeky je za lávkou dvoumetrová jáma, neboť práce na
výstavbě zbrusu nové komunikace třetí etapy jsou v plném proudu.
Průtah na Frýdlant by měl být zprovozněn na přelomu srpna a září
letošního roku.
Chrastava 30. 3. 2015 Michael Canov, starosta

Mezi městy Hrádek nad Nisou a Chrastavou panuje
dlouhodobě vynikající spolupráce. Zřejmě poprvé v historii
obou měst však došlo k vyhlášení společné deklarace
schválené zastupitelstvy obou měst. Týká se obnovy
historické cesty mezi Václavicemi a Vítkovem, která na
daném místě vedla prokazatelně již v 19. století (1843). S její
obnovou jsou však komplikace spojené s vlastnictvím
některých pozemků třetími vlastníky. Jediná šance jak cestu
v celé délce zprovoznit je ve společném postupu obou měst.
I tak se jedná o komplikovaný proces, který může být
úspěšně završen i za několik let.

Chrastava 22. 4. 2015 Michael Canov, starosta

Lávka u Führicha zpìt, práce na tøetí etapì prùtahu na Frýdlant pokraèují

Deklarace Hrádek nad Nisou � Chrastava, historická cesta Václavice � Vítkov

Andìlská Hora bude mít høi�tì � travnaté
Z iniciativy Osadního výboru v Andělské Hoře bude i v této části
města hřiště pro děti. Tím není myšleno hřiště pro děti malé, které již
vAndělské Hoře je, ale klasické malé hřiště na fotbal, volejbal apod.
(jako jsou na Střeleckém Vrchu, „U Majby“, ve Vítkově).
Město vyšlo iniciativě Osadního výboru vstříc. Hřiště bude
vybudováno ještě letos. Současně se však rozhořela diskuse o
povrchu tohoto hřiště. Protože je daná oblast specifická, jedná se o
území v přírodním parku Ještěd a vytipovaný prostor není veden v
územním plánu jako sportoviště, ale jako zemědělská plocha,
obrátili jsme se s žádostí o vydání souhlasu (podmínka realizace

stavby) na odbor životního prostředí Magistrátu statutárního města
Liberec.
Uvedli jsme pět možných variant povrchu hřiště: travnatý, škvára,
antuka, asfalt, beton. Vyjádření příslušného orgánu bylo
jednoznačné. Vydal souhlas pod podmínkou, že hřiště bude
travnaté. U všech ostatních povrchů by musela proběhnout změna
územního plánu a uvedení do souladu s krajinným rázem
přírodního parku Ještěd. Jinými slovy oddálení o cca 2 roky a pak se
pravděpodobně dozvědět stejný ortel – hřiště musí být travnaté.
Chrastava 7. 4. 2015 Ing. Michael Canov, starosta
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V Senátu byl semináø o povodních

Zasedání Rady mìsta dne 30. bøezna 2015

V úterý dne 21. dubna 2015 se konal v Senátu seminář o povodních v České republice. Velmi zajímavý celodenní
seminář, kde si předávali zkušenosti starostové a odborníci z celé České republiky se všemi povodněmi, které
postihly různé kouty naší vlasti za poslední čtvrtstoletí. Já sám jsem měl možnost všechny přítomné seznámit
alespoň s některými aspekty tehdejších událostí. Všichni účastníci semináře si navíc domů odnesli DVD s po-
vodněmi v Chrastavě v roce 2010.
Chrastava 22. 4. 2015 Michael Canov, starosta

Rada města na své schůzi projednala a usnesla se mimo jiné takto:
- s c h v á l i l a
v návaznosti na své usnesení 2015/01/II ze dne 12. 1. 2015
pronájem nebytového prostoru o výměře cca 29,1 m2 v domě čp.
250, náměstí 1. máje, paní Tereze Luzarové, za účelem
provozovaní kosmetických služeb a masáží, vč. návrhu smlouvy
o nájmu nebytových prostor čj. N/18/2015
- s c h v á l i l a
v návaznosti na své usnesení 2013/09/III/1 ze dne 24. 6. 2013 návrh
smlouvy o zřízení věcného břemene čj. VB/16/2015, ve prospěch
společnosti RWE GasNet, s.r.o., jimž dojde k zajištění strpění
umístění, zřízení a provozování plynárenského zařízení „Reko MS
Chrastava-Školní, za cenu ve výši 13.310,- Kč vč. DPH a náklady
spojené se zřízením věcného břemene
- s c h v á l i l a
1. zřízení věcného břemene na pozemcích par.č. 946/3, par.č.
965/3 a par.č. 1452, v k.ú. Horní Chrastava, ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a.s., jímž dojde k zajištění strpění
umístění, zřízení a provozování stavby „IP-12-4004883
LB_Chrastava, H. Chrastava 948/1, příp. NN“, vč. návrhu smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj. SBS/04/2015;
2. zřízení věcného břemene na pozemcích par.č. 720/1 v k.ú.
Andělská Hora u Chrastavy. ve prospěch společnosti ČEZ Distri-
buce, a.s., jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a pro-
vozování stavby „kabelové vedení NN“, vč. návrhu smlouvy o bu-
doucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj. SBS/05/2015
- s c h v á l i l a
smlouvu o souhlasu s provedením stavby na cizím pozemku čj.
RU/10/2015, kterou uzavře město a pan Petr Holan pro realizaci
stavební akce „Kanalizace a kanalizační přípojky, parcely p.p.č.
380/6, 380/7, 362/4, Luční ulice, Chrastava“
- s c h v á l i l a
bezúplatný převod (darování) dlažby z vlastnictví Petra Grusmana
do vlastnictví města vč. návrhu smlouvy o smlouvě budoucí
darovací čj. SBS/06/2015
- v z a l a n a v ě d o m í
zápis č. 2015/6 z jednání bytové a sociální komise ze dne 9. 3. 2015
- r o z h o d l a
o uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší v zařízení azylového typu
panu Milanu Novotnému
- r o z h o d l a
o uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší v zařízení azylového typu
panu Pavlu Pečeňovi

- v z a l a n a v ě d o m í
zápis č. 2015/7 z jednání bytové a sociální komise ze dne 23. 3.
2015
- r o z h o d l a
o uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší v zařízení azylového typu
panu Lubomíru Mistrovi
- s c h v á l i l a
na základě žádosti darovací smlouvu DR/9/2015 – finanční dar
Tělocvičná Jednota SOKOL CHRASTAVA, IČ 44223927,
zastoupený starostkou Ivou Leškovou
- s c h v á l i l a
a) licenční smlouvu VP_2015_33370 o veřejném provozování
hudebních děl mezi OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dí-
lům hudebním o.s. Praha a Městem Chrastava
b) licenční smlouvu VP_2015_27794 o veřejném provozování
hudebních děl mezi OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dí-
lům hudebním o.s. Praha a Městem Chrastava
c) licenční smlouvu VP_2015_26077 o veřejném provozování
hudebních děl mezi OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dí-
lům hudebním o.s. Praha a Městem Chrastava
- r o z h o d l a
pro případ pozastavení účinnosti čl. 2 odst. 2, písm. e) OZV č.
2/2014, o udělení výjimky dle čl. 3 této OZV a stanovuje ve dnech
20. ročníku Chrastavských slavností kratší dobu nočního klidu, a to
v noci z pátku 5. na sobotu 6. a ze soboty 6. na neděli 7. června 2015
od 02 do 06 hodin
- s c h v á l i l a
návrh Dodatku č. 9 ke smlouvě o svozu komunálního odpadu ve
městě Chrastavě s AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská
1321/38a, 102 00 Praha 10, IČ 49356089
- p o v ě ř i l a
tajemníka MěÚ v intenci žádosti Sboru jednoty bratrské v Chrastavě
k prověření, případně k realizaci
- s c h v á l i l a
žádost Českého svazu chovatelů, základní organizace Chrastava
o nákup pohárů pro oceněné
- v z a l a n a v ě d o m í
zápis č. 2015/8 z jednání bytové a sociální komise ze dne 30. 3.
2015
- r o z h o d l a
o uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší v zařízení azylového typu
panu JiřímuAugustovi

r Rada a Zastupitelstvo mìsta

Zasedání Zastupitelstva mìsta Chrastava dne 13. dubna 2015
Zastupitelstvo města na svém zasedání projednalo a usneslo se
mimo jiné takto:
- s c h v á l i l o
v návaznosti na své usnesení čj. 2015/01/XIII ze dne 2. února
2015 prodej dle geometrického plánu čz. 879-52/2014 pozemků
par. č. 852/9 o výměře 275 m2 - travní porost a par. č. 852/10
o výměře 50 m2 - travní porost, vše k.ú. Chrastava I , do vlastnictví
pana Aloise Stahoně, za cenu 7.000,- Kč a náklady spojené s pro-
dejem
- s c h v á l i l o
v návaznosti na své usnesení čj. 2013/06/XI ze dne 21. října 2013

prodej dle geometrického plánu čz. 739-23/2015 pozemku par. č.
400/58 o výměře 441 m2 - orná půda v k.ú. Dolní Chrastava, do
vlastnictví pana Michala Rozmajzla, za cenu 22.100,- Kč a ná-
klady spojené s prodejem
- s c h v á l i l o
v návaznosti na své usnesení čj. 2014/07/XI/2 ze dne 8. prosince
2014 prodej pozemku par. č. 46/2 o výměře 289 m2 - zahrada,
v k.ú. Horní Chrastava, do vlastnictví pana Petra Šlajcha, za cenu
10.000,- Kč a náklady spojené s prodejem
- s c h v á l i l o
1. v návaznosti na své usnesení čj. 2011/06/XVII odst. 4 ze dne 27.
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června. 2011 prodej dle geometrického plánu čz. 730-221/2014
částí pozemků par.č. 148/1 – travní porost, díl „d“ o výměře 5 m2 a
par.č. 148/2 - travní porost, díl „f“ o výměře 120 m2, vše k.ú. Dolní
Chrastava, do podílového vlastnictví paní Ivety Krulichové a pana
Jaroslava Starého, za cenu 6.300,- Kč a náklady spojené s pro-
dejem
2. koupi dle geometrického plánu čz. 730-221/2014 pozemku
par.č. 147/2 o výměře 80 m2 – travní porost, tj. díl „a“ o výměře 75
m2 a díl „b“ o výměře 5 m2, část pozemku par.č. 783/1 – ostatní
plocha, ostatní komunikace, díl „i“ o výměře 23 m2, díl „j" o výměře
22 m2 a díl „h“ o výměře 1 m2 a část pozemku par.č. 148/8– ostatní
plocha, jiná plocha díl „k“ o výměře 7 m2, vše k.ú. Dolní Chrastava,
od paní Ivety Krulichové a pana Jaroslava Starého, za cenu
3.500,- Kč a náklady spojené s koupí
- s c h v á l i l o
1. záměr prodat část pozemku par.č. 308/1 o výměře cca 20 m2 –
zahrada, v k.ú. Chrastava I, za účelem majetkového vypořádání;
2. záměr prodat pozemky par.č. 54 o výměře 272 m2 – ostatní
plocha, par.č. 437/1 o výměře 64 m2 – zahrada a část pozemku
par.č. 1112/1 o výměře cca 27 m2 – ostatní plocha, vše k.ú. Horní
Vítkov, za účelem scelení pozemků;
- o d l o ž i l o
prodej části pozemku par.č. 720/1 o výměře cca 34 m2 – ostatní
plocha, komunikace, vše k.ú. Andělská Hora u Chrastavy z dů-
vodu, že na předmětné části pozemku se nachází stávající
dešťová kanalizace (zatrubněné vodoteče) a prodej by
komplikoval údržbu, opravu a rekonstrukci kanalizace
- s c h v á l i l o
návrh 1. změny rozpočtu a investičního plánu na rok 2015
- s c h v á l i l o
na základě žádosti a v souladu se schválenou 1. změnou rozpočtu
na rok 2015 darovací smlouvu DR/8/2015 – poskytnutí finančního
daru Oblastní charitě Liberec, Uhlířská 424/7, Liberec, IČ 265 206
99 ve výši 50.000,-Kč
- v z a l o n a v ě d o m í
rozpočet Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko na rok 2015 a
rozpočtový výhled na rok 2016 a 2017
- s c h v á l i l o
podle § 84 odst. 2 písm. n) a písm. u) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů v souladu s
nařízením vlády č. 37/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů a
vyhrazením si působnosti RM podle § 102 odst. 3 zákona o obcích,
„Zásady odměňování členů zastupitelstva města, rady města,
předsedů a členů výborů, komisí a zvláštních orgánů“, s účinností
od 1. 5. 2015
- s c h v á l i l o
na základě žádosti a v souladu se schváleným rozpočtem na rok
2015 poskytnutí neinvestiční účelové dotace TJ Spartak
Chrastava, Turpišova 292, 463 31 Chrastava, IČ 46744657, na
opravy a udržování sportovišť, které jsou ve vlastnictví TJ Spartak
Chrastava, zejména na údržbu fotbalového areálu ve Sportovní
ulici, ve výši 100.000,-Kč
- s c h v á l i l o
na základě žádosti a v souladu se schváleným rozpočtem na rok
2015 poskytnutí investiční účelové dotace Městskému bytovému
družstvu Chrastava, náměstí 1. máje 251, 463 31 Chrastava, IČ
25419145, na vystavění čističky odpadních vod (ČOV) na p. p. č.
381/2 v k. ú. Dolní Chrastava včetně souvisejících hlavních
kanalizačních řádů pro objekty č.p. 153 až 166, Barrandov, 463 31
Chrastava, ve výši maximálně 70 % prokazatelných, účelně
vynaložených nákladů na opatření realizovaná v souladu s čl. IVa,
bodem 2.1., Pravidel Fondu voda, včetně jednoho kontrolního
rozboru vody, nejvýše však 20.000,- Kč celkem na jednu bytovou
jednotku v nemovitosti (bytový dům užívaný k trvalému bydlení) a
30.000,-Kč na jeden řešený rodinný dům užívaný k trvalému
bydlení minimálně od 1. 1. 2008, ze skupiny objektů oprávněných
žadatelů dle odst. 1 písm. a) a odst. 1 písm. b) Pravidel Fondu
voda
- s c h v á l i l o
na základě žádosti a v souladu se schváleným rozpočtem na rok
2015 poskytnutí neinvestiční účelové dotace Sboru Jednoty
bratrské v Chrastavě, Bezručova 503, 463 31 Chrastava, IČ
46745815, na opravy a údržbu dětského hřiště „Rodinný koutek –
Mořský svět“ v Bezručově ulici, ve výši 30.000,-Kč

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) výzvu MVČR včetně přílohy, kterou opakovaně napadlo čl. 2
odst. 2, písm. e) jako neústavní, neboť dle názoru MVČR
zvýhodňuje nepovoleným způsobem město při povolování kratší
doby nočního klidu (které povoluje město) před jinými subjekty
2) s c h v á l i l o
vyjádření města k této výzvě dle předloženého návrhu starosty
města
3) p o t v r d i l o
své usnesení 2015/01/XVIII/2 ze dne 02.02.2015, kterým
rozhodlo, že tuto obecně závaznou vyhlášku ani rušit ani měnit, či
doplňovat nebude, neboť je dle názoru ZM v souladu s ústavním
pořádkem České republiky
4) p o v ě ř i l o
starostu města podáním rozkladu a zastupováním před Ústavním
soudem v případě, že MVČR pozastaví svým rozhodnutím čl. 2,
odst. 2, písm. e) této obecně závazné vyhlášky
- s c h v á l i l o
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015, kterou se mění a doplňuje
OZV č. 11/2006 o stanovení systému shromažďování sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem, na katastrálním území města
Chrastavy ve znění OZV č. 5/2010 (dále jen OZV č. 11/2006) a
mění OZV č. 2/2009, kterou se stanoví systém komunitního
kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a
obnově veřejné zeleně na území obce (dále jen OZV č. 2/2009)
-  s c h v á l i l o
společnou deklaraci měst Hrádek nad Nisou a Chrastava
ZM
1) r o z š í ř i l o
v souladu s §84 odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů působnost účelového fondu
zřízeného městem Chrastava usnesením ZM č.j. 2011/07/VIII
s účinností od 1.1.2012 s názvem „Fond oprav obecních bytů a
bytových domů“ o pronajímané nebytové prostory,
2) s c h v á l i l o
změnu „Pravidel tvorby a čerpání účelového fondu oprav obecních
bytů a bytových domů na „Pravidla tvorby a čerpání fondu oprav
obecních bytů, bytových domů a nebytových prostor“.
- v y j á d ř i l o
nesouhlas se záměrem firmy JOSTAV, s.r.o. o vybudování
recyklačního dvora v k. ú. Dolní Vítkov
ZM
1) v z a l o   n a   v ě d o m í sdělení firmy BREMI s r. o.
2) k o n s t a t o v a l o,
že nabídka na nájemní smlouvu je pro město přijatelná maximálně
ve výši 2,-Kč /m2/měsíc
3) p o v ě ř i l o
RM k uzavření nájemní smlouvy v intencích daných zastupitel-
stvem města
- s c h v á l i l o Jednací řád kontrolního výboru
- s c h v á l i l o
rozdělení grantu města Chrastavy pro rok 2015 na podporu
rozvoje sportovní, kulturní, spolkové činnosti a cestovního ruchu
ZM
1) v z a l o na v ě d o m í
situaci dosavadního vývoje RUD. Změny v rozpočtu předloženy
tomuto ZM již toto zohledňují snížením z 15,5 na 13 mil. Kč a jako
pojistku (přes optimistické prognózy) zodpovědných představitelů
státu :
2) s c h v á l i l o
hodnocení a zadání veřejné zakázky „Poskytnutí dlouhodobého
úvěru na financování investičních akcí v roce 2015“ 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
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poskytovateli: Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, 140
00 Praha - Krč, IČ: 45244782
3) s c h v á l i l o
návrh smlouvy o poskytnutí úvěru k originálu usnesení s

poskytovatelem: Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62,
140 00 Praha - Krč, IČ: 45244782 a pověřila starostu jejím
podpisem.

Rada města na své schůzi projednala a usnesla se mimo jiné takto:
- s c h v á l i l a
pronájem pozemku par.č. 310/3 o výměře 452 m2 v k.ú. Chrastava
I, panu Oldřichu Knapovi, za účelem zřízení zahrady pro rekreaci a
sekání trávy, vč. návrhu smlouvy o nájmu pozemku čj. N/22/2015
- s c h v á l i l a
v návaznosti na své usnesení 2012/16/VI ze dne 17. 9. 2012 návrh
smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, čj. VB/17/2015,
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., jimž dojde k zajištění
strpění umístění, zřízení a provozování stavby stožárové
trafostanice včetně rozvaděče, za cenu ve výši 4 132,- Kč + DPH a
náklady spojené se zřízením věcného břemene a pověřila starostu
jejím podpisem
- 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 minimální cenu
400.000,- Kč. Nabídka bude zveřejněna do 24.6.2015
- s c h v á l i l a p o d m í n k y p r o d e j e:
1. možnost splacení ceny ve splátkách - 100 tis. Kč ročně až do
splacení ceny, počínaje rokem. Částka bude splatná vždy k 30. 6.
daného kalendářního roku a bude navýšena o průměrnou roční
míru inflace za předchozí kalendářní rok, zveřejněnou Českým
statistickým úřadem ;
2. v případě rovnosti nabídek má přednost nabídka bez splátek;
3. v případě, že nabídka se splátkami bude převyšovat nabídku bez
splátek o více než 100 tis. Kč, má přednost tato nabídka;
- s c h v á l i l a
Ceník č. 2/2015 pro prodej kameniva a předrcené stavební suti a
pověřila starostu a místostarostku jeho podpisem
- v z a l a n a v ě d o m í
hodnotící protokol veřejné zakázky „Výměna oken na objektu
Střelecký vrch č.p. 709“ v souladu s bodem 3.1. Směrnice Rady
města Chrastava č. 1/2013 o zadávání veřejných, včetně

hodnocení a výběru vybraného uchazeče
- s c h v á l i l a
smlouvu o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje, Programu resortu životního prostředí a
zemědělství (příloha č. 6 k originálu usnesení) od poskytovatele:
Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80, Liberec 2, IČ: 70891508 na
projekt „Výsadba ovocné aleje Víska“ (ulice Města Lwówek Śląski)
a pověřila starostu jejím podpisem
- v z a l a n a v ě d o m í
zápis č. 2015/9 z jednání bytové a sociální komise ze dne 13. 4.
2015
1. r o z h o d l a
o uzavření smlouvy o poskytnutí nájmu bytu paní Barboře Bajerové
(příloha č. 8 k originálu usnesení) a pověřila starostu města jejím
podpisem
2. r o z h o d l a
o uzavření dodatku č. 1 k smlouvě o nájmu bytu paní Petře
Děkanovské a pověřila starostu města jejím podpisem
- s c h v á l i l a
pojistnou smlouvu č. 53582043-16 o pojištění odpovědnosti za
škodu a pověřila starostu města podpisem smlouvy
- v y d a l a s o u h l a s
na základě žádosti ředitelky zařízení „Výchovný ústav, dětský
domov se školou, střední škola, základní škola a školní jídelna“
Chrastava Školní 438, 463 31 Chrastava s rozšířením stávající
Základní školy (obor 79-01-C/01) o speciální obor 79-01-B/01.
- s c h v á l i l a
pořádání 1. ročníku všestranných atletických závodů pro 1. stupeň
Základních škol: „O POHÁR MIKROREGIONU HRÁDECKO –
CHRASTAVSKO“, který se bude konat na chrastavském
multifunkčním hřišti v úterý 19.května.2015. Náklady na tuto akci
ponese vždy pořádající obec (poháry, odměny a občerstvení pro
děti)

Zasedání Rady mìsta Chrastava dne 20. dubna 2015

r Informace z radnice z radnice

PREVENTIVNÍ ČINNOST  MĚSTSKÉ POLICIE
Výkon služby ve městě Chrastava

Výkon služby v obci Stráž nad Nisou

- dohled nad dopravní situací v centru města a okolí města
- kontroly parkování na celém katastru 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
- zjišťování a nahlašování zjištěných závad na komunikacích, majetku města, soukromém majetku apod.
- 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 prostran-
stvích, dům azylového typu, Eichstättská cesta, školní jídelna, škola, Společenský klub
- dohled nad dodržováním nočního klidu a veřejného pořádku v celém katastru města Chrastava i obce Stráž nad Nisou
- dohled nad dodržováním vyhlášek a nařízení města
- kontroly okraj.částí města – Vítkov a býv.statek tzv.pětistovka,Vysoká,Víska, Kolonka, Andělská Hora, Barandov
- kontroly krytých vlakových i autobusových zastávek zaměřené na dodržování zákazu kouření
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.

- zjišťování a nahlašování zjištěných závad na komunikacích, majetku obce, soukromém majetku apod.
- dohled nad dodržováním nočního klidu a veřejného pořádku v celém katastru obce
- dohled nad dopravní situací v centru obce a okolí obce

Z deníku Mìstské policie Chrastava / bøezen 2015
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- kontroly parkování na celém katastru obce

Zajištění úklidu komunikace 1/13 (sjezd k prodejně
Penny) od olejových skvrn. Přivolán HZS Liberec.
Opakované namátkové kontroly domu aAzylového typu
v ulici Soudní ohledně dodržování veřejného pořádku
a nočního klidu.
Řešení domácího násilí (na základě tel. oznámení).
Místní šetření ohledně občanského soužití.
Požár travnaté plochy v ul. Pobřežní – přivolán HZS
Liberec.
Předvedení osoby podezřelé z krádeže na OO PČR
Chrastava.
Monitorování černé skládky na katastru obce.

- opakované namátkové DBA se zaměřením na do-
držování zákazových značek a řidiče jezdící pod vlivem
alkoholu
- kontroly zaměřené na dodržování veřejného pořádku
a nočního klidu
- asistence při pomoci zraněné osobě

Další činnost

Spolupráce s OOPčr Chrastava

Ztráty a nálezy � MìÚ Chrastava

MĚSTO CHRASTAVA
Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2015,

kterou se mění a doplňuje OZV č. 11/2006 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem, na katastrálním území města Chrastavy ve znění OZV č. 5/2010 (dále jen OZV
č. 11/2006) a mění OZV č. 2/2009 kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a
obnově veřejné zeleně na území obce (dále jen OZV č. 2/2009)

Zastupitelstvo města Chrastavy schválilo dne 13. 4. 2015 na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o odpadech”), vyhlášky č. 321/2014 Sb. o rozsahu a způsobu
zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2,
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění (dále jen “zákon o obcích”), tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. I
Změna OZV č. 11/2006

(1) V čl. II  se za písm. i) doplňuje písm. j) ve znění:
j) odpadem podobným komunálnímu odpadu - veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti právnických osob nebo fyzických osob
oprávněných k podnikání, který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů.

(2) V čl. IV písm. a) se za slovo lahve doplňují slova: „a plasty“.

(3) V čl. IV se za písm. d) doplňují nová písmena e) a f) ve znění:
„e) kovy
f) rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad (biologické odpady rostlinného původu).“

(4) V čl. V odst. (1) písm. c) se za slovo lahve doplňují slova: „a plasty“.

(5) Dosavadní příloha č. 1 - Stanoviště zvláštních sběrných nádob pro shromažďování využitelných (tříděných) složek komunálního
odpadu se nahrazuje novou přílohou č.1, uvedenou jako příloha č. l této OZV.

Čl. II
Změna OZV č. 2/2009

(1) V čl. I se slova „v období od 1. května do 15. listopadu“ zrušují.
Čl. III

Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška města Chrastavy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Ing. Michael Canov, starosta Zita Václavíková, místostarostka
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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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�Stop genocidì� podalo stíānost
k Ústavnímu soudu

Jarní koncert jiā po druhé

Spolek (dříve sdružení) „Stop genocidě“, podal ústavní stížnost
proti rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, který zamítl
kasační stížnost tohoto spolku proti rozhodnutí Krajského soudu,
který zamítnul žalobu proti Městskému úřadu v Chrastavě, který
zakázal demonstrace tohoto spolku na náměstí 1. máje v
Chrastavě, spočívající ve vystavování panelů s nechutnými
vyobrazeními v těsné blízkosti školy.
Spolek „Stop genocidě“ tvrdí, že Nejvyšší správní soud svým
rozsudkem porušil jeho ústavně zaručená práva a žádá Ústavní
soud o zrušení rozsudku NSS.
MěÚ Chrastava jako vedlejší účastník naopak navrhuje
Ústavnímu soudu, aby ústavní stížnost spolku „Stop genocidě“
v plném rozsahu zamítnul a rozsudek NSS v plném rozsahu
potvrdil.
Ústavní soud při svém rozhodování není vázán žádnými lhůtami.
Termín jeho rozhodnutí tak nelze předvídat.

Chrastava 23. 3. 2015 Michael Canov, starosta

1) Stop genocidě:
14. 5. 2014 oznámení o konání demonstrací ve dnech 23. a 26. 5.
2014
MěÚ Chrastava:
14. 5. 2014 zákaz demonstrací ve dnech 23. a 26. 5. 2014

2) Krajský soud:
Stop genocidě: 28. 5. 2014 žaloba proti Chrastavě
Krajský soud: 4. 6. 2014 výzva Chrastavě k vyjádření se k žalobě
MěÚ Chrastava: 5. 6. 2014 vyjádření k žalobě
Stop genocidě: 5. 6. 2014 napadnutí vyjádření Chrastavy
Krajský soud: 9. 6. 2014 rozhodnutí (zamítnutí žaloby)

3) Nejvyšší správní soud :
Stop genocidě: 21. 6. 2014 kasační stížnost proti rozsudku
Krajského soudu
MěÚ Chrastava: 25. 8. 2014 vyjádření ke kasační stížnosti
Nejvyšší správní soud: 7. 11. 2014 rozhodnutí (zamítnutí kasační
stížnosti)

4) Ústavní soud:
Stop genocidě: 17. 1. 2015 ústavní stížnost proti rozsudku
Nejvyššího správního soudu
Ústavní soud: 16. 3. 2015 informace Ústavního soudu MěÚ
Chrastava o stížnosti
MěÚ Chrastava: 20. 3. 2015 vyjádření k ústavní stížnosti
Ústavní soud: ??? nález ???

------------------------------------------------------------------------------------
Sled událostí:

Rok uběhl, ani nevíme jak a 15. dubna 2015 od 17 hodin se uskutečnil v sále CVA
Chrastava v pořadí druhý Jarní koncert.
Jarní koncert je akce, kterou pořádá chrastavská Hudební škola společně se Základní
školou Chrastava. Vystupují na něm starší žáci Hudební školy a dětský sbor Jiřičky. A
právě děti z Jiřiček celý program zahájily hrou na zobcové flétny. Následovala
vystoupení žáků Hudební školy z klavírního a kytarového oddělení a při střídání žáků
Hudební školy a Jiřiček na podiu, měl koncert rychlý spád a příjemnou atmosféru. Velmi
pěkný byl závěr, kdy Jiřičky zazpívaly směs písniček z pohádky Ať žijí duchové, ale i
jednotlivá vystoupení všech účinkujících byla pěkná a byla odměněna zaslouženým
potleskem přítomných rodičů a kamarádů. A potlesk je vždy pro všechny účinkující tou
největší a nejkrásnější odměnou. No a krátce po 18-té hodině byl koncert ukončen.
Poděkování patří všem účinkujícím, dále učitelkám ZŠ Chrastava paní Kolmanové a
paní Henzlové a lektorům HS Chrastava pí Vostré, pí Kuchynkové, pí Kačenové, p.
Koutovi a p. Boudovi.
Ještě jednou děkujeme a zveme všechny rodiče a kamarády na Závěrečnou Akademii
Hudební školy 24. června 2015 od 17 hodin v sále CVAChrastava.

Za lektory HS F. Bouda.
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k Kultura Spoleèenský klub / kino / akce

Herečka libereckého divadla F. X. Šaldy paní Jana Hejret Vojtková
dokázala nedlouho poté, co se přistěhovala do Chrastavy, po
desetiletích půstu, uvést do praxe opět ochotnické divadlo.

PANÍ HEREČKOU založený divadelní spolek, měl v loňském roce
premiéru, kterou věnoval Erbenově Kytici. V letošním roce v pátek
27. března 2015 následovala premiéra „Možná přijde i Šejkspír“.
Měl jsem tu čest být na představení přítomen osobně a tak mohu jen
konstatovat: narvaný sál, nadšení herci i diváci, výborné herecké
výkony.

Jako starosta města nemohu jinak než se sklonit před všemi herci,
kteří se nebáli jít s kůží na trh. Především se však skláním před
téměř novopečenou, za to však již po třech letech kovanou
Chrastavankou, paní režisérkou, herečkou, a především úspěšnou
buditelkou hereckých genů v jedné osobě, která dokázala dát
dohromady partu dětí a partu dospělých a po desetiletích klinické
smrti oživit chrastavské divadlo.

Chrastava 30. 3. 2015 Ing. Michael Canov, starosta

Malý velký zázrak Jany Hejret Vojtkové Velikonoèní dílny

I když počasí v pátek 3. dubna 2015 připomínalo spíše Vánoce,
konaly se v CVAod 16.00 hodin „Velikonoční dílny“. Tuto každoroční
akci pořádá pro děti a rodiče Společenský klub společně s Dám-
ským klubem a i letos se vydařila. Připraveno bylo několik
výtvarných technik – děti si mohly vodovkami obarvit sádrové
odlitky, vymalovat si velikonoční obrázky, vyrábět papírové květiny,
slepovat velikonoční zápichy, vytvořit si kuřátka z mističek, do kte-
rých si zasadily osení. Samozřejmě se dodržely i lidové tradice a
pletly se pomlázky, třemi způsoby se zdobila vajíčka – klasicky
voskem, obalovala se krepákem nebo v máku či v kokosu.
Nezapomnělo se na zdobení perníčků a také se pekly koláčky s má-
kem, tvarohem a povidly.
Nejen děti, ale i rodiče dali
průchod tvůrčí činnosti
a všichni si své dekorační
předměty, vajíčka, perníčky
a pomlázky odnášeli domů.
Všem, kteří se na pří-
jemném odpoledni podíleli,
děkujeme za pomoc. A těm
co se rozhodli pro návštěvu
také. Svou přítomností
vlastně vyjadřujete úctu a
zároveň poděkování těm,
co akci připravili a věnovali
jí svůj čas. Odměnou nám je
vaše spokojenost, radost
z výrobků a úsměv na tváři.

Jitka Marxová
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V pondělí 30. 3. 2015 začala vernisáží další výstava tohoto roku.
Tentokrát zde svá díla představuje Základní umělecká škola pobočka Chrastava. Výstava pod
názvem Ohlédnutí za výtvarným rokem nám ukáže výběr prací dětí, které tvoří pod vedením
Ivany Vykypělové. Prohlédnout si můžete pokojíčky pro netopýra Ententýna, veselé rakvičky,
strašidla, koláže, akvarely a spoustu dalších výtvorů.
Zajímavým zpestřením byla Štěpánka Kolafová, která nám zahrála dvě skladby na dudy.
O občerstvení se opět postaraly maminky dětí, které donesly koláče, bábovky a další
sladkosti.Na vernisáži bylo možné zakoupit velikonoční výrobky Oblastní charity Liberec a
Dámského klubu.
Na výstavu jste všichni srdečně zváni a to až do 27. 5. 2015, pondělí-pátek od 9 do 16 hodin a v
sobotu od 10 do 14 hodin.

Klára Sehnoutková

V galerii vystavuje Základní umìlecká �kola

�Moāná pøíjde i �ejkspír� / 27. bøezna 2015 / premiéra Divadelního spolku
Být nebo nebýt?
Tak se zeptala jedna paní herečka, před více jak rokem, sama sebe.
A z této myšlenky jsme se narodili. Měli jsme míry jako dokonalé
miminko. Nebyli jsme kluk ani holka, zkrátka dokonalá kombinace
pro všechny.
Když se narodíme, většinou jen spíme. My jsme nespali ani minutu
(možná tu první :D). Při dětských hrách jsme, pod odborným
dohledem Jany Hejret-Vojtkové, uvázali Kytici. Když jsme šli do
puberty, bylo nutné v rámci velkého množství něžného pohlaví,
ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY (žen), a kdo by ji zkrotil lépe než HAMLET?
Snad jen mistr Shakespeare. Tak se vyzrálejší část našeho
pubertálního „já" s vervou pustila do (re)mixu Shakespearovských
her. Druhá, ta dětská, si skromně střihla ROMEA AJULII.
V den „D" jsme se všichni sešli v kině a s pokyny, abychom si naše
představení užili, jsme hlavně doufali, že to nebude KOMEDIE
OMYLŮ. Před začátkem nastaly obavy, že to omyl bude. Kino bylo
poloprázdné a my se všichni poohlíželi po lahvi s … jedem pro
Romea, aby vše mohlo vypuknout. Pan Shakespeare vyslechl naše
prosby a při vstupu na jeviště jsme viděli hlediště, zaplněné do
posledního místa. Nic nebránilo začátku. Radost v srdcích nás
všech vykouzlil smích, znějící z hledištních řad, kde seděli zástupci
města, členové našich rodin, přátelé a známí. Kdo ví, možná se nám
mezi nimi rodí (nebo už zrodil) početný fanclub, který jásal nad
skvěle provedenou premiérou, ze které měli sami herci ohromnou
radost a s úsměvem přijímali gratulace a chvály od paní režisérky i
diváků.
Co říci závěrem? Snad KONEC DOBRÝ, VŠECHNO DOBRÉ? Ne,
my vás raději pozveme na připravovanou reprízu z dílny pana
„Šejkspíra", který možná přijde a na další, již se rodící, představení,

abychom se vás mohli opět zeptat: „JAK SE VÁM LÍBÍ?"
Všem moc děkuje za podporu bezejmenný, divadelní, chrastavský
skoro dospělák, jehož jméno možná vybereme ze jmen Anička,
Blanka, Dana, Dominika, Inka, Iva, Jana, Jíťa, Johanka, Julinka,
Kája, Káťa, Kuba, Lucka, Markéta, Míša, Pavlík, Pepa, Verča,
Věrka, Viktorka nebo Zdenička.
--------------------------------------------------------------------------------------
OBSAZENÍ:

Anna Zlochová, Dominika Reslová (v zastoupení Jana Hejret-
Vojtková), Julie a Johanka Hejretovy, Kateřina Procházková, Lucie
Ševčíková, Michaela Mervartová, Pavel Henzl, Veronika Váňová,
Viktorie Růžičková,

Blanka Kratochvílová –Komedie omylů
Dana Bartošová –Jak se vám líbí, Komedie omylů
Inka Henzlová –Komedie omylů
Ivana Bláhová –Hamlet
Jakub Ouhrabka –Jak se vám líbí
Jitka Marxová –Komedie omylů
Josef Ubry –Jak se vám líbí; Komedie omylů
Karolína Vítková –Komedie omylů
Kateřina Rožcová –Komedie omylů
Kateřina Kohlíková –Konec dobrý, všechno dobré; Komedie omylů
Markéta Šimonová –Jak se vám líbí
Věra Valášková –Konec dobrý, všechno dobré
Zdena Močárková –Zkrocení zlé ženy

Kateřina Kohlíková, členka DS Chrastava

Romeo a Julie:
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12. března pořádal klub Trojlístek besedu na téma: „Rodáci města
Chrastavy“.
S velkým potěšením jsme přivítali redaktorku Věru Nutilovou, která
o nás informuje svými články v Libereckém deníku. V první části
odpoledne nás upoutala vyprávěním o svých zážitcích, které ji
provázejí profesním životem. Jak nakládá se získanými
zkušenostmi, které jsou jí přínosem k podrobnému mapování
společenské sounáležitosti. Mezi lidmi nachází mnohá pojítka k
utváření komunit. V lidských osudech (a nejsou to vždy příjemné
okamžiky) nachází cesty společného putování. Při této příležitosti
vzpomněla na nedávno vydaný článek „Stářím život nekončí“, ve
kterém popisuje poznatky o úžasné paní Ivonce Fürbacherové a s
úctou ji věnovala dárek. Ve druhé části odpoledne nám paní Věra
představila dalšího pozvaného hosta, pana Vladimíra Vaňka, syna
statkáře Josefa Vaňka, který v době poválečného uspořádání
hospodařil na statku v místech přibližně nově zbudovaného
potravinářského řetězce Penny Market a v 60. letech jim byl majetek
vyvlastněn. Pan Vaněk svými vzpomínkami na dětství nás unesl do
dob dávno minulých, kdy navazoval přátelství s mnohými
přítomnými a čas je odvál kamsi. Putovali v myšlenkách nad mládím
a v úvahách, jak politické změny ovlivňují naše životy. Příjemné
posezení s hosty hudebně doplnil učitel hry na kytaru pan František
Bouda se svojí žákyní Terezkou Hynkovou a na závěr jsme si
zazpívali se zpěvákem panem Soukupem známé písničky.

Jana Eichlerová

�Rodáci mìsta Chrastavy� � akce klubu Trojlístek
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Dámský klub pokračuje ve svých naplánovaných akcích.
Po patchworku s Danou Koldovou a drátkování s Jo-

sefem Zitkem připravily dvě členky na pátek 6. března 2015
zábavné odpoledne. Účast sice nebyla taková, jak bychom
si přály, ale i tak jsme se pobavily, zahrály a zasoutěžily.
Odměny i občerstvení bylo zajištěno. Další z činností, která
se konala 3. dubna 2015 v CVA, byly tradiční „Velikonoční
dílny“. Tuto každoroční akci připravuje Společenský klub ve
spolupráci s Dámským klubem. A opět se vydařila. Osm

našich členek pomáhalo
u zdobení vajíček třemi
různými způsoby, u pečení
k o l á č k ů , s l e p o v á n í
zápichů, vytváření květin.
Celkem si děti mohly
vybrat celkem z 11 dílniček
a akce se setkala s velkým
ohlasem.

Další tvoření proběhlo
v pátek 24. dubna 2015 od 17.00 hodin tentokrát v klubu Trojlístek pod taktovkou Jany Eichlerové, která si
pro nás připravila vyrábění papírových květin a výrobu ozdobných koulí také z pa-pírových květů.

Na květen máme připravenou výrobu papírových tašek. Tuto akci povede Mária Koblásová a sejdeme
se 22. května 2015 v 17.00 hodin opět v klubu Trojlístek. Všech akcí se mohou zúčastňovat i nečlenky
Dámského klubu a mohou přivést i své děti. Jitka Marxová

Jarní akce Dámského klubu

SPOLEČENSKÝ KLUB
CHRASTAVA

KVĚTEN 2015

14.

22.

21.

21.

10 hodin

KINO

17 hodin

TROJLÍSTEK

NÁMĚSTÍ

18 hodin

KINO

Čtvrtek

Pátek

Čtvrtek

Čtvrtek

Pohádka pro dìti.                    Vstupné: 20,-Kè

Pokraèování.        Vstupné: 200,-Kè, pøedprodej v infocentru nebo na www.evstupenka.cz

pod vedením Márie Koblásové.

MĚSTSKÉ TRHY

Výroba papírových tašek

ÚSMĚVY ZDEŇKA TROŠKY

OHLÉDNUTÍGALERIE

PRINCEZNA KONVALINKA

vystavují āáci
Základní umìlecké �koly
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PROGRAM KINA

DIGITÁLNÍ MÌSTSKÉ KINO CHRASTAVA

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

KVĚTEN 2015

Pondělí v 19:00 hodin –

(The Duke of Burgundy) - Velká
Británie – drama – české titulky – mládeži nepřístupno    vstupné: 80 Kč
Na chátrajícím šlechtickém sídle žije sběratelka motýlů Cynthia se svou
milenkou Evelyn a ve svém svébytném a poněkud výstředním světě se
oddávají  rafinovaným  erotickým hrám. Cinefilní lahůdka se vyznačuje
podmanivou  a  smyslnou atmosférou, výraznou hudební složkou a od-
kazy na sexploatační filmy 60. a 70. let.

Pátek v 17:30 hodin –

– USA – české znění – pohádka – 114 minut, vstupné: 80 Kč
Děj snímku Popelka sleduje osudy mladé Elky (Lily James), jejíž otec,
kupec, se po smrti její matky znovu ožení. Elka má svého tatínka velice
ráda, a tak se snaží ke své nové maceše (Cate Blanchett) a jejím dvě-
ma dcerám Anastázii (Holliday Grainger) a Drizele (Sophie McShera)
chovat vstřícně, a dělá všechno proto, aby se ve svém novém domově
cítily dobře. Když ale Elčin otec nečekaně zemře, Elka zjistí, že je vydá-
na na milost své nové žárlivé a kruté rodiny. Zanedlouho se z ní stane
obyčejná služka, věčně umouněná od popela, které ostatní posměšně
říkají Popelka.

Pátek ve 20:00 hodin
Máte rádi dojemnou Pretty Woman? . . . Tak na ní zapomeňte.

(She\'s Funny That Way) – USA – komedie –
české titulky                                                                     vstupné: 110 Kč
Živelná komedie plná zmatků a dobře mířených facek. Nebudeme si nic
nalhávat, Isabel je lehká holka. Nejstarší profesí se snaží našetřit, aby
se mohla stát herečkou, ostatně jako každý v New Yorku. Jakmile ale
opravdu vstoupí na divadelní prkna na Broadwayi, spustí lavinu bláz-
nivých situací a zábavy. Někdo se do ní totiž zamiluje a někdo zas až
moc dobře a opravdu zblízka poznal její předešlou neřestnou kariéru.
A všichni jsou tak trochu ženatí nebo vdané. V klasicky střižené crazy
komedii nabité gagy hraje Imogen Poots, Owen Wilson, Rhys Ifans,
Jennifer Aniston, Cybill Shepherd a v roli Quentina Tarantina se dokon-
ce objeví i Quentin Tarantino. A N. Y., který je sexy na každém kroku.

Pátek v 17:15 hodin

– USA – akční – české znění
141 minut                                   vstupné: 120 Kč, děti do 15 let – 100 Kč
Pokus miliardáře Tonyho Starka oživit program na udržení celosvětové-
ho míru skončí nezdarem a největší hrdinové světa, včetně Iron Mana,
Kapitána Ameriky, Thora, Neuvěřitelného Hulka, Black Widow a Hawk-
eye musí čelit děsivému nebezpečí. V sázce je osud celé planety.
Povstane zlovolný Ultron a jenom Avengers mu mohou zabránit v usku-
tečnění ďábelských plánů. Nová křehká spojenectví a nečekané zvraty
jsou zárukou vzrušujícího a jedinečného akčního dobrodružství globál-
ních rozměrů.

Pátek ve 20:00 hodin –

(Fight Club) – USA – Německo – drama – české titulky –
mládeži nepřístupno – 90 minut , vstupné: 80 Kč
Filmová ikona konce devadesátých let o absolutní ztrátě hodnot, anar-
chistických hlubinách v každém z nás a životě v permanentním déjà  vu

konzumní společnosti. Mainstreamový film, který naprosto narušil pra-
vidla mainstreamu a ukázal na velkém plátně šokující násilné scény,
obnažené pohlavní orgány a inteligentní terorismus. Komplikovaná dě-
jová skládanka adaptující stejnojmenný a podobně převratný román
Chucka Palahniuka pracující s odvěkým motivem dvojníka. Katalogy
z IKEA, Meat Loafova prsa, pěsti ve tmě, tučňáci, liposukce a mýdlo.
Snímek, který bude za sto let ve všech učebnicích dějin filmu.

Pátek v 16:30 hodin –

– ČR/SR – loutková pohádka – 75 minut     vstupné: 100 Kč
Malý Pán si žije spokojeně ve svém domečku v Duté hoře. Jeho poklid-
ný život skončí ve chvíli, kdy se mu zdá sen o tajemném domě, ve kte-
rém najde, co mu schází. Protože sám  nemá pocit, že by mu něco
scházelo, rozhodne se přijít té záhadě na kloub. Vydá se za Prázdnou
hlavou, aby mu poradila, kde ten záhadný dům najde...

Pátek v 18:00 a ve 20:00 hodin

– ČR – komedie - 95 minut                 vstupné: 110 Kč
Ondřej Vetchý a Simona Stašová jako manželský pár řeší v komedii
Život je život milostné a životní eskapády svých tří dcer, ale především
svoje vlastní. Za snímkem stojí autoři úspěšné veselohry Láska je láska,
oproti „Lásce“ ale „Život“ slibuje více humoru, fantazie a bláznivých situ-
ací. Jak už to tak v životě bývá. Ondřej Vetchý se navíc ve filmu objeví
ve dvojroli dvou zcela rozdílných mužů. Dcery Tereza Voříšková, Bára
Poláková a Sára Sandeva doplňují složení rodiny, do jejíhož života za-
sáhnou i Marek Taclík, Miroslav Táborský, Petr Vančura a v roli „bond
girl“ slovenská zpěvačka Kristýna Peláková.

Pátek v 16:15 hodin –

(Yellowbird) – USA/Francie
animovaná pohádka - 90 minut                                       vstupné: 100 Kč
Pírko je ptačí sirotek, který nevyniká ani krásou peří ani sokolí sílou. Je
hubený, opelichaný a žije sám v hnízdě, ze kterého ještě nikdy nevyle-
těl. Tak moc by chtěl táhnout do Afriky s hejnem ptačích kamarádů! Až
se jednoho dne naskytne jedinečná příležitost. Sebere veškerou odvahu
a vydává se za dobrodružstvím, na jehož konci leží vysněné africké zi-
moviště. Tedy možná. Pírko ještě nikdy nikam neletěl a tak nepozná,
jestli ho zobák táhne na sever nebo na jih. Ale někdy, když hledáte přá-
telství a lásku, je důležitější cesta než její cíl. Tak roztáhněte křídla a vy-
dejte se na pohádkový let plný humoru a nadhledu z ptačí perspektivy.

Pátek v 18:00 hodin

(Nicht main Tag), Německo – komedie – 110 minut, titulky
Prožili jste někdy DEN BLBEC? Pokud ne, tak si to můžete nanečisto
vyzkoušet ve stejnojmenné komedii. A pokud ano, pak uvidíte, že to, co
označujete za svůj „den blbec“ byla jen malá lapálie.

Pátek ve 20:00 hodin

– Austrálie,akční scifi, titulky,120 min.
Režisér George Miller, zakladatel postapokalyptického žánru a duchovní
otec legendární série „Šílený Max“, se v dalším pokračování nazvaném
„Šílený Max: Zběsilá cesta“ vrací do světa bojovníka silnic Maxe Rocka-
tanskyho.

4. května PONDĚLÍ NÁROČNÉHO DIVÁKA

8. května HRAJEME PRO DĚTI

8. května

15. května

15. května PROJEKT 100

22. května HRAJEME PRO DĚTI

22. května

29. května HRAJEME PRO DĚTI

29. května

29. května

PESTROBARVEC PETRKLÍČOVÝ

POPELKA

JE PROSTĚ BÁJEČNÁ

AVENGERS: AGE OF ULTRON

KLUB RVÁČŮ

MALÝ PÁN

ŽIVOT JE ŽIVOT

PÍRKOVO DOBRODRUŽSTVÍ

DEN BLBEC

ŠÍLENÝ MAX: ZBĚSILÁ CESTA

vstupné: 110 Kč

vstupné: 100 Kč

Výhledy 2015 � dorazily více neā dvì stovky turistù
Každoroční jarní setkání turistů a široké veřejnosti na Výhledech nad Horním Vítkovem připravil Klub českých turistů Chrastava ve

spolupráci s osadním výborem Vítkov na sobotu 18. dubna 2015. První účastníci výletu odcházeli z náměstí od kašny krátce po osmé
hodině, kde obdrželi letáček s informacemi. Někteří trasu absolvovali na kolech, jiní se do Vítkova svezli autobusem nebo se přiblížili auty,
ale od kostela Navštívení Panny Marie na vrchol Výhledů (569 m) šlapali již všichni. Hvězdicového pochodu se pravidelně zúčastňují nejen
chrastavští turisté, ale i z okolí – Frýdlantu, Mníšku, Liberce, Hrádku nad Nisou, ale i z Polska a Německa. Dorazil i věrný turista ze Semil

s Sport informace sportovních klubù
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a nejvzdálenější účastník přijel až z Českého
Krumlova. Výhledy jsou vlastně místem setkávání
obyvatel tří států. Všechny mile překvapila nově
vybudovaná pozorovatelna ptactva a fauny, která zde
stojí již půl roku. Jedná se o dřevěnou stavbu, která
stojí nad skalním ostrohem. Na vyhlídkové plošině je
umístěna tabule s fotkami a seznamem nejčastěji se
zde vyskytujícího ptactva. I když letos byla zima a chví-
lemi i zasněžilo (stejně jako v roce 2008), zúčastnilo se
výstupu na Výhledy 235 výletníků. Oproti roku 2008,
kdy přišlo pouze 79 lidí, je to hezké číslo. Ale například
v roce 2012 zde bylo až 280 účastníků. I letos všichni
obdrželi pohlednici s razítkem. Kdo měl zájem, mohl si
zakoupit nově vyrobenou výroční turistickou známku,
na které je zobrazena již zmíněná pozorovatelna.
Nadále bude k dostání v infocentru v Chrastavě.
Výhledy získávají na popularitě, je to dobře přístupné
místo po celý rok a dobrý tip na rodinný výlet.

Jitka Marxová – KČT Chrastava

11. den měsíce trav (duben)
České dráhy v rámci neustále se zvyšujícího komfortu používají na
delší tratě, mimochodem i pro rychlíkové soupravy, standardně dva
vagónky. Takže některé regionální soupravy jsou proti tomu
velkoobjemové vlaky.
Samostatné dobrodružství bylo už cestování vlakem z Liberce do
Turnova, jelikož bylo hezky, už v Liberci se nevešli do vlaku první
lidé.Atěm, co se podařilo obsadit chodbičky, také nebylo co závidět.
Náš oddíl byl mezi nimi. Nedostatkovým artiklem byl hlavně vzduch.
Malinko jsem se těšil na postupné uvolňování prostor, ale opak byl
pravdou. Kritický byl hlavně Rychnov u Jablonce. Zde na nádraží
postávalo hodně lidí a při nastupování se tvářili odhodlaně a sve-
řepě.
Nejhorší cestování skončilo v Turnově. Další vlak na Jičín, byl přece
jenom prázdnější a díky tomu zbylé knoflíky již zůstaly na našich
oděvech.
V Jinolicích jsme po modré značce došli k rybníkům. Zde jsme chvíli
pozorovali putující žáby. Pak jsme došli do po zimě probouzejícího
se kempu. Odtud stále po modré jsme stoupali lesem až do Pra-
chova. Zde jsme se občerstvili a nakoupili drobné suvenýry. Po
modré pokračujeme po silnici východním směrem na odbočku, kde
začíná i zelená značka, která nás vede do skal na Přivýšinu v ma-
pách značenou také jako vyhlídka Václava Čtvrtka. Jen dva
vedoucí s kočárkem a miminkem pokračují po souběžné modré
značce. Na té se sejdeme na rozcestí pod Přivýšinou. Odtud již
společně pokračujeme k Rumcajsově jeskyni. Ta se líbí hlavně těm
mladším dětem. Pak nastoupáme na vyhlídku /kdysi hrad/ Brada.

Tady by byl krásný výhled, ale přestože máme krásný slunečný den,
je opar a dálky jsou mlžné. Aspoň se tu nasvačíme a zahrajeme si
hru na letošní oddílové téma – Hvězdné války. Jelikož mají v Penzi-
onu přes třicet lidí na oběd, tak nás nechtějí obsloužit s pouhými
nápoji. Proto poté slézáme neznačeně zkratkou po lesních cestách
na naučnou stezku bitvy 1866 a odtud zpátky do Jinolic na vlak.
Cestou ještě hrajeme hry a nelze si nevšimnout velkých pařezů
u cesty. Naštěstí už tu vysázely náhradou nové stromky a pěkně to
uklidili. Tak je to správné, že?
Trasa: bez našich zkratek 9 km a převýšení 150m

Robert Kopecký – Rolf

Z Jinolic do Jinolic
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Bitva lídrù pøed oèima starostky Semil

Orientaèní klub Chrastava

To, co předvádí fotbalisté Chrastavy poté, co se po povodních po
dvouletém půstu vybudovalo nové fotbalové hřiště, nemá obdoby
(snad jen u Klabzubáků). Předloni vítězství v 1.B třídě (postup), vloni
v 1.Atřídě (postup) a letos boj o vedení v krajském přeboru (o postup
do divize).
A za této situace v sobotu dne 18. dubna 2015 hostil TJ Spartak
Chrastava jako aktuálně druhé mužstvo soutěže o bod vedoucí SK
Semily. A já pozval na společné sledování této fotbalové bitvy lídrů
starostku Semil paní Lenu Mlejnkovou. Paní kolegyně mé pozvání
přijala, přijela a společně jsme sledovali celý zápas. Podrobné
hodnocení utkání si mohou najít zájemci na stránkách obou
fotbalových oddílů. Byl to zápas velice dramatický, tři neproměněné
penalty, velké nasazení obou týmů a jediný gól nedlouho před
koncem do naší sítě. A pan rozhodčí, který si klidně dovolil to, co si
nemůže dovolit žádný starosta. Vykázal z placu člena zastupitelstva
města (jediného zastupitele mezi hráči obou mužstev našeho Petra

Rozmajzla mladšího).
Paní starostku Semil jsem
během sledování zápasu stačil
seznámit s řadou chrastav-
ských osobností mezi diváky,
popovídala si s dorazivšími se-
milskými fanoušky, o přestávce
navštívila fotbalový bufet a
fascinovala jí chrastavská
specialita, přírodní tribuna za
silnicí. Afandila a fandila...
Sláva vítězům, čest poraženým.

Paní kolegyni jsem sportovně k vítězství poblahopřál.

Chrastava dne 19. dubna 2015 Ing. Michael Canov,
starosta města Chrastava

8. Krajský bodovací turnaj mladších žáků

Krajský přebor 2. třídy

19. dubna proběhl v herně Sokol Turnov poslední 8. krajský
bodovací turnaj ve stolním tenisu mladších žáků. Turnaje se
zúčastnilo 54 hráčů z osmi oddílů. Spartak Chrastava pod
vedením trenéra Tomáše Martenka reprezentovali Tereza
Proboštová, Kačka Kaprálová, Patrik Rubeš a Jan Popelinský.
Nejlépe z našich hráčů si vedl Honza Popelinský (na snímku),
který po třech vítězství vyhrál kvalifikační skupinu a byl nasazen
do dalších bojů v hlavní soutěži a celkově se umístil na výborném
24. místě. Patrik Rubeš při své premiéře skončil na 46. místě.
Turnaje se zůčastnilo 16 dívek. V konečném hodnocení se
Tereza Proboštová umístila na 5. místě a Kateřina Kaprálová na
místě 7.

Poslední březnový víkend byly v krajském přeboru 2. třídy
sehrány poslední zápasy, které určily konečnou podobu tabulky.
Náše B-mužstvo se celkově umístilo na 10. místě a bude tak
muset bojoval o setrvání v soutěži s vítězným týmem okresního
přeboru.

10 : 4
P. Průša 2/1, L. Charvát 3/0, M. Živnůstka 1/2, M. Šimon 3/0,

čtyřhra 1/1

7 : 10
P. Průša 2/2, L. Charvát 2/1, M. Šimon 1/3, M. Živnůstka 2/2,

čtyřhra 0/2

Karel Žemlička – předseda oddílu

TJ Spartak Chrastava B - TJ VolfarticeA

TJ Spartak Chrastava B - TJ Doksy-MimoňA

TJ Spartak Chrastava
oddíl stolního tenisu

1. ZÁVODY JEŠTĚDSKÉ OBLASTI
28. 3.
Dopoledne – KRÁTKÁ TRAŤ

Odpoledne – SPRINT

18. 4. KRÁTKÁ TRAŤ

2. JARNÍ VÍKENDOVÁ  SOUSTŘEDĚNÍ NA BRANŽEŽI
V ČESKÉM RÁJI
a) Velikonoce
b) 11. - 12.4.

/ pořadatel TJ Turnov, prostor Branžež v Českém ráji

D10 1. K.Matyášová, D16 1. M.Pavlíková, D55 1.Z.Šaffková,
3. V.Bradnová, H10 2. F.Kučera, H10L 1. J.Klust,
H18 1. T.Hlubuček, H35 1.J.Polák, 3. P.Pachner,
H45 1. I.Vydra, H55 2. R.Kaška, H60 2. M.Pavlík, 3.J.Barták,
HDR 2.R.Kučera, 3.T.Klustová

D10 1. K.Matyášová, D16 2.M.Pavlíková, D55 1.Z.Šaffková,
3.V.Bradnová, H10 1.F.Kučera, H18 1.T.Hlubuček,
H35 1.J.Polák, 2. P.Pachner, H45 2. I.Vydra, H55 1.R.Kaška,
H60 2. M.Pavlík, P 2. L.Matyáš, D10L2.A.Danková,H10L1.J.Klust

(pořadatel Loko Liberec, prostor Oldřichov
v Hájích - Sedmidomky)
D10 2. K.Matyášová, D16 2. M.Pavlíková,
D21L 1. K.Kašková, D21K 1. B.Lankašová, D55 1. Z.Šaffková, 2.
V.Bradnová, D65 2. P.Vokálová, H10L 3. J.Klust,
H21K 2. M.Veselý, H55 2. R.Kaška, H60 2. M.Ševčík,
3. M.Pavlík, H65 2.R.Smetana, P 1. L.Matyáš
Rádi bychom uvedli i několik dětí z kategorie HDR, které se z 82
závodníků umístily do první desítky. Jsou to: 4. Z.Šírlová, 5.
R.Kučera, 6. T.Klustová, 9. T.Polák.

(přes 30 veteránů)
(46 dětí, 21 dospělých z řad rodičů a členů OK CHA)

Jarní sezóna v �orien�áku� se rozjíādí
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3. ZAHRANIČNÍ ZÁVODY
17. - 19. 4. Zlotoryja – POLSKO

4. PODĚKOVÁNÍ

5. CO NÁS V DUBNU JEŠTĚ ČEKÁ?

Stalo se již dubnovou tradicí, že skupina orientačních běžců z Jiskry
Nový Bor a několika dalších klubů pravidelně vyráží na třídenní jarní
závody do sousedního Polska. Měl jsem to štěstí být opět u toho,
tentokrát již v dresu Orientačního klubu Chrastava.
I když v Polsku začíná být orientační běh populární, závodníků i zá-
vodů zde není tolik jako v České republice. Těchto mezinárodních
závodů se zúčastnilo na pět stovek závodníků z Polska, České
Republiky, Německa a Ruska.
V pátek proběhlo otevřené mistrovství Dolního Slezska ve sprintu v
krásném prostředí historického města Zlatorije. Naše skupina
bodovala a získala řadu medailí. (OK Chrastava H40 – Ivan Vydra –
1. místo).
V sobotu a v neděli jsme běhali dva závody v oblasti opuštěných
dolů v okolí Zlatoryje. Terén byl jednodušší, ale s mnoha závrty,
těžebními vrty, v sobotu i s těžkou kamennou podložkou. I zde se
většině Čechů dařilo a při vyhlašování závodů (součet všech tří
dohromady), byla na prvních místech slyšet neustále česká jména.
I zde se mi povedlo svoji kategorii H40 vyhrát.
Závody byly velmi kvalitně připraveny, včetně doprovodného
programu, promítání z tratí na velkoplošném plátně v centru závodů.
Příští rok je pravděpodobné, že pořadatelé z klubu Tukan Iwiny
uspořádají podobné závody v okolí Lwowku Ślaskego,
partnerského města Chrastavy.

Ivan Vydra

Chtěli bychom touto cestou poděkovat městu Chrastava za finanční
grant pro mládež. Z něho přispíváme na jarní a podzimní
soustředění dětí. Teď na jaře díky němu vyrážíme pětkrát zvláštním
autobusem s p.Šimonem do lesů okresu Liberec na tréninky s ma-
pou. Je toho daleko více. Jsme rádi, že město Chrastava přeje
dětem a mládeži v orientačním sportu.

- Závody Ještědské oblasti v Jablonci a Kytlici
- Dvouhodinovka na multifunkčním hřišti v Chrastavě pro děti

i rodiče a členy OK CHA
- Mistrovství ČR v nočním OB u Brna
- Pravidelná činnost dětského kroužku OK CHA
- Příprava na mezinárodní závody SAXBO v červnu, kde očeká-
váme více jak tisícovku závodníků Eva Kašková

Víkend v Èeském ráji
Je jaro, i když to ještě chvílemi tak nevypadá. U nás orienťáků to znamená začátek sezóny, a tak se s našimi klubáčky vydáváme na jarní
soustředění. Tentokrát vyrážíme do „teplejších“ krajin – do Českého ráje, kousek za Komárovský rybník, do Srbska. Je tu parádní sportovně
rekreační areál, kde je pro děti připraveno dobré zázemí pro relaxaci po náročných trénincích. Veteráni klubu tyto prostory otestovali o
Velikonocích, kdy tady měli také soustředění.
Pro většinu klubáčků už není problém vydat se sám na připravenou trať do lesa, ale někteří musí ještě pracovat na tom, aby překonali strach
být v lese sami. Každopádně si přímo v terénu vyzkoušíme, co jsme se přes zimu naučili, a samozřejmě zopakujeme, co už umíme z
dřívějška.
Takže o víkendu 11. – 12. 4. jsme vyrazili objednaným autobusem vzhůru do tepla a k pěkným terénům Českého ráje. V sobotu dopoledne,
hned po příjezdu, se děti rozdělily do dvou skupin – jako na běžném tréninku. Mladší skupina poodešla kousek z areálu a měla připravenou
fáborkovanou trať s deseti kontrolami, které měly děti zakreslit do mapy. Fáborky jistí, že se neztratí, a orientaci trénují zakreslováním do
mapy. Starší vybíhali přímo z areálu a měli trénink podstatně složitější. Nejprve se podle mapy museli dostat na určité místo, pak pokračovali
jen s mapou s linií (žádné fáborky) a rovněž zakreslovali kontroly. Všichni se vrátili v pohodě a připravený oběd jim znamenitě chutnal.
Na odpolední trénink popojeli starší klubáčci autobusem. Měli připravené 3 tréninky. První byl tzv. skorelauf – v lese je umístěn určitý počet
kontrol a závodník je musí všechny oběhnout (najít). Může je hledat v libovolném pořadí. Druhý byl trénink na vrstevnicové mapě a třetí byl
tzv. plánovač. Děti si dopředu z mapy zakreslily postupy na bílý papír. S ním pak šly do lesa – trénink paměti. Mladší děti pracovaly blízko
areálu. Také měly připravenou trať, na které si cvičily rozhodování se na křižovatkách cest, průseků, běhání podél rozhraní porostů apod.
Když šel někdo špatně, tak po určité době narazil na plačícího „smajlíka“ a pochopil, že se musí vrátit a rozhodnout se jinak.
Po večeři jsme si ještě probírali mapařskou teorii formou různých her a testů. Vyvrcholením orientačního dne byl při dokonalé tmě noční
závod. Letos poprvé přímo v lese. Klubáčci vybíhali s čelovkami a mapou, jednotlivě nebo po skupinkách. Když přišel strach, pomohla
písnička. Vrátili se opět všichni, a protože už bylo pozdě, běželi rovnou do peřin. Než jsme všechno z lesa přinesli, vznášelo se nad areálem
jen a jen ticho.
Nedělní ráno nás zaskočilo černou oblohou a nízkou teplotou. Ale než jsme se všichni vykopali na snídani, začalo se sluníčko klubat a
ohřívat chladný vzduch. Po snídani nás čekal klasický závod. Na start jsme to měli jen kousek. Byly připraveny 3 různě náročné tratě. Během
tréninku se opět obloha vyčistila a natolik se oteplilo, že se nám ani z lesa nechtělo.
A to už se pomalu blížil závěr našeho společného víkendu. Po obědě následoval úklid, balení a v neposlední řadě vyhodnocení tréninků a
vlastně celého pobytu. Všechny děti dostaly malinkou odměnu a diplom. Věříme, že si kromě ní odvezly domů cenné zkušenosti, které
využijí v dalším orienťáckém životě.
A ještě něco. Na závěr bychom chtěli poděkovat řidiči autobusu, všem rodičům „našich“ dětí a členům OK Chrastava, kteří nám pomohli s
přípravou soustředění a během něho, a také dětem za jejich přístup a nadšení. Dík patří i městu Chrastava, z jehož grantu jsme přispěli
dětem na pobyt. P. Vokálová
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KOMUNITNÍ CENTRUM BÉTEL

Komunitní centrum Bétel – 10 let v akci

Velikonoční tvůrčí dílna

Klub Evergreen pro seniory

Letos v květnu uplyne právě deset let od založení Komunitního
centra Bétel. Rádi bychom se spolu s vámi ohlédli za touto relativně
krátkou, ale pro nás velmi pestrou a významnou historií.

Práce Centra začala nesměle v květnu 2005 založením
Mateřského centra, tedy Klubu maminek. Tehdy se v prvním patře
kina začala jednou týdně scházet skupina asi deseti maminek s dět-
mi. Tato skupina se postupně rozrůstala až do dnešních dnů, kdy se
schází od pondělí do pátku asi 50 maminek a 60 dětí týdně.

Na základě potřeby prostoru pro další scházení přátel sboru
Jednoty bratrské v Chrastavě vznikla v roce 2006 Klub kavárna
Bétel. V té době se jednalo o jedno odpoledne v týdnu. Dnes je k di-
spozici návštěvníkům Bételu třikrát týdně a v brzké době plánuje
další rozšíření. Kavárna se stala zázemím pro další aktivitu centra,
pro Klub Evergreen pro seniory, který vznikl v roce 2007 z počá-
tečního scházení Klubu rozumných babiček a několika obyvatel
z blízkých domů s pečovatelskou službou. V současné době se zde
senioři schází dvakrát týdně a každou středu vyráží na výlety s hůl-
kami (Nordic walking) do okolí Chrastavy.

Rok 2008 byl dalším důležitým mezníkem pro naši práci. V této
době dorazila do Chrastavy putovní výstava uspořádaná k 550.
výročí Jednoty bratrské. Zahájení výstavy se zúčastnila řada
osobností veřejného života a seznámila se tak nejen s bohatou
historií, ale v návaznosti na ni i se současnou prací Sboru Jednoty
bratrské v Chrastavě, tedy i s fungováním Komunitního centra Bétel.

Práce centra se dále rozvíjela a v reakci na potřeby sdružování
mladých lidí se zde začala scházet nevelká skupina, která pod
vedením několika odvážných vedoucích vyrazila v létě 2009 na
první vodácký tábor. Toto se stalo tradicí a mládež, která se schází
již několik let pravidelně jednou týdně, od té doby pokořila už několik
českých řek.

V roce 2010 jsme vděčně přijali nabídku města a přestěhovali jsme

celé centrum z prvního patra kina do vily v Bezručově ulici č. 503.
V tomtéž roce zasáhla do života Komunitního centra Bétel, stejně
jako do životů všech Chrastaváků, povodeň. Zatopený jsme měli ale
pouze suterén a dětské hřiště a tak jsme mohli poměrně brzy začít
organizovat pomoc dobrovolníků z celé ČR.

V rekonstruovaných prostorách suterénu vznikly dvě klubovny
„Pod vodou“, kde se od roku 2011 začal scházet také Klubáč – klub
pro děti, které navštěvují první stupeň základní školy. Početná
skupina členů této první generace Klubáče vzešla z dětí, které
navštěvovaly spolu se svými rodiči odmalička právě naše rodinné
centrum. Vznik tohoto klubu byl další odpovědí na potřeby
chrastaváků – tentokrát rodičů školních dětí. Z původního setkávání
jedno odpoledne v týdnu narostl díky velkému zájmu do současných
tří odpolední, kdy se schází každý týden asi 70 dětí a nejstarších

z nich se již přesunuly do klubu s příznačným názvem Podvodou.
Další kapitola Komunitního centra se začala psát v roce 2012, kdy

jsme rozšířili jeho působení také v Hrádku nad Nisou. Na pozvání
tehdejšího vedení města, které sledovalo dlouhodobě fungování
centra v Chrastavě, zde vznikl Klub pro mládež Vagón. Za vedení
tohoto klubu byl jeho vedoucí oceněn v roce 2013 Cenou starosty
města Hrádek nad Nisou.

Vzrůstající počet návštěvníku Bételu si žádal další rekonstrukce
domu, a tak jsme v roce 2013 vděčně přijali možnost od města
odkoupit dům v Bezručově ulici a pokračovat dál v jeho úpravách.

Zřizovatelem Komunitního centra Bétel je Sbor Jednoty bratrské v
Chrastavě. Jako nezisková organizace získává finanční prostředky
z grantů, darů a dobrovolných příspěvků. Objem všech aktivit centra
je ale již tak veliký, že jsme v roce 2014 založili na podporu tohoto
díla Bétel servis s.r.o. – firmu, jejíž zisk slouží k dalšímu financování
centra.

Deset let není dlouhá doba, ale pro nás z Jednoty bratrské v Chra-
stavě to byl čas naplněný řadou skvělých zážitku, náročné práce,
nových přátelství, zázraků a dobrodružství. Věříme a těšíme se, že
tento příběh bude pokračovat. Milena Dvořáková

Letošní zima nebyla sice z těch nejchladnějších, ale přesto jsme
se všichni těšili na příchod teplého jarního počasí, na rašící lístky
stromů … a také na Velikonoce. V Bételu máme již tradičně
vyhrazený jeden předvelikonoční pátek na vyrábění jarních a
velikonočních dekorací. Scházejí se ženy (výjimečně i muži), aby si
mohly vyzdobit své byty nebo domy vlastnoručně vyrobenými
maličkostmi.

Tentokrát jsme se sešli 27. března. První návštěvníci přišli v 17.
hodin, ale dveře byly otevřené i pro pozdější příchozí. V nabídce k
vyrábění byla závěsná srdíčka zdobená ubrouskovou technikou,
vajíčka omotaná přírodním motouzem, výroba veselých papírových
tašek na koledu. Pro mnohé bylo vítězstvím upletení klícky z pedigu,
do kterého se mohl zavěsit ušitý malý ptáček. Posezení nám
zpříjemnily palačinky a čerstvě zapečené bagety s různými
náplněmi z nabídky Bétel-bistra. Slávka Kasalová

Na zahájení letošního jarního cyklu minivýletů „Na kafíčko“ jsme v
rámci Klubu Evergreen uspořádali výlet na zámek Lemberk. S

historií zámku nás zasvěceně seznámila fundovaná průvodkyně,
která nám ochotně zodpověděla dotazy i mimo rámec výkladu.
Zájem o výlet svědčí o tom, že výlety podobného druhu jsou velmi
oblíbené. Všech 27 účastníků si užilo i závěr odpoledne, kdy jsme
navštívili naši oblíbenou cukrárnu v Hrádku nad Nisou. Když jsme
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Zájem o výlet svědčí o tom, že výlety podobného druhu jsou velmi oblíbené.
Všech 27 účastníků si užilo i závěr odpoledne, kdy jsme navštívili naši
oblíbenou cukrárnu v Hrádku nad Nisou. Když jsme "zlikvidovali" poslední
dortíky v cukrárně, spokojeni jsme dorazili domů. Poděkování patří manželům
Čálkovým za poskytnutí dodávky na odvoz seniorů i všem ostatním řidičům.

Zároveň zveme všechny seniory na květnový výlet do německého
lázeňského městečka Oybin s návštěvou místního hradu a samozřejmě se
závě rečnou návš těvou cukrá rny. Termín včas oznámíme.

Stanislav Vokál

Hřiště „Rodinný koutek Mořský svět“ slouží Chrastavákům již osm let, nejprve
na zahradě kina, od roku 2010 na zahradě Bételu. Nelze se tedy divit, že i přes
sezónní opravy a pravidelnou údržbu některé herní prvky dosloužily. Proto
jsme se rozhodli nejen prvky opravit, ale změnit celkovou koncepci hřiště a
rozšířit ho o nový herní prvek – loď. Práce jsme začali třetí víkend v dubnu,
kromě přestěhování domečku a laviček a úplné obnovy pískoviště čeká
nejnáročnější úkol, stavba nového herního prvku, lodi. Veškeré práce děláme
svépomocí a tak záleží na silách a ochotě pomocníků. Pokud vše zvládneme,
chtěli bychom hřiště otevřít 23. května při slavnosti k 10. výročí založení
Komunitního centra Bétel.

Děkujeme všem, kteří přišli o prvním „brigádnickém víkendu“ pomoci, či
přispěli k nasycení brigádníků buchtou či něčím slaným. Děkujeme
zastupitelům Města Chrastavy za poskytnutí účelové dotace 30 000 Kč na
rekonstrukci a souší z městských lesů pro výrobu kulatiny na konstrukce
herních prvků i všem drobným dárcům za finanční příspěvek. Celkový
rozpočet na rekonstrukci hřiště je cca 85 000 Kč (řezivo, spojovací materiál,
speciální nezávadné barvy – PNZ COLOR ÖIL, písek, kačírek, spotřební
materiál atp.). Kdo by chtěl podpořit rekonstrukci finančně, budeme moc rádi,
zřídili jsme pro tento účel transparentní účet u Fio Banky: 2900759097/2010,
majitel účtu: Sbor Jednoty bratrské v Chrastavě. Rovněž vítáme brigádnickou
pomoc, termíny brigád ohlásíme na našich webových stránkách. Věříme, že se
spolu s námi budete brzy těšit z nové tváře hřiště.

Ctibor Veselý

Rekonstrukce Dětského hřiště
„Rodinný koutek Mořský svět“ v Bezručově ulici

23. května od 15,30 hod. na zahradě Bételu (v Bezručově ulici 503),
zahradní slavnost pro celé rodiny se slavnostním otevřením dětského hřiště.

Zveme Vás na
Oslavu 10. výročí založení
Komunitního centra Bétel

o Ostatní z pera ètenáøù / zajímavosti

Společnost přátel historie města Chrastavy, která letos slaví 25 let
od svého vzniku, uspořádala v sobotu 11. dubna 2015
komentovanou naučnou vycházku jak pro své členy, tak zejména
pro veřejnost. Počasí nám přálo, byl krásný slunečný den.
Autobusem jsme se dostali až k vítkovské škole, kde naše putování
začalo. O přípravu cesty a odborné výklady se postarali členové
SPHMCH Petr Medřický a Ivan Vydra. Naše výprava čítala 21 lidí (a
jeden pes), což nás velmi mile překvapilo.
První zastávka byla u zrekonstruovaného Thumova kříže z roku
1814. Velmi atraktivní byla návštěva vítkovského kostela Navští-
vení Panny Marie, který je až na výjimky pro veřejnost uzavřen. Měli
jsme možnost si projít interiér, který je postižen dlouholetou
devastací, ale zachoval se v něm dřevěný barokní kůr a zajímavé
fresky. Odvážnější zavítali po dřevěných schodištích až na věž.
Odtud je velice krásný pohled na Vítkov a Výhledy. Ojedinělý je
dobře řemeslně zpracovaný krov věže a báně. Dokonce se zde

dochovalo řada nápisů se jmény řemeslníků.

Výprava za historickými zajímavostmi v okolí Vítkova
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Historie kostela sahá až do roku 1575, v letech 1671 – 1680 proběhla přestavba (věž), v
roce 1714 bylo rozšířeno oltářiště. Vitrážová okna zde byla zřízena v roce 1883, ta se ale
nedochovala, stejně tak jako věžní hodiny z roku 1893. Elektrický proud byl do kostela
zaveden až v roce 1911.
Současný stav odpovídá celkovému nezájmu a vedení k ateismu po roce 1948.
Zájemci se na starých fotografiích seznámili, jak tento kout vypadal až do 80. let 20.
století, ještě s farou, márnicí, hřbitovem a statkem. Před kostelem také stával pomník
padlým Vítkovanům v 1. světové válce (postaven v roce 1927).
Kolem bývalého panského domu císařského rady a pána v Dolním a Horním Vítkově
Karla Platze, postaveného v roce 1715 a zbořeného též v roce 1980 a místa kde stával
Kotherův kříž jsme vystoupali až na vrchol Výhledů.
Zde nás Petr Medřický seznámil s velmi zajímavou geologickou minulostí tohoto
čedičového vrcholu. Také jsme pohovořili o historii bohužel již zaniklé restaurace, která
zde stávala. Jediným dochovaným historickým mezníkem je zde triangulační kámen –
Stanice Královské saské triangulace z roku 1864.Tento výrazný vrchol navštívil 17. 9.
1779 i pozdější císař Josef II.
Po hranici s Polskem jsme dorazili k místu, kde stával starý Hillebrandův větrný mlýn.
Dnes je už patrné jen místo jeho základů. Mlýn stával vskutku na pravém místě na
horizontu a užili jsme zde opravdu "větrnou zastávku". I tady jsme vyslechli mnoho
zajímavostí o minulosti i provozu mlýna, včetně veršovaných “hygienických předpisů”,
které byly původně (v němčině) umístěny u vstupních dveří do mlýna. Nad Horním
Vítkovem jsme přešli cestou až k Lysému vrchu. Zde se u cesty dochovalo torzo
žulového tzv. zakazujícího sloupu z roku 1635, který měl poutníkům připomenout
blízkost hranice se Saskem.
Ukázali jsme si také místo, kde stávala oblíbená Riegerova hospoda, dnes již zbouraná,
P. Medřický vzpomenul i důlní pokusy pod Lysým vrchem, kde se pravděpodobně již ve
14. století těžil a rýžoval cín.
Přes statek "veterinářů" jsme prošli v okolí Wothanburgu a Pšeničkova kopce, a
vyprávěli si o zašlých a ztracených božích mukách, která v okolí stávala (Pradeův kříž
(1813) a Funkeův kříž (1803).
Účastníkům byla představena též Sieberova polní socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1804, která byla v loňském roce odborně
zrestaurována péčí SPHMCH. Vyprávění obsahovalo i příběh o jejím vzniku a rekonstrukci po roce 1854, kdy sochu shodil vítr a zničil ji
natolik, že nový majitel pozemků Franz Breuer nechal vyrobit novou, která se dochovala dodnes.
Zastavili jsme se i u Pfohlova kříže, který je nyní rozebrán a probíhá na něm restaurátorský zásah za podpory grantu Libereckého kraje.
Přes les, který nese místní název Stehličák, jsme pak dorazili na farmu Vysoká, abychom náš naučný výlet ukončili při jídle a pivu.
Za pořadatele věřím, že byl výlet přínosný a děkuji všem, kteří šli s námi po stopách vítkovské historie krásnou slunečnou jarní přírodou.

Ivan Vydra

I v letošním roce jsme Velikonoční svátky ve Vísce prožili společně. Tak jako v roce
minulém jsme připravili na celý velikonoční víkend program. Ten jsme tradičně začali
výukou pletení pomlázek, kvůli kterému jsme již měsíc předem vyrazili na proutky, které
jsme následně dle instrukcí „mistra pomlázek“ pana Jiřího Suka vzorně udržovali v
požadovaném stavu. Počasí nám tento rok nepřálo a tak jsme se nakonec museli uchýlit
pod střechu jednoho z našich spoluobčanů. I přesto se opět povedlo uplést krásné
pomlázky, které potěšily nejenom svým vzhledem, ale především funkčností. Ještě, něž
jsme je však mohli vyzkoušet „v akci“, jsme v podvečer stejného dne uspořádali další
ročník soutěže o nejhezčí Vísecké velikonoční vajíčko. Stejně jako v roce minulém se sešly
samé povedené kraslice a tak bylo hodnocení opět velmi složité. Z důvodu objektivity byla
soutěž rozdělena na dvě věkové kategorie. I přesto, že v každé z nich mohla být vítězka jen
jedna, užili si ji všichni.
V neděli jsme se sešli hned po ránu na spodním okraji osady a ve společném průvodu jsme
obešli všechny ženy a dívky. Jak velí tradice, každá byla řádně omlazena a koledníkům se
za to dostalo řádné odměny.
Již teď se všichni těší na další společnou akci, kterou bude vítání jara a pálení čarodějnic.

Petr Mácha ml.
Předseda Občanského sdružení Chrastavská Víska

Chrastavska-viska.webnode.cz

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

Velikonoce na Vísce

Pletení pomlázek v Andìlské Hoøe
Po zdařilé loňské akci jsme se opět letos před Velikonocemi 3. dubna 2015 odpoledne sešli na dětském hřišti v Andělské Hoře na pletení
velikonočních pomlázek.Bylo připraveno vrbové proutí a stužky.
Zájem byl veliký, rodiče s dětmi si přišli společně uplést krásnou velikonoční pomlázku z devíti vrbových proutků. Naši instruktoři Martin
Kačena a Karel Piterka nám pletení pomlázek nejprve předvedli a potom nám pomáhali, když jsme to popletli, nebo nevěděli jak
dál.Nejmenším dětem upletli pomlázky celé.
Pro přítomné bylo připraveno malé občerstvení a některé maminky přinesly ukázky svého pečení. I když byla zima, odpoledne nám hezky
ubíhalo, nálada byla veselá a už se těšíme na další akce.

Osadní výbor Andělská Hora
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V minulých dvou letech skupina nadšenců pod patronací Společnosti
přátel historie města Chrastavy začala s obnovou zašlých božích muk a
křížů na Chrastavsku. Díky přispění Města Chrastava, ale i soukromým
dárcům z řad občanů jsme odborně zrekonstruovali některé z nich. V roce
2013 a 2014 např. Trübelův sloup s obrázkem sv. Jana ve Vítkovské ulici
(1845), Thumův kříž pod vítkovským kostelem (1812), Kratzmannův kříž
na Barrandově (1812), Pfohlovu památku z roku 1854 na kraji Vítkova a
největší naší akcí byla celková rekonstrukce Sieberovy polní sochy sv.
Jana Nepomuckého (1804, 1855) u pětistovky ve Vítkově. Chtěl bych ještě
jednou poděkovat zejména drobným dárcům, kteří neváhali a podpořili
dobrou věc – paní Štorkové, paní Kašparové, paní Poloprutské, paní
Ištvánkové, P. Medřickému, J. Sotonovi, SPHMCH, Obecnímu úřadu v Bí-
lém Kostele nad Nisou, ale i dalším, kteří nezištně pomohli technikou,
vlastní sílou nebo jinak!
Letos probíhá kompletní restaurátorský zásah na dalším objektu ve
Vítkově, a to na Pfohlově kříži z roku 1804 jen pár set metrů jižně od sochy
sv. Jana. Kromě nového základu budou boží muka znova sesazena,
očištěna, vyspárována, obnoveny budou i nápisy. Do hlavice bude vsazen
zrekonstruovaný původní litinový kříž a bude doplněn pozlacený korpus
ukřižovaného Ježíše Krista. Tuto akci podpořil v rámci dotačního projektu
i Liberecký kraj.
I zde provádí hlavní práce certifikovaný restaurátor kamene pan Josef
Tichý.
Věřím, že tento počin potěší jak staromilce, zbožné lidi i ty, kteří milují
krásné a romantické západy slunce nad Lužickými a Žitavskými horami,
které právě od Pfohlova kříže jsou opravdu nádherné.

Ivan Vydra

Uvádìní za�lých míst v krajinì v āivot pokraèuje

13. květen 2015 - Kytičkový den - Liga proti rakovině Praha slaví 25 let!
Liga proti rakovině Praha zahájila svou činnost na počátku roku 1990 jako jedna z prvních neziskových organizací v tehdejším
Československu. Cílem působení Ligy je snížení úmrtnosti na nádorová onemocnění, a to prostřednictvím tří hlavních programů:
1. Soustavné informování veřejnosti o nádorové prevenci.
2. Snaha o zlepšení kvality života onkologicky nemocných.
3. Podpora onkologického výzkumu, kvalitní výuky a investiční modernizace či kompletizace onkologických pracovišť.

Tradiční květnová sbírka, která se letos uskuteční ve středu 13. května, přináší Lize finance, díky kterým může realizovat svůj program a
zároveň přinést statisícům spoluobčanů informaci o prevenci rakoviny. Každý dárce, který si za minimální částku 20 Kč koupí žlutou kytičku
měsíčku lékařského se stříbrnou stužkou, obdrží také informační letáček. Letos se Liga rozhodla zacílit na nádorová onemocnění
reprodukčních orgánů. Každý dárce se tak dozví o možnostech, jak snížit riziko onemocnění, ale také co udělat pro to, aby případná
rakovina děložního čípku, vaječníků či varlat byla zachycena včas, totiž v raném stádiu, kdy je reálná šance na plné uzdravení.

Sbírky se zúčastní téměř 13 tisíc dobrovolníků ve žlutých tričkách, kteří nabízejí kytičky s letáčky po celé republice. Ani Chrastava není o
tuto možnost přispět na dobrou věc ochuzena. Kytičky budou prodávat děti v doprovodu dospěláků z turistického oddílu Perseus.

Pokud přesto prodejce nepotkáte, můžete programy Ligy podpořit i zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS KVET na číslo 87 777.
Liga proti rakovině Praha vám předem srdečně děkuje!

Kniha �Boāí muka a pomníky jako souèást krajiny na Chrastavsku� má dotisk
Jak jsme již informovali v Chrastavských listech na počátku roku,
v prosinci 2014 vyšla publikace s regionální tématikou “Boží muka a
pomníky jako součást krajiny na Chrastavsku”. Do března byla první
část zcela rozebrána, a tak byl proveden dotisk.
Knihu můžete zakoupit v Městském informačním centru v Chra-
stavě, v prodejně FOTO Jana na náměstí, v reklamní firmě RECo
design s.r.o. ve Vítkovké ulici a nově i ve Fryčově knihkupectví v Li-
berci. Barevná verze je za 349,-Kč, při dotisku bylo vyrobeno i pár
publikací v černobílém provedení – ty stojí 200,-Kč.
Obě verze obsahují barevnou mapu oblasti Chrastavska se
zakreslením zmiňovaných objektů.

Ivan Vydra:

- 1. vydání, 2014 (dotisk 2015), 300 výtisků, plnobarevná publikace
s lepenou vazbou, 170 stran
- rozměr 245 x 170 mm
- ISBN 978-80-260-6485-5
Charakteristika knihy:
Autor knihy věnuje pozornost drobným sakrálním památkám,
sochám a válečným pomníkům na Chrastavsku. Na tomto,
katastrálně poměrně malém území

Základní informace o knize:
Boží muka a pomníky jako součást krajiny na

Chrastavsku
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(pouze Chrastava, Chrastavská Víska, Andělská Hora, Vysoká a Dolní a
Horní Vítkov), dohledal historii stávajících, ale i dávno zašlých míst pro
rozmlouvání s Bohem a dalších člověkem vytvořených zajímavostí v
krajině.
Kniha jich popisuje padesát dva. Dále obsahuje historii osmi soch a
sedmi válečných pomníků v této lokalitě.
Kniha je plnobarevná, obsahuje desítky fotografií, dokumentů, map a
dosud nikdy nepublikovaných informací.
Závěrečná kapitola je věnována i obnově těchto kamenných svědků
minulosti, organizované jak Městem Chrastava, tak i autorem publikace.

Slavnostní křest knihy proběhl v chrastavské knihovně 15. ledna 2015 za
účasti trojlístku libereckých autorů Marka Řeháčka, Petra Ferdyše Poldy
a fotografa Honzy Pikouse.

----------------------------------------------------
Ivan Vydra, autor

Touto cestou bychom rádi poděkovali učitelkám Mateřské školky Motýlek, konkrétně paní Komárkové a Sehnoutkové
z oddělení Včeliček za jejich kladný, vstřícný a láskyplný přístup vůči dětem na cestě do první třídy.

Děkujeme Dušan a Martina Bílkovi z Chrastavy.

Zvonečku můj, prosím,
vyčaruj mi jaro –
vždyť ty dobře víš,
oč by srdce stálo...
Ještě musíš počkat, říkáš mi,
ještě není pravý čas.
Na polích leží stále sníh
a v noci štípe pěkně mráz.
Buď trpělivá a počkej,
až zvonečky bledulí
jarní píseň tobě zazvoní,
petrklíče zemi otevřou
a louky jimi sladce zavoní.
Vždyť na tu chvíli zázraků
čeká také mnohý z nás –
pak příjde vytoužené jaro
a s ním i ten náš pravý čas.
Blatouchy břehy řeky pozlatí,
zabzučí včelky, ptáci přiletí,
sasanky bílé roztančí celý svět.
KDO TO MÁ ALE TAK DLOUHO VYDRŽET?

Je květen
a zase kvetou konvalinky...
zvonečky bílé zvoní cinky, linky
a v jejich tiché písni zaznívá
ta nejkrásnější slova šálivá:
O naději, jež nekonečnou dálkou voní,
o studánce života a nesplněných
přáních zvoní...
Naslouchej tiše jejich promlouvání,
snad i tobě splní tajné přání
a pohladí tě vonným vánkem na stráni
a klid tvé duši popřejí ti
chvilku v lese pod strání.

Stáří přináší určitou nostalgii
a ty si říkáš často: „Co chci, vždyť žiji!”
Kolem tebe svět se kvapem mění
a v tobě zůstávají vzpomínky a snění...
Máš kolem sebe děti, vnoučata

a přátele
a to je pro nás smysl a životní naděje.
A že tě v tomto věku občas něco

pobolívá,
to už v našem stáří přirozeně bývá...
Rozhlédnu se proto kolem sebe

po světě,
co přírodní krásy vůkol tebe rozkvete!
Usměj se, ať ráj je kolem na zemi,
protože s veselou myslí všechno jde líp,
VĚŘTE MI

Pro Chrastavské listy složila Alena
Vydrová, učitelka

Jarní chvilka poezie

p Politika politické strany a hnutí

O práci zastupitelů města za ODS
Po měsíční odmlce bychom rádi v krátkosti informovali o činnosti
zvolených zastupitelů za ODS v Zastupitelstvu města Chrastavy.
Jedním z nejdůležitějších dokumentů pro každé město je tzv. Program
rozvoje města, který se zpracovává proto, aby byla jasná dlouhodobá
vize, kam by se město mělo ubírat. Byla to i jedna z priorit volebního
programu ODS, a tak se oba zastupitelé – Lambert Medřický (již
podruhé) a Ivan Vydra – stali členy pracovní skupiny, která už třetí měsíc
zpracovává tento zásadní dokument pro období 2015–2020. Mimo jiné
pojmenovává největší přednosti i zápory města, identifikuje největší
problémy a popisuje rezervy a výzvy, kterých je potřeba využít. Snažíme
se vycházet z dlouhodobých potřeb obyvatel, ze znalosti prostředí
(neboť jsme se oba v Chrastavě narodili), nasloucháme lidem. Aktivně
formulujeme požadavky v tomto dokumentu, který bude po doplnění
výsledků z ankety, která byla zveřejněna na webu města a v Chra-
stavských listech, předložen ke schválení Zastupitelstvu města.
Další naší aktivitou je práce v pracovní skupině pro využití prostoru po
zbouraném SEPPu. Je dobré, že se s touto nově vzniklou lokalitou
počítá a že se hledá smysluplné i estetické využití ve spolupráci s od-
borníky. Zasazujeme se o zapojení širší odborné veřejnosti, ale také
bychom rádi vtáhli do problematiky děti ze zdejších škol, např. formou
soutěže.
V dubnu proběhlo další veřejné zasedání Zastupitelstva města. Mimo
jiné na něm byl přednesen návrh na možnost přijetí úvěru z důvodu
horšího výběru daní. V této otázce jsme již při prvních signálech vyjádřili
svůj názor. Podmínky, které banky nabízí, jsou sice téměř neuvěřitelně

výhodné, přesto jsme na základě snahy o pochopení systému, jak celý
systém výběru daní funguje přesvědčeni, že se výběr daní zlepší
(čemuž napovídá již výsledek z konce března).
V žádném případě nesouhlasíme se zadlužením města a zastupitelstev
v příštích volebních obdobích jen kvůli jednotlivému výpadku příjmů
města a považujeme za prvotní řešení v oblasti hledání úspor. Pokud by
přeci jen vyvstala potřeba vzít úvěr na spoluúčast pro některou ze zá-
sadních (!!) investic města (škola, rekonstrukce haly...), jedná se o zcela
odlišnou záležitost, kde bychom se případnému odůvodnitelnému
úvěru nebránili. S dlouhodobým úvěrem na běžnou spotřebu ale nesou-
hlasíme.
Před jednáním zastupitelstva obeslal ing. Lambert Medřický jednotlivé
zastupitele osobním dopisem, kde navrhl alternativní řešení. Podstat-
nou část dopisu najdete na internetových stránkách ODS
(http://www.ods.cz/os.liberec/ms.chrastava). Dopis ale bohužel nena-
šel u zastupitelů za další volební strany žádnou odezvu.
Dále spolupracujeme s pracovníky Odboru rozvoje města při předávání
námětů na zlepšení vzhledu města, poukazujeme na nedostatky
prováděných staveb a požadujeme jejich reklamace.
Upozorňujeme občany, že se mohou se svými problémy či podněty
obracet přímo na pracovníky města či na nás, abychom případně jejich
rozumné požadavky předkládali k řešení.
Pro doplnění uvádíme, že v kontrolním výboru působí z kandidátky ODS
jako člen MUDr. Petr Hartl, a ve skupině pro Program rozvoje města pak
opakovaně i Mgr. Petr Medřický.

Ivan Vydra, Lambert Medřický
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i Inzerce soukromé i komerèní inzeráty

STAVAŘ Z DLOUHOLETOU PRAXÍ

přijme na dohodu o provedení práce zdravotní sestru

provádí opravy a rekonstrukce bytu, domu
včetně fasády. Zn. Odborně.

Tel: 607 253 539, e-mail: murkovi@seznam.cz, Jan Murka, Bílokostelecká 86,
Chrastava

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Domov pro seniory Domov pokojného stáří – Domov svatého Vavřince v Chrastavě

(registrace výhodou).
Jedná se o vykrytí směn při nemoci a dovolených. Vhodné například pro zdravotní sestru
na MD. Životopisy zasílejte na adresu domovvavrinecochl@volny.cz nebo nás kontaktujte
na telefonním čísle 485 143 968 (p. H. Hlavatá).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Drůbež Červený Hrádek – firma Dráb – oznamuje svým zákazníkům,
že opět prodává slepičky  snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant – černý, modrý,

žlutý, bílý a kropenatý.
Stáří 14 – 19 týdnů. Cena  149 -180,- Kč/ ks dle stáří.

Prodáváme slepičky  pouze  našeho chovu!

Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
Případné bližší informace:

Po-Pá 9.00-16.00hod, tel. 601 576 270, 606 550 204,728 605 840

PRODEJ SLEPIČEK

Prodej se uskuteční: 24. května  a  28. června  2015

………………………………………………………………………..
Chrastava – na náměstí u jízd. kol – 13.05 hod.

Nalaďte si

teď už jen správná frekvence:

liberecká redakce Českého rozhlasu Sever

Řádková inzerce
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Mìsto Chrastava

nabízí k prodeji HASIÈSKÉ AUTO

Rada mìsta na svém posledním zasedání dne 20. dubna 2015
schválila zámìr prodeje hasièského auta zn. Karosa za

. Jedná se jiā o druhé sníāení
ceny vozu (pùvodní cena 776 624,- Kè byla jiā jednou sníāena

na 500 000,- Kè). Mìsto navíc novì pøipou�tí moānost
zaplacení ceny ve splátkách

(100 000,- Kè roènì aā do splacení).
Více informací najdete zde:

http://www.chrastava.cz/deska/2015/15-070.pdf
V Chrastavì dne 21.dubna 2015

Mgr. Jakub Dvoøák, vedoucí ORM

minimální cenu 400 000,- Kè
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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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