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Prùtah na Frýdlant otevøel slavnostnì hejtman
Hejtman Libereckého kraje Martin Půta
slavnostně otevřel v pátek 4. září 2015 třetí
závěrečnou etapu průtahu na Frýdlant.
Stalo se tak před zraky četných občanů
města za doprovodu cimbálové muziky
Dušana Kotlára. Jak jsme již dříve uváděli,
město Chrastava usilovalo o její realizaci ¼
století, Němci ji dokonce plánovali již před ¾

Z obsahu dnešního vydání
Ze zasedání Rady mìsta

Workoutové høitì rozíøeno

Firma Wassa seznamuje
obèany se svým zámìrem

Program S-klubu a kina

10. a 11. øíjna
probìhnou svozové dny odpadù

Pozvání na cvièení do Sokola

16. 10.  Vyhláení sportovce
a osobnosti Chrastavy 2015
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století. Úspěch realizace této akce
podtrhuje skutečnost, že se jedná o první
zbrusu novou komunikaci, kterou Liberecký
kraj realizoval od svého vzniku v roce 2000
(vše ostatní jsou „jen“ opravy stávajících
komunikací).
Chrastava 8. 9. 2015
Michael Canov, starosta

Andìlská Hora pøepisuje historii  má autobusovou dopravu
Andělská Hora byla založená ve 14. století. První autobusová linka vznikla na světě
(v Evropě) v roce 1905. V Českých zemích v roce 1907. A od dvacátých let minulého století
jezdí autobusové linky i v Chrastavě. A od 1. září 2015 i v Andělské Hoře. Vskutku historický
zápis.
Pro hnidopichy, kteří by přišli s tím, že již dříve jezdil autobus do Andělské Hory k mostu přes
Lužickou Nisu, tak ty ubezpečuji, že se mýlí. Zastávka u mostu je značena jako Andělská
Hora mylně, Andělská Hora začíná katastrálně až za mostem.
Když se chce, jde všechno
Několik dávných pokusů zavést autobusovou dopravu na náves v Andělské Hoře
skončilo dříve, než začalo. Vždy všechno
ztroskotalo na nevhodném železničním
přejezdu, příliš strmé a úzké silnici a
nemožnosti umístění zastávky na návsi.
Současný velmi vstřícný přístup Libereckého kraje a především pracovníků
koordinátora veřejné dopravy firmy KORID
s. r. o. vyřešil vše. Na náš podnět zajistili
vhodný autobus (malokapacitní tzv.minibus
se 17 místy), který si dokáže poradit i s
železničním přejezdem i se stoupáním,
Dokončení najdete na straně 2.
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město zrekonstruovalo potřebnou část komunikace, kde zřídilo samotnou zastávku.
Slavnostní zahájení provozu odstartoval ředitel školy
1. září 2015 v 7.02 hodin na autobusovém nádraží v Chrastavě nastoupil do minibusu spolu s představitelem firmy KORID Janem
Roženským ředitel školy Aleš Trpišovský a osobně si přijel pro své žáky na náves do Andělské Hory. Zde pana ředitele a pana řidiče a
všechny další přítomné místní přivítali ochutnávkou výborných buchet. Školáci zcela zaplnili minibus a vydali se na svoji první jízdu. Jsem
rád, že jsem u toho mohl osobně být.
Chrastava 1. 9. 2015
Ing. Michael Canov, starosta

o

Okénko starosty

mìsta Chrastavy

Workoutové høitì v Chrastavì bylo rozíøeno na trojnásobek
Seberevolta, tak se jmenuje hnutí, které se realizuje ve cvičeních na
workoutových hřištích. V loňském roce jsme při otevření
workoutového hřiště mladým sportovcům slíbili, že hřiště bude
příští rok rozšířeno. Slib byl splněn v samém závěru letošního
srpna. Workoutové hřiště se rozšířilo na přibližně trojnásobek

původní velikosti nákladem přesahujícím 130 tis. Kč. Seberevoltě
Chrastava i dalším cvičencům přejeme, ať si své workoutové hřiště
co nejvíce užívají.
V Chrastavě dne 31. 8. 2015
Ing. Michael Canov, starosta

Naøizuji: Nikdo nesmí krást, jenom já ano!
V pátek dne 18. září 2015 byl Poslaneckou sněmovnou Parlamentu
České republiky s velkou slávou schválen „nejkrásnější zákon“ o
povinném zveřejňování smluv (pod sankcí jejich neplatnosti, pokud
zveřejněny nebudou). Nutnost přijetí tohoto zákona byla
odůvodňována potřebou transparentnosti a otevřenosti a
především bojem proti korupci, ve zkratce řečeno nutností zabránit
tomu, aby někdo kradl. Projekt protikorupčních organizací
Rekonstrukce státu píše doslova: „Nejkrásnější zákon zabrání
kmotrům uzavírat cinklé smlouvy“.

Město Chrastava po vzoru Slovenska a Semil začalo již v roce
2013zveřejňovat své smlouvy dobrovolně a zařadilo se tak mezi
průkopníky. Proto bylo i jméno našeho města používáno v
argumentaci těch, kteří tento zákon, který si pro svoji jednoduchost
a zároveň účelnost, efektivnost a smysluplnost, získal označení
„nejkrásnější zákon“, prosazovali. Zavedení tohoto zákona do
praxe, pokud se na Chrastavu vztahuje, tak nepřinese
úřednickému aparátu našeho města žádnou podstatnou změnu,
maximálně nějaké technické vypilování dle detailů přijatého
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zákona. Pokud se snad na Chrastavu nevztahuje, budeme stejně
zveřejňovat smlouvy i nadále dobrovolně (z důvodu administrativní
zátěže dostaly malé obce výjimku, protože v tuto chvíli ještě nemám
přesné znění zákona k dispozici, nevím, zda Chrastava dle tohoto
zákona spadá či nespadá pod definici malých obcí).
Obecně však platí, že pokud někdo někomu něco nařizuje, musí jít
sám příkladem. A právě tato elementární zásada byla poslaneckou
sněmovnou tím nejhrubším způsobem poplivána a pošlapána.
Poslanecká sněmovna PČR sice schválila zákon, kde nařídila
zveřejňování smluv veřejným orgánům tj. mj. ministerstvům, krajům
a větším obcím, ale na návrh poslance Miroslava Kalouska 151
hlasy ze 171přítomných schválila výjimku sama pro sebe tj. pro

Poslaneckou sněmovnu (sic!). A k tomu přibalila Senát, Ústavní
soud, Nejvyšší kontrolní úřad Kancelář prezidenta a Kancelář
veřejného ochránce práv, tedy ty nejdůležitější instituce v této zemi,
které tvoří zákony či bdí nad jejich dodržováním.
Ptám se tedy parafrázujíc výrok Rekonstrukce státu: „Kde
nejkrásnější zákon nezabrání kmotrům uzavírat cinklé smlouvy?“
Pro platnost „nejkrásnějšího zákona“ je třeba ještě vyjádření Senátu
PČR a prezidenta republiky. Postarají se o nápravu?
V Chrastavě dne 18. 9. 2015

Ing. Michael Canov, starosta

Firma Wassa seznamuje veøejnost se svým zámìrem
Majitel a další představitelé firmy Wassa s.r.o. seznámili veřejnost se svým záměrem zdemolovat bývalý areál firmy Bremi (ještě dříve
Mykany a Bytexu) a vystavět na uvolněných pozemcích svůj nový závod zaměřený na obalové materiály, který by měl přinést 150 až 200
nových pracovních míst. Stalo se tak na večeru se starostou dne 7. září a na dalším setkání s občany dne 23. září. Nyní firma Wassa
připravuje exkurzi pro zájemce do jejich provozu v Příšovicích. Autobus pro zájemce přistaví firma před radnici v pondělí dne 26.
října. Odjezd bude v 15 hodin. Zájemci o prohlídku se mohou přepravit též po vlastní ose a počkat na příjezd autobusu přímo před
závodem v Příšovicích.
Odbor pro výstavbu a územní správu MěÚ Chrastava vydá v přenesené působnosti v řádu týdnů oznámení o zahájení sloučeného
územního a stavebního řízení. Stane se tak veřejnou vyhláškou, která bude zveřejněna na úřední desce klasické (před radnicí) i
elektronické na webových stránkách města. Ti z občanů, kteří se budou cítit účastníky řízení, budou moci podat v zákonných lhůtách své
připomínky a námitky, s kterými se bude muset úřad řádně vypořádat.
Pokud se firmě podaří řádně obhájit svůj záměr před všemi orgány státní správy, mělo by dojít k demolici starého objektu o prázdninách
2016 a následně by měl být během půl roku vystavěn nový závod.
V Chrastavě dne 23. 9. 2015

Ing. Michael Canov, starosta

Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vás pozvat na sto třicátý

VEČER SE STAROSTOU
na téma

Víska

,

který se bude zabývat vším, co je důležité
pro obyvatele této části Chrastavy.

Setkání se koná v pondělí dne 26. října 2015
od 17:00 hodin přímo ve Vísce (u Šormů).
Odbornými garanty
večera jsou
tajemník MěÚ
Ing. Miroslav Chvála
a vedoucí ORM
Mgr. Jakub Dvořák.

Těším se na Vaši účast.
Ing. Michael C a n o v, starosta

Pozor na firmu
nabízející odbìry vody
Již v minulém týdnu se objevil v Libereckém deníku článek o více než
podezřelé firmě nabízející odběry vody v domácnostech v Hrádku
nad Nisou, která měla tu smůlu, že vhodila svůj letáček do schránky
přímo starostovi.
Jak se píše v článku:
„AQUA Consilium v něm uvádí, že příští týden bude v Hrádku
provádět odběry vody zaměřené na trvalé zhoršení kvality vody po
povodních a ekologických haváriích. „To je nesmysl, v Hrádku máme
pitnou vodu z veřejného vodovodu. Žádné problémy s kvalitou tu
nejsou, od povodní uplynulo už 5 let a ani žádnou jinou havárii jsme tu
neměli. Podle mě jde o podvod hlavně na staré lidi, kteří si něco
objednají a pak se nebudou stačit divit," zlobí se Horinka.“
A dále:
„Rozbory kvality vody totiž mohou vedle hygienických stanic provádět
jen akreditované laboratoře. A mezi ně firma AQUA Consilium, která
je v záhlaví letáčku, nepatří. Podle obchodního rejstříku se firma
zabývá zprostředkováním velkoobchodu, pronájmem nemovitostí,
provozováním kulturních zařízení, chemickým čištěním
kožešinových výrobků a činností cestovních agentur. Na webových
stránkách, které jsou na letáku, pak nabízí filtr na čištění vody za 25
000 Kč. „To je evidentně to řešení, které zákazníkům, kteří jim na to
skočí, doporučí jako jediné možné," varuje Horinka.“
V Chrastavě sice nepřistál letáček s obdobnou nabídkou ve schránce
starostovi, ale jak jsem se dozvěděl od občanů, tak jim ano. Proto
touto cestou důrazně varuji především naše seniory, aby této firmě,
případně i nějaké další s nějakou další nabídkou určitě „neskákali na
špek“ a naopak jakékoliv takovéto nabídky neprodleně hlásili přímo
na radnici či městské policii.
V Chrastavě dne 21. 9. 2015

Ing. Michael Canov, starosta
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Rada a Zastupitelstvo mìsta

Ze zasedání Zastupitelstva mìsta Chrastava dne 31. srpna 2015
Zastupitelstvo města na svém zasedání projednalo a usneslo se
mimo jiné takto:
- schválilo
členy komise pro otevírání obálek při prodeji částí podílu města
Chrastava v MBD Chrastava: Mgr. Veronika Povýšilová, Ing. Lambert Medřický, Mgr. Oldřich Němec
- schválilo
převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu
Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 6 v domě
čp. 372, Andělohorská ul., obec Chrastava, za minimální cenu
164.259,-Kč v souladu Podmínkami pro prodej částí podílu města
Chrastavy v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně
souvisejících práv a povinností k volným bytům bez nájemního
vztahu takto:
nejvyšší nabídce Petra Wáchy, za cenu 165.000,- Kč vč. návrhu
smlouvy o převodu části členského podílu vč. práv a povinností v
MBDCH Chrastava
- schválilo
převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu
Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 8 v domě
čp. 683, Střelecký Vrch, obec Chrastava, za minimální cenu
393.340,-Kč v souladu Podmínkami pro prodej částí podílu města
Chrastavy v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně
souvisejících práv a povinností k volným bytům bez nájemního
vztahu takto:
nejvyšší nabídce Vítězslavu Šimonkovi , za cenu 543.000,- Kč vč.
návrhu smlouvy o převodu části členského podílu vč. práv a
povinností v MBDCH Chrastava
- schválilo
1. v návaznosti na své usnesení čj. 2015/04/IX/4 ze dne 22. června
2015 prodej dle geometrického
plánu č. z. 262-119/2015 pozemku par. č. 12/3o výměře 290 m2 ostatní plocha, v k.ú. Horní Vítkov, do vlastnictví firmy AT-audit, za
cenu 14.500,- Kč a náklady spojené s prodejem, vč. návrhu kupní
smlouvy čj. K/18/2015 a pověřilo starostu jejím podpisem
2. v návaznosti na své usnesení čj. 2015/02/VII/2 ze dne 13. dubna
2015 prodej pozemků par.č. 54 o výměře 272 m2 - ostatní plocha,
par.č. 437/1o výměře 64 m2 - zahrada, a dle geometrického plánu
č. z. 262-119/2015 pozemku par. č. 1112/4 o výměře 13m2 - ostatní
plocha, vše k.ú. Horní Vítkov, do vlastnictví JUDr. Ivy Fialové
Ištvánkové, za cenu 17.500,- Kč a náklady spojené s prodejem, vč.
návrhu kupní smlouvy čj. K/19/2015
- schválilo
poskytnutí dotace na projekt „Rekonstrukce sportovní haly TJ
Spartak Chrastava“ v roce 2016 s tím, že:
a) na financování dotace bude převeden zůstatek (cca 10 mil. Kč) z
roku 2015
b) bude vyčleněna další částka v rozpočtu na rok 2016 zhruba ve
výši 10 mil. Kč
c) pro případ, že finanční prostředky z bodu a) a b) budou
nedostatečné, bude uzavřen dodatek ke Smlouvě o úvěru s Českou
spořitelnou, a.s., případně bude uzavřena smlouva nová na rok
2016 určená pouze na tento projekt
d) v případě, že bude vypsán vhodný dotační titul, TJ Spartak
Chrastava podá žádost o poskytnutí dotace na rok 2016 (stejně jako
v roce 2015, kdy ovšem podaná žádost o dotaci nebyla schválena) s
tím, že případné přiznání dotace by znamenalo snížení dotace
města o výši přiznané dotace
e) vedoucí HFO předloží zastupitelstvu města ke schválení

veřejnoprávní smlouvu za účelem poskytnutí dotace na výše
uvedený projekt
- schválilo
aktualizaci Programu rozvoje města Chrastava (PRMCH) 20152020. Aktualizovaný PRMCH byl projednán a odsouhlasen pracovní
komisí ZM Chrastava.
- schválilo
návrh kupní smlouvy za účelem prodeje stavby „Chrastava, ul.
Luční, od MŠ – kanalizace“ s kupujícím Severočeská vodárenská
společnost a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ: 490
99 469 a pověřila starostu jejím podpisem
- vzalo na vědomí
zápis z jednání a doporučení komise ZM Chrastava pro řešení
využití prostoru po demolici objektu č.p. 136 „Sepp“
- schválilo
návrh smlouvy o spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci,
Fakultou umění a architektury, Studentská 2, 46117 Liberec, IČ 46
74 78 85, jejímž předmětem je vzájemná spolupráce při
zpracovávání studentských prací na řešení využití prostoru po
demolici objektu č.p. 136 „Sepp“
- určilo
odměnu pro vítězný projekt 10.000,- Kč
- schválilo
seznam projektů podaných do „předvýzvy“ Integrovaného plánu
rozvoje území Liberec - Jablonec nad Nisou včetně finančního a
časového rámce projektů.
- se zavázalo
k uvolnění prostředků na projekty podané v rámci „předvýzvy“
Integrovaného plánu rozvoje území Liberec - Jablonec nad Nisou s
tím, že bude uzavřena smlouva o úvěru na předfinancování
projektů, případně vlastní podíl
- vzalo na vědomí
zhodnocení provedené stavby – Chodník pro pěší ve Vítkově u ZŠ,
zpracované IBR Consulting, s.r.o., Sokolovská 352/215, 190 00
Praha 9, IČ 25023446.
- schválilo
návrh 3. změny rozpočtu a investičního plánu na rok 2015
- schválilo
komisi pro vyhodnocení nejlepších chrastavských sportovců za
období VI/2014 – VI/2015 ve složení:
zastupitel/ka - Veronika Povýšilová, Miloslava Šírová, Tomáš Jerje,
Petr Rozmajzl st., Ivan Vydra a dále paní Eva Kašková a Danuše
Husáková.
Komise se sejde v pondělí 7. září 2015 v 16:00 hodin v kanceláři
Společenského klubu.
Slavnostní večer vyhlášení nejlepších sportovců bude v kinosále
města v pátek 16. října 2015 od 17:00 hodin.
- schválilo
osobnost města Chrastava pro rok 2015. Slavnostní vyhlášení
Osobnosti 2015 bude v kinosále v pátek 16. října 2015 od 17:00
hodin.
- vydalo souhlas
s likvidací akciové společnosti Technické a stavební služby
Chrastava IČO: 25425706 (TSS a.s.) v případě, že bude likvidace
na valné hromadě navržena druhým spoluvlastníkem společnosti
nebo s odkoupením vlastnického podílu společnosti .A.S.A.
International Enviromental Services GmbH ve společnosti TSS a.s.
za cenu 1,-- Kč s tím, že před odkoupením by byl rozdělen majetek
společnosti mezi akcionáře.

Ze zasedání Rady mìsta Chrastava dne 2. záøí 2015
Rada města na své schůzi projednala a usnesla se mimo jiné takto:
- schválila
1. v návaznosti na své usnesení 2013/16/III/2 ze dne 18. 11. 2013návrh smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti čj. VB/23/2015,
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s, jimž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování „IP-12-4004049 LB, Chrastava –
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Andělohorská p.p.č. 323/9 přípojka NN“, za cenu ve výši 605,- Kč vč. DPH a náklady spojené se zřízením věcného břemene a pověřila
starostu jejím podpisem
2. v návaznosti na své usnesení 2012/18/II ze dne 29. 10. 2012 návrh smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti čj. VB/24/2015, ve
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s, jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování „IP-12-4003399 LB, Chrastava –
Vysoká p.p.č. 103 vrchní přípojka NN“, za cenu ve výši 4.840,- Kč vč. DPH a náklady spojené se zřízením věcného břemene a pověřila
starostu jejím podpisem
- schválila
zřízení věcného břemene na pozemku par.č. 720/1v k. ú. Andělská Hora u Chrastavy, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., jímž
dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby „IP-12-4005753LB Chrastava, Andělská Hora ppč. 133/3, přípojka NN“, vč.
návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu čj. SBS/10/2015 a pověřila
starostu jejím podpisem
- schválila
na základě usnesení Rady města Chrastava č. 2015/11/XI kupní smlouvu o prodeji motorového vozidla Karosa – požární druh NA –
speciální požární vozidlo, rok výroby 1986 kupujícímu Obec Kožlí, 582 93Kožlí, IČO 00267678 a pověřila starostu jejím podpisem
- schválila
návrh návštěvních řádů pro dětská hřiště v lokalitě „sídliště Střelecký Vrch“, „Andělohorská“, „Bílokostelecká“, „Vítkovská“, „Turpišova –
vnitroblok“ a pověřila starostu jejich podpisem
- schválila
plán inventur k provedení řádné inventarizace majetku a závazků města Chrastavy za rok 2015 a pověřila starostu města jeho podpisem
- schválila
na základě žádosti a v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2015 smlouvu o poskytnutí investiční účelové dotace manželům Petr
Stárek a Gabriela Stárková, oba bytem Frýdlantská 43, 46331 Chrastava na vystavění čističky odpadních vod (ČOV) na p. p. č. 190/3a 203
v k. ú. Horní Chrastava, včetně souvisejících zařízení pro objekt č.p. 43, Frýdlantská, Horní Chrastava, 463 31 Chrastava, ve výši
maximálně 50 % prokazatelných, účelně vynaložených nákladů na opatření realizovaná v souladu s čl. V, odst. 2.1., pravidel Fond voda,
včetně jednoho kontrolního rozboru vody, nejvýše však 30.000,- Kč celkem na jednu nemovitost (dům určený k trvalému vlastnímu bydlení)
a pověřila starostu jejím podpisem
- pověřila
pracovníka MěÚ ORM pana Petra Bezvodu k vyřešení žádosti Základní kynologické organizace č. 429 Chrastava o stavební materiál na
úpravu okolí klubovny v areálu kynologů
- schválila
dodatek č. 3k rámcové dohodě č. BA/249915 s Telefónicou Czech Republic, a. s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 – Michle a
pověřila starostu jeho podpisem

Ze zasedání Rady mìsta Chrastava dne 21. záøí 2015
Rada města na své schůzi projednala a usnesla se mimo jiné takto:
- schválila
pronájem části pozemku par.č. st. 143/3o výměře cca 12 m2 –
zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Chrastava I, panu Jiřímu
Zákoutskému, za účelem parkování osobního automobilu, vč.
návrhu smlouvy o nájmu pozemku čj. N/31/2015
- schválila
v návaznosti na své usnesení 2010/06/II odst. 2 ze dne 29. 3. 2010
návrh smlouvy o zřízení věcného břemene čj. VB/25/2015, ve
prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., jímž dojde k zajištění
strpění umístění, zřízení a provozování
stavby „Reko MS
Chrastava – Žitavská, Nádražní, nám. 1. máje“, za cenu ve výši
12.100,- Kč vč. DPH a náklady spojené se zřízením věcného
břemene
- schválila
zrušení věcného břemene (odstranění sloupu VO) na pozemku
par.č. 315/4 v k.ú. Dolní Chrastava, který je ve vlastnictví manž.
Mileny a Zdenka Havlíčkových
- schválila dar tiskárny HP 6000 fotoateliéru „Foto Jana“ včetně
návrhu darovací smlouvy
- schválila
návrh Smlouvy o postoupení práv a povinností stavebníka s
původním stavebníkem: Krajská správa silnic Libereckého kraje,
České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6, IČO:709 46 078 za
účelem převodu stavebního povolení na akci Obnova silnice po
povodních 2010 (II/592 Chrastava) – II.,IV.,V. etapa „SO 102,2

r

Chodníky“
- schválila
návrh Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení se
společností: Elektrowin a.s., Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, IČ:
27257843za účelem zajištění mobilního svozu eletrozařízení
- schválila na základě podnětu zastupitelky Města Chrastava Petry
Kopecké návrh úpravy tržnice v Nádražní ulici
- schválila
odpis drobného dlouhodobého hmotného majetku
(DDHM) a majetku vedeného v operativní evidenci
- schválila
licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl mezi OSA
– Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním o.s. Praha a
Městem Chrastava
- schválila
licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl mezi OSA
– Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním o.s. Praha a
Městem Chrastava
- schválila
na základě žádosti spolku SVÍTÁNÍ Horní Vítkov, se sídlem Horní
Vítkov 79, 463 31 Chrastava, IČ 70873577 a v souladu se
schváleným rozpočtem na rok 2015 smlouvu o poskytnutí
neinvestiční účelové dotace, na projekt pod názvem „Zhotovení
základního dokumentu stavebně historického průzkumu
památkově chráněného, raně barokního kostela Navštívení Panny
Marie ve Vítkově, ve výši do 25.000,-Kč

Informace z radnice

z radnice

Hotovo! Pøedány dvì stavební akce
Koncem srpna se podařilo dokončit a předat 2 stavební akce v
blízkosti prostoru po demolici objektu tzv. „Seppu“. Jedná se o nové
parkoviště přímo na pozemku po „Seppu“ a opravenou komunikaci
Školní – propojku mezi ul. Spojovací (nově zbudovanou přeložkou

na Frýdlant) a novou cestou ke škole (cesta přes park) + ulici mezi
bývalým „Seppem“ a vedlejším objektem. Stavební práce na sebe
vzájemně navazovaly a proto se akce realizovaly současně. Práce
musely být také koordinovány s výstavbou přeložky.
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Na oba projekty se podařilo získat prostředky z dalších zdrojů.
Zatímco parkoviště bylo podpořeno dotací Libereckého kraje ve výši
827 tis. Kč (z celkových nákladů 1.300 tis. Kč), na opravu ul. Školní
se podařilo díky koordinaci se správci inženýrských sítí, kteří zde
opravili své zařízení, získat příspěvek od RWE a Severočeské
vodárenské společnosti ve výši celkem 436 tis. Kč (celkové náklady
jsou ve výši 1.230 tis. Kč). Máme proto větší šanci, že v blízké
budoucnosti se do nových povrchů nebude muset zasahovat
(vyloučit to ale v případě havárií bohužel nemůžeme).
Akce realizovala společnost Metrostav, která nabídla ve výběrovém
řízení na obě akce nejnižší cenu.

Nová zastávka autobusu
Chrastava  Andìlská Hora  náves
Od nového jízdního řádu, platného od 1. 9. 2015 bude zaveden nový
autobusový spoj do Andělské Hory. Autobusová zastávka je
umístěna přímo na návsi, jak se také bude jmenovat i nová zastávka
- „Chrastava, Andělská Hora, náves“. Autobus zde bude stavět 4x
denně v pracovní dny a vzhledem k technickým parametrům
železničního přejezdu (standardní velký autobus zde neprojede)
bude spoj obsluhovat minibus.
Výběrové řízení vyhrála a samotnou zastávku tak realizovala
společnost 1. jizerskohorská stavební společnost. Celkové náklady
na její vybudování dosáhly 750 tis. Kč a byly hrazeny z rozpočtu
města.
Chrastava 27. 8. 2015

Pro doplnění ještě jednu informaci ohledně budoucího využití
zbylého prostoru po demolici „Seppu“. Je připravena smlouva o
spolupráci se Technickou univerzitou v Liberci (TUL), pokud ji
zastupitelstvo na svém zasedání dne 31. 8. 2015 schválí, bude
řešení této lokality předmětem studentských prací studentů Fakulty
umění a architektury TUL, samozřejmě za účasti zástupců města.
Termín předání vypracovaných prací je 1. 3. 2016. Vypracované
návrhy zveřejníme na webových stránkách města.
Chrastava 27. 8. 2015

Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM

Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM

Chodník  Støelecký Vrch u èp. 666
V současnosti je místo, které bylo zpevněno betonovými panely
vyštěrkováno. Je to příprava pro provedení plnohodnotného
chodníku ze zámkové dlažby. Důvodem stávající nečinnosti je
sedání podkladních vrstev, které leží v místě výkopu po opravě
teplovodu. Zhotovení chodníku je naplánováno nejdéle do konce
měsíce října.
Ing. Daniel Fadrhonc

Pozvání na slavnostní otevøení opravené kolní ulice
Město Chrastava vás srdečně zve na slavnostní otevření opravené Školní ulice k Benteleru.
Zahájení slavnostního aktu bude ve středu 14. října v 15.00 hodin ve Školní ulici.
Vystoupí dětský pěvecký sbor Jiřičky.
Bc. Pavel Urban, vedoucí Společenského klubu
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STRÁNÍKA MÌSTSKÉ POLICIE

TECHNICKOEKONOMICKÝ REFERENT
odboru rozvoje dotací a správy majetku Městského úřadu Chrastava

Z deníku Mìstské policie Chrastava
srpen 2015
Výkon služby ve městě Chrastava
- dohled nad dopravní situací v centru města a okolí města – místní,
obecná a přechodná úprava silničního provozu
- 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
- 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
- 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,
- spolupráce s odbory MěÚ Chrastava
- spolupráce s SDH Chrastava – požáry, nehody,
- spolupráce s rybářskou stráží – kontroly rybářů
- spolupráce se zdravotní dopravní službou KNL

- spolupráce s mysliveckým sdružením – likvidace uhynulé divoké
zvěře
Výkon služby v obci 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,
- dohled nad dodržováním nočního klidu a veřejného pořádku v celém katastru obce Stráž nad Nisou
- kontroly na rušení nočního klidu
Ostatní činnost
Rušení nočního klidu, řešení přestupku 3x během měsíce. Požár
v podchodu pod silnicí 1/13v Chrastavě, přivolán SDH Chrastava.
Byla odchycena čtyři zvířata a umístěna do útulku.
Spolupráce s OO PČR Chrastava
- 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)
- spolupráce při rušení nočního klidu na katastru obce
- domácí násilí, přivolána RZS Liberec
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10. a 11. øíjna probìhnou tradièní podzimní dny
svozu nebezpeèného a velkoobjemového odpadu
Tradiční podzimní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu se uskuteční v sobotu 10. a v neděli 11. října 2015. Systém svozu
zůstává stejný jako v loňském roce – městem bude projíždět souprava kontejnerů s obsluhou, která bude odpad vybírat a ukládat přímo na
vůz. Rozpis míst i časů je uveden na letácích a v textu níže.
Další možností, jak zlikvidovat objemný a nebezpečný odpad, který nelze uložit do sběrné nádoby určené pro směsný odpad, je využití
služeb sběrného dvora. Do 200 kg/osobu/rok je tato služba pro fyzické osoby, které jsou přihlášeny k trvalému pobytu v Chrastavě a jsou
poplatníky místního poplatku za odpady zdarma.
Děkujeme Vám, že využíváte nabízených služeb a odpad nekončí na černých skládkách v okolí města.
Z. Vojtíšková, referent ORM

Rengl zajistí v Chrastavì správu a provoz plakátovacích ploch
Kontaktní sběrné místo pro příjem plakátů a objednávek je zřízeno na adrese Jana Foto na náměstí 1. máje 251v Chrastavě. Otevírací doba
je v pondělí a ve středu 10 - 17 hodin, v úterý a ve čtvrtek 12 - 16 hodin, v pátek od 9 do 15 hodin. Uzávěrka příjmu plakátů je vždy v pátek ve
12 hodin. Standardním výlepovým dnem je pak neděle. Expresní výlep je možné objednat i v kterýkoli jiný den.
Na uvedeném sběrném místě je možné objednat výlep plakátů nejen v Chrastavě, ale také v okolních obcích (např. v Liberci, Hrádku nad
Nisou nebo ve Frýdlantu). Pro zákazníky je každý pracovní den v běžnou pracovní dobu dostupná telefonní linka 841601841, na které je
možno získat všechny další podrobnosti. Pro online komunikaci lze využít internetové stránky www.rengl.cz.
V souladu s uzavřenou smlouvou jsme zajistili výrobu a instalaci čtyř kusů nových plakátovacích ploch a původní plochy z těchto lokalit
přesunuli (3 x Vítkov, Lipová) a dále jsme provedli kompletní údržbu stávajících plakátovacích ploch v souladu s rozsahem (očištění
výlepových ploch od připínáků a sponek, nátěr a pod.) a časovým harmonogramem uvedeným ve smlouvě.
Výlep plakátů v Chrastavě budou provádět proškolení pracovníci a jejich práce podléhá naší neustálé interní kontrole. To garantuje
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kvalitativně vyšší úroveň výlepu i následného servisu plakátů po celou objednanou dobu trvání kampaní.
Chceme být spolehlivým a zodpovědným partnerem města Chrastava. Uvítáme jakéholiv připomínky, nápady či podněty k našemu
působení ve vašem městě. Jsme připraveni kdykoliv komunikovat a řešit vše, co s plněním uzavřené smlouvy souvisí.

k

Kultura

Spoleèenský klub / kino / akce

Louèení s létem

Pøímìstské tábory v Chrastavì

Stalo se již tradicí, že se vždy poslední pátek o prázdninách koná
„Loučení s létem“. Bylo tomu tak i letos, kdy proběhl již 5. ročník této
akce. Sešli jsme se na koupališti Sluníčko 28. 8. 2015 a od 15.00
hodin začaly děti sportovat, malovat, tvořit, tancovat a bavit se. Za
zvládnutí různých disciplín získávaly papírové barevné peníze, které
mohly využít ke koupi mnoha cen a sladkostí. Došlo i na opékání
buřtů. K tanci a poslechu hrála skupina WOKO. A i když chvílemi
sprchlo, nálada byla výborná a všichni se dobře bavili.
Díky všem, kdo se podíleli na organizaci i těm, co se zúčastnili.
Jitka Marxová

Společenský klub v letošním roce opět připravil dva turnusy letních
příměstských táborů.
V prvním týdnu se děti přesunuly do pravěku, kde plnily různé úkoly
zdatnosti a nakonec se staly právoplatnými členy tlupy a druhý
turnus prožívaly dobrodružství s Machem a Šebestovou.
Pro děti byl připravený bohatý program – živí medvědi, kouzelník,
výlety do zoo, koupání, letní drinky, barevná bitva a na samotný
závěr nechyběl také vánoční stromeček, cukroví a spousta dárků
Velké poděkování patří:
vedoucím: Tereza Loučková, Sára Bezvodová, Adéla Bednářová,
Petra Pelantová
kuchyni : Miloš Laksar, Ondřej Laksar, Eva Pinkasová, Wanda
Kmínková
Jsme rádi, že se i letos dětem tábor líbil a věříme, že se uvidíme opět
za rok
Bc. Pavel Urban, vedoucí Společenského klubu

Kot vín v Chrastavì mìl úspìch
V sobotu 12. září se uskutečnil na chrastavském náměstí košt vín. Návštěvníci mohli na této akci ochutnat několik vzorků vín ze čtyř vinařství. K dobrému vínu patří také dobré jídlo, proto nechyběla ani pečená kýta, klobásy,
preclíky, domácí sýry, italské sýry a koláče. Pražírna Křižany připravila
ochutnávku kávy vlastní výroby.
Program zpestřily také dětské sbory z Vítkova a Chrastavy. Příjemné
atmosféře přispěla cimbálovka Bohuslava Eliáše a také slunné počasí.
Věříme, že se akce líbila a že se uvidíme opět za rok.
--------------------------------------------------------------Bc. Pavel Urban, vedoucí Společenského klubu
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Kot vín v Chrastavì mìl úspìch

Pozvání na výstavu: Boāí muka na Chrastavsku v promìnách èasu
V Městském muzeu v Chrastavě proběhne od 2. října do 20.
listopadu 2015 výstava Ivana Vydry, člena Společnosti přátel
historie města Chrastavy (SPHMCH), s názvem Boží muka na
Chrastavsku v proměnách času.
Vernisáž bude již tento pátek 2. října 2015 od 15 hodin, jako
host vystoupí liberecký písničkář Karel Diepold.
Výstava je věnována historii i současnosti drobných sakrálních
památek v katastru města Chrastavy, jejich znovuobjevení,
současným restaurátorským zásahům i uvedení v nový život.
Součástí expozice je mimo jiné mapa Chrastavska, která obsahuje
všechna dohledaná existující, i dnes už neexistující místa pro
rozmlouvání s Bohem (v mapě jich je 49). Jeden z panelů ukazuje
stav těchto drobných sakrálních památek v roce 2010. Bližší
pozornost je pak věnována těm, které byly v posledních čtyřech
letech odborně zrestaurovány. Většina z nich pochází z počátku 19.
století. Návštěvník se alespoň ve zkratce seznámí s historií božích
muk v Čechách, ale hlavně v oblasti Chrastavska. Jako zajímavost
je podrobně představen i postup restaurátorského zásahu na
Sieberově polní soše sv. Jana Nepomuckého nad Vítkovem, a to od
rozebrání, přes zhotovení nového základu, až po opětovné složení
a dnešní stav po zákroku v roce 2014. Všechny odborné
restaurátorské zásahy proběhly díky velkému nadšení a nezištné
práci skupiny místních obyvatel, ale i díky finanční podpoře Města
Chrastava, Libereckého kraje, SPHMCH, ale i od soukromých
dárců, kterým nebyl osud těchto památek lhostejný.
Expozice je doplněna i trojrozměrnými předměty, které byly mimo
jiné nalezeny při terénním výzkumu. Jedná se například o
pískovcový sokl Kotherova kříže ve Vítkově z roku 1886, který byl
doslova vyhrabán z hlíny v místě jeho zřízení díky znalosti místního
nadšence a do budoucna se počítá s jeho částečným obnovením.
Budou zde ale vystaveny i další zajímavé exponáty s náboženskou
tématikou z konce 19. století (např. svaté obrázky, modlitební
knížky a další exponáty zdobené korálky, které jsou součástí
rozsáhlé autorovy sbírky.). Většina fotografií pochází z objektivů

Nový kolní rok v hudební kole
1. září 2015 začal nový školní rok i v Chrastavské hudební škole. A je to
rok, kdy zaznamenáváme hned několik změn.
Své desetileté působení v hudební škole ukončila lektorka klavíru paní
Marie Kuchynková. Rozloučili jsme se s ní sice na závěrečné akademii
24. června, ale chtěl bych i prostřednictvím Chrastavských listů poděkovat paní Kuchynkové za těch 10 let, které tu s námi strávila. Takže za
lektory, žáky a rodiče ještě jednou – děkujeme paní Kuchynková.
Další změnou v hudební škole je příchod dvou nových lektorů. Hru na
klavír bude vyučovat paní Ludmila Pokatilová a dalším novým lektorem
je pan Miroslav Kotlár, ten vyučuje hru na dechové nástroje a klávesy.
Dohromady je nás tedy šest lektorů. Klavíry vyučuje paní Fiedlerová a
paní Pokatilová, dechové nástroje a klávesy pan Kotlár a kytary paní
Kačenová, pan Kout a pan Bouda.
Dalším novým jevem je neobvyklý zájem žáků o hru na kytaru. Zatím se
přihlásilo 14 nových žáků, přitom v minulých letech se přihlašovalo

fotografky Jany Zahu-rancové a Ivana Vydry.
Autor výstavy Ivan Vydra (1966) je chrastav-ským rodákem a
patriotem. Dané téma zpracovával od povodně v roce 2010 až do
současnosti. Výsledek svojí badatelské práce shrnul koncem roku
2014 do publikace “Boží muka a pomníky jako součást krajiny na
Chrastavsku” (plnobarevná publikace, 165 stran, ISBN 978-80260-6485-5).
Výstava je nedílnou součástí oslav 25. výročí založení SPHMCH,
která se společně s firmou RECo design s.r.o. Chrastava postarala
o její podporu při realizaci. Jeden z panelů vás také seznámí s
činností a hlavními počiny Společnosti za čtvrt století její existence.
Motto:
“Není pro mě větší odměnou, než to, když potkám u božích muk lidi
s mojí knihou v ruce, jak obchází pomníčky a zároveň obdivují krásy
chrastavské krajiny. Jsem nadšen, když sedí na lavičce u obnovené
sochy milenci a sledují západ slunce. Jsem dojat, když se před
obnovenými božími mukami mihotá sem tam světélko zapálené
svíčky. To světélko je pro mě naděje, že lidé pomalu začínají vnímat
a přijímat tuto oblast jako svůj domov. Účelem celého mého činění
bylo totiž vzbudit zájem místních obyvatel o naše společné okolí...”
Ivan Vydra
Knihu Boží muka a pomníky jako součá st krajiny na
Chrastavsku (2014, je věnována křížkům, božm mukám,
svatým obrázkům, sochám, válečným pomníkům a místům
neštěstí, obsahuje i přehlednou mapu s jejich zákresem) je
možné zakoupit v Informační m centru v Chrastavě a ve
fotoateliéru Jany Zahurancové. Jsou k dostání plnobarevná i
finančně úspornější černobílá verze.
Po vernisáži budete mít také možnost knihu si nechat podepsat
od jejího autora.
kolem 7–8 žáků ročně. Bohužel další zájemce o hru na kytaru už
nebudeme moci přijmout.
A nyní několik čísel: hru na klavír se bude učit 28 žáků, hru na dechové
nástroje a klávesy 6 žáků a hru na kytaru 48 žáků. Sečteno: letos se
bude v hudební škole v Chrastavě učit 82 žáků. A to je myslím na
Chrastavu velice slušný počet. Přísloví „co Čech to muzikant " je zřejmě
stále pravdivé.
Jen tak pro zajímavost: v letech 2001 až 2004, kdy hudební škola
neměla vlastní prostory a vyučovalo se v budově základní školy v Soudní ulici, navštěvovalo kurz výuky na kytaru 16 žáků.
A co žáky a lektory čeká v letošním školním roce?
Mimo pravidelné týdenní výuky musí žáci absolvovat povinné
přehrávky, vždy na konci každého pololetí, a Ti nejlepší zahrají na
Vánoční akademii, na Jarním koncertě a na závěrečné Akademii v červnu 2016.
Přeji všem žákům a lektorům úspěšný školní rok a ať nás to všechny
baví a ať nám to ladí.
František Bouda

11

SPOLEČENSKÝ KLUB
CHRASTAVA
ŘÍJEN 2015
Pondělí

12.
19 hodin
KINO

Pátek

16.
17 hodin
KINO

Čtvrtek

22.
NÁMĚSTÍ

Pátek

23.
CVA

Pondělí

26.
10 h.
KINO

Středa

28.
16 hodin
KOSTEL

Pátek

30.
17 h.
CVA

Galerie

NA STOJÁKA

Pøedprodej v infocentru nebo na www.evstupenka.cz
Znáte z TV

Úèinkují: Karel Hynek, Daniel Èech, Ondøej En.Dru Havlík, Petr Nasty Cerha

Vstupné: 180 Kè

OSOBNOST A SPORTOVEC
CHRASTAVY 2015 Hostem veèera bude zpìvák Pavel Callta.

MĚSTSKÉ TRHY
SYPANÉ MANDALY
Poøádá Dámský klub, lektor Anna Nováková.

HOUBAŘSKÁ POHÁDKA
Pohádka pro dìti.

Vstupné: 20 Kè

Koncert u příležitosti státního svátku
MISSA BREVIS PASTORALIS, úèinkuje pìvecký sbor Janáèek.

HALLOWEENSKÝ VEČER
Pøijïte si vydlabat dýni - dýnì budou pøipraveny. Ochutnávka dýòové polévky.

Spoleènost pøátel historie mìsta Chrastavy uvádí výstavu Ivana Vydry

Boāí muka na Chrastavsku v promìnách èasu
2. 10 - 20. 11. 2015
Vernisáā  pátek 2. 10. v 15 hodin  host: folkový písnièkáø Karel Diepold
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DIGITÁLNÍ MÌSTSKÉ KINO CHRASTAVA

PROGRAM KINA
ŘÍJEN 2015
Změna programu vyhrazena! Rezervace vstupenek: http://evstupenka.cz
Pátek 9. října v 16:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI
HOTEL TRANSYLVÁNIE 2 – USA – animovaná komedie – české znění
Rodinka Draculů se ve zcela nové strašidelné komedii společnosti Sony
Pictures Hotel Transylvánie 2 vrací s novou dávkou dobrodružství!
Vstupné: 110,-Kč
Pátek 9. října v 18:00 hodin
Nejnebezpečnější místo na Zemi
EVEREST – USA – české titulky – dobrodružný – 121minuta
V letové výšce Boeingu nemá lidské tělo šanci dlouho přežít. Přesto se
najdou lidé, kteří do téhle výšky šplhají, aby pokořili Everest, nejvyšší
horu světa. Kašlou na nepohodlí, zimu, nástrahy počasí i na to, že se
dolů už taky nikdy nemusí vrátit. Everest v režii Baltasara Kormákura
rekapituluje jednu z nejtragičtějších expedic, při které majestátní masív
poslal svým vyzyvatelům mrazivé varování.
Vstupné: 120,-Kč
Pátek 9. října ve 20:15 hodin
Pomoc je jen 225 000 000 kilometrů daleko
MARŤAN – USA –české titulky – dobrodružné sci fi – 134 minuty
Filmové adaptace bestselleru Andy Weira se ujal slavný režisér Ridley
Scott (Vetřelec, Prometheus, Gladiátor) a do hlavních rolí obsadil
hvězdnou sestavu, v níž se vedle Matta Damona představí Jessica
Chastain, Kristen Wiig, Kate Mara, Sean Bean a Michael Peñ a.
Vstupné: 120,-Kč
Pondělí 19. října v 18:00 hodin
PAN – USA – rodinný,dobrodružný – české znění – 111minut
Pan (Levi Miller) je nezkrotný uličník, ale bezútěšné prostředí londýnského sirotčince, ve kterém strávil celý svůj život, není pro takového
chlapce to nejvhodnější místo. Až jednou v noci se stane něco neuvěřitelného – Pan opustí sirotčinec a ve své fantazii se ocitne ve fantaskním světě pirátů, válečníků a pohádkových bytostí obývajících Zemi
Nezemi.
Vstupné: 110,-Kč
Pondělí 19. října ve 20:00 hodin
MLÁDÍ - IT / FR / VB – drama – české titulky – 111minut
V luxusním lázeňském hotelu ve švýcarských Alpách se každý rok setkávají staří přátelé Fred Ballinger (Michael Caine) a Mick Boyle (Harvey
Keitel). Letos se zde Fred léčí pod dozorem své dcery (Rachel Weisz)
a mezi léčebnými kúrami s Mickem vzpomínají na své pestré životy hudebního skladatele a filmového režiséra a se suchým humorem komentují své chátrající tělesné schránky. Kypící život kolem nich a ostatní
excentričtí hosté - jihoamerická fotbalová legenda, mladý herec z Kalifornie (Paul Dano) nebo současná Miss Universe - jim poskytují bohaté
podněty k úvahám o mládí, kráse, kreativitě, zkrátka o všem, co zahání
myšlenky na blízký konec. Snímek, který se stal vítězem Ceny diváků
na karlovarském festivalu 2015, nezapře působivý vizuální styl režiséra
Paola Sorrentina ani tematickou návaznost na jeho předchozí film,
oscarovou Velkou nádheru.
Vstupné: 80,-Kč
Pátek 23. října v 16:00 hodin - HRAJEME PRO DĚTI
ROSA & DARA A JEJICH DOBRODRUŽSTVÍ – ČR – 62 minut
Pásmo pohádek. Představujeme 62 min pásmo krátkých animovaných
filmů pro děti, kterým vás provedou Rosa s Darou. Můžete se těšit
na jejich velké prázdninové dobrodružství, které doplní mini příběhy,
ze kterých se dozvíte odpovědi na spoustu zajímavých a zábavných
otázek.Dobrodružství Rosy a Dary doplní tři filmy s dobrodružnou tématikou.
Vstupné: 80,-Kč
Pátek 23. října v 18:00 hodin
Detektivní komedie s Jiřím Macháčkem a Vojtěchem Dykem v hl.rolích.
WILSONOV – ČR – komedie – 115 minut
Vstupné: 120,-Kč
Wilsonov je komedie s detektivní zápletkou ve stylu slavných českých
filmů Adéla ještě nevečeřela nebo Tajemství hradu v Karpatech.

Pátek 23. října ve 20:00 hodin
Paranormal Activity: The Ghost Dimension – USA – horor – české
titulky – mládeži nepřístupno
Potíte se strachy, nemůžete dýchat, chcete utéct, ale jste paralyzováni
strachy. Tyto stavy zažívají v kině diváci extrémně úspěšné hororové
série Paranormal Activity. Tvůrci nejnovějšího pokračování, které má
podtitul The Ghost Dimension, však slibují ještě o něco děsivější zážitek. Slovo hrůza nabyde úplně nových parametrů nejen proto, že jde
o závěrečný díl a tedy vyvrcholení celé série, ale i díky možná až příliš
reálnému zpracování. Bez přehánění lze říct, že o život tentokrát nepůjde jen hrdinům na plátně…
Vstupné: 120,-Kč
Pátek 30. října v 16:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI
MRKÁČEK BILL – USA – rodinný – české znění – 91minuta
Animovaná dobrodružství neposedného medvídka koaly Mrkáčka Billa a
jeho přátel.
Vstupné: 90,-Kč
Pátek 30. října v 18:00 hodin
POSLEDNÍ LOVEC ČARODĚJNIC – USA – české titulky– dobrodružný
Vin Diesel jako nesmrtelný a poslední lovec čarodějnic v nové akční
fantasy ukáže, že čarodějnice nejsou jen pouhá pověra. Vždy tu mezi
námi byly a jsou. A on je dnes posledním svého druhu, jenž je schopný
je poslat na onen svět. Ve válce, kterou s nimi vede už 800 let, se představí s mohutným plnovousem ve středověkých kulisách stejně jako
v současném New Yorku. Role jeho mentora z tajné organizace „Sekery
a kříže“ se zhostil Michael Caine, po boku Vina Diesela pak bude stát
Elijah Wood a Rose Leslie známá jako Ygritte ze seriálu Hra o trůny.
Vstupné: 110,-Kč
Pátek 30. října ve 20:00 hodin
CELEBRITY s.r.o. – ČR – komedie – 103minuty.
Děj filmu nás zavede do blíže nejmenovaného studia se všemi typickými postavičkami tohoto světa rychloobrátkové zábavy. Vstupné: 120,-Kč
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Sport

informace sportovních klubù

Fotbalové soustøedìní mládeāe Spartaku Chrastava
Poslední týden v srpnu se konalo soustředění mládeže v Novém
Městě pod Smrkem, kde jsme měli teamy starší a mladší přípravky
a mladších žáků, které doplnilo několik jednotlivců ze žáku starších.
Po náročném týdnu musím konstatovat, že se soustředění opět
vydařilo, jako minulý rok.V programu jsme měli:dvoufázové
tréninky i přípravné zápasy, kde mladší žáci pod taktovkou Lukáše
Krágy a Josefa Adámka deklasovali team z Frýdlantu 9:1 .I obě
naše přípravky, které vedl Jiří Doležal a Lukáš Močárko, se snažilybohužel v zápase s Novým Městem podlehly. Nesmím však
zapomenout na výborné tréninky trenéra Daniela Zaha z mladších
žáků, jakož i Martina Šimka a Michala Soldána z přípravek.Také
nesmím opomenout odcházejícího trenéra Petra Grusmana, který
tuto akci letos organizoval. A také -Veroniku Povýšilovou, která se
starala o zdraví naších hráčů, a v neposlední řadě našim dvěma
slečnám Elišce Adámkové a Daniele Bláhové, které měly na starost
kontrolu našich obydlí. Po náročných dvou dnech jsme měli na
programu i biatlon-ale v našich podmínkách upravený jen na střelbu
ze vzduchové pistole a běh na 4km se stanovišti s fyzickými testy.
Tento závod dvojic vyhráli Martin Adámek a Jan Klust – ale
poděkování patří všem, jelikož se opravdu snažili. Další program

byl výlet na Smrk, který je položen 1124m nad mořem, a tam si
myslím, že jsme si sáhli až na dno sil. Byli jsme rozděleni do třech
družstev a s překvapením vyhrálo družstvo Martina Šimka, který se
opravdu vydal z posledního, ale jak sám řekl-BYL JSEM PRVNÍ A
NEVÍŠ. Závěrem chci poděkovat všem hráčům, zdravotnici a
hlavně trenérům. Příští rok opět na shledanou v Novém Městě.

TJ Spartak Chrastava  oddíl kolové
ELITE - Mezinárodní turnaj v Rombasu (Francie)
Naše dvě dvojice se ve dnech 27. a 28. června 2015 zúčastnily mezinárodního
turnaje ve francouzském městě Rombas, které se nachází nedaleko německých
hranic. Za vysoké účasti 13družstev z Francie, Německa a Česka se dvojice ve
složení Pavel Matuškovič a Vítězslav Košlik bohužel neprobojovala do úzkého
finále jen o jeden vstřelený gól a obsadila tak hezké 7. místo. Druhá dvojice ve
složení Daniel a Michal Fadrhoncovi bez jediné porážky tento turnaj vyhrála a
obhájila tak vítězství z minulého roku.
ELITE - Mezinárodní turnaj v Leutersdorfu (Německo)
Naše dvojice ve složení Daniel Fadrhonc a Tomáš Brodský se ve dnech 5. a 6.
září 2015 zúčastnila 125. Ročníku turnaje Johana Schilda v německém
Leutersdorfu. Za účasti 10 družstev z Německa, Švýcarska, Maďarska a Česka
naše družstvo obsadilo v turnaji výborné druhé místo. Bohužel se jim nepodařilo
obhájit vítězství z loňského roku. Zvítězila dvojice z německého z Löbau, na 3.
místě se umístil Liberec.
ELITE - 1. liga ročník 2015
Dvojice ve složení Daniel Fadrhonc a Tomáš Brodský odehrála dne 12. září 2015
poslední kolo tohoto ročníku 1. ligy v kolové, které se konalo v Praze. V tomto
turnaji obsadila 4. místo ze sedmi účastníků této soutěže a díky tomuto výsledku
skončila celkově na velmi dobrém 3. místě za rok 2015. Na prvních dvou místech
se umístila v celkovém pořadí družstva ze Svitávky, která tak postoupila pro další
ročník do extraligy.

Šéftrenér Josef Adámek
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Orientaèní bìh  sezóna OB je v plném proudu
1. ZÁVODY JEŠTĚDSKÉ OBLASTI
-19. 9. Závod na krátké trati – Doksy, prostor Provodín)
Umístění do prvních tří míst:
D10- 3. K.Matyášová, D16 - 1.M.Pavlíková, D21K - 2. D.Pachnerová,
3. B.Lankašová, D21L- 1.K.Kašková, D40 - 1. P.Pavlíková, D55 - 1.
Z.Šaffková, 2.V.Bradnová, H10 - 2. F.Kučera, H16 - 3. M.Galbavý,
H35 - 1. J.Polák, 2. P.Pachner, H45- 1. I.Vydra, H55- 1. R.Kaška,
H60- 2. M.Pavlík, 3. J.Barták, P- 3. Březina J.
2. REPUBLIKOVÉ ZÁVODY „A“, „B“
- 5. - 6. 9. Klasika a krátká trať – Mariánské Lázně, prostor ČástkovČeský les
Umístění do první desítky:
Sobota - D21A- 6. K.Kašková, H60B - 3.R.Kaška, Neděle - D21A-2.
K.Kašková, H16B - 8. O.Bek, 9. M.Galbavý, H60B - 3.R.Kaška
3. POŘADATELSKÁ ČINNOST
- 20. 9. CHRASTAVSKÝ POHÁREK (klasická trať, prostor na
Bedřichovce, shromaždiště v bývalém vojenském prostoru, celkem
522 závodníků). Na snímcích je zachyceno vyhlašování vítězů.
Chtěli bychom poděkovat jednak chrastavským hasičům za
poskytnutí cisterny s vodou na mytí závodníků, T.Hájkovi a spol. z
Chrastavy za zajištění občerstvení.
Umístění do prvních tří míst:
D12 - 3. S.Tomanicová, H10- 2.F.Kučera, H10L- 2.F.Vaner, H353.V.Tomanica, H45- 1. I.Vydra, HDR- 2.R.Kučera, P- 3.J.Březina
4. TRÉNINKY
V září se opět rozběhly tréninky dětí a dospělých.
-Pondělí:
16 - 17 hod. 1. skupina (menší děti)
17-18.15 hod. 2. skupina (starší děti)
-Středa:
dospělí a některé starší děti 18-19 hod. výběh do terénu,
19-20 hod. posilování v tělocvičně
5. PLÁNY DO KONCE ZÁŘÍ
- 26. - 27. 9. Dětské soustředění v Jizerských horách
- 26. - 27.9. MistrovstvÍ ČR na klasické trati
(pořadatel Šumperk, prostor podhůří Jeseníků)
E.Kašková

Podzimní dovolená èlenù Klubu èeských turistù
Na letošní podzimní dovolenou se chrastavští turisté vydali ve
dnech 6. – 13. září. Tentokrát jsme vyrazili na Chebsko. A udělali
jsme dobře. Je to opravdu nádherný kraj – hrady, rozhledny, lázně,
rybníky, krásná příroda s naučnými stezkami. První naše zastávka
byla ve městě Slaném, kde jsme si v infocentru prohlédli výstavu
slánek, kterých zde mají 2.131 kusů. Vystavují i největší funkční
slánku na světě, která je vysoká 1,2 m a má obsah 40 kg. Ubytováni

jsme byli v příjemném hotelu „Garni Vildštejn“ ve Skalné, hned vedle
kostela sv. Jana Křtitele. Tady jsme měli snídaně a na večeře jsme
docházeli do útulné restaurace „Hospůdka na chaloupce“. Toto
malé městečko s necelými 2.000 obyvateli je rodištěm fotbalisty
Pavla Nedvěda. Všichni jsme tady navštívili románský hrad
Vildštejn s kovárnou a vězením z doby kolem roku 1.200, který patří
k nejstarším vodním kamenným hradům v Čechách, obehnaný
potokem Sázek. Nádvořím, kde je umístěna mini ZOO, je spojen se
zámkem. Tady je možné zajít do sklepení, muzea hradu a muzea
hasičské techniky, občerstvit se v dobové restauraci nebo se tu i
ubytovat. V pondělí nám sice počasí příliš nepřálo, přesto jsme zajeli
kousek za hranice. V Německu jsme se podívali do okresního města
Selb, kterému se právem říká porcelánové město a do menšího
městečka Arzberg se dvěma kostely. Při zpáteční cestě jsme
zastavili v Chebu. Mnozí jsme zde byli poprvé a byli jsme opravdu
nadšeni. Procházka Chebem je krásná i za deště. Den jsme
zakončili společenským večerem při kytarách. V úterý jsme vyjížděli
za husté mlhy do městečka Hranice, kde nás už ale vítalo sluníčko.
Tady vystoupila první skupina – trhači kilometrů, ve Studánce druhá
a zbytek dojel do Podhradí. Někteří měli štěstí si prohlédnout velmi
zajímavý kostel Dobrého pastýře kousek od rozlehlé zříceniny
hradu a zámku Neuberg. Věž hradu se opravuje a v dobách
minulých se muselo jednat o rozsáhlé sídlo. Odtud jsme se
pozvolným, ale dlouhým stoupáním dostali k rozhledně Háj z roku
1904, na kterou vede 122 schodů. Po kamenné cestě jsme
sestoupili do Aše. Pár z nás zašlo do Národopisného a textilního

15
muzea. Na středu se většina z nás těšila. Naplánovali jsme
návštěvu přírodní rezervace SOOS. Počasí přálo, tak mnozí vyšli už
od hotelu pěšky. Ostatní dojeli do Kateřiny u Nového Drahova.
Bohužel i tady se projevilo letošní sucho. Rašeliniště byla vyschlá,
ale díky pondělnímu dešti místy spodní prameny bublaly. Je zde
nově vybudovaný Dinopavilon, který jsme samozřejmě neopomněli
navštívit, stejně jako místní přírodopisné muzeum a stanici
poraněných zvířat, převážně ptáků. Při cestě do Františkových lázní
jsme ještě v Žírovicích zašli do Motýlího domu, který nás velmi
nadchnul. Ve Františkových lázních jsme si dali rozchod a
samozřejmě, že jsme se všichni potkali u symbolu lázní – u sošky
Frantíka. Nakoupili jsme lázeňské oplatky, svezli jsme se
Frantovláčkem, odpočinuli v parku, ochutnali některé prameny,
podívali se do kostela a večer jsme opět poseděli u kytar. Ve čtvrtek
nás dopoledne provázelo sluníčko, tak se dobře šlapalo z Házlova
do Ostrohu, kde nás čekala prohlídka nádherného rozlehlého hradu
Seeberg. Tady si opravdu každý přišel na své. Kdo chtěl mohl
absolvovat naučnou stezku s návštěvou kostela sv. Wolfganga a
pokračovat zase do Františkových lázní. Mohli jsme dokončit
prohlídku lázní, zajít do muzea, kde je k vidění mimojiné původní
socha Františka nebo se vláčkem dostat do lesoparku a campingu k
rybníku Amerika, okolo kterého vede dvou kilometrová naučná
stezka. V pátek jsme jeli za mrholení do Pomezí nad Ohří, odkud
vyrazila první skupina. Druhá se přiblížila do Horní Hraničné a
společně jsme vyšlapali na Zelenou horu ke kamenné Bismajerově
rozhledně. Zpáteční cesta nás zavedla přes Horní Pelhřimov do
Chebu, kde jsme strávili příjemné odpoledne každý podle svého.
Návštěvou Regionálního historického muzea v Pachelbelově domě,

kde byl v únoru 1634 zavražděn Albrecht z Valdštejna nebo
prohlídkou Chebského hradu s Černou věží a jeho přilehlých teras,
či jsme zašli do několika kostelů, galerie, poseděli ve
Františkánských zahradách nebo se prošli pěší zónou, kde je
nainstalována Brána času s desítkami letopočtů. Všechny domy na
celém náměstí Krále Jiřího z Poděbrad mají své kouzlo a historii.
Samozřejmě, že jsme nemohli zapomenout na fotku u toho
nejznámějšího – zeleného Špalíčku. Večer nás čekala oslava dvou
krásných narozenin s hudbou a tancem. Sobota byla poslední den
na výletování. Zastavili jsme v Horních Lubech, napojili jsme se na
naučnou stezku Lubsko a dostali se k celodřevěné rozhledně
U Strejců. Bohužel výstup byl jen na vlastní nebezpečí, schody
nebyly pevné, tak jsme se pohledem do dálky nekochali. Okolo
zříceniny zámku Luby jsme došli do mětečka Luby, kde se zrovna
konalo celostátní setkání Čechů z banátských Karpat. Zahlédli jsme
místní v lidových krojích, což je v dnešní době nevšední zážitek.
Bohužel Muzeum hudebních nástrojů bylo zavřené. Při zpáteční
cestě jsme se ještě zastavili v Plesné, kde se konal jarmark. Večer
nás čekal nádherný západ slunce, a tak mnozí z nás honem ještě
lovili poslední snímky ve Skalné. Zabalili jsme a v neděli jsme
odjížděli domů velmi spokojeni a nadšeni. Naše dojmy ještě
umocnila návštěva hradu Loket s mučírnou a Muzeem porcelánu.
Prohlídka s úžasnými výhledy z věže nikoho nezklamala.
Většina z nás zakončila dovolenou v soukromém pivovaru sv.
Floriána, který může svými sbírkami skla a porcelánu klidně
konkurovat mnohým muzeím. Byla to příjemná tečka na závěr
krásné podzimní dovolené.
Jitka Marxová, KČT Chrastava

Pojďte s námi cvičit do Sokola!

Sokol Chrastava

Cvičební hodiny jsou rozvrženy dle níže uvedených kategorií a cvičí se v tělocvičně ZŠ náměstí 1. máje (vchod
do tělocvičny je ze dvora v Turpišově ulici).
RODIČE A DĚTI - pro rodiče (babičky, dědečky) a děti (ve věku 2 až 4 roky)
- pondělí od 17 – 18 hod
- začínáme 7. 9. 2015 - cvičitelka Kateřina Kosová
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NEJMLADŠÍ ŽACTVO - pro předškolní děti od 4 do 6 let!! cvičí bez rodičů !!
- čtvrtek od 16,30 – 17,30 hod
- začínáme 10. 9. 2015 - cvičitelky Zdeňka Močárková, Miloslava Houdová, Michaela Březinová
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ čtvrtek od 17,30 – 18,30 hod
MLADŠÍ ŽACTVO - pro děti 1.-2. třída
- začínáme 10. 9. 2015 - cvičitelky Zdeňka Močárková, Miloslava Houdová, Michaela Březinová
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ŽACTVO - pro děti od 3. do 6. třídy
- středa od 17 – 18 hod
- začínáme 16. 9. 2015 - cvičitelky Radka Portelová, Šárka Marková, Adéla Marková
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ pondělí od 19 – 20 hod, čtvrtek od 19 – 20 hod
ŽENY I. - rytmická gymnastika a posilování
- začínáme 14. 9. 2015 - cvičitelka Miloslava Cellerová
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ středa od 18 – 19 hod
ŽENY II. - kondiční a zdravotní cvičení
- začínáme 2. 9. 2015 - cvičitelka Iva Řehořková
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ úterý od 18,30 – 19,30 hod
ŽENY III. - cvičení Pilates
- začínáme 8.9. 2015 - cvičitelky Miloslava Šírová, Iva Lešková
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cvičitelka Pavlína Ulrichová zahájí cvičení Rodiče+děti a žactva v tělocvičně ZŠ v Bílém Kostele dle dohody a
zájmu rodičů.
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Sokol Chrastava vás srdeènì zve ke spoleèné oslavì
Památného dne sokolstva aneb Veèer sokolských svìtel
Datum Památného sokolského dne je stanoven na 8. ří jna, a to proto, že v noci ze sedmého na osmého ří jna r.1941 došlo k největší mu a
nejrozsáhlejší mu zatýkání členů Sokola a vedení ČOS a osmého ří jna ří šský protektor Reinhard Heydrich sokolskou organizaci rozpustil a
zakázal. Celkový počet postižených sokolů v době II. světové války byl asi 20 tisí c. V týdnu kolem 8. ří jna vyplují v celé republice na vody
našich potoků a řek osvětlené lodičky, kdy jedna lodička je za každou sokolskou duši, která obětovala svůj život. ČOS se snaží , aby 8. ří jen
byl zařazen do celostátní ho kalendáře jako "Památný den sokolstva".
V naší jednotě se bude vzpomí nková akce Památného dne sokolstva konat ve čtvrtek dne 8. 10. 2015. Sraz bude v 17.30 hod u tělocvičny
ZŠ... pozvánka je pro všechny kdo se chtějí zúčastnit, i pro malé děti s rodiči.
Společně pak půjdeme k řece pod most, za kruhovým objezdem doleva ul. Pobřežní , kde je vhodný pří stup k řece a děti budou moci
pozorovat "své lodičky" z lávky, kdy pro bezpečnost, vždy jeden dospělý pošle ca 4-5ks lodiček.
A nyní domácí úkol pro rodiče, či šikovné školáky - připravit si doma improvizovaná plavidla – lodičky se sví čkami (stačí lodička z kůry, nebo
do špičky přiří znuté prkénko s připevněnou sví čkou. Lodičku je nutno doma vyzkoušet – nebude-li sví čka připevněná v těžišti, loďka se
převrátí a nepoplave!!)
Výbor Sokola Chrastava

o
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KOMUNITNÍ CENTRUM BÉTEL
Happening na podporu střední školy v Chrastavě
V sobotu 19. září 2015 odpoledne proběhl na zahradě
Komunitního centra Bétel happening na podporu vzniku Střední
školy sociální a pedagogické Jana Blahoslava, která se připravuje v
Chrastavě. Motto akce znělo "Chci střední v Chrastavě". Počasí
přálo a tak byla návštěvnost hojná. Ti, kdo přišli, byli přivítáni kofolou
zdarma a mohli si různě zasoutěžit nebo tvořit – vyzkoušet si lezení
na bedničky, závodit v pojídání hot dogů, vyrobit si buton podle
přání. Důležitou součástí odpoledne byly informace o střední škole:
jaká střední škola bude, jak daleko jsou její přípravy a jaké jsou
největší překážky jejího vzniku.
Každý, kdo chce školu podpořit, si mohl vybrat buton s logem školy,
napsat na tabuli, co si myslí, že by ve škole nemělo chybět, nebo
připojit svůj „like“ na plátno. Čas zpestřila hudební skupina The
Neons z Liberce, která přispěla k pohodové atmosféře. Na závěr
účastníci vytvořili na zahradě živý obraz loga školy.
Děkujeme všem, kteří přišli a podpořili nejen myšlenku, ale i
organizátory vzniku školy. Celkem se happeningu zúčastnilo asi
250 dětí, studentů a dospělých.
Za Spolek přátel SŠSPJB Jiří Helis

Klub Evergreen pro seniory informuje
Po prázdninových výletech s hůlkami, situovaných do německého
žitavského pohoří, pokračujeme v činnosti Evergreenu pravidelnými schůzkami i výlety a jednorázovými akcemi.
V měsíci říjnu plánujeme víkendovou akci pro seniory a vyrábění
podzimních dekorací. Pokračuje středeční chození s hůlkami od
10h, v plánu je méně náročné chození s hůlkami, kde bude délka
výletu uzpůsobena podle možností účastníků. Ve středu dále
probíhá posezení v Bétel bistru od 16h a páteční hraní karet a
deskových her od 15h. I nadále plánujeme němčinu pro seniory,
která ale započne až po uzdravení lektorky. Připravujeme i
Dopoledne nad Biblí pro zájemce, kteří se chtějí dozvědět více o
víře. Rozběhne se až podle zájmu seniorů. Podzimní novinkou
bude poradna pro seniory v oblasti počítačů, mobilů a fotoaparátů,
věříme, že rádi uvítáte naši radu a pomoc. Těšíme se na nové
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bude poradna pro seniory v oblasti počítačů, mobilů a fotoaparátů,
věříme, že rádi uvítáte naši radu a pomoc. Těšíme se na nové
účastníky našich aktivit a přejeme aktivní prožití podzimního času.
Stanislav Vokál

V ŘÍJNU VÁS SRDEČNĚ ZVEME
2. října, pátek
VYRÁBĚNÍ DRAKŮ - pro rodiče s dětmi, v Bételu 16-19h
--------------------------------------------------------------------------------------4. října, neděle
DRAKIÁDA - pouštění draků, soutěže pro děti, opékání buřtů,
na Ovčím vrchu od 14,30h
--------------------------------------------------------------------------------------9. října, pátek
BESEDA s Mgr. Evaldem Ruckým na téma
„Strachy a úzkosti u dětí“, v Bételu od 17,30h
--------------------------------------------------------------------------------------15. října, čtvrtek
PODZIMNÍ VYRÁBĚNÍ PRO DOSPĚLÉ
- výroba podzimních dekorací, v Bételu od 17,00h

koly opìt plné
Krásné slunečné léto nám skončilo. A kdyby náhodou někdo nevěděl,
jaké je datum, tak rojení dětí před budovami školy všem řeklo, že je 1.
září.
A již tradičně se vítali noví žáčci prvňáčci. V letošním roce se v chrastavské škole otevřely tři 1. třídy a ve Vítkově jedna třída. Celkem 94
dětí nastoupilo do základní školy.
Každoročně tyto žáčky vítá ředitel školy, starosta a místostarosta
města. Stejně, tak jako minule dostaly děti drobné dárky a paní
učitelky kytičky.
Přejeme všem, dětem, učitelům, rodičům úspěšný rok 2015/2016.

Dalí rozkvetlý balkón
Zas jsme se letos dočkali rozkvetlého balkonu i oken paní
Čtvrtníkové. Ráda chodím Loudátovou ulicí. Všichni balkon
obdivujeme.
Vaše čtenářka

Zita Václavíková, místostarostka města
Ivana Loučková, vedoucí kanceláře starosty

Dámský klub drátkoval
Po letní odmlce spustil Dámský klub, který funguje při Společenském klubu již čtvrtým rokem, znovu svoji činnost.
Po úspěšném jarním drátkování jsme se sešli v CVA v pátek 18. září 2015 v 17.00 hodin k zopakování této akce. Trpělivému vysvětlování
a ukázek, jak pracovat s drátkem, se ujal opět pan Josef Zitko, kterému tímto děkujeme za spolupráci. Děti si vyráběly zvířátka z drátků,
ostatní si odrátkovali květináček, lahvičku nebo malou keramiku. Mohli jsme si prohlédnout publikace k tomuto tvoření a pan Zitko nám
přinesl na ukázku mnoho svých výrobků.
Věříme, že jsme se nesešli naposledy a drátkování si zopakujeme. Jsme rády, že si mezi nás našly cestu i nečlenky Dámského klubu.
V říjnu nás čeká také zajímavé tvoření. Pod vedením pí Anny Novákové z Liberce se budeme věnovat mandalám, které si vysypeme
barevným pískem. Sejdeme se zase v CVA od 17.00 hodin v pátek 23.10.2015. Je potřeba si vzít sebou peníze, jedna mandala vyjde cca na
160,- Kč.
Je také nutné udělat si časovou rezervu, mandaly musí schnout. Mnohé z nás budou s mandalami pracovat poprvé a jsme velmi na tuto
činnost zvědavé. Těšíme se, že by to mohl být originální dárek k vánocům pro své blízké.
Jitka Marxová
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Komu straí ve vìāi?

Znáš dobře hrady a zámky Česka? Tak nestraš doma a přijď do Metropole
Praha- Zličín a ukaž, co znáš.
Těmito upoutávkami lákali pořadatelé Pražany na výstavu hradů a zámků,
která probíhala ve výše uvedeném obchodním centru v průběhu měsíce
září. A šlo o modely, které zhotovil a na výstavu zapůjčil můj manžel – pan
František Bouda.
Byli jsme tam a viděli krásně nainstalované modely hradů a zámků ve
čtyřech velice hezky zhotovených vitrínách. Také jsme viděli zájem dětí i
dospělých o vystavené modely, které jsou doplněny vyprávěním o
strašidlech, historii a mapkou, kde se hrad či zámek nachází.
Ředitel pořádající agentury pan Petr Znamenáček nám sdělil, že výstava
je po celou dobu pořádání mimořádně úspěšná, výstavu totiž provází
soutěžní kvíz a hlavní cenou je zájezd pro čtyři osoby do Paříže.
Závěrem bych chtěla poděkovat paní Zitě Václavíkové a paní Janě
Zahurancové, které nám pomohly při přípravě této výstavy. A nám všem
přeji, aby tato soutěžní výstava, jak je naplánováno, proběhla i v Liberci.
Dana Boudová

Paní uèitelka Alena Vydrová nás navādy opustila
V úterý dne 8. září 2015 nás navždy opustila nezapomenutelná osobnost našeho města paní Alena
Vydrová. Nesčetné množství žáků naší školy mělo to štěstí a tu čest, že je paní učitelka za desítky let
své praxe učila. Za svoji celoživotní pedagogickou práci byla oceněna v letošním roce plaketou Jana
Ámose Komenského. Pro neutuchající aktivitu a zájem v mnoha oblastech však znali paní Alenu
prakticky všichni obyvatelé našeho města a všichni si jí vždy velmi vážili. Já osobně jsem se poznal s
paní Alenou hned po svém příchodu do Chrastavy před více než třiceti lety, kdy byla mojí uvádějící
učitelkou. I po těch letech jsem moc rád, že jsem tehdy to štěstí měl.
Čest její památce.
V Chrastavě dne 9. 9. 2015

Michael Canov, starosta

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme!
Většině lidí jsme to sice stačili říci osobně, ale chtěli bychom touto cestou ze srdce poděkovat ještě jednou
všem, kteří se přišli naposled rozloučit s paní Alenou Vydrovou.
Děkujeme všem, kteří celé naší rodině vyjádřili soustrast a kteří jste manželce, mamince i babičce v jedné
osobě přinesli květiny, které měla tak ráda. Děkujeme i vám, kteří jste nemohli přijít, ale tiše jste si na ni
vzpomněli. Věříme, že na dlouho zůstane v našich srdcích.
Děkujeme též představitelům města a školy za to, že její odchod byl důstojně připomenut vyvěšením černé
vlajky i článkem na internetových stránkách města.
Za pozůstalé rodiny Vydrovi
syn Ivan

Restaurování obrazu v kostele sv. Vavøince
V současné době se dokončuje v kostele sv. Vavřince v Chrastavě
restaurování obrazu Navštívení panny Marie, který zde byl umístěn v
zadní části kostela a utrpěl škodu, kdy následkem vlhkosti se zakalil
novější lak z předchozí opravy.
Za přispění města Chrastava, Oblastní galerie v Liberci a neposlední
řadě i zdejší farnosti mohlo dojít k zrestaurováníi obrazu, který je dílem
libereckého rodáka Filipa Leubnera.
Restaurování obrazu probíhá pod vedením restaurátorky paní Marie
Sklenářové a po dokončení bude vystaven v Oblastní galerii v Liberci do
17. 12. 2015 do 28. 2. 2016.
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Zemøel Rudolf Engel  poslední pøedseda Kratzauer Gilde
Po druhé světové válce odešli němečtí obyvatelé Chrastavy do Bavorského města Eichstätt a jeho
okolí. Zde založili spolek Kratzauer Gilde. Jedním z nejaktivnějších členů spolku byl pan Rudolf
Engel. Po sametové revoluci v roce 1990 navštívil pan Engel se svými kolegy Chrastavu a navázal
tak první kontakty pro partnerství měst Chrastavy a Eichstättu. V průběhu dalších let navštívil pan
Rudolf Engel své rodné město, které do svých posledních dnů miloval, ať již jako člen delegace
partnerského města nebo jako soukromá osoba, nesčíslněkrát.
Pan Rudolf Engel po celý život pracoval jako truhlář. Postupem času si zřídil malou továrnu na
nábytek, která dodávala své kvalitou vyhlášené výrobky do mnoha evropských zemí.
Dnes přišla smutná zpráva. Pan Rudolf Engel, poslední předseda v roce 2010 zrušeného spolku
Kratzauer Gilde, v sobotu dne 19. září 2015 zemřel ve věku 88 let. Čest jeho památce.
V Chrastavě dne 21. 9. 2015

Vítání obèánkù v Chrastavì
Dne 12. září 2015 proběhlo v obřadní síni podzimní vítání občánků.
Celkem bylo pozváno patnáct dětí a spolu se slunečným počasím
byla atmosféra více než slavnostní.
Děti a jejich rodiče přivítala místostarostka města Chrastava paní
Zita Václavíková, kterou doplnily svým vystoupením děti ze ZŠ
Chrastava pod vedením paní učitelky Mgr. Inky Henzlové.
Po úvodních slovech následovalo již tradiční fotografování v kolébce,
zápis do knihy narození a předání drobného dárku.
Na závěr nám nezbývá, než popřát našim malým novým občánkům
Chrastavy mnoho zdraví a spokojenosti v životě a rodičům mnoho
radosti ze svých ratolestí.
Ivana Loučková

Michael Canov, starosta

Agiletec 2015
Závody v Hrádku nad Nisou ,,Agiletec 2015 " přinesly další vítězství
našich agility týmů.
Andrea Žylová a fenka Punky si zaběhly pro 2. místo v agility běhu.
Zuzana Šmudlová a fenka Julinka pro 3. místo z 26 závodníků v tunelovém běhu.
Moc gratulujeme, ZKO Chrastava

Zase po roce Vánoèní strom splnìných pøání
Město Chrastava ve spolupráci s Dětským domovem, Základní a
mateřskou školou, příspěvkovou organizací Krompach v Čechách
opět připravuje Vánoční strom splněných přání pro děti z tohoto
centra. Stromek bude od pondělí 2.11.2015 umístěn v Infocentru
Chrastava, kde si od tohoto data budete moci vyzvednout přáníčka

a zakoupit tak dárky pro děti z Dětského domova v Krompachu,
které někteří z Vás mohli již třikrát vidět při vystoupení na
Chrastavských slavnostech. Nezabalené dárky můžete nosit přímo
do Infocentra do pátku 14.12.2015.
Bc. Pavel Urban, vedoucí Společenského klubu
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Stìhování Trübelova sloupu s obrázkem sv. Jana Nepomuckého
Někdy se to tak stává... Když byl v roce 2013proveden restaurátorský zásah na léta v křoví zarostlém pískovcovém sloupu s výklenkem před
stodolou u zahradnictví ve Vítkovské ulici, bylo to jako jeho znovuzrození.
Jeho historie sahá až do roku 1845, kdy jej nechal u staré Vítkovské silnice vztyčit řeznický mistr Josef Trübel z čp. 50. Obnoven byl díky
členům Společnosti přátel historie města Chrastavy.
Neuplynul ani rok od restaurátorského záklroku a stodola byla po dlouhých letech prodána. Její nový majitel zde buduje autoservis a
„památkově nechráněný” objekt by se zde pletl a mohlo by dojít k jeho poškození. Rozhodl jsem se tedy vytypovat nové místo pro sv. Jana
Nepomuckého. Většina Nepomucenských památek byla umisťována u mostů a toků, aby tím připomínaly jeho mučednickou smrt a jeho
vhození do řeky Vltavy v roce 1393. Proto jsem navrhl nekolik míst u mostů ve Vítkovské ulici. Přišlo mi vhodné umístit objekt nově na
městský pozemek. Na několika z nich však byly v zemi inženýrské sítě či jiné kabely. Jediným vhodným „bezproblémovým” místem se
nakonec stala lokalita u mostu, přetínajícího Vítkovský potok při vyústění nové cesty přes bývalý park do Benteleru.
Zde byla vyhloubena jáma pro sloup hluboká cca 80 centimetrů. Zároveň byl obkopán a uvolněn Trübelův sloup před stodolou u
zahradnictví. Díky vstřícnému přístupu pracovníků Města Chrastava a firmy pana Starého se nám podařilo zcela bezpečně sloup převézt a
vsadit do nové lokality. Z akce přikládáme pár fotografií. Věřím, že se zde bude sv. Janovi Nepomuckému
dobře dařit a určitě budu potěšen, když někdo ze čtenářů u sloupu občas zapálí svíčku.
Ivan Vydra, člen SPHMCH a organizátor přesunu
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Politika

politické strany a hnutí

Informace zastupitelů za ODS
I dnes chceme voličům předat alespoň krátkou informaci.
Zastupitelé za ODS jednoznačně podpořili zájem města ucházet se o pozemek po zdemolovaném kulturním domu, strategii výkupu
necháváme po konzultaci na starostovi města. Už v minulosti se podařilo i díky naší podpoře vykoupit pozemky v okolí této parcely.
Na posledním zasedání Zastupitelstva města byl také jednoznačně schválen dokument “Program rozvoje města pro období 2015 – 2020”,
na jehož tvorbě se velmi aktivně podíleli naši tři zástupci v komisi v posledním půlroce. Je teď jen na nás všech jestli se jím budeme při našem
rozhodování řídit.
Tímto také chceme poděkovat pracovníkům města, kteří řeší naše podněty či upozornění na reklamace. Jedná se např. o propadající se
odvodňovací kanály na nové silnici do Benteleru, které byly minulý měsíc v záruce opraveny, či prořezy zeleně podél nově otevřené
komunikace v nepřehledných místech. Za další zdařilou akci považujeme doplnění a narovnání kamenných patníků a jejich natření na bílo
ve Vítkovské ulici před koupalištěm. Dá se říci, že se jedná v dnešní době o unikát a budeme rádi, když bude inspirací i v jiných částech
města.
I. Vydra a L. Medřický
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Inzerce

soukromé i komerèní inzeráty

NABÍ DKA PRACOVNÍ CH MÍ ST
Společnost
Varnsdorfské uzeniny s.r.o.
nabízí možnost zaměstnání
na pracovní pozice:

ŘEZNÍK BOURAČ
PRACOVNÍK MANÉ VÝROBY
Nabízíme:
příjemné pracovní prostředí
stabilní zaměstnání u prosperující firmy
zaměstnanecké benefity

Požadujeme:
praxi v oboru
maximální pracovní nasazení
ochotu a loajalitu

Bližší informace na telefonu
775 593 950 každý pracovní den do 12h.
Profesní životopisy zasílejte na email:
info@vdfuzeniny.cz
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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.

24
20
PN

SER
S

/
/
/
/

EU

VI

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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