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Nejvìt�í fotbalová posila v dìjinách chrastavského fotbalu

Ústavní soud zamítl āalobu Stop genocidì proti Chrastavì

Téměř 92 let od založení fotbalového oddílu
v Chrastavě, více než 33,5 tisíce dnů, od
června 1923 do 22. dubna 2015, tak dlouho
trvalo, než za Chrastavu nastoupil v sou-
těžním zápase první (byť bývalý) repre-
zentant naší vlasti. Stal se jím Jiří Štajner,
fotbalista, který od svých 14-ti do 20-ti let
hrával ve Slávii Praha. Do dospělého fotbalu
vstoupil v Dynamu České Budějovice (tehdy
v druhé lize), hrál též v Louňovicích a Mostu.
Do nejvyšší domácí soutěže vstoupil ve
Slovanu Liberec, kde hrál nadvakrát v letech
2000 – 2002 a 2010 – 2013. V obou částech
své liberecké kariéry se stal mistrem České
republiky a to v sezóně 2001 – 2002 a po
deseti letech 2011–2012. Nejpodstatnější
část své klubové fotbalové kariéry ovšem
strávil Jiří Štajner ještě v kvalitnější soutěži,
jedné z nejkvalitnějších na světě a to v ně-
mecké Bundeslize v týmu Hannoveru 96
(2002 – 2010), odkud si jen na půl roku
odskočil v roce 2004 do Sparty Praha. V létě
2013, přestože se stal v Liberci téměř
nepostradatelnou oporou, přestoupil do FK
Mladé Boleslavi, kde 4. května 2014
nastoupil ve svém posledním prvoligovém
utkání.
Jiří Štajner je členem klubu fotbalových
kanonýrů, což je elitní klub českých

fotbalistů, kteří v evropských ligách vstřelili
více než 100 branek. Celkově jich Jiří
Štajner dosáhl 106 (Slovan Liberec 57,
Hannover 42, Mladá Boleslav 4, Sparta
Praha 3) a stal se tak 48. nejlepším českým
kanonýrem všech dob (nejlepší je se 447
vstřelenými góly legendární Pepi Bican).

Vrcholem fotbalového působení Jiří Štaj-
nera byla reprezentace České republiky.
V reprezentaci se pohyboval prakticky
přesně 10 let od února 2002 do února 2012,
kdy nastoupil ve 38 utkáních, ve kterých
vstřelil 4 branky. Absolutním vrcholem pak
byla účast na Mistrovství světa v Německu
v roce 2006, kde nastoupil ve všech třech
utkáních české reprezentace.

Chrastavští fotbalisté se po popovodňovém
dvouletém uzavření hřiště rozjeli jak
Klabzubáci. V sezóně 2012 – 2013 převál-
covali všechny své soupeře v 1. B třídě a
postoupili. Totéž se opakovalo v sezóně
2013 – 2014 v 1. A třídě a postoupili do kraj-
ského přeboru.

Největší posila
pod nejlepším trenérem

V loňském roce jsme zakázali 23. dubna po několika desítkách minut tzv. shromáždění či
spíše výstavu sdružení Stop genocidě. Důvodem nebyla podstata věci a sice, že
demonstranti byli proti potratům. Kdyby vskutku demonstrovali a skandovali hesla, prošla by
jejich demonstrace bez sebemenších problémů ze strany radnice. Důvodem zákazu byla
vskutku nechutná forma, konaná prostřednictvím odpudivých panelů, v nichž kromě obrazů
samotných plodů srovnávali nepřijatelnou obrazovou formou potraty s genocidou ve
Rwandě či s nacismem.Ato vše v těsné blízkosti základní školy na náměstí 1. máje.
Po zákazu následovalo oznámení dalších dvou demonstrací na dny 23. a 26. května. Ty jsme
zakázali předem. Za to nás sdružení (dnes spolek) Stop genocidě žalovalo u Krajského
soudu v Ústí nad Labem (pobočka Liberec), který ovšem žalobu 9. června zamítl. Stop
genocidě podalo proti tomuto rozhodnutí kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu,
který ji ovšem 7. listopadu zamítl. Proti tomuto rozsudku Nejvyššího správního soudu podal
spolek Stop genocidě 17. ledna letošního roku stížnost k Ústavnímu soudu. Ústavní soud
svým nálezem 18. května stížnost tohoto spolku zamítl.
Snad máme v Chrastavě od tohoto spolku klid. Pokud by přes nález Ústavního soudu chtěl
tento spolek takovouto tzv. demonstraci v Chrastavě pořádat, tak v případě, že by to bylo na
místě, kde děti procházejí (nemluvě o případu, kdyby to bylo přímo u některé z dalších budov
základní či mateřské školy), postupovali bychom stejně.

Dokončení  najdete na straně 2.

Dokončení  najdete na straně 2.
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A před ní se jim, přesněji řečeno týmu okolo
trenéra a vedoucího týmu Petra Rozmajzla
staršího, podařil majstrštyk, když získal
někdejšího prvoligového hráče a především
skvělého trenéra Slovanu Liberec Josefa
Petříka na chrastavskou lavičku.

A po půl roce působení v krajském přeboru
i Jiřího Štajnera. Ten nastoupil v dresu TJ
Spartak Chrastava pouhé tři roky, přesněji
1148 dnech, po svém posledním účinkování
v reprezentačním dresu (29. 2. 2012 - 22. 4.
2015) a pouhý necelý rok, přesněji 353
dnech, po svém posledním vystoupení v pr-
voligovém dresu.

Zdá se, že Jiří Štajner do týmu výborně
zapadl a stal se ihned přirozeným lídrem
týmu. Žádný nafoukanec z velkoměsta, však
je to kluk z vesnice (jako většina opravdu
vynikajících fotbalistů), svoji fotbalovou drá-
hu začínal jako malý kluk ve středočeských
Senohrabech, což je víska s 540 obyvateli.
A jsem rád, že v rozhovoru pro Český
rozhlas ocenil kvalitu našeho hřiště, které je

neporovnatelně lepší než to předpo-
vodňové. I když…možná to říkat neměl.
Podle nejnovějších teorií úředníků praž-
ského ministerstva se popovodňové opravy
mají provádět jen do uvedení do před-
povodňového stavu. Ne, to není vtip, právě
s touto argumentací odmítají úředníci MMR
proplatit Libereckému kraji několik set
milionů korun na opravy krajských komu-
nikací, včetně těch v Chrastavě, přestože
dotaci předloni schválila na svém posledním
zasedání v posledním bodě minulá Vláda,
neboť nové komunikace jsou v lepším než ty
před povodní…ale to je na jiný článek.

Pravděpodobně stráví Jiří Štajner v Chra-
stavě půl roku. Nechtějme po něm zázraky,
ale užijme si ho. Vždyť fotbal je především
lidová zábava a s Jiřím Štajnerem tuplo-
vaně. Ať se Vám pane Štajnere v Chrastavě
líbí.

Chrastava dne 29. dubna 2015
Ing. Michael Canov,

starosta města Chrastava

DOKONČENÍ  Z TITULNÍ  STRANY

Něco jiného by bylo, pokud by výstava měla proběhnout v uzavřeném prostoru (minimálně
stanu, lépe místnosti), kam by se děti dostat nemohly a její dospělí návštěvníci by tak učinili
sami o své vůli.

Chrastava ještě nikdy nikoho nežalovala u Ústavního soudu. Zato
byla u Ústavního soudu sama pětkrát žalována. Třikrát napadlo
Chrastavu Ministerstvo vnitra. Jednalo se o obecně závazné
vyhlášky týkající se spalování rostlinných materiálů, týkající se
odpadů a o právu obcí regulovat, kde budou v obci povolené
videoterminály. Ve všech třech případech bylo napadnutí
Ministerstvem vnitra Ústavním soudem odmítnuto. Jednou
napadla Chrastavu firma, která udělala v roce 2000 nedbalou práci, za kterou obecní soudy uložily firmě, aby
Chrastavě zaplatila cca 9 mil. Kč. Ústavní soud však i u této žaloby rozhodl v roce 2013 ve prospěch Chrastavy a
za vysouzené prostředky město vybudovalo multifunkční hřiště. A nyní tedy Chrastava odolala žalobě spolku
Stop genocidě.

Michael Canov – starosta

DOKONČENÍ  Z TITULNÍ  STRANY

U Ústavního soudu 5:0 pro Chrastavu

Chrastava dne 18. 5. 2015

Ústavní soud zamítl āalobu Stop genocidì proti Chrastavì

f Fotogalerie z uskuteènìných akcí

Èarodìjnice a lampionový prùvod v Chrastavì
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Zásadní zmìna v nìkdej�ím
areálu Bytexu (Mykany) na spadnutí

Liberec � Bílý Kostel nad Nisou
èeká zvý�ení rychlosti,

ale bez poplatku

PÈR � od 1. kvìtna 2015
nová rajonizace

o Okénko starosty mìsta Chrastavy

DOTACE A JEJICH KONTROLA
Z POHLEDU POSLANCE PS PÈR
A V�E DAL�Í, CO OBÈANY ZAJÍMÁ

Pozvání přijal poslanec Poslanecké sně-
movny Parlamentu České republiky pan
Václav Horáček.

Odborným garantem večera  je vedoucí Společenského klubu
pan Pavel Urban.

Setkání se koná

ve Společenském klubu (CVA, bývalá
školní jídelna).

Těším se na Vaši účast.

Ing. Michael  Canov, starosta

v pondělí
15. června 2015 od 17:00 h.

Váāení spoluobèané,
dovoluji si Vás pozvat na sto dvacátý osmý

VEÈER SE STAROSTOU

Policie České republiky realizovala s účinností od 1. 5. 2015
projekt rajonizace teritorií územních odborů a základních útvarů
Krajského ředitelství policie Libereckého kraje. Přeloženo do
češtiny, snažila se ulehčit neúnosně přetíženému Liberci.

Nově tak pod chrastavské obvodní oddělení spadá Stráž nad
Nisou (s ní máme i společnou městskou policii) a část Liberce
(Krásná Studánka a Radčice).

Naopak pod chrastavské oddělení již nespadá Oldřichov v Hájích
a část Frýdlantu (Albrechtice).

Ostatní teritorium zůstává v nezměněné podobě, tzn. kromě
samotné Chrastavy spadá pod OO v Chrastavě i Bílý Kostel nad
Nisou, Kryštofovo Údolí, Nová Ves, Mníšek a část Liberce
(Machnín).

Chrastava dne 5.5.2015 Michael Canov, starosta

V někdejším areálu Bytexu, později Mykany, kde poslední léta sídlily
firmy BREMI CA s.r.o. a BREMi INTERNACIONAL s.r.o., zřejmě
dojde k naprosto zásadní změně. Celý areál již odkoupila firma
WASSA s.r.o., která ho zamýšlí kompletně demolovat a vystavět
nový pro účely výroby své firmy, kterou by měla být kartonáž. V tuto
chvíli však platí, že nic z výše uvedeného nemusí dopadnout, neboť
úřední jednání (ohledně stavebního, vodoprávního a dalších
rozhodnutí) v tuto chvíli ještě nezačala, resp. jsou v úplných
počátcích.
V pondělí dne 4. 5. 2015 se uskutečnilo na radnici seznamovací
jednání starosty města s majitelem firmy panem Petrem Mynářem
a dalšími členy vedení firmy, kde pan majitel svoji firmu představil a
sdělil své představy a záměry v Chrastavě (dle jeho tvrzení se má
jednat o zcela tichou a nezávadnou výrobu). Současně jsme se
domluvili na představení firmy veřejnosti, které se uskuteční v
pondělí dne 14. září 2015 od 17 hodin na radnici ve velké zasedací
místnosti v rámci večera se starostou jako jeho hlavní a jediný bod. V
té době by již mělo být jasněji, zda záměr firmy projde přes velmi
přísné posuzování příslušnými orgány (které mj. musí vzít v úvahu i
těsně vedle umístěnou mateřskou školu). Pokud ano, vznikne v
Chrastavě (nejdříve na jaře příštího roku) nový zaměstnavatel se
150 až 250 zaměstnanci.
Chrastava 5. 5. 2015 Michael Canov, starosta

Na trase rychlostní komunikace Liberec – Chrastava – Bílý Kostel
nad Nisou se plánuje navýšení povolené
rychlosti bez zavedení poplatku pro
osobní vozidla. Alespoň se tak vyjádřil
ministr dopravy Dan Ťok ve své odpovědi
ze dne 29. dubna 2015 poslanci Janu
Farskému. Tato zpráva nyní doputovala
ke mně a tak ji s díkem panu ministrovi i
panu poslanci předávám tímto článkem
dál.

V Chrastavě dne 25. 5. 2015
Michael Canov, starosta

Foto: Dan Ťok, ministr dopravy ČR
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ÈEZ a jeho plánované odstávky

Ze zasedání Rady mìsta Chrastava dne 11. kvìtna 2015

Po jednání s odpovědnými pracovníky ČEZ Distribuce, a.s. sdělujeme následující informace, dle našeho názoru informace příznivé.

1) Každý občan má možnost přesvědčit se o odstávkách (i konkrétně v jeho ulici) na několik týdnů dopředu na webové adrese:
http://www.cezdistribuce.cz/odstavky. To samozřejmě nic nemění na tom, že se město bude snažit informovat též prostřednictvím rozhlasu
a SMS, ale informace o tom, jak si může každý uživatel internetu poradit jednoduše sám, je, myslím si, prvotřídní.

2) Pokud někdo (především organizace) plánuje dlouho dopředu nějakou akci a chce mít jistotu, že zrovna v tu dobu nedojde k plánované
odstávce elektrické energie, musí s předstihem minimálně 6 týdnů o toto požádat ČEZ Distribuce a.s. prostřednictvím MěÚ Chrastava. Tzn.
že ten, kdo chce mít tuto jistotu, požádá MěÚ písemně prostřednictvím vedoucí kanceláře starosty paní Ivany Loučkové
louckova@chrastava.cz (v kopii též podatelna@chrastava.cz pro případ nepřítomnosti paní vedoucí KS) minimálně 6 týdnů před konáním
akce a to, aby v době konání akce nebyla na daném místě naplánována odstávka. My tuto žádost předáme se svým stanoviskem. Pozdější
žádosti budou z tohoto pohledu z technických důvodů již bezpředmětné.

V Chrastavě dne 27. 4. 2015 Michael Canov, starosta

r Rada a Zastupitelstvo mìsta

RM na své schůzi projednala a usnesla se mimo jiné takto:
- s c h v á l i l a
1. zřízení věcného břemene na pozemku par.č. 191/3 v k.ú. Horní
Vítkov ve prospěch pozemku st. par. č. 131/1 vč. čp. 1 v k.ú. Horní
Vítkov, který je ve vlastnictví pana Jana Sládka, vč. návrhu smlouvy
o zřízení věcného břemene - služebnosti čj. VB/18/2015, jímž dojde
k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby
„Vodovodní přípojky a čerpání vody ze studny“, za cenu ve výši
500,- Kč a náklady spojené se zřízením věcného břemene;
2. zřízení věcného břemene na pozemku par.č. 191/3 v k.ú. Horní
Vítkov ve prospěch pozemku st. par. č. 131/4 vč. čp. 10 v k.ú. Horní
Vítkov, který je ve vlastnictví pana Pavla Egermaiera, vč. návrhu
smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti čj. VB/19/2015,
jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby
„Vodovodní přípojky a čerpání vody ze studny“, za cenu ve výši
500,- Kč a náklady spojené se zřízením věcného břemene;
3. zřízení věcného břemene na pozemku par.č. 191/3 v k.ú. Horní
Vítkov ve prospěch pozemku st. par. č. 135 vč. čp. 5 v k.ú. Horní
Vítkov, který je ve vlastnictví pana Zdeňka Štěpánka, vč. návrhu
smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti čj. VB/20/2015,
jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby
„Vodovodní přípojky a čerpání vody ze studny“, za cenu ve výši
525,- Kč a náklady spojené se zřízením věcného břemene.
- s c h v á l i l a
zřízení věcného břemene na pozemku par.č. 1484 v k.ú. Horní
Chrastava prospěch SVS a.s., vč. návrhu smlouvy o zřízení
věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě čj. VB/21/2015, jímž
dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby
„Chrastava, Frýdlantská p.p.č. 1185/4 - vodovod“, za cenu ve výši
500,- Kč + DPH a náklady spojené se zřízením věcného břemene.
- s c h v á l i l a
1. záměr pronájmu část pozemku par.č. 93/13 o výměře cca 20 m2
– ostatní plocha, komunikace, v k.ú. Chrastava II, za účelem
parkování osobního automobilu;
2. záměr pronájmu pozemku par.č. 1158/1 o výměře 651 m2 –
travní porost, části pozemků par.č. 1150/1 o výměře cca 45 m2 –
ostatní plocha, a par.č. 1158/4 o výměře cca 95 m2 – travní porost,
vše k.ú. Horní Chrastava, za účelem pastviny pro ovce;
3. záměr pronájmu pozemku par.č. 131 o výměře 1020 m2 -
zahrada, v k.ú.Andělská Hora u Chrastavy, za účelem sekání trávy;
- s c h v á l i l a
na základě Zápisu z otevírání obálek prodej osobního automobilu
zn. Škoda Felicia kupujícímu: Ing. Michael Canov, Střelecký Vrch
666, 463 31 Chrastava. Nabídka kupujícího je uvedena v příloze.
Starosta – nehlasoval z důvodu střetu zájmu.
- v z a l a n a v ě d o m í
hodnotící protokol veřejné zakázky „Chodník u MŠ - ZŠ Vítkov“
v souladu s bodem 3.1. Směrnice Rady města Chrastava č. 1/2013

o zadávání veřejných, včetně hodnocení a výběru vybraného
uchazeče.
- v z a l a n a v ě d o m í
hodnotící protokol veřejné zakázky „Oplocení a rozšíření atletické
dráhy pro požární sport“ v souladu s bodem 3.1. Směrnice Rady
města Chrastava č. 1/2013 o zadávání veřejných, včetně hodnocení
a výběru vybraného uchazeče.
- v z a l a n a v ě d o m í
hodnotící protokol veřejné zakázky na opravu bytu ve vlastnictví
města Chrastava v rámci zakázky pod názvem „Oprava tepelných
izolací v podkrovním bytu v Turpišově ulici, č.p. 240 – byt pana
Válka“ 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
návrh Smlouvy o dílo se zhotovitelem: Sdružení spolumajitelů
DOMOVNÍK, zastoupené Helenou Kredbovou, se sídlem Střelecký
Vrch 714, 463 31 Chrastava, IČ: 46746536 na komplexní údržbu
zeleně pro rok 2015 na sídlišti Střelecký Vrch na parcelách: 590/17 –
část, 590/6, 590/7, 590/10 – část.
- s c h v á l i l a
1. hodnocení a zadání akce „Chrastava - Výměna oken a dveří
bytového domu č.p. 715, Střelecký Vrch“, na základě Protokolu o
posouzení a hodnocení nabídek, v souladu s § 6 a §12 zákona č.
137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
a se Směrnicí Rady města Chrastava č.1/2013 o zadávání
veřejných zakázek a přidělila zakázku zhotoviteli: Oknostyl group,
s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim, IČ: 27689719
2. návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem: Oknostyl group, s.r.o.,
Tišnovská 305, 664 34 Kuřim, IČ: 27689719 na realizaci akce akce
„Chrastava - Výměna oken a dveří bytového domu č.p. 715,
Střelecký Vrch“.
- s c h v á l i l a
na základě žádostí o dotaci z Grantu města Chrastava pro rok 2015
na podporu rozvoje kulturní, sportovní, spolkové činnosti a
cestovního ruchu a na základě schváleného rozdělení Grantu o
poskytnutí neinvestičních účelových dotací zastupitelstvem města
Chrastava usnesením ze dne 13. dubna 2015 č. 2015/02/XXIII
příslušné navazující smlouvy takto:
1) s Českým kynologickým svazem – ZKO č. 429 Chrastava,
Vítkovská 437, 463 31 Chrastava, IČ 467 48 351, ve výši 15.000,--
Kč;
2) s Českým svazem chovatelů Základní organizace Chrastava,
Pobřežní ul. č. ev. 4, Dolní Chrastava, 463 31 Chrastava, IČ 467 47
087, ve výši 10.000,-- Kč;
3) s Českým rybářským svazem, místní organizace Chrastava,
Družstevní 107, 463 31 Chrastava, IČ 004 82 579, ve výši 10.000,--
Kč;
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4) s Tělocvičnou Jednotou SOKOLCHRASTAVA, náměstí 1. máje 1,
463 31 Chrastava, IČ 442 23 927, ve výši 25.000,-- Kč;
5) s Klubem českých turistů, odbor 107008, Chrastava, Turpišova
407, 463 31 Chrastava, IČ 656 35 540, ve výši 15.000,-- Kč;
6) s Občanským sdružením Chrastavská Víska, Víska 19, 463 31
Chrastava, IČ 023 30 318, ve výši 10.000,-- Kč;
7) se Základní organizací AVZO-TSČ ČR Chrastava, Sportovní
střelecký klub Chrastava, Pobřežní 44, 463 31 Chrastava, IČ 467 48
563, ve výši 40.000,-- Kč;
8) s Orientačním klubem Chrastava, Liberecká 39, 463 31
Chrastava, IČ 467 48 318, ve výši 40.000,-- Kč;
9) se Společností přátel historie města Chrastavy, Ul. V. Nejedlého
95, 463 31 Chrastava, IČ 467 47 214, ve výši 15.000,-- Kč;
10) s Mysliveckým sdružením KOHOUTÍ VRCH – VÍTKOV, Vítkov,
463 31 Chrastava, IČ 467 45 912, ve výši 10.000,-- Kč;
11) se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska Sboru
dobrovolných hasičů Chrastava, Nádražní 203, 463 31 Chrastava,
IČ 640 39 188, ve výši 25.000,-- Kč;
12) s Pionýrem, z. s. – Pionýrská skupina PERSEUS, Loudátova 11,
463 31 Chrastava, IČ 693 87 621, ve výši 28.000,-- Kč;
13) se Sborem Jednoty bratrské v Chrastavě, Bezručova 503, 463
31 Chrastava, IČ 467 45 815, ve výši 20.000,-- Kč;
14) se Základní školou Chrastava, náměstí 1. máje 228, okres
Liberec-příspěvková organizace, nám. 1. máje 228, 463 31
Chrastava, IČ 727 41 643, ve výši 35.000,-- Kč;
15) s TJ Spartak Chrastava (oddíl volejbalu), Turpišova 292, 463 31
Chrastava, IČ 467 44 657, ve výši 15.000,-- Kč;
16) s TJ Spartak Chrastava (oddíl sálové cyklistiky), Turpišova 292,
463 31 Chrastava, IČ 467 44 657, ve výši 35.000,-- Kč;
17) s TJ Spartak Chrastava (oddíl stolního tenisu), Turpišova 292,
463 31 Chrastava, IČ 467 44 657, ve výši 45.000,-- Kč;
18) s TJ Spartak Chrastava (oddíl zápasu), Turpišova 292, 463 31

Chrastava, IČ 467 44 657, ve výši 37.000,-- Kč;
19) s TJ Spartak Chrastava (oddíl kuželek), Turpišova 292, 463 31
Chrastava, IČ 467 44 657, ve výši 10.000,-- Kč;
- s c h v á l i l a
na základě žádosti darovací smlouvu DR/10/2015 – finanční dar
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Sbor dobrovolných hasičů
Chrastava, Nádražní 203, 463 31 Chrastava, IČ 64039188,
zastoupený předsedou SDH Petrem Tlachem a pověřila starostu
města podpisem smlouvy;
- s c h v á l i l a
licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl mezi OSA
– Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním o.s. Praha a
Městem Chrastava a pověřila starostu jejím podpisem;
- s c h v á l i l a
licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl mezi OSA
– Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním o.s. Praha a
Městem Chrastava a pověřila starostu jejím podpisem (příloha č. 33
k originálu usnesení);
- s c h v á l i l a
hodnocení a zadání akce „Chrastava –Andělská Hora – autobusová
zastávka“, na základě Protokolu o posouzení a hodnocení nabídek,
v souladu s § 6 a §12 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a se Směrnicí Rady města
Chrastava č.1/2013 o zadávání veřejných zakázek a přidělila
zakázku zhotoviteli:

s c h v á l i l a
návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem:

na realizaci akce „Chrastava – Andělská Hora –
autobusová zastávka“ a pověřila starostu jejím podpisem.

1. jizerskohorská stavební spole nost, s.r.o.,
Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, I : 49904884
-

1. jizerskohorská stavební
spole nost, s.r.o., Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou,
I : 49904884

č
Č

č
Č

r Informace z radnice z radnice

Prostor u areálu firmy Wassa (bývalé Bremi, Mykana, Bytex), který byl po léta využíván jako neoficiální parkoviště, byl svým vlastníkem,
majiteli firmy Bremi uzavřen (tento prostor firma Wassa od firmy Bremi neodkoupila). Pozemek je veden jako plocha sídelní zeleně (s
podmíněnou přípustností parkování OAa autobusů).
Majitelé firmy Bremi nabídli v říjmu loňského roku pozemek o rozloze 2 tis. m2 městu k prodeji za 2,5 mil. Kč. Zastupitelstvo města na
svém únorovém zasedání s odkoupením sice vyjádřilo souhlas, ale pouze za splnění dvou podmínek a sice, že cena bude činit 1 mil. Kč
a pozemek nebude nadále zatížen exekucí. Toto bylo pro majitele nepřijatelné. Majitelé městu nabídli následně pronájem za 15 tis.
Kč/měs (7,50 Kč/m2/měsíc), zastupitelstvo města ale na svém dubnovém zasedání schválilo pronájem za 4 tis. Kč/měs (2 kč/m2/měsíc).
Pronájem za takovouto cenu ale majitelé odmítli a celý prostor uzavřeli.

Parkovi�tì u Wassa (u bývalého Bremi, Mykany, Bytexu) uzavøeno

!!!  VÝZVA SPORTOVCÙM  !!!
Váāení sportovní pøátelé,

vzhledem k tomu, āe pøipravujeme slavnostní veèer,
kdy vyhlásíme a oceníme na�e nejlep�í sportovce,

vyzýváme vás k podání nominací.
Termín odevzdání nominací je  do 7. srpna 2015

Kdo se mùāe nominovat � v�ichni, kdo sportují v:
�  chrastavských oddílech a klubech,
�  Základních a Mateøských �kolách,

�  Sboru dobrovolných hasièù
�  sportují jinde, ale mají trvalé bydli�tì v Chrastavì

�   jednotlivci i kolektivy

Pøihlá�ky  k nominaci najdete na (sport � formuláøe)
Nominaci mùāete odevzdat:

1. v kanceláøi Spoleèenského klubu Turpi�ova ul. (1. patro kina)
2.na sekretariát Mìstského úøadu, nám. 1. máje 1

3. elektronicky: ;

www.chrastava.cz

sklub@chrastava.cz podatelna@chrastava.cz

S P O R T O V E C
N E J Ú S P Ì � N Ì J � Í

CHRASTAVY
2014-2015

Vyhlá�ení ankety
SPORTOVEC CHRASTAVY 2014 / 2015
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V loňském roce došlo k namalování žlutých čar u budovy MŠ v Nádražní ulici. Nutno zdůraznit, že značení žlutými pruhy pouze potvrdilo
do té doby stav platný z obecné úpravy zákona o provozu na obecních komunikacích, který však byl řidiči mocně porušován a jiní
účastníci silničního provozu si na to často oprávněně stěžovali.
V nastalé situaci nezbývá návštěvníkům MŠ než parkovat „U Majby“ (chceme tento prostor pro parkování trochu zkultivovat), příp. na
parkovacích místech v ulici Nádražní směrem k nádraží ČD. Na straně druhé u podniku pana Starého bylo odstraněno jednosměrné
značení, aby automobilisté nebyli nuceni přes zablokovaný pozemek přejíždět. V místě umístěné kontejnery na tříděný odpad budou
přemístěny (zřejmě pod most u kruhového objezdu).
Omlouvám se všem za vzniklé komplikace.

V Chrastavě dne 19. 5. 2015 Ing. Michael Canov, starosta

Výsledky dotazníkového �etøení 2015 (zjednodu�ený prùzkum veøejného mínìní)
v rámci zpracování Programu rozvoje mìsta Chrastavy 2015�2020

Dotazníkové šetření bylo připraveno v rámci zpracování aktualizace
Programu rozvoje města a většina jeho otázek byla stejná jako v anketě,
která byla součástí zpracování posledního strategického plánu města v
roce 2008 a která opakovala většinu otázek položených v rámci
průzkumu v roce 1996. Jedním z jeho cílů bylo porovnání názorů
obyvatel města po 7, respektive 19 letech. Výsledky průzkumu budou
použity zejména pro ověření analytických výstupů a formulaci priorit
rozvoje města pro další období. Vyhodnocení dotazníků včetně
porovnání odpovědí oproti dřívějším průzkumům bude rovněž
zveřejněno v Chrastavských listech a na www stránkách města.
V průběhu dubna 2015 bylo odevzdáno celkem 77 vyplněných dotazníků
(z toho 31 v tištěné verzi a 46 prostřednictvím www stránek města).
V rámci průzkumu v roce 2008 bylo odevzdáno celkem 132, v roce 1996
to bylo 127 dotazníků.
Ani v jednom případě se nejednalo o reprezentativní vzorek obyvatelstva
ani jinak tříděný výběr respondentů.
Z uvedených počtů lze konstatovat snižující se zájem veřejnosti o tento
způsob zjišťování názorů. Občané města však mají více možností, jak
předat své požadavky a názory zástupcům samosprávy a tyto možnosti
jsou také využívány.

(vyberte jednu možnost)
Chrastava – město – 73 (94,8%),Andělská Hora - 2, Vítkov - 2

Bydliště v Chrastavě - městě uvedla většina respondentů, podobně jako
v roce 2008 - tehdy to bylo 88,6%. Toto složení je výrazně odlišné od
průzkumu v roce 1996 (tehdy pouze 53,5% město, naopak 36,2%
Andělská Hora).

Mezi respondenty bylo 10 účastníků ve věku do 30 let (13%), 44 osob ve
věkové skupině 31-60 let (57,1%) a 23 osob starších než 60 let (29,9%).
Věkové složení je tedy obdobné jako v roce 2008, v roce 1996 nebylo
vyhodnocováno.
Jako zajímavost lze uvést, že z odpovědí na www bylo 15% mladých do
30 let a 8,7% starších 60 let.

Šetření se zúčastnilo 42 mužů a 35 žen (45,5%), což je podstatná změna
oproti oběma předchozím průzkumům. V roce 2008 se zúčastnilo 60
mužů a 72 žen (54,5%), v roce 1996 bylo složení podobné (55,1% žen).
Jedním z možných vysvětlení tohoto faktu může být statistika odpovědí
prostřednictvím www – tam bylo 63% odpovědí od mužů.

Ano odpovědělo 12 respondentů (16%). V roce 2008 bylo 38 kladných
odpovědí (28,8%), v roce 1996 pak 32 kladných odpovědí (25,2%), což
se dá se hodnotit jako zlepšené vnímání situace ze strany občanů a tím i
méně důvodů k odchodu z města.
Pokud jde o důvody, k odstěhování pak nejčastější odpovědi byly
mezilidské vztahy a životní prostředí. V roce 2008 převažovalo mezi
důvody jednoznačně zaměstnání (42% odpovědí z těch, kteří se chtějí
odstěhovat), v roce 1996 to bylo životní prostředí (56%). Za pozitivní fakt
lze označit to, že letos nikdo neuvedl jako důvod k odstěhování problémy
s romským obyvatelstvem, zatímco před 7 lety to bylo 10 respondentů.

Odpovědi na otázky:
1. Bydliště:

2. Věk :

3. Pohlaví:

4. Chtěl byste se odstěhovat z Chrastavy jinam (v rámci ČR) ? ano –
ne
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5. Co považujete za hlavní výhodu města Chrastavy? (vyberte
jednu možnost)

6. Co považujete za hlavní nevýhodu města Chrastavy?
(vyberte jednu možnost)

- polohu města – 51 (66,2%)
- dobré bydlení – 15 (19,5%)
- životní prostředí – 6 (7,8%)
- mezilidské vztahy – 1 (1,3%)
- jiné: blízkost Liberce - 1, rodné město - 1
Rozložení odpovědí je podobné jako bylo v roce 2008. Oproti roku
1996 došlo k výraznému navýšení významu výhodné polohy města
(letos 66,2%, 63,4% před 7 lety, 37,8 % před 19 lety). Stále hůře je
hodnocena úroveň mezilidských vztahů (letos jediný respondent, v
roce 2008 - 5,3 %, v r.1996 to bylo 14,2%).

- pracovní uplatnění 29 (38,7%)
- kultura 12 (16,0%)
- čistota města 6 (8,0%)
- služby 14 (18,7%)
- jiné 14 (z toho 5 odpovědí ŽÁDNÁ nevýhoda)

Výrazně nejvyšší počet odpovědí v roce 2015 se týká pracovního
uplatnění, což je podstatná změna oproti roku 2008 (tehdy tuto
odpověď vybralo pouze 15,2% respondentů). Tento trend je
potvrzen také v odpovědích na některé další otázky. V roce 2008 se
významně projevil fenomén „Kovák“ – tedy komplex problémů
spojených s existencí této ubytovny. Za hlavní nevýhodu města jej
tehdy označila pětina účastníků průzkumu. V roce 2008 byla
nejčastější odpověď kultura (25%), kde zřejmě došlo z pohledu
veřejnosti ke zlepšení stavu, stejně jako u vnímání čistoty města
(pokles z 17,4% na 8%).

7. Jak Vám vyhovují životní podmínky (hodnocení známkou 1-5)

Ve třech ze čtyř hodnocených oblastí došlo ke zlepšení průměrné
známky, což se projevilo i v celkovém hodnocení – snížení celkové
průměrné známky ve srovnání s oběma dřívějšími průzkumy.

Dopravní spojení Chrastavy se stalo nejlépe hodnocenou oblastí a z
porovnání s výsledky minulých průzkumů je jednoznačně vidět, že je
veřejností vnímáno jeho dlouhodobě výrazné zlepšování. Na
předních místech se v hodnocení dále tradičně objevují oblasti
zdravotnictví a sociální péče. Zajímavý je posun (zlepšení) v
hodnocení péče o město a životního prostředí, v porovnání s
dřívějším obdobím se lepší i známkování kulturního života, byť stále
zůstává na nelichotivém 9 místě z 12 hodnocených oblastí. Poměrně
významné zlepšení vykazuje také oblast bezpečnosti obyvatelstva.
Naopak zhoršené hodnocení je patrné zejména u pracovních
příležitostí (pokles z 5. na 11. místo a výrazné zhoršení průměrné
známky), směrem dolů se posunula v hodnocení rovněž oblast
školství. Na posledním místě zůstaly rekreační možnosti a blízko
pomyslného dna se stále vyskytuje oblast mezilidských vztahů, i
když se její průměrná známka od roku 2008 zlepšila.

- rekonstrukcím a dostavbám stávajících budov – 45 (58,4%), v
r.2008 47,7%
- nové výstavbě na existujících stavebních parcelách a v prolukách –
23 (29,9%), v r.2008 25,8%
- nové bytové výstavbě na nových plochách – 5 (6,5%), v r.2008
20,4%

Z hlediska porovnání s výsledky předešlých průzkumů lze
konstatovat setrvalý trend, respondenti stále více dávají výraznou
přednost využití stávajících objektů a ploch pro bydlení, významně
se snižuje zejména podpora výstavby na nových plochách.

- péče o celkový vzhled města 25 (32,5%), pořadí 2.
(v roce 2008 3.-4.)

- výstavba nových bytů 8 (10,4%), 8. (8.)
- veřejné komunikace 12 (15,6%), 6.-7. (1.)
- rekreace 12 (15,6%), 6.-7. (9.)
- dopravní spojení 5 ( 6,5%), 9. (10.)
- životní prostředí 4 ( 5,2%), 10. (6.)
- opravy a údržba domů 18 (23,4%), 4. (5.)
- zlepšení občanské vybavenosti 17 (22,1%), 5. (3.-4.)
- bezpečnost obyvatel 19 (24,7%), 3. (2.)
- nezaměstnanost 26 (33,8%), 1. (7.)

9. Čemu by mělo město dát přednost při řešení bytových potřeb
obyvatel? (jedna možnost)

10. Jaké problémy by se měly podle Vás přednostně řešit v
našem městě? (dvě možnosti)

8. Jak byste hodnotil město z hlediska úrovně oblastí:
(hodnocení známkou 1-5)
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- ostatní - kulturní, sportovní a společenské zázemí: 2

- společenský sál: 1

Ve vnímání priorit k řešení došlo opět k poměrně výrazným
posunům, na první místo se (podobně jako u dalších otázek
průzkumu) dostala problematika nezaměstnanosti. Těsně na
druhém místě se umístila péče o celkový vzhled města. Z prvního
pořadí naopak významně poklesla potřeba řešení stavu veřejných
komunikací (v roce 2008 ji mezi prioritní zařadilo 43,9%
respondentů, letos pouze 15,6%) a dále klesá také problematika
životního prostředí. Opačný trend lze sledovat u oblasti rekreace,
jejíž preference trvale stoupají. V roce 2008 se i v odpovědích na tuto
otázku významně objevil Kovák (přestože nebyl mezi nabízenými
možnostmi, uvedla jej mezi 2 prioritami čtvrtina respondentů).

11. Co považujete za největší problém města v oblasti životního
prostředí? (dvě možnosti)

12. Jak byste viděl Chrastavu z pohledu návštěvníka? (vyberte
jednu možnost)

- staré ekologické zátěže 19 (24,7%), 4. (v r. 2008 7.-9.)
- znečištění ovzduší z průmyslové výroby 5 ( 6,5%), 7. (4.)
- znečištění ovzduší z dopravy 12 (15,6%), 5.-6. (2. – 39,4%)
- hluk z dopravy 21 (27,3%), 2. (1. - 53,8%)
- znečištění z tepelných zdrojů 4 ( 5,2%), 8. (7.-9.)
- neudržovaná okolní krajina 20 (26,0%), 3. (5.-6.)
- péče o veřejnou zeleň 12 (15,6%), 5.-6. (5.-6.)
- znečištění povrchových vod 3 ( 3,9%), 9. (7.-9.)
- znečištění půdy ze zemědělské výroby 0 , 10. (10.)
- černé skládky 40 (64,9%), 1. (3. - 31,1%)
- jiné: nepořádek Kovák: 2

vandalismus: 2
hluk z Benteleru: 2
psí výkaly: 2

Letošní výsledky potvrzují trend z průzkumu 2008, že jako zásadní již
nejsou vnímány větší nebo plošné ekologické zátěže (dopady
průmyslové a zemědělské výroby, znečištění z energetických zdrojů,
atd.), ale naopak konkrétní místní problémy. Na první místo se
posunula problematika černých skládek (mezi 2 priority je zařadilo
téměř 65% účastníků průzkumu). Jako velký problém pro životní
prostředí ve městě je dle respondentů stále spatřován vliv dopravy
(zejména hluk, ale stále také znečištění ovzduší). V pořadí
významnosti problémů ŽP stoupá rovněž vnímání problémů
neudržované okolní krajiny a starých ekologických zátěží.

Tato otázka byla zařazena v roce 2008 a nelze ji proto srovnat s
r.1996.
Odpovědi respondentů naznačují, že se zvolna mění i pohled
občanů na jejich město jako turistickou destinaci. Vyplývá z nich
smířlivější (lepší) hodnocení možností a využívání potenciálu, i když
právě chybějící atraktivity jsou spatřovány jako hlavní brzda dalšího
rozvoje této oblasti. Za pozitivní signál můžeme označit i výrazné
snížení počtu respondentů, kteří použili nejtvrdší hodnocení (tzn.
Chrastava jako naprosto neatraktivní město).

Tato otázka byla zařazena v roce 2008 a nelze ji proto srovnat s
r.1996.
Respondenti cítí blízkost Liberce jako velmi pozitivní faktor pro
současnost i budoucí rozvoj města (v součtu ji jako výhodu či
příležitost označilo 95,9% účastníků průzkumů (v tomto bodě je
velmi zajímavá shoda s výsledky průzkumu z roku 2008, kdy tento
součet činil 96,2%).

13. Blízkost krajského města Liberce cítíte pro Chrastavu
převážně jako: (jedna možnost)

Poznámka:
Další otázky (č.14 – 17) byly nově zařazeny v roce 2015 a není je
tudíž možné srovnat s dřívějšími průzkumy.

- zásadní problém 38 (50,0%)
- méně důležitou věc 32 (42,1%)
- nepodstatnou záležitost 6 (7,9%)

Odpovědi respondentů ukazují, že názory na výstavbu
víceúčelového sálu nejsou jednotné a to zejména pokud jde o
důležitost této aktivity ve srovnání s dalšími potřebami města.
Přesto lze výsledek označit jako podporu této myšlenky (pouze
necelých 8 % respondentů ji považuje za nepodstatnou) a zahájení
řešení, byť možná v delším časovém horizontu.

- zachování stávajícího stavu (tzn. koupaliště) 23 (30,7%)
- vybudování kempu pro turistické využití 2 (  2,7%)
- zachování koupaliště a současně dobudování kempu

pro turistické využití 46 (61,3%)
- jiné využití areálu: 4 (5,4%)

- podium pro koncerty 2
- kemp –specializovaný 1
- aquapark 1

Výsledek průzkumu přináší jednoznačný výsledek, pokud jde o
zachování možnosti koupání, otázka dalšího využití již tak jasně

14. Chybějící velký víceúčelový sál v Chrastavě vnímáte jako:
(vyberte jednu možnost)

15. Pokud by bylo třeba rozhodnout o dalším využití
koupaliště, vybral(a) byste tuto možnost: (vyberte jednu
možnost)
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zodpovězená není. Odpovědi respondentů lze interpretovat jako
podporu zachování areálu pro šířeji pojaté rekreační využití, které
by sloužilo občanům města i jeho návštěvníkům. V podtextu je
zjevně také ekonomický aspekt této aktivity.

- podporou stávajících průmyslových zón (Elitex, Benteler, Mykana,
stará STS...) i za cenu zvýšení kamionové dopravy ve městě

25 (34,7%)
- v případě možnosti vybudováním nové průmyslové zóny nad
Chrastavou v dopravní návaznosti na silnici I/13 Liberec – Ústí n. L.

41 (56,9%)
- nepovažuji to za důležité 3 (4,1%)
- jiné řešení: celkem 3 (4,1%)

- podpora živnostníků 2
- snížení daně z nemovitostí pro zaměstnavatele 1

Více než polovina účastníků průzkumu by dala přednost nové
průmyslové zóně, což je možná poněkud překvapivý výsledek (mj.
vzhledem k vyjádření názoru na výstavbu na nových plochách).
Odpovědi byly jistě ovlivněny uvedenými dopravními souvislostmi
nabízených možností. To koresponduje s výsledky průzkumu v
otázce č.11 – negativní vlivy dopravy jako jeden z největších
problémů města.

16. Jak byste řešil(a) možnost podpory průmyslu a vzniku
nových pracovních příležitostí v Chrastavě: (vyberte jednu
možnost)

17. Co považujete za hlavní turistickou atraktivitu města
Chrastavy a kterou byste rozvíjel(a) nejvíce? (vyberte jednu
možnost)
- Koupaliště 1 (1,3%),
- Führichův dům a muzeum 3 (3,9%),
- Chrastavské slavnosti 18 (23,4%), 2.místo
- farmu Vysoká 2 (2,6%)
- muzeum historické hasičské techniky 13 (15,9%), 3.místo
- náměstí a služby 11 (14,3%), 4.místo
- okolí a polohu města 21 (27,3%), 1.místo
- jiné: celkem 8

o transbordér 1
o infocentrum 3
o kostel sv. Vavřince 2
o morový sloup 1
o kašna 1

Výsledek hodnocení této otázky odpovídá názorům respondentů,
vyjádřeným v odpovědích na otázku vnímání Chrastavy jako
turistického cíle. Tedy faktu, že velmi citelně je vnímán nedostatek
zásadních atraktivit (tím lze vysvětlit první místo, na kterém se
umístila odpověď „okolí a poloha města“). Tuto interpretaci výsledků
podporuje také umístění Chrastavských slavností a náměstí na
předních místech. Z poměrně vysokého hodnocení slavností
můžeme vyvodit také to, že podobné akce by podle názoru
respondentů mohly částečně nahradit chybějící „kamenné“
atraktivity.

Na přípravě dotazníku se podílel a vyhodnocení provedl zpracovatel
Programu rozvoje města Chrastavy

LB plán, s.r.o.
květen 2015

Výkon služby ve městě Chrastava

Výkon služby v obci Stráži nad Nisou

- kontroly okraj.částí města – Vítkov a býv.statek tzv. pětistovka, Vysoká, Víska, Kolonka,Andělská Hora, Barandov
- dohled nad dodržováním nočního klidu a veřejného pořádku v celém katastru města Chrastava
- dohled nad dopravní situací v centru města a okolí města – místní, obecná a přechodná úprava silničního provozu
- zjišťování a nahlašování zjištěných závad na komunikacích, majetku města, soukromém majetku apod.
- monitoring nepovolených ( tzv.černých ) skládek v katastru města
- dohled nad dodržováním vyhlášek a nařízení města
- kontroly okrajových částí – 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 ulici
Andělohorská, sv. Ján, namátkové kontroly vysílače na Ovčí hoře,
- kontroly v centru města – tržnice, okolí TJ Spartaku (kotelna, skatepark), hřiště, bývalá kotelna za Kovákem, okolí
nefunkční ubytovny Kovák, betonka, podloubí na náměstí, autobusové zastávky, autobusové nádraží, vlakové zastávky,
vlakové nádraží, náměstí - parkovací hodiny, vyhláška o požívání alkoholických nápojů na vymezených veřejných
prostranstvích, dům azylového typu, Eichstättská cesta, školní jídelna, škola, společenský klub
- kontroly krytých vlakových i autobusových zastávek zaměřené na dodržování zákazu kouření
- instalace fotopastí do problematických míst v katastru města
- spolupráce s odbory MěÚ Chrastava
- spolupráce s OOPČR Chrastava – při výkonu různých činností na katastru města
- spolupráce s SDH Chrastava – požáry, nehody,
- spolupráce s rybářskou stráží – kontroly rybářů
- spolupráce se zdravotní dopravní službou KNL – pomoc při nakládání pacientů
- spolupráce s mysliveckým sdružením – likvidace uhynulé divoké zvěře
Kontroly jsou prováděny v denních, odpoledních i nočních hodinách.

- dohled nad dodržováním nočního klidu a veřejného pořádku v celém katastru obce Stráž nad Nisou
- dohled nad dopravní situací v centru města a okolí města – místní, obecná a přechodná  úprava silničního provozu

Z deníku Mìstské policie Chrastava / duben 2015
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-  zjišťování a nahlašování zjištěných závad na komunikacích,
majetku obce, soukromém majetku apod.
- monitoring nepovolených (tzv. černých) skládek v katastru obce
- dohled nad dodržováním vyhlášek a nařízení obce
- kontroly  okrajových částí  obce : Svárov, Bělidlo, Zlatý kopec
- kontroly  v centru obce – hřbitov, kostel, škola, školka, dětské
hřiště, obecní úřad,

Kontroly jsou prováděny v denních, odpoledních i nočních
hodinách.

- provedeno šetření ohledně oznámení o odcizení 6 kusů ovocných
stromků, v ul. Frýdlantská
- usměrňování dopravy při dopravní nehodě bez zranění v obci
Stráž nad Nisou, ul. Studánecká - cca 2h
- přijato oznámení ohledně nálezu 9ks ocelových pivních sudů.
zjištění skutečného stavu věci, z důvodu podezření ze spáchání
trestného činu předáno PČR
- odchycena tři zvířata, dvě předána majitelei, jedno - útulek Krásný
Les

Další činnosti Městské policie

k Kultura Spoleèenský klub / kino / akce

Oslava letošních čarodějnic proběhla v tradičním duchu.
Průvod v čele se starostou Michaelem Canovem a místostarostkou
Zitou Václavíkovou odcházel z náměstí úderem 18. hodiny. I letos
byla účast hojná a přilétlo i dost čarodějnic.

Místo konání bylo stejné jako v předešlém roce za hasičskou
zbrojnicí.
Tam byla místním SDH připravená vysoká vatra, kde se na vrcholku

tyčila čarodějnice. O občerstvení se také postarali hasiči. Nejen k
poslechu hrála kapela Septima. Děti se po opečení buřtíků
mohly vyřádit na skákacím hradu. Počasí přálo, takže akce se
vydařila. Jitka Marxová
(Fotogalerii z této akce najdete na plnobarevné stránce č. 2)

Lampionový prùvod a èarodìjnice Úsmìvy Zdeòka Tro�ky podruhé
Ve čtvrtek 21. 5. 2015 se sál kina zaplnil fanoušky řežiséra Zdeňka

Trošky.V druhém pokračování ÚSMĚVY ZDEŇKA TROŠKY jsme
se dozvěděli zážitky z natáčení trilogie Slunce, seno…. a
Babovřesek.

Spolu se svým kolegou Markem Kališem nás zasvětili do filmových
triků a také jsme měli možnost ,, nahlédnout,, do zákulisí filmu.
V průběhu představení si mohli diváci napsat otázky, na které pak
pan Troška spolu s panem Kališem pohotově a vtipně odpovídali.
Po skončení akce byla v prodeji kuchařka Z.Trošky Nebe v hubě,
bylo možné si nechat knihu podepsat a spolu s panem režisérem se
nechat vyfotit.

Všichni jsme se nasmáli a v dnešní uspěchané době jsme se
příjemně odreagovali.

Klára Sehnoutková

Chcete vidět, jak funguje divadelní spolek v zákulisí? Jak
vznikají představení, která máte možnost vidět na prknech, co
znamenají (zatím) Chrastavu? Máte jedinečnou příležitost
podívat se, jak pracujeme, a nahlédnout do zákulisí divadelního
spolku, který vás tímto srdečně zve na VEŘEJNOU ZKOUŠKU,
která se bude konat 23. 6. 2015 od 18. hodin v sále CVA.
Zajištěno bude občerstvení pro všechny příchozí i zábava v
podobě „zkoušení" výběru z Moliérových her Zdravý nemocný,
Don Juan a Škola žen.

Přijďte nás navštívit a podívat se, jak funguje zdravá
hypochondrie, obohatíme vás o deset zásad chování správné
ženy a vysvětlíme zapeklitý výraz lékařské terminologie, který
nikdo nechce absolvovat.

Těšíme se na vás!

Kateřina Kohlíková, asistentka režie, DS Chrastava

Veøejná zkou�ka
Divadelního souboru Chrastava
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PROGRAM KINA

DIGITÁLNÍ MÌSTSKÉ KINO CHRASTAVA

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

ČERVEN 2015

Pondělí v 18:00 hodin – PREMIÉRA ČESKÉ POHÁDKY

– ČR – pohádka – 97 minut, vstupné: 80 Kč, děti
a v předprodeji IC Chrastava 60,- Kč
Pohádkový příběh vychází z klasické pohádky Boženy Němcové "Sed-
mero krkavců". Mladá dívka na sebe bere těžký úkol. Musí se pokusit
zachránit své bratry a zbavit je prokletí, které na ně uvrhla jejich matka.
Je to příběh o odvaze, ale také o síle slova, pravdě a opravdové lásce...

Pondělí ve 20:00 hodin

(San Andreas) - USA – české titulky
–dobrodružný/katastrofický – 114 minut,                       vstupné: 100,- Kč
Poté, kdy o sobě dá vědět nechvalně známý tektonický zlom San
Andreas a vyvolá v Kalifornii zemětřesení o síle 9 Richterovy stupnice,
vydávají se pilot průzkumného a záchranného vrtulníku (Dwayne John-
son) a jeho bývalá manželka, s níž již delší dobu nežije, na cestu z Los
Angeles do San Francisca zachránit svou jedinou dceru. Ale jejich slo-
žitá cesta na sever je pouze začátek. A když už si myslí, že to nejhorší
mají za sebou... tak velké drama teprve začíná.

Pondělí v 17:30 a ve 20:00 hodin
První letní velkofilm letošního roku cílí na velké i malé fanoušky pre-
historických monster

(Jurassic World) – USA – český dabing – 125 minut –
dobrodružný                                                                   vstupné: 120,- Kč
Park se otevírá...

Pátek v 17:30 hodin

– USA – český dabing – rodinný - 130 minut – vhodný
od 12 let                                                                           vstupné: 120 Kč
Společnost Disney představuje napínavý dobrodružný snímek Země
zítřka režiséra Brada Birda, držitele dvou Oscarů, v hlavní roli s držite-
lem Oscara Georgem Clooneym. Bývalý dětský génius Frank (Clooney),
naplněný rozčarováním ze světa, ve kterém žije, a Casey (Britt Robert-
son), chytrá a optimistická dospívající dívka, plná vědecké zvídavosti,
se společně vydávají na nebezpečnou misi s cílem odhalit tajemství
záhadného místa, ztraceného kdesi v čase a prostoru, známého pouze
pod názvem „Země zítřka“. To, co na tomto místo budou muset vykonat,
navždy změní celý svět – a také je samotné.

Pátek ve 20:00 hodin

(Spy) – USA – komedie – český dabing – 120 minut
vstupné: 120,- Kč

Špión bez koulí a s povolením zabíjet. Špionážní komedie Špión vás
nenechá vydechnout a má našlápnuto k tomu, aby se stala tou správ-
nou komedií léta 2015.

Pátek v 16:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI

– USA – český dabing – animovaná komedie
vstupné: 125 Kč, děti do 15 let – 100,-Kč

Zamysleli jste se někdy nad tím, proč vlastně ti žluťoučcí a k sežrání

roztomilí Mimoni dobrovolně slouží Gruovi, padouchovi s velkým P?
Odpověď přináší animovaná komedie Mimoni, která z nich konečně
a především zcela zaslouženě dělá hlavní postavy jejich vlastního
příběhu.

Pátek v 18:00 hodin

(Hot Pursuit) – USA – český dabing – 88 minut –
komedie                                                                          vstupné: 110,-Kč
Reese Witherspoon hraje v této akční komedii vzornou a snaživou
policistku, jejíž svěří do ochrany klíčového svědka v soudním procesu s
vlivným mafiánským bossem. Svědek je vlastně ona - sexy manželka
místního drogového dealera (Sofía Vergara). Když se o tuto dvojici
začnou intenzivně zajímat najatí zabijáci a zkorumpovaní policisté,
nezbývá jim nic jiného, jen se vydat na útěk napříč celým Texasem.

Pátek ve 20:00 hodin

(Danny Collins) – USA –komedie – české titulky – 106
minut                                                                              vstupné: 100,-Kč
Vynikající Al Pacino jako stárnoucí rocková hvězda Danny Collins
dojíždí svoji životní dráhu ve stálých kolejích. Jednoho dne jeho mana-
žer (Christopher Plummer) odkryje 40  let  starý  nedoručený  dopis,
který  Dannymu  napsal  John  Lennon.  Píše v něm: ,,Zůstaň věrný
sám sobě. Zůstaň věrný své hudbě.” Chce mu tak podat pomocnou
ruku v zorientování se v širých vodách slávy a úspěchu, v tom, co sám
prožil. Na základě dopisu se Danny rozhodne zabrzdit a chytá druhou
mízu . Dá se na cestu k znovuobjevení  své  rodiny  a  hledání  pravé
lásky.  Film  byl  inspirován  skutečnou událostí, John Lennon takový
dopis opravdu napsal.

Pondělí v 18:00 hodin - HRAJEME PRO DĚTI

– USA – český dabing – animovaná komedie
vstupné: 125 Kč, děti do 15 let – 100,-Kč

Zamysleli jste se někdy nad tím, proč vlastně ti žluťoučcí a k sežrání
roztomilí Mimoni dobrovolně slouží Gruovi, padouchovi s velkým P?
Odpověď přináší animovaná komedie Mimoni, která z nich konečně
a především zcela zaslouženě dělá hlavní postavy jejich vlastního
příběhu.

Pondělí ve 20:00 hodin

– ČR – komedie – 105 minut   vstupné: 110,- Kč
Čtrnáctiletá  fashion  bloggerka  Viktorie  si  musí  po  smrti  matky  vy-
brat,  zda žít  v dětském domově nebo na malé vesnici s otcem, které-
ho nikdy neviděla. Venkovské  prostředí  na  ni  zpočátku  působí  jako
zoo  plné  exotů,  kteří  jsou  sice zajímavou náplní pro její blog, ale žít
se s nimi nedá. Její otec navíc úspěšně vzdoruje všem pokusům o pře-
výchovu a raději se věnuje své praxi zvěrolékaře a poklidnému popíjení
s kamarády. Do rodinného souboje je postupně zatažena celá vesnice i
sociální pracovnice, která hrozí  násilným  rozdělením  nově vzniklé
rodiny. A to  právě ve  chvíli,  kdy  Viktorie  kromě vztahu k otci nachá-
zí i první lásku.

8. června

8. června

15. června

19. června

19. června

25. června

26. června

26. června

29. června

29. června

SEDMERO KRKAVCŮ

SAN ANDREAS

JURSKÝ SVĚT

ZEMĚ ZÍTŘKA

ŠPIÓN

MIMONI

DIVOKÁ DVOJKA

DRUHÁ MÍZA

MIMONI

ANDÍLEK NA NERVY

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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Svatojánský
koncert

kostel
Navštívení
Panny Marie
VÍTKOV

vystoupí skupina SOUSEDI a hosté

Srdečně vás zveme na

20. června 2015 17 hodin

hrastavské slavnosti 2015

5. - 7. 6. 2015CHRASTAVA

KOMPLETNÍ PROGRAM NAJDETE NA LETÁKU UVNITŘ TĚCHTO CHRASTAVSKÝCH LISTŮ A NA PLAKÁTNICÍCH
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Jarní sezóna OK Chrastava úspì�nì pokraèuje

Sokolíèci z Chrastavy na turistickém pochodu Krajem Karoliny Svìtlé

s Sport informace sportovních klubù

1. ZÁVODY JEŠTĚDSKÉ OBLASTI

2. MISTROVSKÉ ZÁVODY

3. JINÉ ZÁVODY

4. ŽEBŘÍČEK B – ČECHY

5. NAŠE PLÁNY
DO PRÁZDNIN

26. 4. Nový Bor,

MISTROVSTVÍ JEŠTĚDSKÉ OBLASTI VE SPRINTU
25. 4. dopoledne, JABLONEC NAD NISOU

MISTROVSTVÍ JEŠTĚDSKÉ OBLASTI NAKRÁTKÉ TRATI
25. 4. odpoledne, JABLONEC NAD NISOU

MISTROVSTVÍ AVETERANIÁDAČR V NOČNÍ M OB
25. 4., pořadatel BRNO

MISTROVSTVÍ AVETERANIÁDAČR VE SPRINTU
ASPRINTOVÝCH ŠTAFETÁCH
23. - 24. 5., pořadatel ŠUMPERK

-1. 5. LITOMĚŘICKÝ TULIPÁN

2. - 3. 5. pořadatel PARDUBICE

16. - 17.5. - SUŠICE,

prostor Kytlice
D10 - 3.V.Houdová, D21K - 2.D.Pachnerová,
D55 -1.Z.Šaffková, 3.V.Bradnová, D60-2.A.Ševčíková,
D65 - 2.P.Vokálová, H10L - 2.J.Klust, H16 - 3.M.Galbavý,H35-2.
J.Polák, 3.P.Pachner, H55-3.R.Kaška, H60-3.M.Pavlík, H65-
3.R.Smetana, HDR-1.T.Klustová,P2-3.V.Houda
----------------------------------------------------------------------------------------

, prostor Lukášov
HDR - 2.T.Klustová, D10L- 2.A.Danková, D21K -B. Lankašová,
D55-1.Z.Šaffková, 2.V.Bradnová, 3.E.Kadavá,
D60 - 2.A.Ševčíková, H10 - 3.F.Kučera, H10L- 1.J.Klust,
2.K.Březina (oba na snímku), H16 - 3.O.Bek, H18 - 3.T.Hlubuček,
H35 - 1.J.Polák (na snímku), 2.M.Kočárek, H45 - 1.I.Vydra (na sním-
ku), H60 -3.M.Ševčík, P2 - 2.L.Matyáš, 3.J.Matyášová

, prostor Lukášov
D10 - 2.K.Matyášová, D55 - 1.Z.Šaffková, 2.V.Bradnová,
D65-2.P.Vokálová, 3.E.Kašková, H10 - 1.F.Kučera, H10L -1.J.Klust,
3.K.Březina, H16 - 2.M.Galbavý, H18 - 2.T.Hlubuček,
H35 - 1. J.Polák, 2.M.Kočárek, 3.P.Pachner, H45 - 1.I.Vydra,
HDR - 2.R.Kučera, P-3.L.Švorcová

, prostor severně od Brna
Máme mistrovský titul, o který se zasloužila Katka Kašková v ka-
tegorii D35.Gratulujeme.

, město Valašské Meziříčí
Přibyly další medaile do chrastavské sbírky.
Sobota – sprint jednotlivců:
D35: zlato K.Kašková, bronz D.Pachnerová
Další skvělá umístění – D16 9. M.Pavlíková, H40 7.P.Pachner,
H45 5. I.Vydra
Neděle – sprint štafet:
DH 140 – bronz získala štafeta ve složení I.Vydra, D.Pachnerová,
K.Kašková, P.Pachner).Gratulujeme.
----------------------------------------------------------------------------------------

(během dne 3 sprinty - výsledky se
sčítají, pořadatel LITOMĚŘICE, prostor Úštěk a okolí)
D14-2.V.Růžičková
----------------------------------------------------------------------------------------

, prostor Ctětín v Železných horách
Do první desítky se vešel I.Vydra H45 (sobota klasika 7., v neděli na
krátké trati 5.)

pořadatel PGP PRAHA
Po oba dny vystoupil na stupně vítězů v H35 J.Polák (sobota 1.,v
neděli 3.). V první desítce se umístili v sobotu na krátké trati D60B 4.
A.Ševčíková, H45B 8. I.Vydra, H60B 5.R.Kaška, v neděli pak na
klasice D21A 5. K.Kašková, D60B 6.A.Ševčíková, H60B
9.R.Kaška,H65B 7.M.Ševčík.

- neděle 7. 6. , v rámci Chrastavských slavností připravujeme
procházku, proběhnutí… s mapou, start od 9 do 11 hodin na
chrastavském náměstí. Jste srdečně zváni.
- SAXBO 13. - 14. 6. POŘÁDÁME mezinárodní závod nejméně pro
tisíc závodníků společně se Žitaváky, u nás centrum na Fojtce u
Mníšku, v Německu v Oybině.
- 20. - 21. 6.Mistrovství a veteraniáda ČR na krátké trati v prostoru
Jáchymova v Krušných horách, pořadatel Ekonom Praha
- 27. 6. oblastní žebříček, pořadatel Frýdlant v Čechách
- pomoc při stavbě dětského tábora v Krčkovicích v Českém ráji
- kromě výjezdů s dětmi a rodiči na mapové tréninky v rámci okresu
také závěrečné posezení u ohně.

Eva Kašková

V sobotu 16. května 2015 jsme se s dětmi zúčastnili již 36. ročníku turistického pochodu Krajem Karoliny Světlé. Ke společně strávenému dni
„za kopcem“ jsme tentokrát vyzvali i rodiče. Od sokolovny v Českém Dubu jsme tak na trasu dlouhou 8 km vyrazili v počtu 23 dětí, 16
dospělých a jeden pes.
Cesta nám utíkala, počasí bylo nádherné. Poznávali jsme rostliny a lesní zvířátka, hráli jsme hry, se zavázanýma očima jsme hádali
předměty schované v sáčku a ochutnávali různé „mlsky“, házeli šiškami na cíl a v lese jsme stavěli domečky pro skřítky.
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Překvapením pro všechny na trase byla laserová biatlonová střelnice, kde se dětem
i rodičům věnoval šéftrenér české biatlonové reprezentace Ondřej Rybář. Většina
dětí si střelbu vyzkoušela a mnozí se dokonce i ke svému velkému překvapení do
terče trefili. Koncovou zastávkou bylo opékání buřtíků v tamním lomu, kde vyhrávala
pro dobrou náladu všech turistů kapela Fořti. V cíli na všechny velké i malé
pochodníky čekal připravený účastnický list a malovaný perníček.
Společně jsme tak zažili den plný sluníčka, dobrodružství, překvapení a dobré
nálady.

Za oddíl nejmladšího žactva cvičitelky Míla a Zdenka.

Ve dnech 25. - 26. 4. 2015 se v Prose i pod Ješt dem konal tradi ní Župní sraz
pobytu v p írod pro žactvo a cvi itele. Jeho sou ástí byl i Župní p ebor Zálesáckého
Závodu Zdatnosti (ZZZ). Z naší jednoty se ho letos zú astnila skupina celkem
dvanácti osob z oddílu R+D. Po slavnostním zahájení v 9 hod. ráno odstartovali ZZZ
t í lenné hlídky žactva z jednotlivých jednot. Teprve pak jsme se s d tmi vydali na
trasu ZZZ i my.
Na cca 3 km dlouhé trati jsme spole n s d tmi zkoušeli zdolat jednotlivé disciplíny,
které vyhlašuje úst edí OS ( eská Obec Sokolská) hod na vodorovný a svislý cíl,
odhad vzdálenosti, ur ování azimutu, p ekonávání p ekážek a vázání uzl ...
poznávání rostlin, m st a památek na pohlednicích... ale i u íznout a rozštípat
poleno, rozd lat ohe a p epálit provázek ve výšce 30-50 cm nad ohništ m...
Po así nám p álo, déš za al až poté, co jsme si v cíli pochutnávali na teplé polévce
a aji. D ti plnily úkoly s nadšením a spolu s rodi i si užil báje né dopoledne v krás
né p írod , což dokazují p iložené fotografie.

Kate ina Kosová, cvi itelka
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Sokol Chrastava informuje

Slavnostní Akademie T.J.Sokol Turnov � Byli jsme u toho...
Páteční slavnostní Akademie Sokola Turnov za účasti jednot župy Ještědské konaná v pátek 24. 4. 2015 byla přehlídkou toho nejlepšího,

co sokolové dokáží.
Dvouhodinový program byl nabitý skvělou atmosférou. Na podiu historické turnovské sokolovny se po zaznění Sokolské hymny a proslovu

starosty města Turnova Ing. Milana Hejduka střídala vystoupení dětí,
dorostu, ale i mužů a žen všech věkových kategorií. Shlédli jsme
vystoupení nejmenších dětí s rodiči, pódiové skladby, cvičení s ná-
činím, cvičení při hudbě, ukázky šibřinkových vystoupení,
gymnastické výkony dětí i dospělých, cvičení na nářadí, nechyběly
ukázky skladeb pro Sokolské Brno "Koncert" a "Vltava" a ukázka ze
skladby "Zimní sen" pro Světovou Gymnaestrádu 2015 v Hel-
sinkách.

Chrastavští sokolové se představili ukázkou cvičební hodiny při
hudbě. Nejmladší žactvo se skladbou "Štěnátka" tak roztleskalo
zaplněnou sokolovnu a sklidilo velký potlesk. Poté děti s otevřenou
pusou sledovaly, co všechno se mohou v Sokole naučit a jak
všestranně se mohou rozvíjet. Překvapením pro ně bylo, že do
Sokola chodí i tatínkové a dědečkové a že dokáží nejen přeskočit
kozu... Akademie byla velkou inspirací i pro nás cvičitelky pro další
rozvoj v práci s dětmi. Akademie nám připomněla, jaká je škoda, že
Chrastava nemá větší členskou základnu, že zcela chybí cvičení pro
starší žáky a žákyně, dorost a muže.

Za oddíl nejmladšího žactva cvičitelky
Zdeňka Močárková a Míla Houdová
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Vzduchovková sezona skonèila
a zaèíná maloráāka

Kynologický klub Chrastava
AGILITY

V měsících duben a květen se naše agility týmy účastnily dvou
závodů, v nichž jsme závodili v různých kategoriích.
První závod 11. 4. 2015 ,,O Nejrychlejší tlapku“ se konal v krásném
prostředí pod hradem Točník. Náš tým Zuzana Šmudlová a Juli se
účastnily závodu tuneliáda pro štěňátka. Naše malá psí slečna své
první narozeniny oslavila 1. místem.
Druhý závod se uskutečnil 1. 5. 2015 ,,O prvomájový tulipán“ a
konal se v Kralupech nad Vltavou. Závodili jsme ve dvou
kategoriích.
Začátečníci, kde po půl ročním tréninku, tým Andrea Žylová s
fenkou Punky zaběhly krásný čistý běh a umístily se na 3. místě.
V kategorii pokročilí se tým Zuzana Šmudlová a Gerry umístili na 2.
místě a v celkovém součtu získali 3. místo.

Moc gratulujeme ZKO Chrastava

Střelci Sportovního střeleckého klubu při AVZO TSČ ČR ZO
Chrastava ukončili vzduchovkovou sezonu MR AVZO TSČ ČR v
Hanušovicích.Nejlépe se tam umístila Denisa Kratochvílová v ka-
tegorii ženy ve stoje 40 ran s nástřelem 387 bodů. Vystřílela si titul
MR AVZO TSČ ČR. V kategorii dorostenky do 12 let, 30 ran v leže s
nástřelem 286 bodů se na 5. místě umístilaAneta Voříšková.
V kategorii muži 60 ran stoje s nástřelem 557 bodů se Josef Rajnoha
umístil na 6. místě a v kategorii dorostenci do 12 let se Martin Husák
umístil na 6. místě.

Na střeleckou soutěž o Pohár města Gorlitz jeli dva naši střelci, a to
Petr Hedbávný a Josef Rajnoha. V kategorii muži stříleli dvě di-
sciplíny, vzduchová puška ve stoje 40 ran a libovolná malorážka
v leže 60ran. V těchto disciplínách si rozdělili první dvě místa. V LM
60 se na 1. místě umístil J. Rajnoha s nástřelem 576 bodů a na druhé
místě se umístil P. Hedbávný s nástřelem 571 bodů. Ve VzPu 40 ran
stoje se na prvním místě umístil P. Hedbávný s nástřelem 363 bodů a
na druhém místě skončil J. Rajnoha s nástřelem 360 bodů.
Další soutěže jsme se zúčastnili v České Lípě, kdeAneta Voříšková

střílela první malorážkovou soutěž. V kategorii dorostenci 60 ran
v leže skončila Aneta na devátém místě. J. Rajnoha v kategorii muži
60 ran v leže s nástřelem 566 bodů na třetím místě. Na VC Liberce se
J. Rajnoha v disciplíně LM s nástřelem 567 bodů umístil na 6. místě a
disciplínu 3x20 ran (kleče, leže a ve stoje) vyhrál.

Už tradičně pořádáme v rámci Chrastavských slavností dny
otevřených dveří pro veřejnost. Zde si mohou zájemci vyzkoušet pod
vedením zkušených střelců, co taková sportovní střelba obnáší.
Jsou k dispozici malorážkové a vzduchové pušky i pistole. Některé
zbraně jsou našich střelců, jejich cena se pohybuje od 10-50 tis. Kč.
Každý rok se u nás vystřídá cca 250 zájemců.

14. června pořádáme VC Chrastavy v libovolné a sportovní
malorážce 60 ran leže a 3x20 ran (20 ranách kleče, leže a stoje).
Zveme všechny, kteří si chtějí vyzkoušet v rámci tréninku, co to je
sportovní střelba. Tréninky máme v úterý a ve čtvrtek od 15 hodin.
K dispozici jsou vzduchové a malorážkové pušky i pistole a doplňky
(rukavice, kabáty dalekohledy a podobně), které v rámci tréninku
rádi zapůjčíme. Střelnice je také k dispozici legálním držitelům
soukromých zbraní. Lze se i předem domluvit termín, a to na
mobilním čísle 725 91 91 90. Podařilo se nám také obnovit e-
mailové stránky (sskchrastava.hys.cz).

Josef RAJNOHA, vedoucí SSK
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� �kolství zprávy ze �kol a �kolek

Ceny J. Á. Komenského � vizitky ocenìných

Atletický pohár mikroregionu Hrádecko�Chrastavsko � 1. roèník

Vladimíra Kurzová

František Bouda

Alena Vydrová

Eva Mrklasová

Narodila se 19. března 1964. Je učitelkou v Chrastavě od roku
1982, tedy krásných 33 let. Dětmi je velmi oblíbená, práce s dětmi jí
naplňuje. S rodiči a kolegyněmi vychází dobře. Je pohodový a
nekonfliktní člověk. Cena J. A. Komenského bude ve správných
rukou.

V 8 letech poprvé zasedl v hudební škole v Chrastavě ve třídě pana
Lubomíra Stupky s kytarou před pultík s notami. Bylo to 10. září
1968. Od té doby se kytara stala jeho vášní a velikým koníčkem.
A tak v dospělosti se nejen stále zdokonaloval ve hře na tento
nástroj, ale rozhodl se svou lásku, vědomosti a umění předávat
dětem i dospělým. První hodina, kdy stál na druhé straně – tedy jako
učitel – byla v roce 1993. Celých 16 let učil při zaměstnání – z práce
v Elitexu rovnou do Společenského klubu, pod který hudební škola
vždy patřila – a do večera pak učil. Posledních 6 let již učí, jak se
říká, na plný úvazek. Jeho kytarovou třídou prošly desítky dětí i
dospělých žáků a vychoval si i své nástupce.

Původně vystudovala Ekonomickou školu a poté absolvovala
Střední pedagogickou školu. Dráhu učitelky zahájila v ZŠ Bílý
Kostel nad Nisou. V roce 1960 začala učit na ZŠ v Chrastavě, kde
působila až do odchodu do důchodu celých 43 let jako učitelka 1.
stupně. 40 let vedla pěvecký kroužek Jitřenka, se kterým
absolvovala přes 800 vystoupení. Dvacet let pracovala v Okresním
pedagogickém středisku v Liberci, kde vykonávala funkci

dopravního garanta pro 1. stupeň. Podílela se na obsahovém
zaměření učebnic prvouky, přírodovědy a vlastivědy pro 1. stupeň v
Pedagogickém institutu při Karlově univerzitě.

Narodila se v Železném Brodě. Vystudovala jedenáctiletou střední
školu a Vysokou pedagogickou školu – obor biologie a chemie s
rozšířením praktického vyučování v dílnách a na pozemku. Profesi
učitelky začala vykonávat na osmiletých školách v Semčicích a
Březně. Od školního roku 1961/1962 je již její pedagogická dráha
spojena se Základní školou v Chrastavě, kde působila bez
přestávky až do roku 1996, kdy odešla do důchodu. Vyučovala
především přírodopis a zeměpis na 2. stupni. Všichni její žáci si jistě
vzpomenou na to, jak pod jejím vedením sbírali a sušili léčivé byliny.

Úspěchu dosáhli hráči stolního tenisu neregistrovaných, oddíl
Chrastava Vzduchotechnik, v postupu do vyšší soutěže. Začínali ve
III. třídě této soutěže. Postoupili do II. třídy, kde v 39. ročníku
2014/2015 skončili na 1. místě. Nyní je čeká postup do I. třídy. V
soutěži v II. lize se umístili jednotlivci Bečvář P. na 2. místě a Trinta
M. na 3. místě.

Oddíl stolního tenisu neregistrovaných reprezentují hráči Bečvář
Pavel, Hlava Stanislav, Kašinský Zdeněk, Marx Jaroslav a Trinta
Michal. Trénují dvakrát týdně za budovou pošty v bývalém skladišti
již téměř 22 let. Od České pošty, firmy Bremi a Města Chrastavy
obdrželi trička a už několik let je jejich sponzorem firma
Vzduchotechnik. Členové oddílu všem děkují za podporu. J. M.

Postup neregistrovaných
stolních tenistù

V úterý dne 18. května se uskutečnil 1. ročník atletického poháru Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko. Zúčastnilo se ho 12 družstev ze
všech měst a obcí mikroregionu, kde mají školu.Aprotože v obcích jsou školy prvostupňové (do 5. třídy), je logické, že se účastnila družstva

se závodníky právě z pátých a nižších
ročníků. Reprezentovaly děti z těchto
obcí: Bílý Kostel nad Nisou, Chotyně,
Nová Ves, Rynoltice, Mníšek a Odřichov
v Hájích. Města Hrádek nad Nisou a
Chrastavu reprezentovaly malotřídky
Donín a Vítkov a po dvou družstev z
úplných základních škol. Pro nás
přítomné starosty a místostarosty bylo
nejpodstatnější prohloubení spolupráce
obcí a měst, které mají k sobě nejblíže.
Příští ročník by se bude konat v Mníšku.

Michael Canov – starosta
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Hmyzí domeèky u klubovny Persea

Výsledky
�Kytièkového dne 2015"

o Ostatní z pera ètenáøù / zajímavosti

Na počátku výstavby hmyzích domečků byla návštěva užitkových
zahrad na Pražském hradě. Zde byly vytvořeny malé i velké hmyzí
domečky z prken a navíc tu byla i informační tabule, která hmyzí
domečky popisovala a vysvětlovala. Od té doby jsme spatřili s od-
dílem tyto domečky např. v Harrachově, v Prachově na okraji
Prachovských skal i jinde.
Druhým impulzem k naší aktivitě bylo avizované kácení borovic
vejmutovek na zahradě před naší klubovnou. Tyto borovice byly
původně čtyři a byly chloubou nejen okolí klubovny, ale myslím, celé
Chrastavy. Bohužel, poslední dobou docházelo ke stále častějšímu
pádu jednotlivých velkých větví. Tady vznikla myšlenka využít torza
– pařezy borovic k netradičnímu vzhledu hmyzích domečků. Díky
vstřícnosti Města Chrastavy a velké šikovnosti chrastavských
hasičů při práci s motorovou pilou vznikly ze dvou borovic základy
pro domečky. Pak nastoupili vedoucí s dětmi a domečky jsme
naplnili a zastřešili. Jelikož nás neustále zastavují lidé a ptají se, tak
se jim pokusíme vše vysvětlit v tomto článku a zpracujeme i infor-
mační tabuli, která bude stát u hmyzích domečků.
Hmyzí domečky jsou stavby vyplněné různými materiály a slouží pro
hnízdění opylovatelů a jiného drobného užitečného hmyzu.
Hmyzí opylovatelé nám nedávají med, zato však hrají důležitou roli
v opylování květů, které včely nezvládnou nebo které nechají bez
povšimnutí v době hojnosti kvetení pro ně lákavějších druhů. Mezi
opylovatele patří nejen včely, ale také čmeláci, motýli, brouci,
mouchy a pestřenky. Žijí samotářsky nebo v malých rodinách. Naše
příroda skýtá mimo včely medonosné více než 600 druhů velmi
nenápadných samotářských včel. Svá pojmenování, jako např.
maltářky, pískorypky, drvodělky, čalounice, zednice, dostaly podle
způsobu života, podle materiálu a způsobu, jak staví hnízda pro své
larvy.
Někoho může odradit, že se jedná o dobrovolné lákání hmyzu na
soukromý pozemek. Přitom se ale tento hmyz, pokud máte alespoň
minimum kvetoucích rostlin, již na vaší zahradě nachází a pilně

opyluje. Proto se uvádí, že se jedná
o domky pro užitečný hmyz. Tento hmyz si
každé jaro hledá nějaký úkryt, kam by
mohl naklást svá vajíčka, čili potenciální
opylovače vaší zahrady. Takže umístěním
takovéhoto domečku na vaši zahradu
nabídnete samotářským opylovatelům
pohodlné a dobře zařízené bydlení, což
se vám na jaře bohatě odmění.
Počty těchto nenápadných, avšak důle-
žitých hmyzích druhů rychle klesají, pro-
tože si člověk mění krajinu podle sebe a
tím ubývá míst vhodných pro množení
tohoto samotářského hmyzu.
Odborníci doporučují si na zahradě vy-
hradit, někde v rohu, malý kout a nechat ho svému osudu. Nesekat
na něm trávu, nehrabat listí a neplet ho. Nebo můžete na chráněné
slunné místo postavit domečky, podobné těm, které zde vidíte, a vy-
plnit je různými materiály, pro nalákání co nejvíce opylovatelů. Tyto
domečky mohou obydlet vedle opylovatelů také hmyzí predátoři,
např. slunéčko sedmitečné, zlatoočka obecná apod., kteří jsou na
zahradě velmi užiteční při lovu mšic. Také pavouci, larvy pestřenky
hrušňové, střevlík zlatolesklý apod. zde najdou svůj domov.
Důležité je, že v hmyzích domcích si nemohou postavit své hnízdo
vosy, sršně, ale ani čmeláci, takže se nemusíte bát, že byste si tímto
domečkem na zahradu přivedli nechtěné hmyzí druhy.
Odměnou za to vše je možnost pozorování drobného hmyzu, lepší
opylení zahrádky a menší počet škůdců. A pokud by si do vašeho
domku nikdo cestu nenašel (i když to je dost nepravděpodobné),
nezoufejte - domky jsou skvělou volbou i jako dekorace a ozvlášt-
nění.

Ve vzájemné spolupráci
Vojta Šorm a Robert Kopecký T.O. PERSEUS

Dne 15. 5. 2015 na Českém dni proti
rakovině vybral T. O. Persus v Chrastavě
a v Hrádku nad Nisou celkem 29.290,- Kč.
Děkujeme všem, kteří přispěli na dobrou
věc.

Mateøská �kola Chrastava

vypisuje

.

Termín zápisu

støeda 10. 6. 2015 od 8. do 12. hodin

na pracovi�ti M� Sluníèko v Revoluèní ulici.

2. kolo pøijímacího øízení

pro �kolní rok 2015/2016



KOMUNITNÍ CENTRUM BÉTEL

Beseda o výchově batolat

Víkendovka Zásada Zbytky

PROVOZ RODINNÉHO CENTRA DOMEČEK
V ČERVNU 2015Na konci dubna jsme se sešli na besedě o výchově batolat. Od Mgr.

Evalda Ruckého jsme se dozvěděli, co k tomuto vývojovému období
dětí (a životnímu období jejich rodičů ) patří. Také to, jak se s
ohledem na individualitu dítěte postavit k řešení problematických a
nečekaných situací. Velmi podnětná byla diskuse jak s
přednášejícím Mgr. Ruckým, tak posléze i mezi maminkami v
malých skupinkách.

Slávka Kasalová

Ve dnech 1. - 3. května proběhla společná víkendovka dětí a
mládeže z klubu PodVoda z Chrastavy a klubu Vagón z Hrádku nad
Nisou ve Zbytcích u Zásady. Všichni společně prožili napínavý
příběh z historie Jednoty bratrské inspirovaný životem „apoštola
indiánů“ Davida Zeisbergera, kdy museli zdolat nejednu překážku té
doby. Propojení mládeže z Hrádku a Chrastavy opět potvrdilo velké
kamarádství a chuť společně trávit čas. Počasí přálo a tak většina
programu probíhala v kráse tamní přírody. Mládežníci procvičovali
paměť, orientační schopnosti, práci v týmu a rodině a dokonce
získali základní znalosti ve hře Lakros. V té mezi sebou sehráli
několik zápasů.

Víkendový program byl i pozvánkou na letní tábor, kde se bude
pokračovat v příběhu z historie Jednoty bratrské a všechny čeká
spousta dalších dobrodružství a překvapení.

Vojta Briestenský

V sobotu 23. května jsme se dočkali dlouho vyhlížené akce: Bétel
spolu s mnohými přáteli a příznivci slavil 10. výročí založení
Komunitního centra. Za 10 let od vzniku prošlo centrum rozvojem i
mnohými změnami. Z prostor nad kinem jsme se v roce 2010
přestěhovali do současné budovy. Nyní je již budova z velké části
zrekonstruovaná. Pravděpodobně největší změnou v domě je
současné Bétel-bistro. Díky firmě Oresi máme krásnou kuchyň a
mohou se tak připravovat zapečené bagety, saláty, palačinky, ale
také točit pivo… Otevřeno je (mimo pondělí) po celý týden.

A snad největším lákadlem pro děti vždy bylo, je a zřejmě bude
dětské hřiště „Rodinný koutek – Mořský svět“. Po celkové jarní
rekonstrukci, včetně stavby lodě, jsou práce již téměř u konce, a tak
jsme v rámci narozeninového sobotního odpoledne mohli hřiště
slavnostně otevřít.

Samotná oslava probíhala na zahradě, kde děti mohly soutěžit,
hrát hry i vyrábět. Zajímavý byl i doprovodný program: své
vystoupení si připravila Štěňátka, oddíl nejmenších dětí
chrastavského Sokola. Paní Michaela Palfiová a pejsek Gino pro
nás zatančili Dog dancing. O pohodu během posezení i povídání se
svou hrou a zpěvem po celé odpoledne staral „Band pana Františka
Boudy“.

Krásný den nám mohlo zkazit jen počasí, které však i tentokrát
bylo příznivé. Poděkování patří všem příznivcům Bételu, kteří přišli,
a všem, kteří pomohli s rekonstrukcí dětského hřiště nebo na ni
finančně přispěli.

Slávka Kasalová

# – Pobyt maminek s dětmi v přírodě - v tomto týdnu
se sejde pouze klub Maminek s miminky v pátek 5. 6.
# – Posezení na zahradě Bételu od 15h – v rámci
Chrastavských slavností.

Zveme Vás ke klidnému posezení, ani děti se nebudou nudit –
mohou si pohrát na naší zahradě nebo využít dětské hřiště s novou
prolézačkou – lodí Irene. Občerstvení zajistí Bétel bistro.
# – Závěrečný Klub maminek – zahradní slavnost pro
účastníky klubů. Na další pravidelná setkání se sejdeme až v září. V
letních měsících budeme jezdit vždy ve čtvrtek na výlety.
# – výlet Za zvířátky na Ranč Malevil
# – výlet Na Lesanku na borůvky

☺

Komunitní centrum Bétel – 10 let v akci

1. - 3. června

6. června

15. června

25. června
2. července

KLUB EVERGREEN PRO SENIORY
zve ve čtvrtek na výlet do lázní Oybin v Žitavském
pohoří, odjezd je ve 14,30 h od Sboru Jednoty bratrské, návrat
plánujeme okolo 18h.

pro náročné – výstup na hrad Oybin a jeho prohlídka
(s sebou 6 Euro + 50 Kč)
pro nenáročné - procházka městečkem Oybin, kostel, park,
nádraží, červené skály (s sebou 50 Kč)

4. června

Program:
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„Jde v pořadí o sedmou tematickou výstavu. V minulých letech tady byly ke shlédnutí zajímavé expozice, například modely hasičských
vozidel, plesové pozvánky, hasičské přílby , prapory,“ připomněl vedoucí odborné rady historie při okresním sdružení hasičů v Liberci Karel
Boháč.

Slavnostního zahájení se zúčastnil také starosta města Ing. Michael Canov a starostové okresního a krajského sdružení hasičů v Liberci
Renata Šimíková a JUDr. Vladimír Maxa.

Panely s vtipy s hasičskou tématikou byly v muzeu instalovány za spolupráce s Českým svazem karikaturistů. Na jednotlivých kresbách
jsou vyobrazeny situace, které návštěvníka pobaví, vyvolají úsměv a dobrou náladu. Jsou příjemným zpestřením současné expozice
hasičské techniky. Hasičské muzeum patří k největším v republice a bylo vybudováno zásluhou party obětavých hasičů v čele s Miroslavem
Pivoňkou. Otevřeno bylo v roce 1997 a nabízí ve dvou patrech kolem tří stovek exponátů. Raritou je požární dělo, kterým se vyhlašoval
požární poplach a nejstarší dřevěná stříkačka z roku 1778.

Výstavu bude možné shlédnout do konce letošního roku, prohlídky je možné objednat v Městském informačním středisku v Chrastavě.

Věra Nutilová, Hasičské noviny

Vernisáā výstavy �Smìjeme se s hasièi� probìhla v muzeu hasièské techniky v Chrastavì

Dal�í akce Dámského klubu Hasièská sportovkynì úspì�ná
Dámský klub se sešel 22. května 2015 v klubu Trojlístek. Tentokrát

dámy pod vedením Márie Koblásové vyráběly papírové tašky. Jak
taková taška vzniká? Nejprve se musí nastříhat obdélníky z
pevnějšího papíru, které se pak poskládají do proužků a dále do
kostiček. Ty se do sebe navzájem zasouvají podle toho, jak chcete
mít tašku velkou. Nakonec se vše sešije, přidělají se ucha,
popřípadě zapínání a taška je na světě. Vypadá to velmi jednoduše,
ale zhotovit tuto tašku, chce velkou trpělivost a výroba je časově
dost náročná. Proto se sejdeme ještě jednou k dokončení
rozdělaných tašek a přijít mohou i ženy, kterým tento datum
nevyhovoval. Nový termín setkání je v pátek 12. června od 16.30
hod. v infocentru.

Na podzim plánujeme opět drátkování, kurz sypaných mandal, pro
velký úspěch zopakujeme malování na hedvábí a budeme vyrábět
vánoční ozdoby z drobných korálků.

Těšíme se na další setkávání. Jitka Marxová

Chrastavští hasiči mají ve svých řadách velkou naději. Adélka
Židlická coby starší dorostenka na okresním kole Plamenu vyhrála
svou kategorii jednotlivců a postupuje na krajskou soutěž v
Semilech, která proběhne 13. června t.r.

Adéla v minulosti patřila k nejlepším sportovcům Chrastavy.
„Požární sport je disciplína, která mě moc baví. Pravda je, že běh

na sto metrů s překážkami jednotlivců není jednoduchý. Je to
souhra tří prvků – rychlého běhu, přesného napojení hadice na
rozdělovač, připojení proudnice a sprint do cíle.
Věřím, že na setkání nejlepších budu o zkušenost bohatší a udělám
všechno proto, abych nezklamala. Je tady v sázce postup na
republikové klání do Prahy,“ dodává.

Věra Nutilová,  Hasičské noviny
FOTO: Adélka Židlická
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Poslední fáze výstavby prùtahu mìstem
p Politika politické strany a hnutí

Nejsem asi jediný, kdo s podivem sleduje výstavbu poslední části
průtahu městem.

Bez dokončení této poslední etapy by celá stavba, která probíhá
už mnoho let, neměla valný smysl. Z tohoto pohledu je vše v
pořádku. Vždyť, co to dalo práce, dostavbu obhájit a získat na ni
prostředky. Co však už podle mého v pořádku není, je způsob
realizace celé stavby.

Současná situace, kdy nejfrekventovanější místo stavby už není
sevřeno budovou bývalého Seppu na straně jedné a autodílny na
straně druhé, nabízí možnost vystavět něco, co má smysl a bude
sloužit dlouhá léta. Pravý opak je pravdou. I laika zarazí nesmyslné
zúžení komunikace v místě bývalého rohu budovy Seppu (která tam
už ovšem dávno nestojí), všichni se pozastavujeme nad ostrůvkem
přechodu pro chodce, který díky svému tvaru už teď brání výjezdu
ze secesního mostu. Zúčastněné postižené udivuje šířka
komunikace od křižovatky do Školní ulice. Tato „píšťala“ nejen že
bude obtěžovat při průjezdu, ale bude bránit i vjezdu nákladních
automobilů do areálu Farmářských služeb, které musí být
zásobovány. Nicméně pokračování silnice, která většinu času
nikam nepovede – od rohu bývalé knihovny směrem ke škole –
zůstane v původní šíři šesti metrů...

Nově vydlážděný výstup z lávky k přechodu pro chodce je krásný,
už proto, že je nový. Ale pravdou zůstává, že polovina chodců, která
využije lávku, nepotřebuje jít do ulice Školní, ale naopak směrem k
ulici Pobřežní a Vítkovské. Tím výčet neduhů zdaleka nekončí...

Shrnuto – místo abychom si za město pohlídali, co se nám rodí v
nově získaném prostoru a samotném centru města, sledujeme
tvorbu paskvilu, který zcela jistě vyhovuje požadavkům inženýrů
dopravy a výstavby komunikací.Ale nás, kteří budeme výtvor muset
používat, bude slušně řečeno obtěžovat. Říkám tomu už nějaký čas
„nelidské stavby“.

Po dokončení díla se dají očekávat – rozmačkané obrubníky
(některé jsou vyvrácené už dnes), v blátě vyšlapané cestičky ve
směru skutečné potřeby chůze, zbytečné brždění tam, kde by měl
každý co nejbezpečněji projet.

Zcela jistě dojde i k nápravě. Ale nebude to dříve než za 10 let,
protože tolik je tzv. „udržitelnost” projektu, který je financován z
dotací. Do té doby se vše ale několikrát opraví...

Na většinu nedostatků bylo v průběhu projektování poukazováno.
Na další nedostatky je poukazováno v průběhu realizace. Bohužel,
odpověď je vždy stejná. Stavba je realizována podle schválené
dokumentace, na stavbu byla poskytnuta dotace a tak už nelze nic
měnit.

Takže ve výsledku – stavba z dotací, na které se jako daňoví
poplatníci skládáme jenom a jenom my, bude dostavěna se všemi
neduhy.

Pořád si říkám, nebylo by lepší si postavit z vlastních peněz to, co
skutečně potřebujeme a v provedení a kvalitě, kterou potřebujeme,
namísto toho, abychom ze stejných peněz vytvářeli něco, o čem už
teď víme, že bude potřebovat nápravu?

Jako správce sítí jsem měl možnost být při přípravách stavby.
Nikoliv ho však vyjma své profese ovlivnit. Projekt se v průběhu
času několikrát měnil. Na nedostatky bylo v průběhu příprav často
poukazováno, ale nikoliv dostatečně důrazně.

Budiž poučením pro příště, že stavba je jen odrazem projektu. A
když projekt kulhá, budeme kulhat na hotovém my všichni... a hodně
dlouho.

ing. Lambert Medřický, zastupitel za ODS

PØÁNÍ K VÝZNAMNÉMU �IVOTNÍMU JUBILEU

Dne 10. 5. 2015 se dožila významného životního jubilea
devadesáti let paní .

Do dalších let  ji hodně štěstí, lásky, pevné zdraví
a mnoho životního elánu
přeje syn Jozef s rodinou

Katarína Faltinová
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i Inzerce soukromé i komerèní inzeráty

SHÁNÍ M PRONÁJEM hezkého, malého o a zachovalého bytu 1+kk nebo 1+1 v Chrastavě. Tel.: 721 721 512
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

přijme na dohodu o provedení práce zdravotní sestru

Řádková inzerce

Jednou ses mě zeptal,
který měsíc já mám nejradši...
Mám je ráda všecky,
ale červnu žádný nestačí.
V červnu jaro v letní den se mění,
kvetou louky, večerní vzduch voní...
Tajemné ticho v lese má čarovnou moc,
prožít třeba na stezičce svatojánskou noc.
Projít alejí, kde jenom stromy šumí,
kdo zná to, ten mi porozumí...

Když jsem byla ještě malá,
obdivovala jsem pestrost motýlků
a ptala se mámy,
kdo jim ušil krásnou sukýnku..
Příroda je vskutku plná zázraků –
motýl vyletí si vzhůru do mraků
a rozhlíží se kolem po světě,
kde která květinka už brzy rozkvete.
Chtěla bych být občas motýlem,
abych i já nahlédla lidem do oken...
Co dělají a jak se mají,
zdali občas vzpomínají –
být s nimi aspoň na chvíli...
ŠKODA, ŽE NEMÁM KŘÍDLA MOTÝLÍ!

LÁSKA, to nejsou jen planá slova,
to je vroucí pohlazení ruky,
když tvé srdce prosí tě a volá...
LÁSKA, to nejsou jen radosti, bolest

a slzí krůpěje,
to je cit toho, kdo pomůže ti,
přidá milé slovo a veliký košík naděje...
LÁSKA je křehká jako růžové poupátko
a ty jí musíš pěstovat a bránit,
aby se z tvého žití neztratila zakrátko...
Říká se, že až v nouzi poznáš přítele,
ten ti pomocnou ruku podá
a ještě se na tebe krásně usměje!

Pro potěšení duše složila Alena Vydrová

Básnièky pro potì�ení du�e...
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Přijďte se podívat do Českého rozhlasu Sever do Liberce!
Den otevřených dveří Českého rozhlasu Sever se
uskuteční v neděli 14. června 2015 a všichni jste srdečně
zváni. Dopoledne v 10 hodin otevřeme dveře liberecké
redakce v Modré ulici v Liberci (zastávka Krejčího směr
benzínová pumpa Kontakt). Na zahradě budeme grilovat
maso, ukážeme vám, jak se dělá rozhlas, uvidíte všechny
prostory a hlavní vysílací studio, odkud pro vás denně
vysíláme. Odpoledne se přesouváme do libereckých
Lidových sadů na zahradu, kde pro vás chystáme Gody
festival, tedy příjemně strávené odpoledne pro celou
rodinu. Hrát vám bude skupina Poutníci, Monogram a
další. Pro děti chystáme projížďky na ponících, můžete si
opéct buřtíka na ohni, v místě budou stylové stánky a
bohaté občerstvení. Odpoledním programem vás bude
provázet Iveta Kalátová z rozhlasu a Zbyšek Sadílek.
Odpoledne v Lidových sadech na zahradě odvysíláme
přímý přenos (14 – 15h), přijďte se podívat, jak moderuje
Tomáš Beneš s Honzou Žílou (ranní moderátoři Severu).
Na slyšenou a v neděli 14. června na viděnou v
libereckém rozhlase.
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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.

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

24


