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Velvyslanec Vietnamu navtívil Chrastavu
Velvyslanec Vietnamu TRƯƠNG MẠNH
SƠN s chotí, s dalšími pracovníky
velvyslanectví, zástupci vietnamských
médií a dalšími členy delegace, ve které
nechyběli ani představitelé svazu
Vietnamců v Libereckém kraji ani
představitel vietnamské banky v České
republice, navštívil dne 22. června 2015
Chrastavu. Cílem jeho návštěvy bylo
především osobně navštívit místa, kde
pobývaly v letech 1956 až 1959 vietnamské
děti. Jednal se tehdy o vůbec první
organizovaný pobyt občanů Vietnamu v Československu a trval tři roky, během nichž
navštívil děti i prezident Vietnamu Hồ Chí
Minh (Ho Či Min). Pan velvyslanec tak s delegací navštívil dnešní vý chovnýústav, kde
byly vietnamské děti ubytovány, a zároveň
školu (budova ve Školní ulici), kde se učily.
Bylo vidět, že pro naše vietnamské hosty
měly návštěvy těchto historický ch míst
velký vý znam.Asi nejdojemnější však byla
návštěva v DPS u paní Růženy Tupé, jejíž
manžel byl v tehdejším vietnamském
domově ředitelem a sama paní Tupá tam

pracovala jako zdravotní sestra.
Vietnamští hosté si navíc prohlédli i hasičské muzeum.
To, jak je pro představitele Vietnamu Chrastava symbolickým místem, dokládá
nejlépe žádost pana velvyslance o možnost
zbudování pamětního místa u školy, kterou
děti navštěvovaly. Pokud vše dopadne dle
předpokladů, bude pamětní místo odhaleno
hned po prázdninách dne 2. září 2015, kdy

bude Vietnam slavit 70. vý ročí svého
založení.
Chrastava 26. 5. 2015
Michael Canov, starosta

Z obsahu dnešního vydání SCHVÁLENO  mimoøádná podpora fotbalistùm pro úèast v divizi

MĚSTSKÁ POLICIE CHRASTAVA

Zastupitelstvo města Chrastava schválilo 16 hlasy PRO (jeden PROTI, jeden se zdržel,
jeden nepřítomen) mimořádnou podporu fotbalistům na svém zasedání dne 22. června 2015
ve výši 400 tisíc Kč na sezónu 2015/2016.
Schválené usnesení se ovšem nerodilo vůbec snadno. Poprvé bylo na programu již 1. června, když kvůli možnému postupu do divize a nutné mimořádné podpoře pro přijetí postupu
bylo svoláno mimořádné zastupitelstvo. Na mimořádném zastupitelstvu neprošla mnou
navrhovaná podpora ve výši 500 tisíc na sezónu 2015/2016 při rekordní neúčasti 6
zastupitelů o jeden jediný hlas (9 PRO, nikdo PROTI, 4 se
zdrželi). Vzhledem k nečekanému posunu uzávěrky
přihlašování do soutěží se však vyskytla možnost předložit
návrh znovu i na řádném zastupitelstvu dne 22. června. Toho
využil Petr Rozmajzl mladší a návrh v totožném znění na mimořádnou podporu ve výši 500 tisíc opravdu předložil.
Při schvalování programu však prošel protinávrh, aby byl tento
bod vyřazen z programu. Vzápětí se však ukázalo, že šlo o nedorozumění, že navrhovatel a ti co jeho návrh podpořili, jen
žádali návrh na podporu v nižší výši. A tak zastupitelstvo svůj
návrh revokovalo a bod do programu zařadilo zpět.
Výsledkem široké diskuse byl protinávrh ve výši mimořádné
podpory 150 tisíc Kč na sezónu. Za této situace, kdy bylo
zřejmé, že drtivá většina členů zastupitelstva je pro podporu,
ale liší se pro ně přijatelná výše, bylo uspořádáno tzv.
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dohadovací řízení, při kterém jednají členové zastupitelstva za uzavřenými
dveřmi. Po cca hodinovém dohadovacím řízení předložil pan Petr Rozmajzl
mladší upravený návrh na podporu ve výši 400 tis. Kč na sezónu 2015/2016 a ten
byl schválen drtivou většinou zastupitelů.
„ZM se zavázalo k mimořádné podpoře TJ Spartak Chrastava – oddílu kopané v
případě postupu tohoto oddílu v kategorii dospělých do soutěžní kategorie –
divize, a to ve výši 0,4 mil. Kč ročně na soutěžní sezónu (tzn. v případě postupu v
letošní sezóně již 0,2 mil. Kč v roce 2015) s tím, že tato mimořádná podpora je
stanovena nad dosavadní běžnou podporu a závazek je určen pro sezónu
2015/2016 s tím, že o případné další podpoře na další ročník rozhodne
zastupitelstvo města do konce února 2016.“

Osud Chrastavy má nyní v rukou Jablonec nad Jizerou
Může se ukázat, že veškeré rozhodování zastupitelstva města Chrastavy bylo zbytečné, neboť závěrečné a rozhodující slova má Jablonec
nad Jizerou. Chrastava totiž z druhého místa postoupí do divize jen v případě, že Jablonec nad Jizerou svoji účast do 25. června do 10 hodin
v divizi odvolá. Tvrdí se, že tak učiní, protože přestal být farmou Jablonce nad Nisou. Nicméně k datu rozhodování zastupitelstva města
přihlášen byl.
Pokud se Jablonec nad Jizerou nakonec skutečně odhlásí, naplní se sen generací chrastavských fotbalistů a Chrastava dovrší svoji
popovodňovou Klabzubáckou jízdu snů, kdy by se dostala během tří let z 1.B třídy přes 1. A třídu a Krajský přebor až do divize. Pokud se
Jablonec nad Jizerou z divize neodhlásí, zůstane Chrastava v krajském přeboru.
Každopádně ať tak či tak, byl to poučný měsíc, kdy se zastupitelé rozhodovali každý dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. A já osobně
jsem rád, že nakonec rozhodnutí zastupitelů bylo téměř jednomyslné, byť každý musel trochu ustoupit ze svých představ. O to je rozhodnutí
a vyjednaný kompromis cennější. Však ho také samotní fotbalisté a jejich příznivci ocenili potleskem.
V Chrastavě dne 22. 6. 2015
Michael Canov, starosta
Po uzávěrce: Postup do divize se nekoná. Jablonec nad Jizerou z divize neodstoupil a Chrastava tak z druhého mí sta nepostupuje.
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Okénko starosty

mìsta Chrastavy

Jak se u nás kontrolují dotace? Bìs, dìs, ikana, pravil Senát

Příslušný výbor Senátu výše uvedená slova ve svém usnesení sice doslova nepoužil, ale jeho vyjádření v usnesení, které dne 10. června
2015 vydal, je jednoznačné ve výše uvedeném smyslu a pro vládu, zodpovědná ministerstva a další kontrolní orgány doslova zdrcující.
O co šlo? Město Chrastava realizovalo v letech 2009 až 2010 dotační akci EU nazvanou RTN-Terminál. Vše bylo v pořádku, čtyři kontroly
byly spokojené, ale zato ta pátá v létě roku 2013 popřela své vlastní předchozí výsledky a za to, že jsme u uchazečů požadovali zkušenost s
menší dotační akcí EU, bylo výběrové řízení s rekordním počtem 16 účastníků, při kterém došlo k rekordnímu snížení ceny, označeno za
diskriminační s tím, že máme vrátit dotaci + penále v celkové výši 31 mil. Kč. Nakonec nám bylo sice 39/40 odpuštěno (museli jsme odvést
0,8 mil. Kč), ale i tak jsme podali proti zjevné nespravedlnosti odvolání, které leží touto dobou již 16 měsíců u odvolacího orgánu (odbor 12
MF) bez jeho jakékoliv reakce.
Kromě toho jsem však napsal 8. prosince 2014 otevřený dopis premiérovi České republiky, kde jsem na našem i na dalších příkladech
poukázal na systematickou nezákonnost používanou při kontrolách kontrolními orgány.
Otevřeným dopisem se zabýval Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí horní komory Parlamentu České republiky. A
ten po pečlivé několikaměsíční práci přijal usnesení, kde mj. konstatoval, že z předložených materiálů je zřejmé, že případ obce Chrastava
není ojedinělý a že vykazuje celou řadu znaků nedobré praxe. Výbor Senátu dále v usnesení uvedl, že považuje za naprosto neuspokojivou
a neudržitelnou dosavadní praxi dublujících a nijak nekoordinovaných kontrol na jednu akci, navíc dle různých metodik a pravidel. Za
neudržitelnou situaci považuje výbor Senátu situaci, kdy jsou poskytovatelem dotace vydávána stanoviska a rozhodnutí, která se následně
mění nebo nejsou považována za závazná nebo jsou zpochybňována. Za neudržitelné považuje dále výbor Senátu neúměrné trestání za
bagatelní nedostatky bez ohledu na to, zda byl naplněn cíl dotace. Za neudržitelné považuje výbor Senátu situaci, kdy jednotlivé orgány
státní správy nerespektují bez zjevného důvodu stanovisko ÚOHS, neboť takový postup rozvrací systém právní jistoty. Za neudržitelné
považuje výbor Senátu to, že kontroly probíhají zpětně s několikaletým odstupem a nikoli v období, kdy je možné chyby a nedostatky ještě
odstranit….atd.
Výbor Senátu ve svém usnesení požaduje zásadní změny v celém kontrolním a auditním systému České republiky a pověřuje svého
předsedu předložením tohoto usnesení mj. i premiérovi České republiky.
Nutno zdůraznit, že výbor hlasoval pro usnesení jednomyslně, hlasy senátorů všech politických stran zastoupených v tomto výboru Senátu,
tj. ČSSD, ANO, KDU-ČSL, ODS, TOP 09, STAN, SZ a SsČR. A to samo o sobě podtrhuje vážnost a neudržitelnost současného stavu více
než spousta slov.
Chrastava 10. 6. 2015
Michael Canov, starosta
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Rada a Zastupitelstvo mìsta

Ze zasedání Zastupitelstva mìsta Chrastava dne 1. èervna 2015
Zastupitelstvo města na svém zasedání projednalo a usneslo se mimo jiné takto:
- schválilo
koupi pozemků par.č. st. 887 o výměře 1802 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, a par.č. 310/4 o výměře 630 m2 - ostatní plocha, vše k.ú.
Chrastava I, od insolvenční správkyně dlužníka, společnosti NELSON MB s.r.o., v likvidaci, za cenu 1.000.000,- Kč.

Ze zasedání Zastupitelstva mìsta Chrastava dne 22. èervna 2015
Zastupitelstvo města na svém zasedání projednalo a usneslo se
mimo jiné takto:
- schválilo vyřadit z navrhovaného programu bod č. 3
- revokovalo
své usnesení o vyřazení bodu č. 3 s tím, že se bod č. 3 vrací do
navrženého programu
zasedání.
- schválilo navržený program zasedání:
1) Diskuse s občany
2) Majetkoprávní úkony
3) Mimořádná podpora TJ Spartak Chrastava – oddílu kopané v případě postupu do divize
(opakovaný návrh viz ZM 1. června 2015)
4) Finanční záležitosti
5) Různé
6) Diskuse
- schválilo v návaznosti na své usnesení čj. 2014/03/XI/2 ze dne
23. června 2014
1. prodej dle geometrického plánu čz. 651-24/2015 (příloha č. 1d
k originálu usnesení) pozemků par. č. 86/2 o výměře 143 m2 zahrada a par.č. 1342/16 o výměře 41 m2 - ostatní plocha, vše k.ú.
Horní Chrastava, do vlastnictví manželů Radky a Jana Binarových,
za cenu 4.600,- Kč a náklady spojené s prodejem, vč. návrhu kupní
smlouvy čj. K/12/2015 a pověřilo starostu jejím podpisem.
2. prodej dle geometrického plánu čz. 651-24/2015 (příloha č. 1d
k originálu usnesení) pozemku par. č. 86/4 o výměře 6 m2 zahrada, v k.ú. Horní C hrastava, do vlastnictví manželů Vlasty a
Miroslava Kadlecových, za cenu 200,- Kč a náklady spojené s prodejem, vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/13/2015 a pověřilostarostu
jejím podpisem.
3. prodej dle geometrického plánu čz. 651-24/2015 (příloha č. 1d
k originálu usnesení) pozemku par. č. 1342/15 o výměře 17 m2 ostatní plocha, v k.ú. Horní Chrastava, do vlastnictví paní Lady
Prknové, za cenu 500,- Kč a náklady spojené s prodejem, vč. návrhu
kupní smlouvy čj. K/14/2015 a pověřilo starostu jejím podpisem.
- schválilo v návaznosti na své usnesení čj. 2014/03/XI/4 ze dne 23.
června 2014 1. prodej dle geometrického plánu čz. 251-32/2015
(příloha č. 2b k originálu usnesení) pozemku par. č. 191/4 o výměře
1821 m2 - ostatní plocha, v k.ú. Horní Vítkov, do vlastnictví manželů
Moniky a Pavla Trojanových, za cenu 45.600,- Kč a náklady spojené
s prodejem, vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/15/2015 a pověřilo
starostu jejím podpisem.
- schválilo nabytí (bezúplatný převod) pozemků par.č. 586/1 o výměře 1786 m2 - ostatní plocha, par.č. 824/6 o výměře 22 m2 - ostatní
plocha a par.č. 824/10 /1 o výměře 40 m2 - ostatní plocha,
vše k.ú. Chrastava I, a pozemku par.č. 1121 o výměře 341 m2 ostatní plocha, v k.ú. Horní Chrastava, z vlastnictví ČR – Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města, vč.
návrhu smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a o zřízení věcného práva č. 128/ULB/2015, č.
RU/29/ a pověřilo starostu jejím podpisem.
- schválilo
1. v návaznosti na své usnesení 2015/01/X ze dne 2. 2. 2015
darování tělesa bývalé silnice III/27251 nacházející se par.č.
1462/2, par.č. 1462/3, par.č. 1462/5, par.č. 1462/6 a par.č. 1462/8,
vše k.ú. Chrastava I, z vlastnictví Libereckého kraje do vlastnictví
města, vč. návrhu darovací smlouvy čj. DR/13/2015 a pověřilo
starostu jejím podpisem.

2. v návaznosti na své usnesení 2014/07/X ze dne 8. 12. 2014 návrh
darovací smlouvy č. DR/12/2015 pro dle geometrického plánu č.
234- 230/2014 pozemky par.č. 291/3 o výměře 11 m2 - ostatní
plocha, par.č. 291/4 o výměře 187 m2 - ostatní plocha a par.č. 291/5
o výměře 19 m2 - ostatní plocha, vše k.ú. Chrastava II, a pro dle
geometrického plánu č. 731-230/2014 pozemky par.č. 789/12 o výměře 1041 m2 - ostatní plocha, par.č. 789/13 o výměře 223 m2 ostatní plocha, par.č. 789/14 o výměře 74 m2 - ostatní plocha, par.č.
789/15 o výměře 12 m2 - ostatní plocha, par.č. 789/16 o výměře 134
m2 - ostatní plocha a par.č. 789/17 o výměře 64 m2 - ostatní plocha,
vše k.ú. Dolní Chrastava, z vlastnictví Libereckého kraje do vlastnictví města.
- vzalo na vědomí v návaznosti na své usnesení 2015/02/VIII ze dne
13. 4. 2015 probíhající jednání ve věci možnosti prodeje části
pozemku par.č. 720/1 u pozemků par.č. st. 10 a par.č. 91/1, vše k.ú.
Andělská Hora u Chrastavy s tím, že záměr prodeje upravené
výměry pozemku bude předložen po splnění požadavků města dle
zápisu
- schválilo zřízení věcného břemene na pozemcích par.č. 789/1
v k.ú. Dolní Chrastava a par.č. 291 v k.ú. Chrastava II, které jsou ve
vlastnictví Libereckého kraje, ve prospěch Města Chrastava, vč.
návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č.
SBS/7/2015, ve prospěch města, jímž dojde k zajištění strpění
umístění, zřízení a provozování stavby „Chrastava – chodník a
přechod, Nádražní ulice, k.ú. Dolní Chrastava a k.ú. Chrastava II“, a
pověřilo starostu jejím podpisem.
- schválilo
1. záměr prodat část pozemku par.č. 187/1 o výměře cca 70 m2 –
zahrada, v k.ú. Chrastava I, za účelem majetkového vypořádání;
2. záměr prodat pozemek par.č. 361/14 o výměře 59 m2 – ostatní
plocha, a části pozemků par.č. 361/6 o výměře cca 60 m2 – travní
porost a par.č. 362/1 o výměře cca 4 m2 – ostatní plocha, vše k.ú.
Chrastava I, za účelem majetkového vypořádání;
3. záměr prodat pozemky par.č. 19 o výměře 75 m2 – ostatní plocha,
par.č. 20 o výměře 255 m2 – travní porost a část pozemku par.č. 700
o výměře cca 700 m2 – ostatní plocha, vše k.ú. Dolní Vítkov, za
účelem zřízení zahrady;
4. záměr prodat část pozemku par.č. 12/1 o výměře cca 300 m2 –
ostatní plocha, v k.ú. Horní Vítkov, za účelem zřízení příjezdové
komunikace k pozemku par.č. 724/1, která je ÚP určena na stavbu
RD;
- schválilo návrh darovací smlouvy s dárcem: BENTELER ČR, s.r.o.,
Školní 713, 463 31 Chrastava, IČ: 63145 936 za účelem úhrady
části nákladů opravy povrchů v ul. Školní a pověřila starostu jejím
podpisem.
- se zavázalo k mimořádné podpoře TJ Spartak Chrastava – oddílu
kopané v případě postupu tohoto oddílu v kategorii dospělých do
soutěžní kategorie – divize, a to ve výši 0,4 mil. Kč ročně na soutěžní
sezónu (tzn. v případě postupu v letošní sezóně již 0,2 mil. Kč v roce
2015) s tím, že tato mimořádná podpora je stanovena nad
dosavadní běžnou podporu a závazek je určen pro sezónu
2015/2016 s tím, že o případné další podpoře na další ročník
rozhodne zastupitelstvo města do konce února 2016
- schválilo návrh 2. změny rozpočtu a investičního plánu na rok 2015
včetně úprav schválených na ZM.
- schválilo
a) v souladu se zákonem č. 239/2012 Sb., kterým se mění zákon
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony řádnou účetní závěrku za rok 2014
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b) v souladu s § 17, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
celoroční hospodaření a závěrečný účet města za rok 2014 bez
výhrad
- vzalo na vědomí v souladu s § 39 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, závěrečný účet Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko za
rok 2014, který bude projednán členskou schůzí Mikroregionu
Hrádecko – Chrastavsko dne 23. června 2015
- schválilo na základě žádosti o dotaci z Grantu města Chrastava pro
rok 2015 na podporu rozvoje kulturní, sportovní, spolkové činností a
cestovního ruchu a na základě schváleného rozdělení Grantu
zastupitelstvem města Chrastava poskytnutí neinvestičních
účelových dotací usnesením ze dne 13. dubna 2015 č.
2015/02/XXIII - příloha č. 11 příslušnou smlouvu s TJ Spartak
Chrastava (oddíl kopané), Turpišova 292, 463 31 Chrastava, IČ 467
44 657, ve výši 60.000,-- Kč
Ostatní smlouvy z grantu 2015 schváleny radou města dne 11. května 2015 pod číslem 2015/07/X
- schválilo smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace TJ
Spartak Chrastava, Turpišova 292, 463 31 Chrastava, IČ 46744657,
na projekt pod názvem „TJ Spartak Chrastava – materiální vybavení
oddílů“, ve výši 130.600,-- Kč a pověřila starostu jejím podpisem.

- rozhodlo o tom, že se Město Chrastava nebude účastnit dražby koupi části nemovitosti (7/10) v Nádražní ulici, č.p. 104, Chrastava,
Město Chrastava je v současné době vlastníkem nemovitosti v Nádražní ulici, č.p. 104 , Chrastava, podílem 3/10
- schválilo s ohledem na novelu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, účinnou od 5. 2. 2015
změnu „Pravidel tvorby a čerpání fondu pomoci řešení problémů se
zásobováním pitnou vodou ve Vítkově a likvidací odpadních vod na
celém území města Chrastava“ a jejich aktualizované znění
- vzalo na vědomí vybudování pamětního místa jako vzpomínku na
pobyt vietnamských dětí v Chrastavě v letech 1956 až 1959, který
byl historicky prvním pobytem občanů Vietnamu v Československu.
Pamětní místo (sloupek ve výši cca 1,5 metru) bude vybudováno
u školy, kterou vietnamské děti navštěvovaly (budova v ul. Školní),
v termínu do 2. září 2015, kdy má být odhaleno k 70. výročí vzniku
Vietnamu a bude opatřeno textem ve vietnamštině a češtině
vzpomínající pobytu dětí v Chrastavě. Veškeré náklady na vybudování místa ponese vietnamská strana. O možnosti vybudování
pamětního místa požádal osobně velvyslanec
Vietnamu při návštěvě Chrastavy.
Ing. Michael Canov, starosta
Zita Václavíková, místostarostka

Ze zasedání Rady mìsta Chrastava dne 1. èervna 2015
Rada města na své schůzi projednala a usnesla se mimo jiné takto:
- schválila
v návaznosti na své usnesení 2013/05/II/5 ze dne 11.3. 2013 návrh
smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě
čj. VB/22/2015, ve prospěch Štěpána Čepely, jimž dojde k zajištění
strpění umístění, zřízení a provozování vodovodní a kanalizační
přípojky, za cenu ve výši 1000,- Kč a náklady spojené se zřízením
věcného břemene;
- schválila
na základě usnesení Rady města Chrastava č. 2015/07/IV kupní
smlouvu o prodeji motorového vozidla zn. Škoda Felicia kupujícímu:
Ing. Michael Canov, Střelecký vrch 666, 463 31 Chrastava a pověřila
místostarostku jejím podpisem;
- schválila
koncept „Chrastava – podél silnic bezpečně a bez bariér“, který řeší
komplexně bezpečnost pěší dopravy v Chrastavě a bude
podkladem pro žádost o dotaci ze Státního fondu dopravní
infrastruktury na zvýšení bezpečnosti chodců v Chrastavě.
- vzala na vědomí
hodnotící protokol veřejné zakázky „Oprava střechy MŠ Luční“
v souladu s bodem 3.1. Směrnice Rady města Chrastava č. 1/2013
o zadávání veřejných, včetně hodnocení a výběru vybraného
uchazeče.
- schválila
1. hodnocení a zadání akce „Chrastava – veřejné sportoviště
Andělská Hora“ 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: Linhart spol. s r.o., Lhotecká 820, 250 01
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, IČ: 47052121
2. návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem: Linhart spol. s r.o.,
Lhotecká 820, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, IČ:
47052121 na realizaci akce „Chrastava – veřejné sportoviště
Andělská Hora“ a pověřila starostu jejím podpisem.
- schválila
1. hodnocení a zadání akce „Chrastava – oprava komunikace –
Školní ulice“ na základě Protokolu o posouzení a hodnocení
nabídek (příloha č. 7 k originálu usnesení), v souladu s § 6 a §12
zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů a se Směrnicí Rady města Chrastava č.1/2013
o zadávání veřejných zakázek a přidělila zakázku zhotoviteli:
Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, IČ: 00014915
2. návrh smlouvy o dílo (příloha č. 8 k originálu usnesení) se
zhotovitelem: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8,
IČ: 00014915 na realizaci akce „Chrastava – oprava komunikace –
Školní ulice“ a pověřila starostu jejím podpisem.

- schválila
odchylný postup pro výběr uchazeče na rozšíření „workoutového“
hřiště v souladu s bodem 7.5. Směrnice Rady města Chrastava č.
1/2013 o zadávání veřejných zakázek.
- schválila
smlouvu RŮ/18/2015 o poskytnutí reklamy při příležitosti konání
akce „Miss Liberecký kraj 2016“ a pověřila starostu města podpisem
smlouvy;
- schválila
rozpočtové opatření, které nemění závazné ukazatele schválené 1.
změny rozpočtu na rok 2015:
- řádek č. 60 výdajů na rok 2015
- 2.400.000,-- Kč
- řádek č. 71 výdajů na rok 2015
+ 2.400.000,-- Kč
- schválila
dodatek č. 5 smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření ze dne
13.5.2011 uzavřený mezi Městem Chrastava a Společností C.P.A.
Audit, spol. s r.o., U Hájovny 1022, 460 01 Liberec 14 a pověřila
starostu jejím podpisem
- schválila
na základě žádosti darovací smlouvu DR/11/2015 – finanční dar
Orientační klub Chrastava, Liberecká 39, 463 31 Chrastava, IČ
46748318, zastoupený předsedkyní Ing. Dominikou Pachnerovou a
pověřila starostu města podpisem smlouvy;
- schválila
odpis drobného dlouhodobého hmotného majetku (DDHM) a
dlouhodobého hmotného majetku (DHM) dle přílohy;
- vzala na vědomí
zápis č. 2015/10 z jednání bytové a sociální komise ze dne 11. května 2015;
- rozhodla
o uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší v zařízení azylového typu
panu Jiřímu Říhovi;
- vzala na vědomí
zápis č. 2015/11 z jednání bytové a sociální komise ze dne 25. května 2015;
- rozhodla
o uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě panu Josefu Brulíkovi;
- schválila
úhradu za právní služby Městem Chrastava ve věci ústavní stížnosti
podané v zastoupení velitele MP advokátem JUDr. Milošem
Pleštilem z důvodu, že vyřešení podstaty této ústavní stížnost je
v zájmu Města Chrastava;
- vzala na vědomí
informaci tajemníka MěÚ o zákonu č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů,
ve znění pozdějších předpisů a povinnosti určených veřejných
funkcionářů podávat oznámení o činnostech, majetku, příjmech,
darech a závazcích do 30. června kalendářního roku tajemníkovi
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MěÚ;
- schválila
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 zápis do kroniky města za rok 2014;

Ze zasedání Rady mìsta Chrastava dne 12. èervna 2015
Rada města na své schůzi projednala a usnesla se mimo jiné takto:
- schválila
pronájem části pozemku par. č. 590/1 o výměře cca 1 200 m2 – orná půda, k. ú. Chrastava I cirkusu Berousek za účelem umístění
cirkusového stanu a cirkusové produkce v týdnu od 15. do 19. 6. 2015 za celkový nájem 1 000,- Kč, včetně umístění reklamních poutačů
na sloupy veřejného osvětlení za podmínek:
1. uhrazení nájmu předem;
2. uvedení pozemku do původního stavu;
3. nájemce ručí za škody způsobené třetím osobám;

r

Informace z radnice z radnice
Z deníku Mìstské policie Chrastava
kvìten 2015

Výkon služby ve městě Chrastava
- kontroly okraj. částí města – Vítkov a bývalý 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, okály, okolí rybníků na Střeleckém Vrchu, podchod
pod silnicí 1/13, sídliště v ul. Andělohorská, sv. Ján, namátkové
kontroly vysílače na Ovčí hoře
- kontroly v centru města – tržnice, okolí TJ Spartaku (kotelna,
skatepark), 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, Eichstattská cesta, školní jídelna, škola, společenský klub
- kontroly krytých vlakových i autobusových zastávek zaměřené
na dodržování zákazu kouření
- 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

Výkon služby v obci Stráž nad Nisou
- 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
- 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

Ostatní činnost
- spolupráce s kriminální policií ČR při rekonstrukci fyzického napadení v blízkosti městské tržnice
- 2x sepsání zápisu o podaném vysvětlení s osobou podezřelou
ze spáchání přestupku
(krádež, požívání alkoholu na nám.1. máje) a postoupeno příslušnému správnímu orgánu (OZO Chrastava)
- prověřeno podezření na neoprávněný odběr el. proudu, na místo přivolán technik společnosti ČEZ, který konstatoval, že se
o černý odběr nejedná
- přijato oznámení ohledně poškození telefonního převaděče na
kopci Ovčí vrch, na místě pořízena fotodokumentace
poškozeného pletiva plotu okolo převaděče, o poškození vyrozuměn telefonicky vlastník převaděče
- bezpečnostní dohled na nám.1.máje při roadshow radia Kontakt
Liberec
- odchyt poraněné kuny, převezena do Libereckého útulku
- přijato oznámení ohledně údajného fyzického napadení mezi
druhem a družkou
- oznámení ohledně uhynulých ryb – pstruzi v jílovém potoce v ul.
Luční, na místě pořízena fotodokumentace, odebrány vzorky vody hlídkou MP, na místo přivolána hlídka PČR a odbor životního
prostředí MML
- oznámení ohledně odcizení šroubů neznámým pachatelem
z ptačí pozorovatelny v lokalitě Horní Vítkov, pořízena
fotodokumentace, z bezpečnostních důvodů pozorovatelna uzavřena
- odchyt zvířat - 3 ks, z toho dvě převezena do útulku, jedno předáno majiteli

Spolupráce s PČR
- spolupráce při zajištění agresivního muže, který údajně napadal
svého otce, na místo přivolána RZS Liberec, dále spolupráce při
převozu agresivního muže na psychiatrickou léčebnu do KNL
- v nočních hodinách spolupráce při kontrole chatových oblastí,
spolupráce při kontrole motorových vozidel a jejich řidičů (kontroly
na alkohol, drogy, odcizené RZ, odcizené motorové vozidla,
osoby v pátrání)
- na základě přijatého oznámení spolupráce při dopadení pachatele
(muž a žena) krádeže vloupáním do chaty v lokalitě Stráž nad Nisou
– Stříbrný kopec
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Pozvání na chrastavské koupalitì s novým beach volejbalovým høitìm
Dne 1. června 2015 byla zahájena letní sezóna areálu přírodního
koupaliště Sluníčko v Chrastavě ve Sportovní ulici. Návštěvníci se zde
mohou sportovně vyžít v nově upraveném bazénu, u něhož byly
provedeny nátěry bočních stěn, poopraveno dno bazénu, vyměněny
dožilé fošny skokanského můstku. V brouzdališti byl vybrán starý
znečištěný písek, který byl nahrazen novým. Kompletní rekonstrukce
se dočkaly i venkovní sprchy.
Dále je zde možno využít za drobný poplatek nové kvalitní hřiště na
plážový volejbal, zahrát si stolní tenis, badminton či ruské kuželky. Pro
všechny návštěvníky je připraveno kvalitní zázemí s občerstvením a
možností venkovního posezení u bazénu.
Kvalita vody v koupališti je zde pravidelně kontrolována pracovníky
akreditované laboratoře Technické univerzity v Liberci a výsledky jsou
zveřejňovány na budově u vstupní části areálu koupaliště. Ačkoliv
nám „tabulkové“ hodnocení krajské hygienické stanice vyhodnocuje
vodu jako nevhodnou ke koupání, měřené mikrobiologické ukazatele
dlouhodobě vykazují dobrou až výbornou jakost vody (viz. přiložená
tabulka).
Všichni jste srdečně zváni!

ORM

Provozní doba – červen – srpen
pondělí – neděle
Bazén
10:00 - 19:00
Areál
od 19:00 nutno domluvit se správcem koupaliště
Vstupné :
Základní ……………………………………....... 20,- Kč/osobu a den
Zlevněné - děti do 15 let, důchodci, ZTP ...........10,- Kč/osobu a den
Po 18:00 hodině jednotné vstupné ………....……..…10,- Kč/osobu
Stanovení cen půjčovného pro sportovní ho vybavení
v areálu koupaliště Chrastava
Druh vybavení půjčovné v Kč/hodina
Beachvolejbalový kurt …………...................... 20,- Kč/hodina
Míč na volejbal …………………..............……… 5,- Kč/hodina
Sada na badminton (2 rakety+košík) …..........…5,- Kč/hodina

Protokol o kvalitě vody na chrastavském koupališti

pláāový voleybal stolní tenis
badminton ruské kuāelky
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Zavedení autobusové dopravy
na Andìlskou Horu od 1. 9. 2015
Město Chrastava dlouhodobě usiluje o zlepšení dopravní
dostupnosti místní části Andělská Hora. Zdejší obyvatelé byli
dosud závislí hlavně na vlaku, neboť nejbližší autobusová
zastávka leží až za mostem přes Nisu.
Po několikaletých přípravách se nyní rozeběhla výstavba nové
zastávky a úprava komunikací v horní části návsi. Veškeré úsilí
směřuje k tomu, aby se začátkem nového školního roku mohly
autobusy začít jezdit až do středu obce.
Během zkušební jízdy se bohužel ukázaly problémy při průjezdu
autobusu IVECO Stratos přes železniční přejezd, proto bude na
linku do Andělské Hory prozatím nasazen starší nízkokapacitní
autobus pro 16 sedících osob. Tato kapacita by však měla
dostačovat předpokládané poptávce.
Podle dosavadních předpokladů pojede autobus čtyřikrát denně
a to kolem čtvrt na osm ráno pro školáky, v 9 hodin dopoledne,
dále okolo 13. a 15. hodiny odpoledne. Přesné jízdní řády budou
zveřejněny v průběhu srpna na webových stránkách
Koordinátora veřejné dopravy Libereckého kraje Korid LK
www.iidol.cz a na stránkách Města Chrastavy.
KORID LK, Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje

Prodej volných bytù
za sníāenou cenu
Zastupitelstvo města Chrastava rozhodlo na svém zasedání dne
23. 6. 2014 o mimořádném snížení minimální ceny ve výši 50 %
základní minimální ceny na dobu neurčitou pro prodej podílů města
v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv
a povinností vztahujících se k volným bytům k datu do 30. 6. 2014 i k
dalším volným bytům.

INFORMACE
podá a žádosti vydává
MěÚ Chrastava, náměstí 1. máje 1, Chrastava,
odbor rozvoje, dotací a správy majetku, paní Mlynářová,
telefon: 482 363 822 nebo mobil: 776 363 512,
e-mail: mlynarova@chrastava.cz
(po telefonické dohodě lze sjednat prohlídku bytu)

Heslo: TØIÏTE ODPAD, MÁ TO SMYSL stále platí

Děkujeme všem občanům města Chrastava, kteří třídí odpad. Díky
vám naše město získalo osvědčení o úspoře emisí.
A nejen to. V rámci spolupráce se společností EKO-KOM jsme za
vytříděný odpad v roce 2014 získali 275.219,50 Kč, které byly zpětně
využity v odpadovém hospodářství na snížení záporného rozdílu mezi
příjmy a výdaji na odstraňování odpadu. S vytříděnými 23,86 kg na
jednoho obyvatele nejsme v rámci kraje žádní přeborníci, ale již pouhý
fakt, že odměna, kterou nám EKO-KOM zasílá, nám snižuje náklady a
umožňuje tak poplatek za osobu radikálně nezvyšovat, smysl má.
Proto i nadále „Třiďme odpad, má to smysl!”
Z. Vojtíšková, referent ORM

Vyjádøení hejtmana LK k èlánku
Poslední fáze výstavby prùtahu mìstem
Vážení občané města Chrastavy,
dovolte mi, abych se vyjádřil k článku „Poslední fáze výstavby průtahu městem“, který byl uveřejněn v červnovém vydání Chrastavských listů
na straně 20, a celou problematiku vysvětlil z pohledu Libereckého kraje.
V úvodu je nutné uvést, že příprava a realizace stavby probíhá na základě územního rozhodnutí vydaného pro celý její rozsah. Akce je
rozdělena na tři, respektive čtyři etapy – I.a, I.b, II. a III., na které byla zpracovávána projektová dokumentace pro stavební povolení a pro
zadání stavby. Následně byla vedena stavební řízení u speciálního stavebního úřadu a stavby byly povoleny
a postupně realizovány.
Přípravu III. etapy v úseku, podrobně zmiňovaném v článku, ovlivnila především skutečnost, že se Městu Chrastava nepodařilo zajistit
pozemky v prostoru začátku úpravy, tedy v napojení na I.b a II. etapu. Zejména ve snaze dokončit přeložku silnice č. II/592 v celém rozsahu
v termínech stanovených i Úřadem regionální rady, všichni zainteresovaní (investor – Liberecký kraj, příslušné stavební úřady, dotčené
orgány státní správy, Policie ČR) akceptovali variantu, že původní přímé trasování přeložky bude upraveno do polohy přes existující mostní
objekt přes Vítkovský potok. Nově realizovaná silnice II. třídy pak v zúženém profilu (6,50m mezi obrubami) projde mezi budovou „Sepp“ a
budovou autodílny v majetku paní Sanyové.
Takto vypracovaná projektová dokumentace byla poté dále upravována především kvůli změně okrajových podmínek ze strany Města
Chrastava. Jedná se zejména o fakt, že město realizovalo místní komunikaci přes park pro napojení Školní ulice na etapu I.b přeložky. Tím
došlo k podstatnému zjednodušení postupu výstavby v prostoru mezi objektem „Sepp“ a pozemky paní Sanyové a zároveň k vymístění
odbočení nákladních vozidel pro zásobování průmyslových areálů z prostoru u secesního mostu do Školní ulice. Tato skutečnost tak
umožnila upravit prostor přilehlé průsečné křižovatky, což vedlo ke zpracování změny původní projektové dokumentace a k provedení
změny stavby před jejím dokončením.
Věřím, že jsme společně našli vyhovující a bezpečné řešení, tak aby stavba mohla být dokončena ke spokojenosti všech a zejména pak
Vás, občanů Chrastavy. I když je pravdou, že všichni vždy asi úplně spokojeni nebudou. Městu Chrastava bych rád poděkoval za spolupráci
a vstřícný přístup k přípravě přeložky silnice č. II/592.
Martin Půta, hejtman Libereckého kraje
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Kultura Spoleèenský klub / kino / akce
Probìhl jubilejní 20. roèník Chrastavských slavností

První červnový víkend patřil již tradičně chrastavskému svátku
kultury, setkávání, zábavy a sportu. V pátek 5. června totiž začaly
jubilejní dvacáté Chrastavské slavnosti. Připraven byl bohatý
program, ze kterého si mohl vybrat snad i ten nejnáročnější divák.
Na páteční dopoledne byla připravena pohádka pro děti. Také
odpoledne si mohli nejmenší účastníci zasoutěžit s TJ Sokol na
zahradě kina. Pro příznivce sportu byl připraven turnaj stolních
tenistů ve sportovní hale. Zatímco se v kostele sv. Vavřince
rozezněly tóny varhanního koncertu, na náměstí už ladila první
kapela. Na koupališti se představila nová chrastavská kapela
KRÁVY BEZ MEDU. Pódium bylo obsazeno až do půlnoci. Slyšet
jsme mohli kapely ATMO MUSIC, Schodiště a Dymytry.
Sobotní program byl velice různorodý. Vybrat si mohli příznivci
sportu, přírody, hudby i soutěží. Dopoledne nám zazpívaly místní
dětské pěvecké sbory (ZŠ a MŠ Vítkov, Jiřičky, ZUŠ Liberec), které
vystřídala country kapela Nonstop. Připraveny byly také ukázky
místních spolků. Nejprve se představil místní kynologický klub a
následně mladí hasiči. Kolem čtrnácté hodiny nás pozdravili
starostové partnerských měst. Pro ty, kteří si chtěli odpočinout od
samotného centra dění, hrála u hasičské zbrojnice kapela Donaha a
v CVA zahrál houslista František Lamač. Ani v tento den nechyběly
soutěže a losování o hodnotné ceny. Odpočinkové aktivity byly
připraveny také na zahradě Bételu. Pro milovníky módy proběhla
módní přehlídka s Miss České republiky 2002 Kateřinou Průšovou,
Festival muzejních nocí přinesl příjemné posezení u táboráku s
kytarou u Führichova domu, kde probíhaly prohlídky, stejně jako v
městském a hasičském muzeu, všechny tři dny. O další hudební
produkci se postaraly kapely Crossband, Pavel Callta, Jaroslav
Uhlíř s kapelou, David Deyl a kapela Rockset, která po půlnočním
ohňostroji vystřídala repertoár kapely Roxette za největší světové
hity. Prodloužená produkce skončila ve 2:00 hodiny.
Nedělní program se nesl v klidnějším duchu. Po desáté hodině
obsadil podium ženský pěvecký sbor Matylda a Tylda, následoval
Orchestr Ladislava Bareše a nakonec zahrála dechovka
Celestýnka. Na náměstí si připravil sportovní dopoledne také
orientační klub. Po obědě připravilo hudební divadlo Hnedle Vedle

hrastavské slavnosti 2015
CHRASTAVA

5. - 7. 6. 2015

týdnů, ale měsíců, rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří se
na jejich přípravě podíleli a pomohli ji realizovat.
Děkuji!
Organizačnímu týmu: Eva Mouchová, Jitka Marxová, Ivana Loučková, Petr Bezvoda, Libuše Junková, Klára Sehnoutková, Pavel
Hudec, Marta Pinkasová, Květoslava Orltová, Jana Eichlerová.
Pořadatelům: Tereza Loučková, Petra Pelantová, Ondřej Vojtíšek,
Martin Galbavý, Tomáš Hájek, David Nývlt, Eva Čeřovská.
Sboru dobrovolných hasičů – členové SDH Chrastava
Městské policii: Alan Grebson, Marcel Másílko, Mojmír Boch, Pavel

hudební kabaret pro děti. Na samý závěr se představil divadelní
soubor VOJAN z Hrádku nad Nisou s komedií „S tvojí dcerou ne”.
Věřím, že se nám podařilo letošním programem uspokojit většinu
návštěvníků a uvidíme se opět za rok.
Čísla výherních losů: 0747, 0542, 0913, 0524, 0698, 0607, 0851,
0633, , 0904, 0247, 0448, 0353, 0398, 0173, 0190, 0711, 0374,
0650, 0575
Bc. Pavel Urban, hlavní koordinátor Chrastavských slavností
Protože příprava Chrastavských slavností není otázkou několika
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Just, Jaroslav Ježek.
Technickým službám: Miloslav Dejl, Josef Vondra, Zdenek Zoul.
Scéna, programování světel: Luboš Komárek, Petr Bartoš
Zvukařům: Jiří Matys, Jan Ritschel
Moderátorovi: David Jelínek
Veřejně prospěšné práce
Střelecký klub: Petr Hedbávný, Petr Klinger, Lenka Žáková, Aneta
Voříšková, Zbyněk Blažek, Denisa Kratochvílová, Ladislav
Kratochvíl, Tomáš Rajnoha, Klára Hedbávná, Josef Rajnoha,
Barbora Hrabáková, Petr Hruška a Martin Husák.
Orientační klub: J. a P. Vokálovi, J.a E. Bartákovi, P. Holan s., P.
Holan j., A. Lišková, M. Liška, V. Růžičková, E.Kašková.
Oddíl – Kuželky: Vlasta Ládková, Jana Vokounová, Jaroslav Jeník,
František Vokoun, Miloslav Fokt, František Dostál.
Oddíl – kolová: Ladislav Celler, Tomáš Brodský, Matěj Rožec, Petr
Málek, Daniel Fadrhonc, Michal Fadrhonc, Roman Havle.
Oddíl – nohejbal: členové oddílu
Oddíl – stolní tenis – Tomáš Martenek, Petr Zahradník, Daniel
Martiny, Karel Žemlička, Miroslav Cinibulk.
Perseus PS: děti a vedoucí z TO Perseus
TJ SOKOL: Jindra Lacinová, Radka Portelová, Miloslava Cellerová,
Miluše Peřinová, Šárka Marková, Iva Řehořková, Kateřina Kosová,
Zdeňka Močárková, Miloslava Šírová, Miloslava Houdová, Marie
Nepimachová, Jaroslava Hotovcová, Gerda Boudová, Hana
Matoušová.
ZKO: Zuzana Šmudlová a Juli, Petra Urbanová a Iggy, Andrea
Žylová a Punky, Lukáš Pekař a Rex, Petr Najman a Galera, Pavel
Šmudla a Agar, Lukáš Suchánek, Václav Hrubeš.
Jednota bratrská – Mileně Dvořákové a týmu Komunitního centra
Bétel
Chovatelé: Peterka František, Judytka Jiří, Šimůnek Zdeněk,
Vašina Miroslav, Kostka Jaroslav, Havlíček Vítězslav, Kácovský
Vlastimil, Sobczák Miroslav, Kočiš Josef, Arnold Karel, Machačný
Jaroslav, Janovský Jan, Reichl Jiří, Reichlová Věra, Erbertová
Věra, Sovová Lenka, Tallerová Markéta, Kaprálová Jana.
Foto a video: Jana Zahurancová, Ing. Vratislav Loučka.
Sponzoři:
FRISCHBETON s.r.o; PIVOVAR HOLS a.s., SYNER s.r.o.,
VIRGO spol. s.r.o., METALMEX s.r.o., VZDUCHOTECHNIK s.r.o.,
JIZERSKÉ PEKÁRNY, spol. s r.o.; ZDEŇKA ZAHRADNÍKOVÁ,
PRODEJNA VÍN U KONĚ, BENTELER ČR, s.r.o.,
AVE ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, s.r.o., FARMA VYSOKÁ,

PIVOVAR ROHOZEC, Jaroslav Novák, Kosmetika Bohunka,
Víno Rychnov, Babys World
Mediální partneři: Radio Contact Liberec a Český rozhlas Sever
Bc. Pavel Urban
Hlavní koordinátor Chrastavských slavností 2015
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DIGITÁLNÍ MÌSTSKÉ KINO CHRASTAVA

PROGRAM KINA
ČERVENEC 2015
Změna programu vyhrazena! Rezervace vstupenek: http://evstupenka.cz
Pátek 3. července v 17:00 hodin
MALÁ Z RYBÁRNY – ČR/SR/Německo/Francie – animovaný, loutkový
– 71 minut, pro děti od 12 let
„Když láska bolí”. Moderní filmová adaptace původní pohádky Malá
mořská víla H. Ch. Andersena je silným příběhem o nenaplněné lásce
a o morálních hodnotách dneška. Autoři scénáře posunuli děj z hlubokého moře do rušného prostředí přístavního města, které již tak pohádkové není. Novodobá mořská víla jménem Malá se nezamiluje do prince, nýbrž do majitele pochybného domu, jehož vchod sice zdobí blikající
neonová srdíčka, avšak láska má za jeho zdmi zcela jinou podobu.
Pátek 3. července v 19:00 hodin
Sni ve velkém. Žij naplno
VINCENTŮV SVĚT (Entourage) – USA – české titulky – komedie
– 104 minuty
V dlouho očekávané filmové verzi cenami ověnčeného úspěšného seriálu kanálu HBO „Vincentův svět“ se opět sejdou herci z původního seriálu, v čele s Kevinem Connollym, Adrianem Grenierem, Kevinem Dillonem, Jerry Ferrarou a Jeremym Pivenem

Pátek 17. července ve 20:00 hodin
Teď platí jiná pravidla
TERMINATOR: GENISYS (Terminator: Genisys) - USA – české titulky –
akční – 126 minut
Kvalitní a originální příběh byl hlavním důvodem, proč se k jedné ze
svých nejslavnějších rolí vrátil Arnold Schwarzenegger.
Pátek 24. července v 18:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI
SEDMERO KRKAVCŮ – ČR – pohádka – 97 minut, vstupné: 80 Kč,
děti a v předprodeji IC Chrastava 60,- Kč
Pohádkový příběh vychází z klasické pohádky Boženy Němcové
"Sedmero 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...

Pátek 10. července v 18:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI
Velmi originální animovaný snímek pro celou rodinu
HURÁ NA FOTBAL – Argentina/Španělsko/Indie/USA - české znění –
animovaný, rodinný
Není to jen film o stolním fotbale; není to ani film o skutečném fotbale.
Je to především příběh o lásce, přátelství a překonávání problémů v životě. Můžete se těšit na vtípky, narážky a hlášku za hláškou geniálně zpracovaných cínových postaviček a naprosto famózní animaci od
oscarových tvůrců.

Pátek 24. července ve 20:00 hodin
DOMÁCÍ PÉČE- ČR /SR – komedie – 92 minuty
Obětavá zdravotní sestra Vlasta (Alena Mihulová) při své práci na jihomoravském venkově ošetřuje spoustu rázovitých místních pacientů.
Když se však dozví, že sama potřebuje pomoc, musí ji začít hledat
mimo prostředí, které zná. Díky dceři jednoho z pacientů (Tatiana Vilhelmová) a její esoterické mentorce (Zuzana Krónerová) začíná objevovat svět alternativního léčení a díky němu snad i sebe samu... To vše
k velké nelibosti manžela Ladi (Bolek Polívka), který na tyhle "hňupoviny" nevěří. Vlasta tak musí bojovat nejen se svojí nemocí, ale i s Laďovým zdravým moravským "rozumem". Komedie a drama se proplétají, když si Vlasta poprvé v životě začíná uvědomovat, že taky ona
potřebuje péči...

Pátek 10. července ve 20:00 hodin
Hromský kámoši se vracejí
MÉĎA 2 (Ted 2) – USA – komedie – české znění – 125 minut
Některým plyšovým medvědům nestačí, že umí chodit, mluvit, hulit
a milovat se s prsatými blondýnami. Někteří si dokonce chtějí pořídit
vlastní dítě! Mimořádně úspěšná komedie Méďa názorně předvedla, že
když jste z plyše, nic vás nezastaví, aspoň co se humoru týče. Dobrou,
i když možná i lehce znepokojující zprávou je, že v pokračování se Méďa Ted vydává v doprovodu věrného parťáka Johnnyho v podání Marka
Wahlberga ještě o pár kroků dál.

Pátek 31. července v 18:00 hodin
ANT-MAN – USA – akční/sci-fi – české znění – 115 minut
Podvodník Scott Lang (Paul Rudd), vybavený pozoruhodnou schopnosti
zmenšit své fyzické rozměry, ale současně znásobit svou sílu, se musí
ujmout role hrdiny a pomoci svému mentorovi doktorovi Hankovi Pymovi
(Michael Douglas) ochránit tajemství, skrývající se v jeho úžasném
obleku Ant-Mana, před zcela novými nebezpečími, která ho ohrožují.
Pym a Lang jsou tváří v tvář zdánlivě nepřekonatelným překážkám
nuceni naplánovat a provést rafinovanou loupež, která zachrání celý
svět

Pátek 17. července v 16:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI
MIMONI – USA – český dabing – animovaná komedie – 91 minuta
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 31. července ve 20:00 hodin
Bez kalhot XXL (Magic Mike XXL) – USA – české titulky – komedie –
115 minut
Děj filmu „Bez kalhot XXL“ navazuje na první film tři roky poté, kdy Mike
ukončil svou vrcholnou kariéru striptéra a i zbývající členové striptérské
skupiny Králové Tampy se chystají hodit ručník do ringu. Ale chtějí to
udělat po svém: společně s legendární hlavní hvězdou Magickým Mikem chtějí vstoupit do světel reflektorů v posledním dech beroucím
představení v Myrtle Beach a udělat tak tlustou čáru za minulostí.

Pátek 17. července v 18:00 hodin
STÁLE SPOLU – ČR – dokument – 75 minut
Petr a Simona spolu žijí dvacet pět let. Mají devět dětí, se kterými bydlí
v maringotkách na šumavské louce – bez televize, počítače a tekoucí
vody. Autoritativní Petr sám sebe nazývá „profesionálním otcem.“
Potomky vede ke svobodě a souznění s přírodou a zároveň se je snaží
chránit před škodlivým vlivem konzumní společnosti. Do školy chodí děti
jen na přezkoušení - vysokoškolsky vzdělání rodiče je učí doma.
Rodinná soudržnost, která v dnešním západním světě už prakticky nemá obdoby, působí na první pohled idylicky. Při bližším pozorování však
začínají vyvstávat pochybnosti. Film Stále spolu zkoumá, jaká je cena
za svobodný život stranou společnosti, a ptá se: existuje recept na ideální rodinu?

24. 7.
V KINĚ
CHRASTAVA
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4. ročník

BEAT THE FLAG fest
CHRASTAVA - KOUPALIŠTĚ SLUNÍČKO

22. 8. 2015 od 16 hodin
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Český svaz chovatelů,
základní organizace v Chrastavě

vás srdečně zve na místní

VÝSTAVU KRÁLÍKÙ,
DRÙBEE, HOLUBÙ
A OKRASNÉHO PTACTVA
u příležitosti chrastavské pouti
ve dnech 15. – 16. srpna 2015
v prostorách chovatelského areálu v Pobřežní ulici.
Výstava se koná pod záštitou
starosty a místostarostky města Chrastavy,
kteří budou v neděli od 15.30 hodin předávat
Čestné ceny – poháry na nejlépe oceněná zvířata.
Výstava je pro veřejnost otevřena:
v sobotu 15. 8. od 8.00 do 18.00 hod.
a v neděli 16. 8. 2015 od 8.00 do 15.30 hod.
Možnost nákupu chovných zvířat.
Občerstvení a bohatá tombola i s živými zvířaty zajištěna.
K návštěvě a k přátelskému posezení srdečně zvou pořadatelé.
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Sport

informace sportovních klubù

Vyhláení ankety
SPORTOVEC CHRASTAVY 2014 / 2015

!!! VÝZVA SPORTOVCÙM !!!
Váāení sportovní pøátelé,
vzhledem k tomu, āe pøipravujeme slavnostní veèer,
kdy vyhlásíme a oceníme nae nejlepí sportovce,
vyzýváme vás k podání nominací.
Termín odevzdání nominací je do 7. srpna 2015

SPORTOVEC

Kdo se mùāe nominovat  vichni, kdo sportují v:
 chrastavských oddílech a klubech,
 Základních a Mateøských kolách,
 Sboru dobrovolných hasièù
 sportují jinde, ale mají trvalé bydlitì v Chrastavì
 jednotlivci i kolektivy

2014-2015

Pøihláky k nominaci najdete na www.chrastava.cz (sport  formuláøe)
Nominaci mùāete odevzdat:
1. v kanceláøi Spoleèenského klubu Turpiova ul. (1. patro kina)
2.na sekretariát Mìstského úøadu, nám. 1. máje 1
3. elektronicky: sklub@chrastava.cz; podatelna@chrastava.cz

NEJÚSPÌNÌJÍ

CHRASTAVY

Zprávy z kolové / leden  èerven 2015
Žáci
V sobotu 14. března 2015 se naši žáci zúčastnili 7. kola Českého
poháru žáků ve Zlíně, kde z 15 zúčastněných družstev obsadila
dvojice Horna Lukáš – Pospíšil Lukáš velmi pěkné 4. místo a dvojice
Goral Oto – Tuček Miroslav obsadila místo 6.
11. dubna 2015 se konalo Mistrovství oblasti Liberecký kraj v Liberci, kde za účasti šesti družstev získala dvojice Horna Lukáš –
Zubr Filip 1. místo, 2. místo naši Pospíšil Lukáš – Goral Oto, 3. místo
Honzejk Adam – Kučera Lukáš, 4. místo Rožec Matěj – Málek Petr,
5. místo Lokomotiva Liberec a 6. místo Tuček Miroslav – Vencl
Ondřej.
Na Mistrovství České republiky kvalifikace skupiny „A“ 23. května
2015 v Liberci se probojovaly naše tři dvojice a ze sedmi
zúčastněných družstev jsme vybojovali 2. místo (Horna Lukáš –
Pospíšil Lukáš), dále 4. místo (Rožec Matěj – Málek Petr) a ještě 6.
místo (Tuček Miroslav – Vencl Ondřej). Z tohoto turnaje postupuje
naše dvojice Horna Lukáš – Pospíšil Lukáš do finále Mistrovství
České republiky. Pořadatelem finále MČR, které se bude hrát 19.
září 2015, bude Spartak Chrastava.
V sobotu 30. května 2015 byli naši žáci pozvaní TJ Pankrác Praha
na akci Ratolest Fest. Akce začínala v 10:00 hodin a trvala po celý
den. Turnaj v kolové se konal za účasti tří týmů z Prahy, 1 týmu z Plzně a 1 z Chrastavy. Akce se pořádala na obou březích Vltavy, z toho

turnaj v kolové na náplavce Rašínova nábřeží – Praha 2. Pod širým
nebem zvítězila naše dvojice Rožec Matěj – Málek Petr.
O týden později, 6. června 2015, se konalo Finále Českého poháru v
Přerově, kde z osmi družstev získala dvojice Horna Lukáš – Pospíšil
Lukáš pěkné 5. místo.
Junioři
Juniorská dvojice Hradecký Ondřej – Dušek Pavel se zúčastnila
Mistrovství České republiky – kvalifikace skupiny „A“ v Chodově 7.
února 2015. Tuto soutěž vyhrála a svým prvním místem si zajistila
postup do předkola Mistrovství České republiky ve Svitávce. Naše
druhá dvojice obsadila místo čtvrté, což je rovněž velmi dobré.
V neděli 8. března 2015 jsme se zúčastnili předkola Mistrovství
České republiky ve Svitávce. Dvojice Hradecký Ondřej – Dušek
Pavel se umístila na 7. místě, čímž se do finále Mistrovství ČR
neprobojovala.
U 23
V této soutěži nás zastupovali Culek Jiří a Fořt Filip, zúčastnili se
z celkem tří turnajů pouze jednoho, a to u nás v Chrastavě 14.
března 2015, tady skončili na pěkném 4. místě. Potom z důvodu
nemoci jednoho a pracovního zaneprázdnění druhého se dalších
turnajů nemohli zúčastnit a tím pro nás celá soutěž skončila.
Muži - ELITE
V sobotu 23. května 2015 se zúčastnila naše dvojice Brodský Tomáš
– Fadrhonc Daniel druhého kola 1. ligy ve Svitávce. Obsadili 4.
místo a zatím po dvou turnajích jsou celkově na místě třetím, což je
velmi dobré umístění pro 3. kolo, které se bude hrát 12. září 2015 na
TJ Pankrác Praha.
Naše druhá dvojice byla ve stejný den pozvána do NiederSeifersdorfu (SRN) na mezinárodní turnaj, kde z osmi celkem
zúčastněných mužstev obsadili Fadrhonc Michal – Culek Jiří páté
místo.
30. května 2015 jsme odehráli Mistrovství oblasti Libereckého kraje,
kde dvojice Havle Roman – Matuškovič Pavel získala 2. místo,
druhá dvojice Fadrhonc Michal – Culek Jiří obsadila 4. místo.
Týden nato - 6. 6. 2015, v rámci Chrastavských slavností 2015
proběhl mezinárodní turnaj u nás v Chrastavě, jehož se zúčastnily
čtyři dvojice ze SRN a dvě dvojice naše. Po urputném boji zvítězila
naše dvojice Brodský Tomáš – Daniel Fadrhonc, druzí byli borci
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z Gifhornu, třetí byl NiederSeifersdorf, čtvrtí dvojice z Freitalu, pátí
naši Fadrhonc Michal – Havle Roman a šestí závodníci
Leutersdorfu.
Celkem můžeme říci, že ve všech kategoriích máme velmi slušné

výsledky a vzhledem k nastávajícím prázdninám přeji všem, aby si
řádně oddechli a nabrali nové síly do dalších bojů, které nás čekají
v září.
Celler Ladislav, vedoucí oddílu

Chrastavtí turisté nezahálí

KČT Chrastava připravil na letošní leden již 42. ročník zimního pochodu
Chrastavské šlápoty a na duben 36. ročník jarního setkání na Výhledech.
Pro své členy jsme naplánovali tři autobusové výlety, ale také několik
vlakových.
Sezónu jsme zahájili již 26. března, kdy jsme odjeli vlakem do České Lípy.
Odtud jsme se vydali do Zahrádek podél Robečského potoka. U Skautské
skály začíná čtyř kilometrová naučná stezka Pekelské údolí. A právě v těchto
dnech v Pekle rozkvetly tisíce bledulí jarních. Přírodní památka tak byla
posetá bílozeleným kobercem chráněných květin a podívaná na ně brala
dech. 30. dubna byl naplánován výlet do Varnsdorfu, kde jsme byli objednáni
do pivovaru Kocour. Typickou dominantou nad Varnsdorfem je rozhledna
Hrádek, vysoká 29 m s restaurací pro výletníky, která byla postavena v roce
1904. I sem si pár nadšenců vyšláplo. A byli odměněni krásným výhledem do
širokého okolí. Někteří z nás se 2. května zúčastnili tradiční Lužické
padesátky, kterou pořádá KČT Hrádek nad Nisou. Letos se konal již 44.
ročník. To naopak KČT Nový Bor teprve začíná a 9. května uspořádal 1. ročník
Novoborských pochodů. Tam jsme zajeli autobusem. Asi polovina z nás
navštívila Sklářské muzeum, jiní zajímavý Lesní hřbitov. Délku trasy si každý
vybral podle svého. Týden nato, 16. května, se konal 36. ročník pochodu
Krajem Karolíny Světlé. I do Českého Dubu dorazili naši turisté. V úterý 19.
května jsme vyjeli do nejzápadnějšího výběžku Českého ráje. Po prohlídce
skalního hradu Valečov jsme se Zlatou stezkou přes Drábské světničky
dostali do Příhraz. Květen byl na výletování nabitý. Hned o víkendu 23. května
nás čekala 43. Loupežnická pěšina v Mníšku. Další vlakový výlet se konal v
úterý 26. května, kdy se jelo do Dolánek, kde jsme si prohlédli Dlaskův statek
a pokračovali do Malého Rohozce k pivovaru Rohozec a dále do Turnova.
Poslední květnovou sobotu jsme vyrazili na třetí autobusový zájezd. Tentokrát
do Štěchovic, kde jsme se napojili na naučnou stezku, která vede
romantickým skalnatým údolím řeky Vltavy, úsekem bývalých Svatojánských
proudů, nyní zatopených Štěchovickou přehradou. Stezka končí pod hrází
Slapské přehrady a vzhledem k terénu je určena výhradně pěším turistům a to
ještě v suchém období. Ve čtvrtek 4. června jsme se vlakem přesunuli do
Jiřetína pod Jedlovou. Tady jsme si udělali okruh Křížová hora – rozhledna
Jedlová – hrad Tolštejn a zpět do Jiřetína a odtud vlakem domů. První půlrok
jsme ukončili výletem 25. června, kdy jsme jeli do Rychnova u Jablonce.
Pěšky jsme se vydali přes Kopaninu na zříceninu hradu Frýdštejn, Pantheon a
skončili jsme na Malé Skále.
Na podzim máme naplánovanou týdenní dovolenou na Chebsko. Začátkem
září odjíždíme do Skalné, kde budeme ubytováni v hotelu Vildštejn. Sezónu
2015 zakončíme podzimním výletem. A již začneme připravovat 43. ročník
Chrastavských šlápot, který se uskuteční 9. ledna 2016.
Třeba Vám popsané výlety budou inspirací pro rodinné výletování nebo se
můžete stát členy chrastavského odboru KČT a putovat s námi.
Zatím vám ale KČT Chrastava přeje krásnou a klidnou dovolenou, léto zalité
sluníčkem spojené s odpočinkem, spokojené chvíle v přírodě, na horách, u
vody a mnoho našlapaných nebo ujetých kilometrů.
J. Marxová – KČT

Orientaèní bìh  jarní sezóna OK Chrastava skonèila
ZÁVODY JEŠTĚDSKÉ OBLASTI
Poslední závod této části sezóny proběhne 27. června, pořádají ho
orienťáci z Frýdlantu a proběhne v okolí Bulovky. Všichni naši borci
mají ještě možnost zabojovat a posunout se v oblastním žebříčku co
nejvýše.
MISTROVSKÉ ZÁVODY
MISTROVSTVÍ JEŠTĚDSKÉ OBLASTI NA KLASICKÉ TRATI
13. 6. Fojtka, pořadatel OK Chrastava
Mistrovství oblasti na klasické trati jsme tentokrát pořádali my a z našich řad se ho zúčastnily pouze děti. V krásných, ale fyzicky i orientačně náročných lesích nad Zaječím dolem a Fojtkou běhalo více
než 900 závodníků z Čech, Moravy, Německa a Polska. Byl to už 23.
ročník SAXBA (což znamená Sasko-České orientační závody).

Naši nejlepší: D10L - 4. M. Šírlová; D10 - 5. K. Matyášová; H10L - 2.
J. Klust; H10 - 2. S. Just
MISTROVSTVÍ ČR NA KRÁTKÉ TRATI
20. – 21. 6. Jáchymov, pořadatel Ekonom Praha, OB Ostrov
V sobotu se běželo semifinále, které rozřadilo závodníky do skupin
podle umístění. V neděli proběhlo finále. V něm byli úspěšní:
D35A - 2. K. Kašková, 8. D. Pachnerová; H35A - 14. P. Kadavý; H40A
- 13. J. Polák; H45A - 5. I. Vydra; H60A - 9. R. Kaška
ŽEBŘÍČKY A,B
30. 5. Žatec, pořadatel OB Kotlářka Praha
Jen jedna vteřina dělila Ivana Vydru v kat. H45 od prvního místa na
závodě ve sprintu žebříčku A.
6.6.-7.6. Pekloves, pořadatel Sportcentrum Jičín

16
6. 6. - 7. 6. Pekloves, pořadatel Sportcentrum Jičín
Běhalo se pod vrchem Tábor, v sobotu trať klasická, v neděli krátká.
Sobotní úspěchy:
D21A - 7. K. Kašková; D 35B - 7. D. Pachnerová; D 50B - 8. P.
Pavlíková, 10. J. Čechlovská; D 60B - 1. Z. Šaffková, 2. A.
Ševčíková, 9. V. Bradnová; H 16B - 6. M. Galbavý; H 35B - 1. J.
Polák; H 45B - 3. I. Vydra; HDR - 2. T. Polák
Nedělní úspěchy:
D 21A - 10. K. Kašková; D 35B - 3. D. Pachnerová; D 50B - 7. P.
Pavlíková; D 55B - 8. E. Kadavá; D 60B - 1. Z. Šaffková, 2. A.
Ševčíková, 10. V. Bradnová; H 16B - 6. O. Bek; H 35B - 5. J. Polák, 6.
P. Pachner; H 45B - 2. I. Vydra; H 65B - 10. R. Smetana; HDR - 7. T.
Polák

a hned na začátku závodu se nám jedna kontrola ztratila. Bohužel se
to děje téměř každý rok. No, ale kdo letos nestihl se u nás zastavit,
nevadí, určitě budeme na náměstí i napřesrok.
-Tréninky. Vyjížděli jsme opět s dětmi, rodiči i ostatními členy klubu
na mapové tréninky po okolí. Teď nás už čeká jen ten poslední před
prázdninami, a to na hřišti u ohně s buřtíky a písničkami.
-Tábor. Postavili jsme stanový tábor pro mladé adepty orientačního
sportu v Krčkovicích (Český ráj).
A teď už nám zbývá popřát pěkné prázdniny a dovolené. Kdo si ale
myslí, že budeme lenošit, ten se mýlí. Prázdniny pro nás budou opět
plné pohybu a nových zážitků.
Pavla Vokálová
Foto: Úspěšná štafeta OK Chrastava na MČR ve sprintu – 3. místo.

JINÉ ZÁVODY
14.6. Oybin, Německo; pořadatel Žitava
Tento závod je druhou částí SAXBA. Stejně jako ve Fojtce šlo o velmi náročný skalnatý terén.
D10L - 1. T. Klustová; D10 - 3. K. Matyášová; D21L - 5. K. Kašková;
D21K – 3. D. Pachnerová; D40 - 4. J. Čechlovská; D55 - 1. Z.
Šaffková; D60 - 3. A. Ševčíková; H10L - 2. J. Klust; H10 - 4. K.
Březina; H35 - 2. P. Pachner
A CO SE JEŠTĚ DĚLO?
- Chrastavské slavnosti. Pokud jste se dostali v neděli 7. 6. na
chrastavské náměstí, viděli jste kromě jiných i stan OK Chrastava.
Několik našich členů včetně dětí připravilo pro občany a návštěvníky
Chrastavy prezentaci techniky, kterou používáme při závodech.
Kromě okouknutí to mohl každý vyzkoušet a oběhnout si kratičkou
trať na náměstí. Jelikož nám tato technika umožňuje přesné měření
času celkového i mezi jednotlivými kontrolami, vznikaly zde „boje“,
i rodinné, o rekordní čas. Kromě této ukázky bylo po Chrastavě
umístěno 20 kontrol. Zájemci si u nás ve stanu vyzvedli mapu a
mohli se vydat obejít si je. Škoda jen, že někomu tyto aktivity překáží

Fota: Práce s mládeží Orientační ho klubu Chrastava, tréninky připravují zkušení trenéři a závodníci...

Úspìchy oddílu zápasu øecko-øímského TJ Spartak Chrastava
UTRECHT (Holandsko) – 2. – 4. dubna 2015
Náš oddíl se zúčastnil největšího mládežnického turnaje v Evropě, který se konal v holandském Utrechtu. Zúčastnilo se celkem 566
závodníků ze 45 oddílů 18 států (Holandsko, Švýcarsko, Německo, Slovensko, Dánsko, Švédsko, Polsko, Rakousko, Litva, Lotyšsko,
Estonsko, Francie, Itálie, USA, Finsko, Maďarsko, Norsko a Česká republika). Náš oddíl byl posílen o 2 borce Liberce, dále z oddílů Krásné
Lípy a Kladna. Ve velmi silné konkurenci se našim mladým zápasníkům podařilo vybojovat 6 medailí a celkem 14 umístění do 10. místa.
Nejlepším naším zápasníkem byl v kategorii chlapců Tadeáš Hakl, který po velkém boji
vybojoval bronzovou medaili. Další bronz si domů odvezl v kategorii ml. žáků Marek Maurer.
V kategoriích děvčat vybojovaly tituly Ratajová Jolana a Chvátalová Barbora, stříbro
vybojovala Holcová Tereza a Pragačová Valerie.
Dovolujeme si poděkovat městu Chrastava za finanční pomoc na startovné na tomto turnaji,
kterého by se mnozí mladí zápasníci bez této pomoci nemohli zúčastnit.
Výsledky našich borců - umístění do 10. místa
Chlapci 8-11 let: 26 kg - Matěj Hubáček 7. místo, 38 kg – Matouš Musil 9. místo, Daniel
Tvrdek 10. místo, 47 kg – Marek Maurer 3. místo
Chlapci 12-14 let: 35 kg – Lukáš Bouška 7. místo, 38 kg – Jan Oliva 8. místo, 59 kg – Tadeáš
Hakl 3. místo
Chlapci 15-17 let: 76 kg - Jan Kubáň 9. místo
Děvčata 8 - 12 let: 26 kg – Jolana Ratajová 1. místo, 29 kg – Nikola Čiháčková 4. místo, 50
kg – Barbora Chvátalová 1. místo, 50 kg – Tereza Holcová 2 .místo
Děvčata 13-16 let: 55 kg – Valerie Pragačová 2. místo, Tereza Košková 8. místo
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Mezinárodní turnaj pøípravky
a ml. āákyò v zápase ve volném stylu
BOROHRÁDEK - 11. dubna 2015
Zúčastnilo se 215 mladých zápasníků z 21 oddílů z ČR a Polska .
Umístění Chrastavských borců:
ml. žáci: 65 kg – T. Hakl 1. místo
ml. žákyně: 52 kg – T. Košková 2. místo
Přípravka děvčat: 52 kg – T. Holcová 1. místo
Přípravka A: 40 kg – D. Sivek 8. místo,
50 kg – M. Maurer 4. místo
Přípravka B: 20 kg – V. Valenta 6. místo, K. Paštika 7. místo
27 kg – V. Valenta 11. místo, 36 kg – D. Tvrdek 6. m.

15. roèník BARENCUP 2015
Bindlach (SRN) 9. kvìtna 2015
Mezinárodní turnaj v zápase řecko-římském v kategoriích kadetů
a juniorů a v zápase ve volném stylu přípravky, mladších žáků a kadetek.
Turnaje se zúčastnilo celkem 287 závodníků z 35 oddílů Německa
a České republiky.
V německém Bindlachu jsme byli jsme velmi překvapeni jak účastí,
tak kvalitou.
Přípravka a ml. žáci startovali v zápase ve volném stylu . Náš oddíl
se specializuje na zápas řecko-římský , takže jsme čekali určité
potíže a ty se vyplnili tak napůl.
Celkem jsme vybojovali 5 medailí (3 x 1 místo,1 x 2 místo a 1 x 3
místo.)
Výsledky:
St. žáci: 58 kg – F. Culek 8.místo
Ml. žáci: 63 kg – T. Hakl 4. místo, 29 kg – N. Čiháčková 6. místo
Přípravka A (9 – 10 let) startovali společně chlapci a děvčata)
19 kg – Vojta Valenta 1. místo, 27 kg – Vendelín Valenta 6. místo
31 kg – D. Čiháček 6. místo, 38 kg – D. Tvrdek 6. místo
42 kg – M. Musil 2. místo, M. Adamec 3. místo
46 kg – M. Maurer 1. místo, 54 kg – T. Holcová 1. místo

Mezinárodní turnaj starích āákù
v zápase øecko-øímském
WALBRZYCH (Polsko) - 18. dubna 2015
Zúčastnilo se celkem 143 starších a mladších žáků z 12 oddílů
Polska a ČR .
Z našich borců prokázal výbornou formu mladší žák Tadeáš Hakl.
V kategorii starších žáků vybojoval stříbrnou medaili, když ve finále
nestačil na domácího borce.
Konečné výsledky :
starší žáci: 66 kg – T. Hakl 2. místo
mladší žáci: 32 kg – D. Čiháček 11. místo,
42 kg – M. Musil
9. místo

Mezinárodní turnaj pøípravky
a ml. āákyò v zápase ve volném stylu
BOROHRÁDEK - 12. dubna 2014
Zúčastnilo se 215 mladých zápasníků z 22 oddílů z ČR a Polska.
ml. žákyně:
45 kg – T. Holcová
1. místo
48 kg – T. Košková
1. místo
52 kg – A. Tvrzníková 2. místo

MÈR starích āákù a juniorù, starích āákyò a dorostenek v zápase ve volném stylu
Bohemians PRAHA - 16. května 2015
Výborné vystoupení našich mladých nadějí. Celkem startovalo 151 závodníků z 27 oddílů. Naši zástupci se neztratili a vybojovali celkem tři
stříbrné medaile, z toho Tadeáš a Tereza jsou věkem ještě ml. žáci a jejich M ČR ml. žáků a žákyň je čeká 13. 6. ve Vítkovicích.
Výsledky:
žáci:
váha 58 kg – F. Culek 2. místo, váha 63 kg – T. Hakl 2. místo
starší žákyně: váha 56 kg – T. Košková 2. místo
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Mezinárodní turnaj v zápase øecko-øímském v Lidicích
KLADNO - 23. – 24. května 2015
Tohoto největšího turnaje mládeže v ČR se zúčastnilo rekordních 391 závodníků ze 44 oddílů a 10 států (Dánsko, Polsko, Slovensko,
Chorvatsko, Německo, Rusko, Švýcarsko, Belgie, Bulharsko a ČR). Náš oddíl reprezentovalo celkem šest mladých zápasníků.
Hlavně nás zajímalo trio: Košková, Culek a Hakl, kteří před týdnem vybojovali na MČR 3 stříbrné medaile.
Potvrdili svoji výbornou formu a vybojovali 3 medaile (1 x stříbrnou a 2 x bronzovou).Tereza Košková se probojovala až do finále, kde
prohrála na body. Filip Culek prohrál ve skupině pouze se zápasníkem z Německa, ale v boji o 3. místo nedal svému soupeři žádnou šanci.
Tadeáš Hakl, který ve skupině taktéž prohrál po velkém boji se závodníkem ze Slovenska, vybojoval také 3. místo.
Dále startovala přípravka, která jela hlavně sbírat zkušenosti. Ve váze do 43 kg sahal po medaili Matyáš Adamec, který po velkém boji
skončil na 4. místě. Daniel Tvrdek a Daniel Sivek do bojů o medaile nezasáhli. Ostatní zápasníci se nezúčastnili z důvodu odjezdu na školu
v přírodě.
Umístění chrastavských nadějí :
Přípravka A: 37 kg – D.Tvrdek 11. místo, 43 kg – M. Adamec 4. místo
Ml. žáci: 40 kg – D. Sivek 12. místo, 65 kg – T. Hakl 3. místo
St. žákyně: 56 kg – T. Košková 2. místo
St. žáci: 58 kg – F. Culek 3 .místo

Mistrovství Èeské republiky ml. āákù, āákyò, kadetù a kadetek
VÍTKOVICE - 13. června 2015
Na mistrovství republiky žákyň, žáků, kadetek a kadetů v zápase ve volném stylu, které se konalo ve Vítkovicích startovaly z našeho oddílu
pouze žákyně. Děvčata si vedla výborně a pro náš oddíl vybojovala 3 tituly. Bohužel jsme nemohli poslat do bojů o medaile naše ml. žáky a
kadety. Nepodařilo se nám sehnat některého z rodičů, který by nám naše borce odvezl. Bohužel , nikdo neměl čas. Další nepříjemná věc se
přihodila našemu nejlepšímu zápasníkovi, Tadeáši Haklovi, který si dva dny před soutěží na kole zlomil klíční kost. Přejeme brzké
uzdravení.
Výsledky - mladší žákyně:
27 kg – Nikola Čiháčková
1. místo
MISTRYŇE Č R
33 kg – Anna Kasalová
1. místo
MISTRYŇE Č R
56 kg – Tereza Košková
1. místo
MISTRYŇE Č R

HASIÈSKÝ SPORT V CHRASTAVÌ: Adéla se neztratila

Členka soutěžního týmu Sboru dobrovolných hasičů v Chrastavě Adéla Židlická
má svou velkou lásku – požární sport. Věnuje se mu několik let.V polovině
června startovala na dosud nejvyšší soutěži – krajském mistrovství v Semilech
v kategorii starších dorostenek.
Chrastavě udělala velikou radost. V běhu na 100 metrů s překážkami v prvním
pokusu dosáhla času 28.70 sec, ve druhém se razantně zlepšila a dotáhla
výsledek na 20.22 sec. V rámci Libereckého kraje tak stanula na čtvrtém místě!
Adélka je veliká bojovnice. Na předchozích závodech si způsobila nepříjemné
zranění, na krajské soutěži je neměla doléčené, ale zabojovala se všech sil. Běh
na stometrové trati není jednoduchou záležitostí, závodníci překonávají bariéru,
s hadicí a proudnicí běží přes kladinu, u rozdělovače hadici zapojí a připojí
proudnici. Veškeré úkony musejí být naprosto přesné a rychlé, jinak není šance
na dobré umístění.
„Samozřejmě budu trénovat dál, dnes máme coby hasiči v Chrastavě k dispozici
soutěžní dráhu. Ráda bych se v příštím roce dostala na republikové mistrovství,
myslím, že šance jsou veliké, krajská soutěž mě doslova nakopla do další
aktivní práce“ připomněla.
Věra Nutilová, Hasičské noviny
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Chrastavtí hasièi mají novou bìāeckou dráhu
Hasiči mají běžeckou dráhu
Vedení města Chrastava prokázalo svůj velice kladný vztah k hasičům dalším chvályhodným počinem. Za travnatým hřištěm na břehu
řeky Jeřice byla postavena stometrová běžecká dráha. „ Velký podíl na realizaci má bývalý velitel a současný vedoucí hasičského muzea
Miroslav Pivoňka. Postavena byla dodavatelským způsobem v rekordním čase. Jsme rádi, že současní, zejména mladí hasiči, tady budou
moci trénovat,“ připomněla při předání dráhy místostarostka města Zita Václavíková. Dodala současně, že o kvalitně odvedenou práci se
postarala firma Jostav. Její zástupce Miroslav Procházka byl jedním z kmotrů hasičské dráhy. Netajil se tím, že podobné akce, byť finančně
nenáročné realizují ochotně už proto, že budou využívány mládeží.
Jak upřesnil vedoucí mladých hasičů Vladimír Židlický, na dráze budou zejména mládeží moci být trénovány běhy na sto metrů s překážkami a další disciplíny pro soutěže. Dráha tady citelně chyběla, na travnatém hřišti nebyly tréninky kvalitní.“
Jako první ji pokřtila překážkovým během Adéla Židlická, vítězka okresního kola Plamenu, která postoupila na krajskou soutěž .
Překvapivé bylo, že otevření soutěžní dráhy bylo přítomno mnoho obyvatel města. Ti byli příjemně překvapeni ukázkami činnosti mladých
hasičů, mnozí dosud netušili, jaké disciplíny musí na soutěžích absolvovat a jak náročná je příprava. O překvapení se postarali předškolní
mladí hasiči z Hrádku nad Nisou. Bravurně předvedli záchranu maskota Frenka z havarovaného vozidla a poskytli mu dokonce perfektní
první pomoc. Spokojená byla také starostka Krajského sdružení hasičů v Liberci Renata Šimíková. „Podobných sportovišť není nikdy dost.
V okrese není mnoho podobných míst, kde se může hasičská mládež kvalitně připravovat na závody.“
Věra Nutilová

Slavnostní otevøení bìāecké dráhy
V neděli 31. 5. 2015 proběhlo slavnostní otevření běžecké dráhy za
hasičskou zbrojnicí Chrastava, které připravilo společně Město
Chrastava a Sbor dobrovolných hasičů (SDH) Chrastava.
Jsme rádi, že naše pozvání přijali SDH i z okolních obcí – Nové Vsi,
Mníšku a Hrádku nad Nisou a přivezli také své mladé hasiče.
Hlavním programem byly ukázky hasičského sportu. Jaké disciplíny tento sport obnáší, nám předvedli jak ti nejmenší – ještě
předškoláčci – tak dorost, muži a ženy.
Dráha a celý prostor bude sloužit nejen našim hasičům k tréninku na
soutěže, ale i k pořádání soutěží u nás v Chrastavě, což dosud
nebylo možné.
O občerstvení se postaral pan Miloš Laksar a o hudební produkci
pan Luboš Komárek.
Děkuji všem za skvělou přípravu a realizaci.
V Chrastavě 1. 6. 2015

Zita Václavíková, místostarostka

Chrastavské hasièky opìt zasahují
V roce 2013 jsme veřejnost informovali o vzniku družstva hasičů v Chrastavě, které tvoří ženy. V roce 2014 ženy byly na první místě za
hasičský okrsek Chrastava v požární soutěži okrsků Chrastava-Hrádek nad Nisou (soutěž požárních družstev s těchto okrsků). Umístění
mělo za následek, že se musely ženy povinně zúčastnit okresní soutěže v letošním roce, roce 2015. Té se zúčastnily dne 07.06.2015 , tedy
den po Chrastavských slavnostech, v Tanvaldu (okresní soutěže okresů Jablonec n.N. a Liberec se konají společně). Unavené a neodpočaté ženy (po celodenní práci na slavnostech) přesto ze sebe vydaly hodně, zvládly štafetu 4x100 m s překážkami, běh na 100 metrů
s překážkami a požární útok. I přes nehezké zranění Adély Židlické (která se zraněním doběhla i přes bolest všechny disciplíny) se hasičky
umístily na nádherném 4. místě.
Ani ne týden po skončení okresní soutěže se konala okrsková soutěž okrsků Chrastava-Hrádek n.N. v Hrádku n.N., která se konala
13.06.2015. Tam se jednalo o požární útok a ženy získaly první místo nejen v okrsku Chrastava, ale rovnou i v okrsku Hrádek n.N., takže
Chrastava bude zastupovat okrsek Chrastava v roce 2016 na okresní soutěži.
Abych nemluvil jen o ženách, soutěže se dne 13. 6. 2015 zúčastnilo i družstvo mužů z Chrastavy. Ti se nedali taky zahanbit a získali 4.místo
(1. místo získalo družstvo z Nové Vsi).
Děkuji vám...
Za SH ČMS SDH Chrastava Petr Tlach, starosta SDH
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Hasièská dráha otevøena

V prostorách za hasičskou zbrojnicí vyrostla zbrusu nová hasičská
dráha. Vlastně se hasiči vrátili do svého. Tento prostor kdysi
hasičům patřil, ale před 30 lety o něj přišli, když se zde začal stavět
kulturní dům. Ten se nakonec nedostavěl a před několika lety byl
demolován. Hasiči dosud uvolněný prostor využívali k pořádání
čarodějnic a též se zde pořádala Chrastavská pouť. Nyní si v prostoru přímo u řeky Jeřice vybudovali hasiči svoji speciální dráhu, kde
mohou trénovat a závodit všichni, od těch nejmenších hasičských
capartů až po ty nejzkušenější. Definitivně tak končí období, kdy
tuto činnost museli hasiči konat mimo Chrastavu či v nouzových
podmínkách. Věřím, že dráhu budou bohatě využívat nejen hasiči
chrastavští, ale i jejich hosté z dalších hasičských sborů.
Hasičská dráha i s příslušenstvím (speciální hasičské překážky) se
vybudovala pod vedením bývalého velitele Miroslava Pivoňky s nákladem 0,7 mil. Kč z rozpočtu města Chrastava.
V Chrastavě dne 2. 6. 2015

Michael Canov, starosta

Poāární ochrana oèima dìtí

„Požární ochrana očima dětí“, pod tímto názvem Sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska každoročně vyhlašuje soutěž pro děti a
mládež v rámci celé republiky. Nejdříve probíhají okresní pak krajská
kola a nakonec celorepublikové kolo.
Tato soutěž je vyhlašována v těchto kategoriích – literární práce,
digitální technologie, výtvarné práce a účastní se jí děti mateřských,
základních a středních škol.
Chrastavské děti se soutěže účastnily druhým rokem ve výtvarné
kategorii a hned dosáhly úžasných výsledků – posuďte sami:
v okresním kole v dětech do pěti let se na prvním místě umístil JAKUB
JAROŠ a na druhém místě STELATOMANICOVÁ.
Zvláštní cenu za model auta získala MÍŠA JONÁŠOVÁ.
V kategorii M2 – což jsou předškolácí (5 – 6 let) obsadily první místo tři
děti za společnou práci – ADAM BROŽ, NATÁLIE FEJNEŠOVÁ A MATĚJ VARGA. Na druhém místě se umístila DANIELAAMBROŽOVÁ a
na třetím MATĚJ VARGA.
V krajském kole vyhráli výtvarnou část již zmíněnou kategorii předškolních dětí opět naši tři nadějní výtvarníci: – ADAM BROŽ, NATÁLIE
FEJNEŠOVÁ A MATĚJ VARGA.
Všechny práce byly zaslány na SH ČMS, vyhodnocení prováděla ÚORP v Praze. Zde bylo hodnoceno celkem 38882 prací z 1076 škol,
z toho 441 mateřských, 599 základních a středních bylo celkem 36.
A máme se čím chlubit, protože ze všech těchto prací naše, chrastavské děti získaly druhé místo v republikovém kole v kategorii výtvarné
práce.
Úspěšnými „chrastaváčky“ jsou: ADAM BROŽ, NATÁLIE FEJNEŠOVÁ A MATĚJ VARGA
Pro všechny děti jsme v úterý 2.června 2015 nejprve uspořádali slavnostní vyhlášení výsledků u nás v Chrastavě v obřadní síni města,
kde obdrželi nejen diplomy, ale i ceny od Sdružení hasičů tak i od Města Chrastava. Slavnost byla velice milá a účastnily se jí nejen děti, ale i
rodiče, zástupci mateřské školy, zástupci dobrovolných hasičů a zástupci města.
Vyhlášení republikového kola se konalo v ústředí Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Přibyslavi.
Tohoto vyhlášení se zúčastnili samozřejmě i naši malí výherci – Natálka Fejnešová a Matěj Varga, třetí spolumalíř Adam Brož bohužel
nemohl.
Současně touto cestou velice děkuji za vstřícnost Hasičskému sboru z Hrádku nad Nisou, který nám poskytl auto vč. pana řidiče Tibora
Kalferšta. Děkuji paní ředitelce MŠ Chrastava H. Hochmanové, panu kameramanovi V.Loučkovi a panu P. Urbanovi, tentokráte v roli
fotografa, za náš společný doprovod dětí na tento slavností akt.
Všem dětem ještě jednou gratuluji a přeji nejen jim, ale i nám všem hezké a slunečné léto.

KOMUNITNÍ CENTRUM BÉTEL
Airsoft
V sobotu 30. května opět ožila místa, která toho již hodně pamatují (bývalý muniční sklad nad Chrastavou). Tradiční skupina bojovníků
z chrastavského volnočasového klubu PodVodou a hrádeckého volnočasového klubu Vagón byla tentokrát posílena o skupinu
všehoschopných po zuby ozbrojených bojovníků z libereckého klubu Zapes. V rámci bojové přípravy se všichni rozdělili do tří smíšených
skupin a boj v airoftu mohl začít. Akce se vydařila, užili jsme si to a odpoledne jsme zakončili opékáním buřtů v Bételu.
Pro čtenáře Chrastavských listů jsem krátce vyzpovídal nejmladšího účastníka.
Co se ti na akci nejvíce líbilo? Dobývání budovy a pak i její obrana.
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Jak se k tobě chovali starší bojovníci? Na začátku si o mně mysleli,
že jsem malý a nic nezvládnu, ale nakonec jsem si vysloužil jejich
uznání.
Čemu se můžeš při airsoftu naučit? Přesně mířit, plížit se, hrát
fairplay (přiznávat, když tě někdo zasáhne) a taky se můžu učit
prohrávat.
Co jsi ještě ve hře objevil? V airsoftu se musím učit poslouchat
kapitána.
Proč se musí kapitán poslouchat? Kdyby si každý dělal, co chtěl, byl
by zmatek a tak bychom nikdy nevyhráli.
David Just

vždy stavíme na zmrzlině nebo v cukrárně.
V životě Klubu Evergreen přicházejí i smutné chvíle, kdy někdo
ukončí svoji pouť životem. Život jednoho člověka se uzavře a nám
zůstanou pouze vzpomínky. Velmi citelně nás zasáhla nenadálá
smrt Ivy Fürbacherové, kterou jsme měli rádi pro její veselost,
otevřenost a pro to, že nikdy nezkazila žádnou legraci. Prožili jsme
s ní spoustu krásných chvil, které nám ji budou vždy připomínat.
Stanislav Vokál

Chrastavské slavnosti – ve stínu zahrady Bételu
Chrastavské slavnosti jsou vždy plné akce,
hudby, stánků, lidí, zkrátka všeobecného
mumraje. Proto jsme se v Bételu již podruhé
rozhodli otevřít naši zahradu jako „klidovou
zónu“. Místo, kde se mohou děti dosyta „vylítat“
a vyřádit a rodiče naopak v klidu spočinout a v
relativním tichu se občerstvit a popovídat s přáteli, než znovu vyrazí do „víru velkoměsta“.
A vývoj počasí ukázal, že volba byla správná –
teploty vylétly až ke třicítce a město doslova
sálalo horkem. Zahrada v Bételu má výhodu,
že i v největším parnu se zde najde stín, takže
stolečky venkovní kavárny opravdu lákaly k posezení. Děti zase lákalo něco jiného – na
zahradě bylo několik napuštěných bazénků a
kopeček přikrytý plachtou a smáčený vodou
z hadice se proměnil v improvizovanou
klouzačku. Děti se vyzbrojily vodními pistolemi

Klub Evergreen
Ve čtvrtek 4. června jsme s partou seniorů, v rámci výletů „Na
kafíčko“ vyrazili k našim německým sousedům do lázeňského
městečka Oybin, které leží v krásném Žitavském pohoří. Počasí
nám opravdu přálo, v pohodovém tempu jsme prošli městečko,
prohlédli jsme si krásně malovaný kostel a skončili v cukrárně na
výborné zmrzlině. Někteří gurmáni si dali i typický německý
bratwurst. Pro vytvoření dobré pohody přispělo všech 20 seniorů,
kteří s námi na tento výlet vyrazili.

Klub Evergreen pro seniory hledá možnosti propojení jednak mezi
seniorskými kluby v rámci sborů Jednoty bratrské na Liberecku,
jednak za hranicemi naší země. Z toho důvodu jsme vyrazili,
společně se seniory z Nového Města pod Smrkem a Liberce,
podpořit práci Jednoty bratrské v polské Nowe Soli. Nowosolští
spolupracují s místní Univerzitou třetího věku - ta kromě studia,
organizuje i spoustu nejrůznějších aktivit. Vyrazilo nás celkem 28 a
kromě prohlídky města, místního zábavního parku a míst, kde dříve
Jednota bratrská podnikala, jsme strávili příjemný čas s místními
seniory. Byli jsme potěšeni úžasnou pohostinností našich přátel,
odvezli jsme si spoustu zážitků a navázali nové kontakty.
V rámci seniorských vycházek s hůlkami připravujeme na období
červenec-srpen cyklus čtyř výletů "Objevujeme Německo". Výlety
budou probíhat ve středu, počínaje 15.7. a po té další tři následující
středy. Sraz je vždy v 10h a délka trasy cca 5-6 km, cena je 50,- Kč.
V rámci cyklu budeme poznávat Žitavské pohoří a na závěr výletu se

i jinými vodními zbraněmi a v malé chvíli se část zahrady proměnila
ve veselé „čvachtaniště“. Bylo příjemné posedět, vypít chlazený
nápoj a pozorovat své ratolesti, jak vesele řádí. A když později horko
trochu polevilo, došlo i na ohýnek a buřty, ke kterým cvikovské pivo
chutnalo skutečně dobře. Zkrátka a dobře – i v Bételu se Chrastavské slavnosti vydařily.
Marie Justová
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PROVOZ RODINNÉHO CENTRA DOMEČEK O PRÁZDNINÁCH
Milí rodiče a přátelé Rodinného centra Domeček,
v době letních prázdnin Vám nabízíme možnost zúčastnit se s Vašimi dětmi společných výletů, využít služeb Bétel bistra a nákupu
v našem second handu.
V týdnu od 4. 7. – 11. 7.2015 bude z důvodů čerpání dovolené celý dům uzavřen.
Tradiční kluby se v době letních prázdnin nekonají.
Krásné léto přeje tým Rodinného centra Domeček

PRÁZDNINOVÉ VÝLETY
Na Lesanku na borůvky – autem, popř. na kole – čtvrtek 2. 7.
Na Javorník – autem – čtvrtek 16. 7.
Do Sloupu v Čechách – do skalního divadla a na rozhlednu – autem – čtvrtek 23. 7.
Na Polesí u Rynoltic – autem – čtvrtek 30. 7.
Do ZOO v Žitavě – vlastním autem – čtvrtek 6. 8.
Na Včelí stezku do Oldřichova v Hájích – autem – čtvrtek 20. 8.
Vláčkem do Johnsdorfu – 27. 8.
- podrobnosti o výletech najdete na webových stránkách: www.jbchrastava.cz
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Víla NISA opìt v Chrastavì
Již po šestnácté řeka Nisa vyslala své poselství obyvatelům měst a
obcí na jejích březích. Skauti, vodáci a víla Nisa pluli od pramene až
do Ostritz v Německu. Zastávka, stejně jako v předchozích letech,
byla rovněž v Chrastavě - Andělské Hoře u mostu a to v sobotu 20.
června 2015.
Za deštivého počasí přivítali účastníky zástupci města s místostarostkou paní Zitou Václavíkovou a cimbálová muzika Miroslava
Kotlára.
Bc. Pavel Urban, vedoucí Společenského klubu

Mezi Chrastavou a Vítkovem pøibylo odpoèívadlo
Když povodeň v roce 2010 doslova odnesla
kamenný mostek na staré Vítkovské ulici (dnes
pokračování Sportovní ulice do Vítkova) přes tok
Vítkovského potoka, byl zde v roce 2011 vybudován most nový – betonový.
Zajímavé a umně řemeslně zpracované žulové
bloky z původního ryze kamenného mostu, který
překlenoval po století potok v těchto místech,
byly nakonec použity pro výstavbu symbolického památníku, připomínajícího přírodní
katastrofu z roku 2010 v parku před Muzeem
historické hasičské techniky. Ten byl slavnostně
odhalen čtyři roky po povodni, tedy 7. srpna
2014.
Z původního mostu se zachovaly i další obrovité žulové kvádry.
Členy Společnosti přátel historie města Chrastavy byla vypracována studie využití dalších
dvou kamenných bloků. Realizace odpočívadla
u původního mostu s dřevěným doplňkem –
lavičkou byla vybudována po chvílích a díky
pochopení pracovníků ORM koncem roku 2014.
Letos došlo k dokončení tohoto nikterak náročného díla. Na vertikálně usazeném
sloupu je umístěna tabulka, která poutníkům připomíná historii tohoto mostku.
Ivan Vydra, SPHMCH

Chrastavtí rybáøi uspoøádali rybáøské závody pro dìti a dospìlé
Místní organizace českého rybářského svazu zorganizovala další
rybářské závody pro děti a dospělé v sobotu 30. května 2015 na
rybníku Luční.
Sešli jsme se po sedmé hodině ráno, děti začaly s prezentací o něco
později. Každý si obsadil místo, rozbalil rybářské náčiní a závody

mohly začít. Všechny nás překvapila velká účast: závodů se
zúčastnilo 33 dětí!!!
První místo obsadila 13ti letá Sychrová Sonia, druhé 11ti letá
Čeňková Kristýna a třetí 6ti letá Knoblochová Kristýnka .Největší
ryba přišla na prut Čeňkové Kristýnce – kapr 39cm. Všechny děti
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dostaly diplomy, medaile a vybraly si hodnotné ceny. Během
soutěžení dostaly pití a sušenky.
Rybářské zápolení vyvrcholilo ohýnkem, na kterém si opekly buřtíky(každému vyhládlo při čekání u vody.
Dospělých účastníků se sešlo 25!
První místo obsadil Böhm František, druhý skončil Práde Jaroslav a
třetí obsadil Sychra Vladimír. Mezi dospělými soutěžily dvě ženy:
Binarová Dana (kapr 40 cm), Součková Zdena (kapr 37cm).
Největší ryby chytili pánové Vrabec (42 cm), Souček (42 cm),
Sychra (40 cm), Trnka (38cm). Dospěláci dostali pití a buřtíky po

velkém zápolení a čekání u vody
Po ukončení závodů v 18 hodin jsme všichni zkonstatovali, že díky
krásnému počasí a také zájmu rybářů i těch, kteří se přišli jenom
podívat bylo letošní setkání určitě přínosem pro všechny. Drobné
chyby v organizaci jsme zaznamenali a budeme se snažit příští rok
o hladký průběh závodů od začátku až do konce.
Touto cestou patří poděkování všem – výboru naší MO, účastníkům
a také městu Chrastava za příspěvek na ceny a občerstvení.
Nashledanou u vody v roce 2016!!!

Restaurátorský zásah na Pfohlovì køíāi z roku 1804 nad Vítkovem
Jak jsem již informoval v květnových Chrastavských listech, na Chrastavsku probíhá
další restaurátorský zásah na drobné sakrální památce. Pomníčky a kříže, které nám
zde zůstaly po předcích německého původu, kteří se však modlili a hledali útěchu ve
stejném Bohu, jako Češi ve vnitrozemí, do zdejší krajiny patří. Ten u bývalého kravína
“pětistovky” nechal vztyčit na svém pozemku v roce 1804 sedlák Anton Pfohl.
V letech od konce druhé světové války mu příliš péče nebylo dáno, a tak trpěl jak erozí,
tak i působením vandalů na tomto odlehlém místě. Kupodivu se však zachoval původní
litinový kříž.
Nyní už na něm čile probíhá kompletní restaurátorský zásah, který probíhá za podpory
grantu Libereckého kraje, péčí některých členů SPHMCH i některých obětavých
občanů Vítkova.
Realizace spočívala v kompletním rozebráním pískovcového těla (z jítravského
pískovce), zhotovení nového betonového základu, znovupostavení. Certifikovaný
restaurátor pan Josef Tichý provedl znovu sestavení a doplnění rozbitých schodnic,
stejně tak byly doplněny různé otlučené části všech tří částí těla křížku. Zejména došlo k
obnově hodně poškozené plastiky Piety, která je v katastru Chrastavy ojedinělou, ikdyž
jen v lidovém pojetí.
Původní litinový kříž byl sejmut, opískován a odborně ošetřen a natřen černou, zdobné
části pak zlatou barvou. Byl doplněn i korpus ukřižovaného Ježíše.
Došlo také k prořezu lípy u severní paty křížku, která je už přestárlá a téměř celá
ztrouchnivělá. Pravděpodobně bude muset být z jara vyměněna za nový strom.
Chybí tedy jen zvýraznění nápisů, usazení zrekonstruovaného kříže, tzv. hydrofobizace
a terénní úpravy. Celá akce by měla být po částech dodělána do konce srpna 2015.
Chrastavu čeká ještě jedna malá změna. Stodola ve Vítkovské ulici, před níž už od roku
1845 stojí Trübelův sloup s obrázkem sv. Jana Nepomuckého je rekonstruována na
autoservis. Vzhledem k tomu, že by zde cenný sloup mohl utrpět nějakou újmu, rozhodli
jsme se přesunout jej nedaleko odtud. Není lehké najít místo, kde nevedou nějaké
síťové kabely. Nakonec jsme po dohodě s Městem našli místo u nového mostu přes Vítkovský potok v úrovni křižovatky do Benteleru.
Tam “u mostu a u vody” bude svatý Jan Nepomucký nově připomínat svoji mučednickou smrt v roce 1393. Přesun proběhne letos v srpnu.
Ivan Vydra

Básnièky pro potìení due  perlièky na prázdniny...
V dlani svírám malou mušličku
A přemýšlím, jak se ke mně dostala…
Pověz mi, mušličko, odkud jsi připlula,
Pověz mi, pověz mi, cos cestou viděla?
Ve vlnách šeptání příhod byla jsem ukryta,
Viděla jsem veliké lodě, co vypluly do světa.
Na nich pak lidi smutné i veselé
I ty, co se neznali a našli tu přátele…
Plula jsem s nimi na dalekou pouť,
Chtěla jsem příběhy jejich si vyslechnout.
Jejich osud podoval se letu vážky,
Žádný život nebyl bez překážky.
Lidská tajemství v hlubinách noře zakleta byla,
O naději a lásce mnohá srdíčka snila.
Náhlá bouře na moři nás ale oddělila,
A tak jsem se k pobřeží k tobě navrátila.
Kopretiny, něžné kvítí,
Všude jimi louky svítí.
Zamilovaní si s nimi hrají,
Neboť prý i lásku ukrývají…
Zvony marně zvoní na pozdrav,
Neříkají přeci, kdo koho má rád.
Jen smolnička se skromně krčí,
Karmínové květy včelkami teď bzučí.
Sluníčko, a, ráj!

Láteříš na stáří a na celý svět,
štěstí prý není nikde k mání
a nálada ti klesá na bod mrazu hned…
Štěstí si nikde nekoupíš,
Ale přece:
ŠTĚSTÍ je,
Když se ráno probudíš a zahlédneš slunce,
Vnímáš ptačí trylkování, které nemá konce…
ŠTĚSTÍ je,
Když uslyšíš veselý smích vnoučátek
a uvidíš na potoce houf divokých káčátek.
ŠTĚSTÍ je,
Když cítíš vůni květů na louce,
Když můžeš ještě šlapat cestou do kopce…
ŠTĚSTÍ je,
Když stiskem ruky vítáš občas přátele,
Zaženeš chmury a vysvitne ti naděje…
A i když štěstí máš jak šafránu,
Ať náladu ti zvedne brzy po ránu.
Krásné léto přeje A.Vydrová
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Na zastupitelstvu konaném 22. 6. 2015 zástupci za ODS hlasovali rozdílně. Nevidím v tom ale velký problém. Oba jsme dost staří a
máme za ty roky na ledacos vlastní názor. Ale rádi se s vámi podělíme o jejich výklad.
Lambert Medřický – hlasoval pro přidělení jednorázové dotace fotbalistům ve výši 400.000 korun, pokud postoupí do divize. Pro upřesnění
říkám, že město rozdá na dotacích společenským a sportovním organizacím ročně celkem 500.000,-Kč, z čehož Spartak je příjemcem
významného dílu z této částky. Za rozhodnutím zvednout pro tuto, sníženou, částku ruku, stál slib pana starosty, že město nebude čerpat
dříve prohlasovanou půjčku ve výši 16 milionů korun na pokrytí případného sníženého výběru daní. Tato půjčka, pokud by byla čerpána, by
byla splácena ještě přespříštím zastupitelstvem. Myslím, že to byla gentlemanská dohoda...
Ruku jsem však zvedl se zatnutými zuby. Jednak kvůli ultimativní formě návrhu, který byl postaven způsobem buď nám dotaci dáte v požadované výši nebo divizi hrát nebudeme, ale také kvůli nevkusnému chování některých fanoušků fotbalu po minulém zastupitelstvu.
O to hůře se mi v závěru zastupitelstva poslouchalo, že město nemá částku o stejné výši na vybudování části chodníku od hoření školy
směrem k Benteleru...
Prostě, byla to těžká volba.
Ivan Vydra – Pár slov k červnovým zasedání zastupitelstva
Dne 1. června 2015 proběhlo mimořádné zastupitelstvo města, kde
měla být schválena bez jakýchkoli podkladů finanční podpora TJ
Spartak Chrastava – mužstva kopané pro postup do divize.
Požadovaná výše byla 500 000 Kč na každou sezónu v divizi, a to
nad rámec dalších darů a dotací, které fotbalisti od Města dostávají
(letos 100 tisíc na údržbu hřiště a 60 tisíc z Grantu pro sport a
kulturu).
Tato podpora nebyla po bouřlivé diskusi (přítomni byli i fotbalisté a
fanoušci v hojném počtu) zastupitelstvem schválena.
Dne 22. června 2015 proběhlo další veřejné zasedání MZ, kde se
mimo jiné opět požadavek na podporu fotbalu objevil. Tentokrát sice
již s připravenou prezentací FK, ale opět s téměř neústupným
požadavkem na 500.000,-Kč na sezónu. Na návrh můj, který vznikl
s podporou dalších zastupitelů, se nejdříve hlasovalo o vyřazení
tohoto bodu z programu zastupitelstva (připadlo nám nedobré po
21. dnech hlasovat o stejné věci) a návrh byl podpořen. Vzhledem
k tomu, že jsem ale chtěl úspěšným fotbalistům nějakou podporu
poskytnout, nakonec se bod do programu vrátil a podal jsem
protinávrh k výši podpory, která však nebyla pro fotbalisty
akceptovatelná (návrh zněl 150.000,-Kč).
Co mě vedlo k tomuto postoji?
Předesílám, že jakýchkoli úspěchů našich sportovců si vážím! Že si
vážím trenérů, kteří se věnují zejména dětem a starají se o
symsluplné vyplnění jejich volného času! Je to nejlepší prevence
kriminality.
1. Město ve svém grantu rozdělí ročně všem sportovním,
společenským a zájmovým organizacím dohromady 500 tisíc +
nějaké drobné mimořádné příspěvky na akce atd. Většina
sportovních klubů hospodaří jak se dá a hodně sportovců malých
(prostřednictvím rodičů) i velkých si svoje "úspěšné" i rekreační
sportování hradí z většiny samo – vždyť je to jejich koníček, jejich
oblíbená volnočasová aktivita. A úspěchy s láskou vozí do Chrastavy.
2. Určitě je sport dobré podpořit, a to hlavně sport mládežnický, kde
děti ne vždy musí mít podporu v domácím zázemí. Každý sport s sebou nese nemalé náklady na nutné sportovní vybavení, dopravu na
závody, startovné...
3. Fotbal je sice nejmasovější sport, ale kvůli tomu přeci nezrušíme
ostatní sporty. I z reklamního - marketingového hlediska (diváci,
možnost přenosů či internetové prezentace) se sponzoři lépe
shánějí pro fotbal než třeba pro střelce, orientační běžce, zápasníky

atd. Chci také připomenout i úspěchy ostatních chrastavských
sportovců – zápasníci vybojovali pro Chrastavu přes 300 medailí na
Mistrovstvích ČR i v cizině, kolová hraje I. ligu, Sokolové se dobře
starají nejen o pohyb dětí, orientační běžci také vozí pravidelně
medaile z MČR i nejvyšších závodů (výčet úspěchů je jen náhodný a
neúplný!). Všem by se hodily příspěvky na dopravu, diety, na nákup
sportovních potřeb.... Nechodí však na "město" s tím: "když nám
nedáte, co chceme, nebudeme moci sportovat" nebo lidem s jiným
názorem nebudou nadávat... Město není bezedné. Město dle mého
názoru dělá, co může – Grant (může být třeba větší), velkou částkou
přispělo na obnovu fotbalového hřiště po povodni, podpořilo
rekonstrukci kuželny po povodni, dává příspěvky na údržbu haly a
hřiště, postavilo multifunkční hřiště, hodlá zrekonstruovat sportovní
halu, postavilo hasičům dráhu....
Ještě jedna krátká poznámka, určitě si sami rychle vybavíte, ve kterých sportech se stále řeší uplácení rozhodčích či černé fondy,
nákupy hráčů, vyvádění peněz (Spartak neb si nebere osobně,
myslím tím právě ten „velký sport”)...
4. Navíc, od počátku roku nám je stále zdůrazňováno, jak špatně se
vybírají daně a jak město může mít problémy s vlastním fungováním.
A právě pro výše uvedené důvody jsem schválenou výši částky 400
tisíc nemohl podpořit.
Většina klubů by jistě hravě dovedla vyčíslit, kolik peněz by pro ně
bylo optimální, aby se jim lépe žilo a sportovalo (a jak se jim zvedly
náklady na úhradu dopravného na závody po celé ČR i dále...) či
jinak konalo... Většina z nás, sportovců, by uvítala, aby nemusela
jezdit k závodům či zápasům vlastními auty, z kterých mnohdy tři sta
kilometrů od rodné Chrastavy vylezou a jdou rovnou na start...
Zastupitelstvo tedy beze mne a dalších kolegů podporu schválilo.
Budiž fotbalistům přána. Snad budou mít jednou štěstí i ostatní
kluby, které mají také úspěšnou činnost, i když ne možná tak
"atraktivní". Nerad bych se totiž dožil toho, že v Chrastavě bude sice
fotbal v divizi, ale ostatní aktivity nebude z čeho financovat.
A na závěr: „Mě osobně je jedno, jestli jsou úspěšní stolní tenisté,
fotbalisté, střelci či ti „co běhají po lese v noci s baterkou” (použil
jsem slov jednoho z řečníků chrastavské veřejnosti na červnovém
zasedání zastupitelstva), jsem rád za všechny sportovce v našem
městě a hodlám je „rozumnou cestou” a hlavně pokud možno
spravedlivě podporovat.
Ivan Vydra, zastupitel města

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

Nová otevírací doba – Führichův dům
leden, únor, březen
Po–Ne
ZAVŘENO
listopad, prosinec
-----------------------------------------------------------------------------------duben, květen, září, říjen Po–Pá
10.00 – 15.00 hodin
Sobota
10.00 – 14.00 hodin
-----------------------------------------------------------------------------------červen, červenec, srpen Po–Pá
10.00 – 15.00 hodin
So–Ne
10.00 – 14.00 hodin
Objednávka prohlídky na telefonním čísle: 485 143 161
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Dalí tìlostroje v provozu, pojïte si zacvièit!
V minulém roce jsme instalovali do parku u Muzea hasičské techniky první tělostroj, viz článek
http://www.chrastava.cz/2014/telostroj.htm. Vzhledem k tomu, že se zahájení provozu prvního
tělostroje v Chrastavě setkalo s úspěchem, rozšířili jsme počet těchto cvičících prvků o dalších 10.
Konkrétně se jedná o 4 stroje v parku u Muzea hasičské techniky a po 2 strojích před „Kovákem“,
povodňovými domy na Střeleckém vrchu a v Turpišově ulici, blízko náměstí. Do konce července dojde
k instalaci ještě dalších 4 strojů, které rozšíří počet strojů u povodňových domů a nově přibudou v parku
pod školou ve Vítkovské ulici. Všechny tělostroje dodala a instalovala spol. Colmex a náklady na
pořízení všech 14 strojů jsou 300.000 Kč, vč. DPH.
Věříme, že se instalace nových tělostrojů setká s úspěchem a zveme tímto všechny udělat něco pro
své zdraví a procvičit si své tělo!
Chrastava 2. 6. 2015
Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM
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Inzerce
elektronova
Chrastava
nabízí

PRONÁJEM
MONTÁŽNÍ CH
PLOŠIN

vč. obsluhy na vozech Multicar a Nissan
Dosah 10 nebo 16 metrů,
boční dosah až 9 metrů.

tel.: 777 337 994
e-mail: elektronova@volny.cz

soukromé i komerèní inzeráty

Jeďte zdarma na dovolenou s Českým rozhlasem Sever!
Český rozhlas Sever vyhlásil prázdninovou soutěž s názvem
Cestujeme se Severem. Princip je jednoduchý – pokud budete
kdekoliv na dovolené nebo výletu, vyfotografujte se tam s logem
Českého rozhlasu Sever a snímek pošlete na e-mail:
cestujeme@sever.rozhlas.cz
Vítěz vzejde z výsledků hlasování na webových stránkách Českém
rozhlase Sever. Kromě vítězného obrázku budou dále vybrány další čtyři snímky, jejichž autoři
získají zajímavé věcné ceny.
„Je úplně jedno, odkud fotografie bude. Lidé jí budou moci udělat při výletu na Ještědu, na pláži
v Řecku nebo třeba na poznávacím zájezdu pod Eiffelovou věží. Atraktivitu fotografií nebude
nikdo posuzovat, záležet bude pouze na hlasech, které snímky obdrží v internetovém
hlasování,“ říká ředitel Českého rozhlasu Sever Milan Knotek.
Soutěž Cestujeme se Severem odstartovala 8. června a končí 20. srpna 2015! Zapojte se i vy a
pošlete nám fotku s logem a třeba zrovna vyhrajete.
Nalaďte si Český rozhlas Sever, v Jablonci n. N. a okolí, na Českodubsku, v Chrastavě, v Hodkovicích nad Mohelkou na 102,3 FM http://www.rozhlas.cz/liberec/portal/

Novì otevøená KOSMETIKA BOHUNKA v Chrastavì - ul. Cihláøská
Přijďte si odpočinout,relaxovat a zároveň se nechat hýčkat.
Provádím kosmetické ošetření pleti ultrazvukovou špachtlí pro normální pleť, smíšenou, mastnou a stárnoucí. Čištění,
úpravy obočí – barvení, peelingy, masky, masáže obličeje, liftingové ošetření,epilaci obličeje i epilaci jednotlivých
partií těla.

NOVINKY! Enzymatický peeling a peeling s AHA kyselinami
Parafinový zábal na ruce. Permanentní prodlužování řas.
Novinka Semipermanentní řasenka !!!
NOVINKA Trvalá na řasy !!!
Dárkové poukazy
Základní ošetření, částečně ultrazvukovou špachtlí, všech typů pleti
parafínový zábal na ruce zdarma za 420 Kč to si můžete dovolit i Vy!
Zkuste a uvidíte ten rozdíl nejen vy, ale i vaše okolí. Těším se na Vás!

Více podrobných informací na www.Kosmetika-Bohunka.cz nebo letáčky na informacích Chrastava.
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FARMÁŘSKÉ SLUŽBY s.r.o. v CHRASTAVĚ

ROZŠIŘUJEME SORTIMENT O

PRACOVNÍ ODÌVY A OBUV
PRODUKTY ÈESKÝCH ZEMÌDÌLCÙ
aktuálně: rané brambory, okurky nakládačky
sadba jahod (na objednávku)

PRODEJNA ČAJŮ, KÁVY, KOŘENÍ, SVÍČEK A KERAMIKY NOVĚ NABÍZÍ

ÈESKÝ MED za 169,-Kč LAANSKÉ MOTY
ÈESKÉ ROSTLINNÉ OLEJE
725 992 092

www.farmarske-sluzby.cz

Po předložení originálu inzerátu obdržíte na vybrané prodejně SLEVU 10% na 1. nákup.

Domov pro seniory Domov pokojného stáří – Domov svatého Vavřince v Chrastavě
přijme na hlavní pracovní poměr PEČOVATELKU. Absolvování kurzu pracovníka v sociálních službách
výhodou. Nástup možný ihned. Životopisy zasílejte na adresu domovvavrinecochl@volny.cz
nebo nás kontaktujte na telefonním čísle 485 143 968 (p. H. Hlavatá).
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Informaèní Centrum Chrastava
knihy / publikace / turistické a cyklistické mapy / pohlednice
Chrastavské listy / Véčko / DVD / turistické známky a nálepky
propagační předměty města Chrastavy
informace o pamětihodnostech Chrastavy
kopírování / internetový klub / prodej eVstupenek
průvodcovství v muzeích a galerii

Telefon: 485 143 161

E-mail: info@chrastava.cz

DŮLEŽITÁ
TELEFONNÍ
ČÍSLA

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

ve od vizitky po bilboard...

www.adv.cz 480 000 000

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

1990 - 2015

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

Chrastavské listy

... již čtvrt století

PARTNERSKÁ MÌSTA
CHRASTAVY
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