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Ètvrtstoletí od vize k realitì
V srpnu roku 2015 je kompletně zprovozněna přeložka na Frýdlant (oficiálně
přeložka II/592), je hotova její závěrečná
třetí etapa. Čtvrt století poté co tento záměr
poprvé oficiálně schválilo zastupitelstvo
města. Jaké byly hlavní body té čtvrtstoletí
dlouhé mnohdy velmi komplikované cesty?
(1985 – první usnesení o takovéto vizi na
plenárním zasedání MěNV)
1990 – město začalo usilovat o vybudování
přeložky, která by odvedla dopravu z nám.
1. máje a návazných ulic a vytvořila nové

Z obsahu dnešního vydání
Ze zasedání Rady mìsta

Chrastava zkompletovala tìlostroje

Mìsto získalo zametací vùz

Program S-klubu a kina

Kurzy Spoleèenského klubu
zahájí opìt svojí èinnost

Informace z Bételu

Sportovní zpravodajství

Chrastavská voøíkiáda 2015

spojení na Frýdlant v Čechách
1994 – přeložka byla úředně zanesena do
plánů města schválením územního plánu
centrální zóny
1998 – plánovaná přeložka byla potvrzena
schválením územního plánu města
2003 – podařilo se uzavřít dohodu s Libereckým krajem o směně komunikací, tzn. že
Liberecký kraj vzal na své břímě financování plánované akce (město jako původní vlastník komunikací by nikdy nesehnalo
potřebné finanční prostředky) s tím, že město vykoupí na své náklady potřebné pozemky a domy a zafinancuje chodníky a
další neuznatelné náklady, město se zavázalo v případě realizace hlavní části
zafinancovat též pobočnou etapu.
2004 – začala jednání s vlastníky pozemků.
2004 – z důvodu velmi komplikovaných
jednání s vlastníky pozemků je výstavba
hlavní části rozdělena do tří etap.
2006 – jsou uzavřeny smlouvy s vlastníky
ohledně výkupů pozemků na 1. etapu
2008/2009 – realizována 1. etapa.
2009 – jsou uzavřeny smlouvy s vlastníky
ohledně výkupů pozemků a nemovitostí
na 2. etapu
2010/2011 – realizována 2. etapa.
2013 – uzavřeny smlouvy s vlastníky ohledně výkupu pozemků a nemovitostí na 3.
etapu (s výjimkou majitelky garáže a pozemku u Seppu, proto tam vznikla „vlnka“).
2013 – realizována pobočná 4. etapa (SO
105).

2014/2015 - realizována 3. etapa.
Rozhodující v realizaci celé akce byla
smlouva s Libereckým kraje v roce 2003,
která dokázala zajistit dotační prostředky
z fondů Evropské unie, na které by město
nikdy nedosáhlo.
DOKONČENÍ na straně 2

Turnaj partnerských mìst 2015 ve Lwówku l¹ski

MĚSTSKÁ POLICIE CHRASTAVA

V sobotu dne 25. července 2015 se uskutečnil již 12. ročník fotbalového turnaje mládeže
partnerských měst. Po čtyřech letech a celkově podruhé se konal v našem polském
partnerském městě Lwówek Śląski. Bohužel se poprvé v historii nezúčastnila mužstva
zakladatele turnaje z partnerského města Eichstätt. Přítomno však bylo vedení Eichstättu
v čele s bývalým primátorem a novopečeným předsedou tamního fotbalového oddílu z Marienstadtu (část Eichstättu), který se za neúčast z důvodu nečekaných, téměř masových
zdravotních problémů velmi omlouval a odpřísáhl, že se neúčast jejich mužstev již v příštích
letech nikdy nebude opakovat.
A tak se turnaje účastnila v obou kategoriích chlapců tři mužstva: Lwówek Śląski, Lwówek a
Chrastava. Mladší chlapci získali druhé místo a starší získali poprvé od roku 2009 pro
Chrastavu vítězství.
Chrastavští mladí fotbalisté pod vedením šéftrenéra mládeže Josefa Adámka tak vzorně
reprezentovali Chrastavu a Českou republiku.

603 941 561 603 347 676

Dokončení najdete na straně 2.
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DOKONČENÍ
Poděkování si zaslouží všichni čtyři
hejtmani Pavel Pavlík, Petr Skokan,
Stanislav Eichler a Martin Půta a jejich
náměstci pro dopravu Miroslav Mach,
Vladimír Richter, Martin Sepp a Vladimír
Mastník.
Samozřejmě si poděkování zaslouží firmy,
které dílo realizovaly v jednotlivých etapách
Eurovia (první), Syner (druhá a čtvrtá) a Metrostav (třetí).
Poděkování si zaslouží firma Valbek v čele
s panem Petrem Kudláčkem, která dílo
projektovala a Krajská správa silnic Libereckého kraje, která zastupovala investora
při realizaci díla.
Poděkování si zaslouží všichni úředníci
Krajského úřadu LK a Městského úřadu
v Chrastavě, kteří se svým dílem na akci
podíleli.
Velké poděkování si zaslouží všichni dotče-

Z TITULNÍ

STRANY

ní obyvatelé Chrastavy, kteří pochopitelně
hájili svá práva, jak nejlépe uměli, ale
nakonec všichni (až na jednu výjimku) vyšli
vstříc.
Ale snad největší poděkování si zaslouží
nenápadná pracovnice našeho úřadu paní
Libuše Mlynářová, která dokázala léta vést
velmi náročná jednání o výkupu pozemků a
nemovitostí a zajišťovat všechny další
záležitosti s tímto spojené. Troufám si zodpovědně říci, že bez ní by se dílo nikdy
realizovat nezdařilo.
A samozřejmě si zaslouží poděkování i zastupitelé Zastupitelstva města Chrastava,
kteří s vizí přišli a dokázali jí nakonec i realizovat.
Slavnostní otevření je naplánováno na pátek 4. září 2015 od 9 hodin za osobní účasti
hejtmana Libereckého kraje.

Ne čtvrtstoletí,
ale třičtvrtěstoletí !
Členové SPHMCH objevili zajímavý
dokument z roku 1943. Dle něho byla
plánována přeložka na Frýdlant již v červnu
1941 (sic!). Členové SPHMCH k získaným
dokumentům píšou: „Rozšíření Pobřežní
ulice (dnes známé jako přeložka na Frýdlant) byla plánována již v roce 1941.
Přiložený projekt však řešil situaci daleko
razantněji. Všechny domy vybarvené žlutou
čarou byly určeny k demolici (tj. většina
v úseku od křižovatky s Vítkovskou až po
křižovatku s Bělokosteleckou ulicí, vč.
Továrny fy Jäger – Seppu).“ Dokument je
přístupný na stránkách města na adrese
http://www.chrastava.com/starosta/prelozka/1941.pdf .
V Chrastavě dne 5. 8. 2015
Ing. Michael Canov, starosta

Turnaj partnerských mìst 2015 ve Lwówku l¹ski
POKRAČOVÁNÍ Z TITULNÍ STRANY
--------------------------------------------------------------------------------------------------Jmenovitě v kategorii starších chlapců s trenérem Romanem Valešem:
Adam Zoul, Vlastislav Rotschedl, Martin Podroužek, Radovan Šnýdl, Martin
Tajbr, Fanda Slezák, Dominik Ďuriš, Michal Suchánek, Jakub Kašpar, Štěpán
Tauchman, Ladislav Fialka a Jiří Hájek.
V kategorii mladších chlapců s trenéry Jiřím Doležalem, Lukášem Krágou a
Danielem Zahem: Martin Adámek, Jakub Hille, Jan Bláha, Marek Kos, Patrik
Rubeš, Matěj Sobotka, Patrik Šprysl, Jiří Tvrdek, Adam Válek, Daniel Zah a
Jan Klust.
Očima šéftrenéra mládeže Josefa Adámka vypadal turnaj následovně:
V sobotu 25. července 2015 se uskutečnil každoroční turnaj partnerských měst
ze zemí Německa, Polska a České republiky. Bohužel letošní turnaj nedoplnilo
mužstvo z německého Eichstättu, které po zdravotních problémech svých
hráčů muselo letošní měření sil vynechat.
Co se týká organizace tohoto ročníku, tak se asi bohužel nenašlo moc těch,
kteří by s tím byli spokojeni – přeci jen je to MEZINÁRODNÍ TURNAJ.
Samotný turnaj se odehrál tedy ve složení dvou polských celků a jednoho
českého, a to jak u starších, tak i u mladších žáků.
Starší žáci vkročili do turnaje výhrou 1:0 – ovšem to nikdo nevěděl, že i po
posledním zápase ve skupině, který Chrastava 0:1 prohraje a jelikož i zápas
mezi celky Polska skončil 1:0, nastala docela unikátní bilance všech tří týmů,
kdy měli všichni 3 body a stejné skóre – na řadu musely přijít tedy penalty –
Chrastava si v losování vytáhla to šťastnější, a to přímý postup do rozstřelu o
celkovou výhru. Tudíž v souboji o finále v turnaji si to rozdaly dva polské celky –
tím šťastnějším byl domácí Lwówek Śląski, který se ale celkové výhry v turnaji nedočkal, jelikož v penaltovém rozstřelu se zaskvěl gólman

3
Chrastavy – Adam Zoul! Tudíž Chrastava zase mohla konečně po letech být na nejvyšším stupínku.
Mladší žáci vkročili do turnaje výhrou 3:0, kdy se hlavně v bráně skvěle předvedla naděje na pozici brankáře Jakub Hille. Ve druhém zápase,
ve kterém nastoupili naši borci, potřebovali nutnou výhru, aby byli ti nejlepší. To se bohužel nepovedlo, i když ke konci snaživě dotahovali
dvougólový náskok soupeře, kdy ho dotáhli až do remízového stavu. Kluci z Chrastavy pak měli ještě na konci obrovskou šanci skóre zápasu
úplně otočit, bohužel hlavička jednoho z našich borců bránu jen přeletěla. Tudíž z toho bylo "jen" 2. místo na turnaji, ale myslím si, že
Chrastaváci se rozhodně stydět nemusí, jak mladší tak i starší žáci ze sebe vydali maximum a předvedli hodně dobré výkony reprezentující
chrastavský fotbal!
Vedení partnerských měst se na místě dohodlo na příštím ročníku 2016. Ten se bude konat ve Lwówku, což je partnerské město města
Lwówek Śląski a leží o cca 200 km severněji u Poznaně. Dle dohody se bude konat v sobotu 23. července 2016 (v pátek 22. července 2016
příjezd a v neděli 24. července 2016 odjezd) v kategoriích U 10 a U 15.
V Chrastavě dne 29. 7. 2015

o

Michael Canov, starosta

Okénko starosty

Prohibice na Chrastavských slavnostech
nebude  ministerstvo ustoupilo
V roce 2008 se stupňovaly stížnosti na opilce, kteří v parku na
náměstí a přímo před zdejší nápojkou pijí a pijí. Město reagovalo na
jaře roku 2008 vyhláškou č. 1/2008, která pití alkoholických nápojů
na náměstí zakazuje, ovšem s výjimkou akcí konaných pod záštitou
či se souhlasem města, což jsou především Chrastavské slavnosti.
Ministerstvo vnitra jako dozorový orgán v roce 2008 vyhlášku
odsouhlasilo. Ovšem uplynulo sedm let a najednou se stala kvůli
výjimce ta samá vyhláška protiústavní.
Doslova pak (člověk by ani nevěřil, jakým se stal „zločincem“) dle
tvrzení ministerstva: „Ustanovení odst. 3 v části znějící „konaných
pod záštitou či se souhlasem města“ je tak v rozporu s principem
materiálního právního státu ve smyslu Čl. 1 odst. 1 Ústavy, neboť
zakládá nerovnost osob podléhajících výkonu veřejné moci, a to
bez přesvědčivého, racionálního a legitimního důvodu, slučitelného
se zásadami charakterizujícími demokratický a právní stát, a dále v
rozporu s Čl. 104 odst. 1 a odst. 3 Ústavy, neboť jím dochází k
překročení meze zákonného zmocnění.“
Kdyby ministerstvo konalo dále, byla by výjimka až do rozhodnutí
Ústavního soudu zrušena a o Chrastavských slavnostech či dalších
akcích konaných na náměstí by nastala prohibice. Naštěstí
ministerstvo po jednání s městem ustoupilo a uznalo, že je naše
vyhláška s Ústavou a se zákony v souladu a nic se rušit nebude.
Znamená to tedy, že prohibice na Chrastavských slavnostech
nehrozí.
V Chrastavě dne 20. 7. 2015

Ing. Michael Canov, starosta

Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vás pozvat na sto dvacátý devátý

VEČER SE STAROSTOU
na téma
"Firma Wassa s.r.o. a její podnikatelský
záměr v bývalém areálu Bremi".
Účast přislíbil majitel firmy pan Petr Mynář
spolu s dalšími vedoucími pracovníky firmy.
Odborným garantem večera je vedoucí
OVÚS MěÚ Chrastava pan Martin Janoušek.
Setkání se koná v pondělí 7. září 2015
od 17:00 hodin ve velké zasedací místnosti
budovy radnice.
Těším se na Vaši účast.

Ing. Michael C a n o v, starosta

mìsta Chrastavy

Kontrola evropské dotace
na kulturní centrum
dopadla na výbornou
V roce 2008 bylo zajištěno financování a v letech 2009 až 2010
proběhla realizace projektu rekonstrukce někdejší školní jídelny
na centrum volnočasových aktivit (CVA). Náklady činily 19 mil.
Kč, z toho 16 mil. bylo hrazeno z dotace z evropských fondů.
Slavnostní otevření proběhlo v březnu 2010.
Po více než pěti letech od realizace stavby přišla kontrola ze
strany Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti
Severovýchod. Výsledek dopadl na výbornou, vše bez jakékoliv
závady. Děkuji tímto všem zaměstnancům městského úřadu,
kteří zvládli veškeré více než náročné papírování bez sebemenší
chybičky, protože jak známo v případě dotací, zejména pak
evropských, jsou podstatně důležitější papíry než realizace
stavby samé.
Chrastava dne 20. 7. 2015

Michael Canov, starosta
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Rada a Zastupitelstvo mìsta
Ze zasedání Rady mìsta Chrastava dne 3. srpna 2015

Rada města na své schůzi projednala a usnesla se mimo jiné takto:
-schválila
v návaznosti na své usnesení 2015/10/V/2 ze dne 24. června 2015
pacht části pozemku par.č. 237 o výměře cca 3500 m2 – travní
porost, v k. ú. Andělská Hora u Chrastavy, panu Miroslavu
Hlaváčkovi, za účelem zřízení ohrady pro koně, vč. návrhu
pachtovní smlouvy čj. P/2/2015
- schválila
zřízení věcného břemene služebnosti cesty a stezky na části
pozemku par.č. 187/1 v k.ú. Chrastava I, ve prospěch panujících
pozemků st.p.č. 971 vč. rodinného domu čp. 91 a par.č. 187/3 v k.ú.
Chrastava I, které jsou ve vlastnictví pana Dušana Gynga, vč.
návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti stezky a
cesty čj. VB/22/2015
-schválila
zřízení věcného břemene na pozemku par.č. 446 v k.ú. Andělská
Hora u Chrastavy, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.,
jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby
„IP-12-4005735 LB Andělská Hora ppč. 439/3, přípojka NN“, vč.
návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
smlouvy o právu provést stavbu čj. SBS/8/2015
-schválila
1. smlouvu o přivolení vstupu na pozemky dotčené stavbou
vodohospodářského díla čj. RU/20/2015, kterou uzavře město a
společnost SVS a.s. pro realizaci stavby: „LI 022 072 Chrastava,
Liberecká – rekonstrukce vodovodu“
2. smlouvu o právu k provedení stavby čj. RU/21/2015, kterou
uzavře město a společnost Lesy ČR, s.p. pro realizaci stavby
„Lesní cesta k Ovčáku“
-schválila
1. záměr pronájmu pozemku st. par. č. 125 o výměře 145 m2 –
zbořeniště, k.ú. Horní Chrastava, za účelem zřízení zahrady
2. v návaznosti na své usnesení 2015/07/III/3 změnu účelu
pronájmu, takže záměr nově zní: záměr pronájmu pozemku (nebo
jeho částí) par.č. 131 o výměře 1020 m2 - zahrada, v k.ú.
Andělská Hora u Chrastavy, za účelem zřízení zahrady
-vzala na vědomí
hodnotící protokol veřejné zakázky „MŠ Luční – otopná soustava“ 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 „Regulátor Reverberi STB 26“ 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: AKTÉ
spol. s r.o., nám. T.G.Masaryka 1280, 760 01 Zlín, IČ: 42341027
2. návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem: AKTÉ spol. s r.o., nám.
T.G.Masaryka 1280, 760 01 Zlín, IČ: 42341027 na realizaci akce
„Regulátor Reverberi STB 26“.
-schválila
1. hodnocení a zadání akce „Chrastava – oprava komunikace –
Frýdlantská“ 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: Strabag a.s., Tř. gen. Svobody 77, 460 14
Liberec XII, IČ 60838744.
2. návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem: Strabag a.s., Tř. gen.
Svobody 77, 460 14 Liberec XII, IČ 60838744 na realizaci akce
„Chrastava – oprava komunikace – Frýdlantská“.
-schválila
odchylný postup pro výběr uchazeče na dodávku dýchacích
přístrojů pro SDH Chrastava z důvodu zajištění kompatibility se
stávajícím vybavením v souladu s bodem 7.5. Směrnice Rady
města Chrastava č. 1/2013 o zadávání veřejných zakázek.

-schválila
1. odchylný postup pro výběr uchazeče v souladu s bodem 7.5.
Směrnice Rady města Chrastava č. 1/2013 o zadávání veřejných
zakázek v rámci akce „Chrastava – oprava komunikace SO 105 –
II.etapa“ z důvodu rozšíření rozsahu stavebních prací o chodník.
2. návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem: 1.
jizerskohorská stavební společnost, s.r.o., Pražská 392, 463 42
Hodkovice nad Mohelkou, IČ: 49904884.
RM
-zrušila
usnesení Rady města Chrastava č. 2015/10/XVII ze dne 24.6.2015
o záměru a podmínkách prodeje ojetého motorového vozidla
Karosa – požární druh NA- speciální požární vozidlo, rok výroby
1986
-schválila
na základě žádosti obce Kožlí prodej ojetého motorového vozidla
Karosa – požární druh NA- speciální požární vozidlo, rok výroby
1986 za cenu 400 000,- Kč.
RM
- v z a l a n a v ě d o m í zápis č. 2015/12 z jednání bytové a
sociální komise ze dne 27. 7. 2015
- r o z h o d l a o uzavření smlouvy o poskytnutí nájmu bytu v DPS
paní Věře Vitíkové
-rozhodla
o uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší v zařízení azylového typu
panu Milanu Doupovcovi
RM
- r o z h o d l a o uzavření veřejnoprávní smlouvy na projednávání
přestupků s obcí Zdislava
-schválila
v návaznosti na usnesení ZM č. 2015/04/XIX ze dne 22.06.2015
upřesnění v tom smyslu, že pamětní místo bude pamětní deska
umístěná na budově muzea (vedle vstupu do infocentra), text bude
v češtině a vedle totožný text ve vietnamštině.
-vzala na vědomí
na základě žádosti vedení ZŠ Chrastava, nám.1. máje 228,
odchylný postup dle článku V odstavec 5.3. směrnice RM č. 1/2013
v souvislosti s podáním žádosti o dotaci z fondů EU (studijní pobyt
žáků ve Velké Británii)
- s c h v á l i l a na základě žádosti dar handicapovanému Radku
Brzákovi ve výši 5.000,- Kč
- s c h v á l i l a uzavření smlouvy s Mediatel, spol. s r. o. na
uveřejnění prezentace v telefonním seznamu Zlaté stránky.
-schválila
na základě žádosti darovací smlouvu DR/15/2015 – finanční dar na
akci „COUNTRY FESTIVAL VYSOKÁ“ pořádaný paní Bc. Václavou
Jarošovou (Farma Vysoká), IČ 64041069
-schválila
1. v souladu s § 85, písm. f) a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vzdání se
práva na poplatek ze vstupného do výše max. 20.000,- Kč za akci
„COUNTRY FESTIVAL VYSOKÁ“ pořádaný paní Bc. Václavou
Jarošovou (Farma Vysoká), IČ 64041069
2. v souladu s OZV č.2/2014 stanovení kratší doby nočního klidu na
Country festival Vysoká v noci ze 4. na 5. září a z 5. na 6. září 2015
od 01:00 do 06:00 hodin.
-schválila
rozpočtové opatření (které nemění závazné ukazatele schválené 2.
změny rozpočtu na rok 2015) určené na rekonstrukci bytu v domě
čp. 250 na nám. 1. máje, Chrastava v celkové výši do 800 tis. Kč, z
čehož částku 400 tis. Kč zaplatí Městské bytové družstvo
Chrastava, IČ 25419145 z prostředků na běžnou údržbu roku 2015.
Byt je určen pro nového stomatologa z důvodu krajní naléhavosti
(dosavadní stomatolog končí k 31.10.2015):
- řádek č. 58 výdajů na rok 2015
+ 400.000,-- Kč
- řádek č. 60 výdajů na rok 2015
- 400.000,-- Kč
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Informace z radnice

z radnice

Chrastava zkompletovala své tìlostroje
Ke konci července byly dodány a instalovány poslední tělostroje z objednané
série. Byly instalovány do parku u Vítkovské ulice a do průchodu od kina k
autobusovému nádraží u tržnice. Počet míst, kde jsou umístěny, se tak rozšířil
na šest. Na pěti z nich je po dvou tělostrojích, v parku u hasičského muzea je jich
pět.
V letech příštích budeme chtít počet míst s tělostroji dále rozšířit.
V Chrastavě dne 27. 7. 2015

Ing. Michael Canov, starosta

Mìsto získalo zametací vùz
Město získalo zametací vůz. Cesta k němu však nebyla vůbec jednoduchá. Město usilovalo dva roky o získání dotace, avšak neúspěšně.
Město se tedy rozhodlo, že zametací vůz koupí ze svého rozpočtu a vyčlenilo na něj 2,5 mil. Kč. V průběhu roku však vzhledem k
nepříznivému vývoji RUD tuto položku z rozpočtu vyřadilo. Sotva však tak město učinilo, podařilo se získat dotaci ve výši 90% (85% z
Evropské unie a 5% ze státního rozpočtu z MŽP). Zameták se navíc podařilo vysoutěžit (včetně nákladů na výběrové řízení a administraci)
za nižší cenu, a to 2.386.120 Kč. Ve výsledku tedy přijde zametací vůz Město Chrastava na necelých 240 tisíc Kč z jeho rozpočtu.
Zametací vůz byl přivezen ve středu 15. července 2015 a první jízdou ho vyzkoušel osobně pan tajemník. Jestli se mu při této premiérové
jízdě podařilo i něco zamést, není známo.
V Chrastavě dne 15. 7. 2015

Ing. Michael Canov, starosta

Projekt „CZ.1.02/2.1.00/14.26132 Pořízení stroje na úklid cest nebo silničních komunikací – Chrastava“ (a.č. 14218982) je spolufinancován
z fondů Evropské unie (z Evropského fondu pro regionální rozvoj / Fondu soudržnosti) v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Z deníku Mìstské policie Chrastava
èerven, èervenec 2015
- kontroly okraj. částí města – Vítkov a býv. statek tzv. pětistovka,Vysoká,Víska, Kolonka, Andělská Hora, Barandov
- dohled nad dodržováním nočního klidu a veřejného pořádku v celém katastru města Chrastava
- dohled nad dopravní situací v centru města a okolí města – místní, obecná a přechodná úprava silničního provozu
- zjišťování a nahlašování zjištěných závad na komunikacích, majetku města, soukromém majetku apod.
- monitoring nepovolených ( tzv.černých ) skládek v katastru města
- dohled nad dodržováním vyhlášek a nařízení města
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- 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, Eichstättská cesta, školní jídelna, škola, společenský klub
- kontroly krytých vlakových i autobusových zastávek zaměřené na
dodržování zákazu kouření
- instalace fotopastí do problematických míst v katastru města
- spolupráce s odbory MěÚ Chrastava
- spolupráce s OOPčr Chrastava – při výkonu různých činností na
katastru města
- spolupráce s SDH Chrastava – požáry, nehody,
- spolupráce s rybářskou stráží – kontroly rybářů
- spolupráce se zdravotní dopravní službou KNL – pomoc při
nakládání pacientů
- spolupráce s mysliveckým sdružením – likvidace uhynulé divoké
zvěře

- na základě přijatého oznámení spolupráce při dopadení pachatele
(muž a žena) krádeže vloupáním do chaty v lokalitě Stráž nad Nisou
– Stříbrný kopec, šetří PČr

Výkon služby ve Stráži nad Nisou

Odchyceno jedno zvíře a předáno do útulku.

- 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

Další činnost MP – červen
- opakované namátkové kontroly bezdomovců přebývajících dočasně v lesíku za rybníkem v ul. Luční, kontrola okolí z důvodu
znečištění odpadky – neg., sociální pracovnicí bylo zajištěno
ubytování
- dohled při konání Chrastavských slavností – zajištění objízdné
trasy, bezpečnostní dohled, hlídání pódia od 4. 6. do 8.6. 2015
- nález tří peněženek s doklady a finanční hotovostí (2x předáno na
ztráty a nálezy, 1x majiteli)
- 1x přijato oznámení ohledně krádeže v prodejně potravin Winner
na nám.1. máje
- přijat nález finanční hotovosti – předáno na ztráty a nálezy
- nalezeny klíče – předáno na ztráty a nálezy
- přijato telefonické oznámení ohledně odcizení majetku soukromé
osoby v ul. Frýdlantské – neznámý pachatel odcizil 4ks malých
stromků, 6ks tyčí sloužících jako oplocení (na žádost majitele pouze
dokumentace)
- přijato tel. oznámení ve věci podezření ze spáchání trestného činu
loupeže dle § 234, zák. č. 140/1961 Sb. – předáno PČr
- dohled při konání Strážských slavností v obci Stráž nad Nisou –
bezpečnostní dohled
- přijato opakované oznámení ohledně rušení nočního klidu v ul.
Frýdlantská – přestupkové jednání vyřešeno na místě v blokovém
řízení
- převoz osoby do záchytné stanice KNL – 1x

Spolupráce s Policií ČR – červen
- 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)

V červnu byla odchycena 3 zvířata, jedno bylo předáno majitel, dvě
umístěna v útulku v Liberci a Krásném Lese.
---------------------------------------------------------------------------------------

Ostatní činnost MP – červenec
- řešení veřejného pořádku na vlakovém nádraží Chrastava
- zajištění SDH Chrastava při požáru v podchodu na Střeleckém
Vrchu
- zajištění likvidace vosího hnízda
- zajištění místa činu proti vstupu nepovolaných osob
- místní šetření z podezření na týrané zvíře

Spolupráce s Policií ČR – červenec
- 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)
- asistence při dopravní nehodě – usměrňování dopravy
- spolupráce při rušení nočního klidu na katastru obce

MĚSTO CHRASTAVA VYHLAŠUJE
Sbírku ošacení na pomoc lidem,
kteří museli opustit své domovy
- Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,
dětské/
- Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
- Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte
nám odřezky a zbytky látek)
- Domácí potřeby - nádobí bílé i černé,
skleničky- vše nepoškozené
- Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
- Obuv – veškerou nepoškozenou
- Hračky – nepoškozené a kompletní
- Peří, péřové přikrývky a polštáře
- Menší elektrospotřebiče – mohou být
i nefunkční
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače, matrace, koberce –
z ekologických důvodů, nábytek, znečištěný
a vlhký textil
Sbírka se uskuteční:
17. 9. – 18. 9. 2015
8–10 a 14–16 hodin
CVA Turpišova ulice
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či
krabic, aby se nepoškodily transportem
Bližší informace Vám rádi sdělíme na tel.:
485 143 348, 482 312 231
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Kultura

Spoleèenský klub / kino / akce

SPOLEČENSKÝ KLUB
CHRASTAVA

ZÁŘÍ 2015
Středa

9.
10 hodin
KINO

Sobota

9.
NÁMĚSTÍ

Pátek

O KOMINÍKU KRYŠTOFOVI
Pohádka pro dìti.

VINOBRANÍ
Prezentace a ochutnávka vín, vystoupí dìtské soubory a cimbálová muzika..

18.

DRÁTKOVÁNÍ II.

17 hodin
CVA

Poøádá Dámský klub.

Pátek

18.
Sobota

19.
CVA

Středa

Vstupné: 20 kè

VÝSTAVA HUB

!
!
!
O
N
Výstava uspoøádaná ve spolupráci RUŠE
se luknovským houbaøským spolkem.Z

22.

ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU

10.15 h.
KINO

Travestie show. Pøedprodej od 1.9. v Infocentru nebo na www.evstupenka.cz

Vstupné: 180 Kè
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DIGITÁLNÍ MÌSTSKÉ KINO CHRASTAVA

PROGRAM KINA
ZÁŘÍ 2015
Změna programu vyhrazena! Rezervace vstupenek: http://evstupenka.cz
Pátek 4. září v 18:00 hodin
PIXELY – USA – české znění – akční komedie – 106 minut.
Vstupné: 120 Kč
Když si mezigalaktičtí mimozemšťané chybně vyloží videozáznamy klasických videoher jako vyhlášení války, zaútočí na Zemi s armádou jednotek, která je inspirovaná objekty ze zmíněných videoher. Prezident
Will Cooper (Kevin James) je nucen vyzvat na pomoc svého nejlepšího
kamaráda z dětství a nepřekonatelného hráče videoher Sama Brennera
(Adam Sandler), jenž v současné době provádí instalace domácích kin,
aby se ujal vedení týmu ostřílených pařanů (Peter Dinklage a Josh Gad)
s cílem vetřelce porazit a zachránit tak naši planetu. Připojuje se k nim
také podplukovnice Violet Van Pattenová (Michelle Monaghan), specialistka, která hráčům dodává jedinečné zbraně, určené k boji s mimozemšťany.
Pátek 4. září ve 20:00 hodin

KRYCÍ JMÉNO U.N.C.L.E. (The Man from U.N.C.L.E.) USA
– české titulky – 116 minut – dobrodružná komedie.
Vstupné: 110 Kč
Hlavními postavami filmu „Krycí jméno U.N.C.L.E.“, zasazeného do první poloviny šedesátých let minulého století, do doby vrcholící studené
války, jsou agent CIA Solo (Cavill) a agent KGB Kuryakin (Hammer).
Oba agenti jsou nuceni odložit dlouholeté nepřátelství a spolupracovat
na společném úkolu překazit plány tajemné mezinárodní zločinecké
organizace, která chce šířením jaderných zbraní a technologií destabilizovat křehkou rovnováhu sil ve světě. Dvojice agentů má k dispozici
jediné vodítko – dceru zmizelého německého vědce, která je klíčem
k proniknutí do zločinecké organizace. Musí závodit s časem, aby vědce
našli a zabránili celosvětové katastrofě.
Pondělí 7.září v 18:00 hodin

Filmový dobrodruh KAREL ZEMAN – ČR – životopisný – 106 minut.
Vstupné:??
Životopisný film, který se ohlíží za životem, prací a významem génia
světové kinematografie. Odhaluje také inspirující zdroje jeho práce
a nahlíží do kuchyně průkopníka filmových triků. Hovoříme se současnými filmaři od japonských po americké a snažíme se zjistit, proč jsou
jeho filmy stále aktuální a v mnoha směrech dosud nepřekonané. Terry
Gilliam, Tim Burton, Koji Yamamura a další hovoří o své inspiraci
Karlem Zemanem.
Pondělí 7.září ve 20:00 hodin
RYTMUS sídliskový sen – SR/ČR – dokumentární hudební
90 minut. Vstupné:120 Kč
Pohled do soukromí nejznámějšího slovenského rapera, který vyrůstal
na sídlišti a dnes je z něj fenomén: Rytmus.
Pátek 11. září v 16:15 hodin

MUNE - STRÁŽCE MĚSÍCE – Francie – animovaný – 85 minut.
Vstupné: 100 Kč
Aniž by o to žádal, je malý Mune, snílek a šibal, v bájném světě jmenován strážcem Měsíce, tedy tím, kdo přináší noc a bdí nad sny. Mune ale
přitahuje katastrofy a omylem umožní strážci temna, aby ukradl Slunce.
S pomocí hrdého strážce Slunce Sohona a křehké Ciry se Mune vydává
za neobyčejným dobrodružstvím, jež z něj učiní legendu mezi strážci!
Pátek 11. září v 18:00 hodin
Film byl digitálně restaurován v rámci projektu Čistíme svět fantazie,
společného projektu Nadace české bijáky, Muzea Karla Zemana a
České televize.
Vstupné:??
VYNÁLEZ ZKÁZY – ČSSR – dobrodružný – 81 minuta.
První verneovská adaptace Karla Zemana unikátním způsobem kombinuje hraný a kreslený film a svou nevyčerpatelnou fantazii rozvíjí ve sty-

lu černobílých rytin prvních Verneových ilustrátorů Édouarda Rioua a
Léona Benetta.
Pátek 11. září ve 20:00 hodin
SCHMITKE – ČR / Německo – česky a německy s českými titulky
mládeži do 15 let nepřístupno – 94 minuty.
Vstupné: 100 Kč, v předprodeji IC Chrastava 80 Kč
Mysteriózní detektivka o pátrání po chuti do života na vrcholcích Krušných hor.
Pátek 18. září v 18:00 hodin
AMERICAN ULTRA – USA – české titulky – akční komedie – 94 minuty
– mládeži nepřístupno.
Vstupné: 110 Kč
Klidný život milovníka trávy a jeho přítelkyně v malém ospalém městečku je náhle narušen, když Mika doběhne vlastní minulost a začne se
o něj zajímat vláda USA...
Pátek 18. září ve 20:00 hodin
Vstupné:
GANGSTER KA – ČR - kriminální thriller – 90 minut.
Varování ministerstva vnitra: Peníze jsou silně návyková látka.Gangsteři
umírají předčasně. Kriminální thriller Gangster Ka je natočen podle
námětu Jaroslavva Kmenty, který je autorem knihy „Padrino Krejčíř“.
Pátek 25. září v 16:00 hodin
V HLAVĚ – USA – animovaný – české znění – 102 minuty.
Vstupné: 80 Kč
Ať už se jednalo o dobrodružný balónový let vysoko v oblacích či
velkoměsto plné příšerek, zavedl oscarový režisér Pete Docter (Vzhůru
do oblak, Příšerky s.r.o.) diváky vždy na ojedinělá a nápaditá místa.
V původním filmu společnosti Disney Pixar V hlavě nás zavede do těch
nejpozoruhodnějších míst, jaká vůbec mohou existovat – do lidské
mysli.
Pátek 25. září v 18:00 hodin
NIKDY NENÍ POZDĚ (RICKI AND THE FLASH) – USA – hudební
komedie – české titulky – 104 minuty.
Vstupné: 120 Kč
Meryl Streep se nám pod vedením oscarového režiséra Jonathana
Demmeho ve filmu Nikdy není pozdě podle scénáře oscarové
scenáristky Diablo Cody představuje tak, jak jsme ji dosud nepoznali v roli rockové zpěvačky a kytaristky. V původním snímku plném živých
hudebních vystoupení Streep ztvárnila postavu Ricki Rendazzové,
slavné kytaristky, která se ve snaze splnit si své sny o rock'n'rollové
slávě dopustila nepřeberného množství životních chyb. Během návratu
domů dostává tváří v tvář své rodině šanci tyto chyby napravit a změnit
se. Streep se ve filmu objevuje po boku své skutečné dcery Mamie
Gummer, Ricka Springfielda coby člena kapely The Flash, jenž se
do Ricki zamiloval, Kevina Klinea v roli Rickiina exmanžela, a Audry
McDonald v roli Klineovy současné manželky.
Pátek 25. září ve 20:00 hodin

LABYRINT: ZKOUŠKY OHNĚM (Maze Runner: Scorch Trials) – USA
české titulky – akční sci fi – 129 minut. Vstupné: 110 Kč
Labyrint byl jen začátek. Když Thomas a jeho kamarádi dokázali uniknout z vražedného labyrintu, doufali, že se dokážou vrátit ke svým starým životům. Nemohli se ale splést víc. Místo svobody je čekal pouhý
postup do druhé fáze zkoušky připravené organizací Z.L.S.N. Pro Thomase a ostatní přeživší Placery z labyrintu tak běhání zdaleka nekončí.
Jejich další útěk je zavede na Spáleniště, nejvíce sežehnutou část planety, krajinu plnou nepředstavitelných překážek.
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Sport informace sportovních klubù
Letní tábor Perseus s mnoha názvy
V letošním roce jsme trávili letní tábor nedaleko Dolního Bousova na Mladoboleslavsku. Každý rok svým táborům dáváme jména nejčastěji podle
celoroční hry. Z tohoto důvodu by se tábor měl jmenovat táborem hvězdných
válek /neboli Star Wars/. V menšině případů volíme název podle události,
které tábor významně ovlivnily. Tou letošní událostí byly vysoké teploty přes
den a často i v noci. Díky tomu by se ten letošní mohl nazývat táborem
sálavého slunce nebo veder. Také by se letošní tábor mohl pojmenovat
podle důsledku veder. Jeden z důsledků byla suchá umírající tráva, a to
nejen na tábořišti. Zde se nabízí název – tábor žlutých trav. Téměř každý den
šlo pozorovat z blízkosti našeho tábořiště krásné krvavé zapadající slunce,
a tak by se mohl použít poetický název – tábor zapadajícího slunce. Také
jsme letos skoro všechnu kulturní činnost vyměnili za návštěvy nedalekého
Bousovského koupaliště. Proto bychom
mohli použít krkolomný
název – tábor návštěv
koupaliště.
Zejména v druhé polovině tábora si děti zvykly po dohodě s vedoucími, vynést postel
před týpí a spát pod nebem pravidelně obsypaným hvězdami. K tomu se hodí název tábor nocí pod širákem. Nepříjemným důsledkem veder byl i zákaz rozdělávání volného
ohně, a tak by se tábor mohl jmenovat tábor bez táboráku.
A jak jsme tedy pojmenovali náš letošní tábor nakonec? Podle našeho nebezpečného
soužití s nepřátelsky laděnými vosami útočnými, které nás krvelačně napadaly na
každém kroku, hlavně v sušších oblastech mimo naše tábořiště. Nejeden táborník
schytal i několik vosích bodnutí. Naštěstí pomáhal jeden recept – co nejrychleji na ránu
přiložit rozcumlaný sladkokyselý bonbon třeba bon pari. Náš tábor jsme tudíž nazvali
táborem zdivočelých vos.
Robert Kopecký – Rolf
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Letní etapové závody v orientaèním bìhu
Ani v tropickém létě, jako bylo letos, orientační běžec nezahálí a vydává se po naší
republice i do zahraničí na víceetapové závody, které se odehrávají nepřetržitě v celém
červenci a srpnu. Často během dne absolvuje i dva „orienťáky“. My z OK Chrastava jsme
se zúčastnili těchto akcí (výsledky uvádíme jen u těch závodníků, kteří se umístili na
prvních pěti místech) :
TUZEMSKÉ VÍCEDENNÍ ZÁVODY
3. - 5. 7. CENA STŘEDNÍ MORAVY
(4 etapy- pořadatel Konice – centrum Drválovice - 377 účastníků)
10. - 12. 7. H.S.H VYSOČINA CUP
( 3 etapy – pořadatel Chrast – centrum Milovy - 1364 účastníků)
D60 4.Z.Šaffková
16. - 19. 7. ADVANTA CUP
(5 etap – pořadatel Dobruška – centrum Teplice nad Met. - 909 účastníků)
5. – 9. 8. MEZINÁRODNÍ BOHEMIA
(5 etap -pořadatel Nový Bor – centrum Hamr na Jezeře -1569 účastníků)
D21A 1.K.Kašková, D21B 1.D.Pachnerová, 3.E.Gorčicová, D60A 3.Z.Šaffková
(na snímku zleva Gorčicová,Pachnerová,Kašková,Šaffková)
14. - 15. 8. RUMCAJSOVY MÍLE
(3 etapy – pořadatel Jičín – centrum Valečov),
zrušeno kvůli suchu a nebezpečí požárů
22. - 23. 8. PĚKNÉ PRÁZDNINY
(3 etapy- pořadatel Turnov – centrum Kacanovy v Českém ráji - 1213 účastníků)
D10 1.K.Matyášová, D10L 3.T.Klustová, D21A 1.K.Kašková,
D21B 1.D.Pachnerová, D 60 2.A.Ševčíková, H10L 2.J.Klust, H40 3.P.Pachner,
H45 4.I.Vydra, P 3.L.Matyáš
(na snímku- zleva 1.řada J.Klust, St.Tomanicová, T.Klustová, 2.řada K.Matyášová,
V.Matyáš, S.Tomanicová)
MEZINÁRODNÍ VÍCEDENNÍ ZÁVODY
27. 7. - 1. 8. CROATIA OPEN
(Chorvatsko - 5 etap - centrum Gorski kotar a ostrov Krk)
M40 5. P.Pachner, W16 4. M.Pavlíková, W21A 1.K.Kašková,
W 35 2.D.Pachnerová
E.Kašková

TJ SPARTAK CHRASTAVA
 ODDÍL KOPANÉ
POØÁDÁ NÁBOR NOVÝCH HRÁÈÙ
Chceš být fotbalistou? Září měsíc náboru.
Není to nic složitého. Přijď se na nás podívat na trénink ve čtvrtek
od 16:30. Trénink trvá 1,5 hodiny. Hledáme hráče,kamarády- od
první až do šesté třídy.
Sraz bývá cca 10 minut před zahájením tréninku.
Každý trénink obsahuje několik částí. Nehrajeme jen fotbal,
v přípravné fázi zařazujeme i jiné míčové hry pro zlepšení
týmového ducha.
K trénování není třeba speciální výbava, stačí kopačky
a chrániče. Dresy a štulpny na turnaje máme. To nepotřebuješ.
Rodiče mohou na tréninku přihlížet, ale nesmí vstupovat na
hrací plochu ani do tréninku zasahovat.

Více informací
u šéftrenéra mládeže:
Josef Adámek 737 181 471
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Zahajovaèka v T.O. Perseus
Dne 11. 9. 2015 se koná v klubovně turistického oddílu Perseus den
otevřených dveří – tzv. „Zahajovačka“.
Klubovna pro Vás bude otevřena od 16.00 do 18.00 hodin, adresa je
Turpišova ul. 230, Chrastava (hnědá chaloupka za školou na náměstí).
Zveme děti od třetích tříd i jejich rodiče, kteří by se chtěli dozvědět více
o činnosti a náplni našeho oddílu. Dětem nabízíme možnost aktivního
trávení volného času, nové kamarády a spoustu zážitků z výprav do
přírody. Každý pátek máme oddílové schůzky a jednou za čtrnáct dní
výpravy podle rozpisu na našich webových stránkách
http://perseus.pionyr.cz/ S dětmi po celý rok pracují kvalifikovaní vedoucí
a instruktoři.
V pátek 11. 9. 2015 si můžete prohlédnout naši klubovnu, seznámit se s vedoucími a instruktory a ochutnat z ukázek naší celoroční náplně a v případě zájmu si odnést přihlášku do našeho oddílu.
Na setkání s Vámi se těší vedoucí T.O. Perseus

KOMUNITNÍ CENTRUM BÉTEL
Rodinná dovolená Komunitního centra Bétel
Dovolená se už počtvrté konala v osvědčeném středisku školy v přírodě ve Střelských Hošticích na řece Otavě. Sešlo se zde téměř 120
účastníků od miminek po dědečky a babičky. A věřím, že účastníci nelitovali. Škola v přírodě nabízí mnohá vyžití, takže jsme nenechali
zahálet tenisové kurty, víceúčelové hřiště, pingpongové stoly ani okruh na in-line brusle. Mnohé děti na Hoštice nikdy nezapomenou,
protože se právě tady naučily jezdit na kole nebo kolečkových bruslích. Tatínci vzpomínají na urputné zápasy v nohejbale, mnozí jiní zase na
fotbal či florbal. Nesmíme zapomenout také přirozenou "atrakci"
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střediska – řeku Otavu, která byla letos nezvykle teplá a v době úmorných veder poskytovala jak voda, tak její stinný břeh vytouženou úlevu.
Přišli si na své ale i ti, kteří se rádi věnují různému výtvarničení - mnozí si odvážíme vlastnoručně vyrobené košíčky z pedigu, odrátkované
dekorace nebo plstěné náušnice. Dva večery jsme také věnovali besedám o výchově a manželské komunikaci a soudě podle toho, jak se
protáhly, byl to rozhodně užitečně strávený čas. A nezaháleli jsme ani po stránce kulturně a přírodně poznávací – málokterý hrad či zámek
v širokém okolí Střelských Hoštic za ta léta odolal touze po vědění či kráse a zůstal skryt našim zvědavým očím. Letos například velká
skupina poprvé zamířila na lovecký zámek Kratochvíle u Netolic a nutno říci, že slogany z turistických informací, hovořící o renesanční perle
Jižních Čech, nelhaly – pokud se budete pohybovat tímto malebným krajem, zámek Kratochvíle je škoda minout bez povšimnutí! Za zmínku
jistě stojí i výlet na Šumavu, která byla i ve vedrech krásná jako vždy, a kde jsme se přeci jen alespoň částečně zchladili stínem šumavských
hvozdů a chladem horského potoka. A rozhodně nemůžeme zapomenout na to, co je na každé dovolené komunitního centra snad to
nejdůležitější a nejkrásnější - dlouhé letní večery plné povídání, legrace a mnohých pochutin, zkrátka radosti, že jsme spolu. Vrátili jsme se
jako každý rok - ne sice vyspalí, ale plni dojmů a vzpomínek, a vděční za čas strávený spolu.
Marie Justová

Letní tábor klubů Vagón a PodVodou
Tábor byl již druhým rokem na břehu řeky Sázavy na louce – tábořiště „U Vlka“. Tento osmidenní tábor byl připraven na téma: život Davida Zeisbergera,
apoštola indiánů. Byl to super čas prožitý se spoustou dětí z Hrádku nad
Nisou a Chrastavy. Celkem nás bylo třicet dětí. Díky takovému počtu se
musel koupit mnohem větší společný stan pro zázemí. Myslím, že to byl dost
„vymazlený“ tábor s mnoha vybaveními: koupelna, velký stan, branky, veliké
police atd. Na zkrácení volného času jsme hráli hru s názvem Lacross, to byla
hra, která nás nesmírně bavila. Jeden den nás vyhnali na přespávání pod
širákem, bylo to napínavé a dobrodružné a všichni si to užili. Uprostřed týdne
nám profrancouzští indiáni vyplenili celý tábor a zničili nám vše, co jsme si
pracně společnými silami postavili. A tak nám dalo práci, než jsme vše dali do
původního stavu. Také jsme prozkoušeli své horolezecké dovednosti s lany
a provazy tím, že všechny členy jsme postupně vytáhli na strom a ze stromu
každý sjel na druhý konec louky. Využili jsme i Sázavu a den a půl se plavili na
vypůjčených lodích. Skoro každý večer se zapaloval oheň, u kterého jsme si
povídali o tom, co se nám ten den povedlo a co naopak nepovedlo.
Myslím, že tak jako skoro všude, jsme měli také problémy s vosami a taky někdy s únavou. Ale jsem moc rád, že tento tábor byl jeden
z nejlepších, co jsme kdy uskutečnili a budeme se těšit na ten další.
Patrik Dávid

Klub Evergreen pro seniory
Vědomi si toho, že pro seniory prázdniny neexistují, pokračovali jsme i v
letním období s Klubem Evergreen v pravidelných výletech v rámci chození s
hůlkami. Prázdninový cyklus, který se nazýval: „Objevujeme Žitavské
pohoří“, nás zavedl během čtyř výletů do kopců a skal v nedalekém Německu.
Během výletů jsme navštívili skály v okolí Jonsdorfu a Oybinu, vyhlídku na
Topferu a vrchol Hochwald. Pro mnohé bylo velikým překvapením, jak krásné
přírodní partie jsou za humny. Chodilo nás v průměru 15 až 20 a věřím, že
jsme si to všichni vzájemně užili. Výlety jsme zakončili v Bétel bistru, kde jsme
dali odpočinout unaveným nohám a doplňovali spotřebované kalorie.
Chození s hůlkami bude i nadále pokračovat, tímto jste všichni zváni na
společné vycházky každou středu od deseti hodin (sraz před Bételem v
Bezručově ulici).
Stanislav Vokál

V ZÁŘÍ SRDEČNĚ ZVEME – Hapenning na podporu SŠ
Srdečně vás zveme na happening na podporu vzniku Střední školy sociální
a pedagogické Jana Blahoslava v Chrastavě. Školu zakládá Jednota bratrská ve spolupráci s městem
Chrastava. Jejím založením chceme reagovat jak na zvyšující se poptávku po službách v sociální
oblasti, tak i na chybějící střední školu v mikroregionu Hrádecko - Chrastavsko.
Chceme, aby škola byla charakteristická individuálním přístupem ke studentům, se zaměřením na jejich komplexní rozvoj v oblasti mentální, manuální a morální, fungující v profesionálním a kreativním
prostředí tak, aby studenti byli všestranně připraveni na pokračování ve studiu či vstup do světa dospělých a mohli se stát platným a
žádaným článkem moderní společnosti.
Přijďte školu podpořit v sobotu 19. září od 15:00 odpoledne na zahradu Komunitního centra Bétel, Bezručova 503, Chrastava. Dozvíte se
aktuální informace o škole a můžete se těšit na dobré jídlo, pití a živou hudbu – skupina The Neons. Těšíme se na vás.
Spolek přátel Střední školy sociální a pedagogické Jana Blahoslava

PROVOZ RODINNÉHO CENTRA „DOMEČEK” začíná v úterý 8. září:
Kluby pro rodiče s dětmi od 1,5 roku do 6 let: úterý a čtvrtek od 9,30 do 11,30
Klub pro maminky s dětmi od 3 do 18 měsíců: pátek od 9,00 do 11,00
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Pìknì vyzdobený balkon Houby témìø nerostou
Takto pěkně vyzdobený balkon můžete vidět v Loudátově ulici. Paní
Věra Dlabolová si květiny vypěstovala přímo ze semínek.
Zdeněk Dlabola

Letošní léto houbám (nejenom) vůbec nepřálo a v současné době
nejenže houby téměř nerostou, ale následkem sucha je i značně
poničené podhoubí.
Není tedy vůbec pravděpodobné, že by se nám podařilo nasbírat
dostatek hub na výstavu, a to ani za pomoci kolegů ze Šluknova.
Z tohoto důvodu nám bohužel nezbývá jiná možnost, než výstavu
zrušit.
Doufáme, že se nám v příštím roce bude dařit lépe a výstavu
uspořádáme za rok, i proto že ohlasy od lidí kteří se na výstavu těšili
byly pouze pozitivní.
Děkuji za pochopení.
Petr Mácha

Klobouk dolù, pánové
(k výměně oken na Střeleckém Vrchu 715)
Tímto lidovým rčením bych chtěl poděkovat řemeslníkům firmy
Oknostyl ze Slaného. V tropických vedrech,kterých jsme si všichni v
letošním létě užili plnou měrou a možná až moc,řemeslníci výše
uvedené firmy vyměnili v panelovém domě č. 715 na Střeleckém
Vrchu stará dřevěná okna za okna nová, plastová.
Jejich práce trvala zhruba tři týdny a tyto tři týdny pět řemeslníků
stihlo vyměnit téměř všechna okna v celém paneláku. Celý den na
slunci,v horku bez možnosti schovat se do stínu a při teplotách přes
45 stupnů na slunci. Kdo bydlí v "našem " paneláku,ví, o čem píšu.
Když si k výměně oken přičtu skutečnost,že jezdili každý den do
Chrastavy až ze Slaného, sami si přiváželi nová okna a ta stará
odváželi, tak je to pro mě výkon, který si zaslouží poděkování.
A až přijde zima a bude foukat a mrznout a nám už nebude
centimetrovými škvírámi táhnout do bytů,tak si na ty pány v modrých
tričkách s nápisem Oknostyl jistě vzpomeneme.
Takže pánové, ještě jednouklobouk dolů a děkuji.
------------------------------------------------František Bouda, Střelecký Vrch 715

Závod v agility psù
Krásný víkend plný úspěchů na
Vysočině u hotelu Horník. V sobotu
naše dva týmy závodily v agillity
závodu. Andrea Žylová s fenkou
Punky v druhém běhu zaběhly krásné
2. místo. V celkovém součtu, dvou
čistých běhů, se umístily na úžasném
2. místě. Zuzana Šmudlová s fenkou
Julinkou, první běh pro štěňátka 2.
místo, druhý běh 2. místo a v
celkovém součtu na 2. místě.
Moc gratulujeme, ZKO Chrastava
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Chrastavská Voøíkiáda 2015

V sobotu 27. 6.2015 se v Kynologickém klubu Chrastava konala již osmá výstava
voříšků a psů bez PP (průkaz původu). Soutěžilo se ve dvou hlavních
kategoriích. „Výstava – dospělý vystavovatel“, kde se posuzovala kvalita a
předvedení pejska, jako na normální výstavě a kategorie „Výstava – dítě
vystavovatel (děti do 12 let)“. V této kategorii se bral v potaz vzájemný soulad
dítěte a psa, jejich schopnost pejska předvést, ale třeba i kolik toho dítě o pejsku
ví.
Pro majitele, cvičitele a jejich pejsky byly připraveny ještě další dvě doplňkové
soutěže. Soutěž o nejoriginálnější masku pejska, ale i jeho pána „Maškarní“.
Všechny nás určitě pobavil předskokan disciplíny v obleku á la Kapitán Amerika
a jeho teriér v obleku supermana, ale i psí indián, čaroděj, víla, princezny a
bárbie. Druhá soutěž nesla název „Pes šikula“. Tady jsme viděli kromě
poslušnosti i psí triky, jako chytání frisbee, válení sudů, otočky ve vzduchu, nebo
třeba pomoci páníčkovi rozepnout zip u bundy a sundat ponožky.
Každá kategorie byla oceněna, první tři místa pohárem, medailí a cenou od
sponzorů. A protože všechny děti předvedly se svým pejskem to nejlepší, co
uměly, a že toho byla spousta, byly oceněny věcnou cenou za snahu a účast. Kromě toho se porota rozhodla udělit i cenu sympatie kříženci
pudla Julkovi.
Akci moderovala místostarostka paní Zita Václavíková s pomocí jednatelky ZKO a organizátorkou celé voříškiády paní Šmudlovou. Celkově
se zúčastnily téměř čtyři desítky psů všech věků,
druhů, barev, velikostí a dovedností. A o mnoho
více diváků, kteří i když nesoutěžili, také nepřišli
zkrátka, díky skvělému občerstvení, velkému
zázemí, ale i předvádění schopností obrany i útoku na „nepřítele“ s psem Agarem a jeho
cvičitelem panem Šmudlou .
Chtěla bych ještě vyzdvihnout jednu skvělou věc.
Po celou akci zde byl i stan Azylu Matýsek, kam
lidé nosili pamlsky pro opuštěné pejsky, a dávali
peníze do kasičky útulku. Azyl měl sebou i fenku
Mášenku, které se ujala moc hodná paní. Jsem
moc ráda, že je mezi námi tolik lidí, kteří dokáží
pomáhat.
Na závěr tedy velký dík, který patří všem
zúčastněným za skvělou atmosféru a samozřejmě i organizátorům a dobrovolníkům.
Lucie Postlová

p

Politika

politické strany a hnutí

Prázdniny ve městě
Dnes vám nenabídneme žádné zajímavosti z politického života. I o prázdninách však probíhala
výstavba nové silnice. O otazníky nad ní jsme se již
jednou podělili, dokonce i pan hejtman zareagoval.
Bohužel, neodpověděl nám ve svém příspěvku na
naši otázku – kdo zaplatí všechny ty předělávky, které
se s výstavbou od začátku až do konce vlečou.
A abych pořád jen nekritizoval – nabídnu dnes
srovnání a vyjádření úcty k poctivému řemeslu, které
se stává čím dál tím víc vzácnou komoditou.
Je to dlažba podél nového parkoviště pod kostelem.
Precizní práce od začátku do konce. Žádné odpadky
v podloží, perfektně upravený a sjednocený podklad,
vytvoření linií a nakonec krásná dlažba. To vše při teplotách okolo 36 stupňů, ale i v celodenním
dešti. V rekordním čase, v obdivuhodné kvalitě...
A to srovnání – odpadky v podkladu, balvany v záhonech, opět několikrát přeložená hotová
dlažba atd.. O to víc potěší, že se najde ještě někdo, kdo svoji práci dělá pořádně.
Některé, příliš okaté nedostatky jsme během prázdnin urgovali a musím říct, že to mělo i smysl.
Následná práce už byla o poznání lepší.
Na závěr – tak jako všechny, těší nás, že se práce na stavbě chýlí ke konci a stavbě přejeme
dlouhé trvání a nám všem užitek z ní.
Za zastupitele za ODS ing. Lambert Medřický
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Karate je víc neā sport, øíká trenérka libereckého Gryfu
(Liberec, 6. 8. 2015) – Téměř stovku aktivních členů, medaile z mistrovství ČR, olympiády mládeže a mnoha karatistických turnajů v ČR
i zahraničí, ale také pravidelné volnočasové akce pro děti včetně 1. kola oddílového Gryf Cupu – to vše má na svém kontě liberecký
karatistický oddíl Gryf za první rok svojí existence. Do druhého roku vstupuje klub s velkými plány, v nichž se chce zaměřovat opět nejen na
karate. V září bude přijímat nové členy, hlásit se mohou kluci i holky již od 3 let.
„Během prvního roku se nám podařilo vytvořit opravdu kvalitní tréninkové prostředí, jak pro závodníky, tak začátečníky, které jsme se snažili
zpestřit dalšími akcemi, jako jsou příměstské tábory, výlet na raftech, turnaj v míčových hrách a jiné,“ hodnotí první rok předsedkyně oddílu a
trenérka Tereza Matějková. „Medaile, které naši závodníci během sezony sbírali, byly pro nás jen třešničkou na dortu, ačkoliv velmi
důležitou.“
Do dalšího roku s trenérskou posilou
Od září posílí trenérské řady další bývalý výborný závodník karate Lukáš Honzík, který se poslední dobou podílel na fyzické přípravě
hokejové mládeže. „Již nyní společně připravujeme tréninkové plány pro jednotlivé skupiny. Na spolupráci se moc těším a myslím, že
přinese ovoce,“ věří Tereza Matějková. Závodní týmy by měly absolvovat do konce kalendářního roku minimálně dvě velké soutěže
v zahraničí a pro ty mladší klub plánuje další dvě kola Gryf Cupu, který je určen pro všechny děti od 3 let. „Výtěžek ze vstupného a
startovného chceme věnovat dětem z Jedličkova ústavu, p. o.,“ dodává Matějková.
Děti se musí umět bránit
Kromě výuky karate se klub Gryf věnuje i základům sebeobrany a dalším volnočasovým aktivitám pro děti. „V dnešní době je čím dál
důležitější, aby se děti uměly postavit agresi nebo šikaně,“ vysvětluje trenér Martin Rethy, který se na účinnou sebeobranu zaměřuje nejen
na svých trénincích, ale také na příměstských táborech, které Gryf pořádá. „Také by měly vědět, jak se bezpečně chovat na ulici či jak
reagovat v případě nějaké nenadálé situace.“ Gryf chce také navázat na společné „nekaratistické“ akce pro děti společně s jejich rodiči.
„Karate je pro nás víc než sport. Chceme dětem nabídnout smysluplnou a zároveň zábavnou alternativu trávení volného času,“ doplňuje
trenérka Tereza Matějková. „V klubu máme skvělou partu, děti si tu nacházejí nové kamarády, ti starší pomáhají mladším a jsou pro ně
přirozenými vzory, stejně jako trenéři.“ Ačkoliv by se zdálo, že karate je sport hlavně pro kluky, není tomu tak. „Máme tu moc šikovná
děvčata, i ty v dnešní době cítí potřebu umět se ubránit a nenechat si všechno líbit.“
Během září organizuje klub ukázkové tréninky zdarma, a to vždy v pondělí a středu od 16:45 do 18:00 hodin v tělocvičně ZŠ Doctrína na
Perštýně.
Liberecký Gryf je oddíl karate a sebeobrany, který od září 2014 trénuje v centru města, na Perštýně. Oddíl má zhruba 100 členů a trenéry
jsou: Tereza Matějková, Martin Rethy, František Dittrich, Karel Boura a také
českolipský Jan Drobeček. Gryf z.s. je registrován pod Českým svazem karate a jeho
závodní týmy, které jsou rozděleny dle výkonnosti, se pravidelně účastní soutěží
karate. V červnu byl Gryf vyhlášen 3. nejúspěšnějším oddílem za Liberecký a Ústecký
kraj po součtu všech tří kol regionálního poháru a přeboru. Oddíl nabírá nové členy, a
to již od 3 let věku.
--------------------------------------

www.gryfliberec.cz
Facebook: GRYF z.s.
Kontakt pro více
informací:
Tereza Matějková
gryf.liberec@gmail.com
tel. 728 084 876

SOKOL: Nae úèast na sokolských slavnostech
Co spojuje tak krásná města, jakými jsou Brno, Plzeň a Chrastava? Je to sokolská myšlenka. Sokolské hnutí se tento rok časově nalézá
přesně v polovině mezi slety – a to je důvod ke slávě. U oslav pohybem, které spojily tři česká města, nesměly letos chybět ani chrastavské
sokolky.
Prvním zastavením bylo Brno. Na začátku června tu probíhalo setkání sokolů z celé republiky „Sokolské Brno 2015“, kterého se účastnila i
župa Ještědská. Již sedmihodinová cesta obstarožní Karosou potvrdila, že pouze silní přežívají. To ale zdaleka nebylo všechno. V sobotu
totiž probíhal nácvik skupin v pětatřicetistupňovém vedru, který si užily některé cvičenky
(včetně těch chrastavských) dokonce několikrát.
Sokolské Brno 2015 vyvrcholilo v neděli
odpoledne na stadionu Sokola Brno programem
„Sokolové Brnu“. Po vztyčení vlajek zahájila
program starostka hostitelské Sokolské župy
Jana Máchala sestra Lída Ryšavá. Posléze se
na ploše stadionu střídaly jednotlivé hromadné
skladby. V nich se představili mladší i starší
žákyně i žáci, muži a ženy všech věkových
kategorií i nejmenší děti. Ve všech skladbách se
ukázala dlouhodobá příprava a nadšení
cvičenců, za což jim byl odměnou bouřlivý
potlesk vyprodané severní tribuny stadionu.
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Členky chrastavské jednoty se představily ve skladbě „Koncert“ a „Waldemariána“. Autorkou obou skladeb je Jarina Žitná.
Druhou pohybovou destinací se stala Plzeň, kde v poslední červnové dny probíhaly “Plzeňské slavnosti pohybu“. Co do počasí byla Plzeň
rozhodně přívětivější. Občasné dešťové přeháňky tolik nevadily, protože se cvičilo v hale. Diváckou návštěvností však bohužel Plzeň
nepřesvědčila, že je městem Evropské kultury, do níž sport určitě patří. Obsazení tribun připomínalo spíše „Sokolové sobě“.
Pořadatelé se ale snažili. Program začal v Amfiteátru Lochotín stužkováním praporů a ukázkami pohybových skladeb a byl zakončen
koncertem operní pěvkyně Evy Urbanové a Petra Dvorského. Druhý den po generálních zkouškách na zimním stadiónu Home Monitoring
Aréna Plzeň proběhl komponovaný večerní program s přehlídkou hromadných pohybových skladeb. Všichni cvičenci opět předvedli
výsledky mnohaměsíčního nácviku a všichni si zasloužili velký obdiv. Zlatým hřebem pak byla skladba Jariny Žitné – „Koncert“, plná nadšení
a radosti z pohybu za zvuku melodií, které nahrál Londýnský symfonický orchestr. I v této skladbě měla Chrastava mezi cvičenkami své
zastoupení.
Na závěr nám zbývá už jen poděkovat vedení města za podporu sokolské činnosti. Doufáme, že se nám do budoucna podaří získat ještě
více členů a připravit akci, která by zviditelnila Chrastavu na sokolské mapě.
Za oddíl žen členky Miroslava Chaloupková a Mária Koblásová
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Inzerce

soukromé i komerèní inzeráty

DRAŽBA

29. 9. 2015
v Litoměřicích v 10.00 hod.

KOMERČNÍ POZEMEK
2.432 m 2
v centru Chrastavy
Tržní odhad: 2.300.000,-Kč
Nejnižší podání: 1.150.000,-Kč
s možností snížení
Min. příhoz: 5.000,-Kč

www.kp-real.cz, 777 269 906

zprostředkovatel pracuje
pro více věřitelů
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ŘÁDKOVÁ INZERCE ZDARMA
------------------------------------------------------------------------------------------------------PRODÁM dětský kočárek zn. Patron Bohemia – tříkolka + příslušenství:
pláštěnka, zimní vycpávka, zimní vložka, slunečník, stínící síťka, síťka proti
hmyzu, taška na věci pro dítě. Vše naprosto v pořádku.
Cena 1500,- Kč za vše. Info tel.: 739 596 169
------------------------------------------------------------------------------------------------------KOUPÍM starý traktor Zetor, i nepojízdný, vhodný k renovaci.
S doklady i bez dokladů. Nabídněte cokoliv v okolí Chrastavy. Děkuji.
tel.: 777 337 994, mail : elektronova@volny.cz
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek opět prodává slepičky snáškových
plemen Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách.
Stáří 14- 19 týdnů. Cena 149-180,- Kč/ ks .
Prodej se uskuteční: 19. září a 17. října 2015
Chrastava –na náměstí u jízdních kol - 13.05 hod.
-----------------------------------------------------------------Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
informace: Po-Pá 9.00 - 16.00 hod.
tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840
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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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