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Akce roku 2016  nová sportovní hala  smlouva podepsána
Dlouhá léta toužebně očekávaná kompletní
rekonstrukce sportovní haly má před
startem. Výběrové řízení na její realizaci
vyhrála s cenou cca 21 mil. Kč (včetně
DPH) firma INSKY s.r.o., pro kterou se
jedná o její chrastavskou premiéru. Oproti
projektované ceně ve výši 29 mil. Kč byla
vysoutěžená cena o plných 28% nižší.
V úterý dne 22. prosince roku 2015 došlo ke
slavnostnímu podepsání smlouvy mezi
zástupcem zhotovitele (obchodní ředitel
Miroslav Šalda) a majitelem sportovní haly,
kterým je TJ Spartak Chrastava
(předsedkyně Danuše Husáková). Město
Chrastava ovšem v celé realizaci totální

rekonstrukce sportovní haly hraje stěžejní
roli, neboť akci ze 100 % dotuje ze svého
rozpočtu a navíc zajišťuje pro TJ Spartak
veškeré administrativní práce. Jedná se tak
o největší jednorázovou podporu sportu ze
strany radnice v dohledatelných dějinách
města.
Samotná realizace bude spuštěna v druhé
polovině února 2016. Nová sportovní hala
by dle smlouvy měla být hotova ještě v
průběhu roku 2016. Technické detaily při
předání stávající haly zhotoviteli nového
díla budou řešeny na speciální schůzce
všech zainteresovaných na počátku ledna
roku 2016.

V Chrastavě dne 28. 12. 2015
Michael Canov – starosta

Slavnostní otevøení nové zubní ordinace
V pondělí dne 4. ledna 2016 byla slavnostně otevřena nová zubní ordinace zubní
lékařky MDDr. Hany Ranušové, která tak
nahradila svoji předchůdkyni MUDr. Evu

Z obsahu dnešního vydání
Veèer se starostou:
Inkluzivní vzdìlávání

Zmìna úøedních hodin høbitova

Pozvání do S-klubu a kina

11. mìstský ples jiā 19. února

Bilancování Orientaèního klubu
Chrastava za rok 2015

Informace z Vísky

Inzerce

MĚSTSKÁ POLICIE CHRASTAVA

603 941 561 603 347 676

Zrníkovou.
Situace v Chrastavě se tak opětovně
stabilizovala na standardní stav tří stomatologů. Dva na zubním středisku (MUDr.
Muhannad Aldeeb a MDDr. Hana Ranušová) a MUDr. Eva Zatočilová, která má
ordinaci v Nádražní ulici.
Slavnostního otevření se osobně zúčastnil
i otec pana doktora Muhannada Aldeeba,
který je sám v Jordánsku vyhlášeným
stomatologem.
O obrovských problémech spojených s hledáním nových zubních lékařů, a to zdaleka
nejen v Chrastavě, ale v celé České
republice, jsme již veřejnost opakovaně
informovali. U nás byl naštěstí tento
problém nakonec zdárně vyřešen. Pacienti
(včetně těch, kteří dosud byli u doktorky
Zrníkové) se mohou nově registrovat či

přeregistrovat na čísle: +420 777 736 200.
V Chrastavě dne 5. 1. 2016
Ing. Michael Canov – starosta
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Okénko starosty

mìsta Chrastavy

Váāení spoluobèané, dovoluji si Vás pozvat na sto tøicátý ètvrtý

VEÈER SE STAROSTOU
na téma

INKLUZIVNÍ VZDÌLÁVÁNÍ.

Novelu školského zákona v souvislosti s inkluzivním vzděláváním zájemcům vysvětlí ředitel školy
Mgr. Bc. Aleš Trpišovský.
Odborným garantem večera je vedoucí OZO MěÚ paní Hana Urbanová.
Setkání se koná v pondělí 29. února 2016 od 17.00 hodin v malé zasedací místnosti
budovy radnice.

Těším se na Vaši účast.

k

Kultura

Ing. Michael C a n o v, starosta

uskuteènìné akce v obrazech

Karneval pro dìti s divadlem Hnedle vedle
V neděli 24. 1. 2016 uspořádal
Společenský klub pro děti karneval. Opět k
nám zavítalo hudební divadlo Tomáše

Bartáka Hnedle vedle z Klášterce nad Ohří.
Děti si zazpívaly, zatančily, zasoutěžily a
nejhezčí masky byly odměněny dárky.

Na hudební divadlo Hnedle vedle se můžeme těšit 4. 6. 2016 na Chrastavských slavnostech.

Veèer s Radimem Uzlem a Oldøichem Navrátilem
V pondělí 18. 1. 2016 se v sále CVA konal „Večer s Radimem Uzlem a Oldřichem Navrátilem“. Doktor Radim Uzel navštívil Chrastavu již po
druhé.
Během večera si návštěvníci vyslechli spoustu zábavných historek z oboru sexuologie, z jejich dětství, ale i z natáčení.
Eva Mouchová
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Dámský klub tvoøil
Dámský klub se letos poprvé sešel ke
svému tvoření. Tentokrát to bylo v klubu
Trojlístek, kde dámy v pátek 15. ledna 2016
od 17.00 hod. pod vedením Jany
Eichlerové malovaly na textil. Přinesly jsme
si bílá bavlněná trička, tílka, halenky nebo
jsme si zakoupily trička od pí Eichlerové.
Barvy jsme nanášely dvěma způsoby. Buď
jsme ji rozprašovači nastříkaly na různě

poskládané oblečení nebo jsme trička
navlhčily vodou a barvu stříkaly nebo
roztíraly štětci. Volily jsme barvy několika
odstínů, které se do sebe libovolně vpíjely.
Pozvolným sušením se vytvářely na tričku
různě barevné mapy, obrazce a tvary. Po
celkovém zaschnutí se musela trička
vyžehlit. Takto upravená bavlněná textilie je
pak stálobarevná. Barevné kombinace

jsme volila každá jiné a vznikla tak rozdílná
trička. Žádné nebylo stejné a vlastně co kus
to originál. I z této akce jsme odcházely
spokojené a paní Eichlerové děkujeme za
přípravu i za odbornou radu.
Další akcí Dámského klubu bude v únoru
setkání s kosmetičkou. Sledujte plakáty,
kde bude vše upřesněno.
Jitka Marxová

r

Informace z radnice z radnice
Zmìna úøedních hodin Prodej volných bytù za sníāenou cenu
na høbitovì
Od 8. 2. 2016 dochází ke změně úředních
hodin na městském hřbitově.
Nové úřední hodiny:
Pondělí, středa
Úterý, čtvrtek
Sobota

8.00 – 11.00 hod.
14.00 – 17.00 hod.
8.00 – 9.00 hod.

Otevírací doba hřbitova zůstává nezměněna, tj. od října do března od 8.00 do 17.00
hodin a od dubna do září od 7.00 do 19.00
hodin.
Od února 2016 dochází ke změně na pozici
správce hřbitova, kdy dlouholetého pracovníka pana Vlastimila Kácovského nahrazuje
pan Jaroslav Konáš – tel. 720 935 618,
e-mail: OUM@chrastava.cz.
Děkujeme tímto panu Kácovskému za dlouholetou spolupráci a přejeme mu mnoho
štěstí do dalších let.
V Chrastavě dne: 27. 1. 2016
Odbor rozvoje, dotací a správy majetku

Zastupitelstvo města Chrastava rozhodlo na svém zasedání dne 23. 6. 2014 o mimořádném snížení minimální ceny ve výši 50 % základní minimální ceny na dobu neurčitou
pro prodej podílů města v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv
a povinností vztahujících se k volným bytům k datu do 30. 6. 2014 i k dalším volným bytům.
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Z deníku Mìstské policie Chrastava
prosinec 2015
VÝKON SLUŽBY V CHRASTAVĚ
- kontroly okrajových částí města – Vítkov a býv. statek tzv.pětistovka,Vysoká,Víska, Kolonka, Andělská Hora, Barandov,
- dohled nad dodržováním nočního klidu a veřejného pořádku v celém katastru města Chrastava
- dohled nad dopravní situací v centru města a okolí města – místní, obecná a přechodná úprava silničního provozu
- zjišťování a nahlašování zjištěných závad na komunikacích, majetku města, soukromém majetku apod.
- monitoring nepovolených ( tzv.černých ) skládek v katastru města
- dohled nad dodržováním vyhlášek a nařízení města
- kontroly okrajových částí – hřbitov, přehrada, vodojemy, parky, školky, školy, transbordér, kostel, pomníky, koupaliště, sídliště
Střelecký Vrch, 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 se zdravotní dopravní službou KNL – pomoc při nakládání pacientů
- spolupráce s mysliveckým sdružením – likvidace uhynulé divoké zvěře
kontroly jsou prováděny v denních, odpoledních i nočních hodinách – vozidlem, pěšky

VÝKON SLUŽBY VE STRÁŽI NAD NISOU
- dohled nad dodržováním nočního klidu a veřejného pořádku v celém katastru obce Stráž nad Nisou
- dohled nad dopravní situací v centru města a okolí města – místní, obecná a přechodná úprava silničního provozu
- zjišťování a nahlašování zjištěných závad na komunikacích, majetku obce, soukromém majetku apod.
- monitoring nepovolených ( tzv.černých ) skládek v katastru obce
- dohled nad dodržováním vyhlášek a nařízení obce
- kontroly okrajových částí obce : Svárov, Bělidlo, Zlatý kopec
- kontroly v centru obce – hřbitov, kostel, škola, školka, dětské hřiště, obecní úřad,
- kontroly jsou prováděny v denních, odpoledních i nočních hodinách – vozidlem, pěšky

OSTATNÍ ČINNOST
- přijato oznámení ohledně poškození travnaté plochy v ul. Andělohorská Chrastava. Zajištěno sjednání nápravy, a to uvedení
pozemku do původního stavu.
- nahlášení vyteklé kapaliny na prvním sjezdu do Chrastavy. Zajištěno odklizení (přivolán SDH Chrastava).
- poškození chodníku v ul. Frýdlantská Chrastava. K poškození došlo navážením materiálu na stavbu. Zajištěna náprava.
- přijato oznámení ohledně muže pokousaného psem v ul. Družstevní Chrastava. Zjištěn majitel psa, byla provedena kontrola
očkovacího průkazu. Majitel psa následně doložil potvrzení od MVDr. Tvrzníkové ohledně očkování proti vzteklině.
- vykázání osoby z azylového domu
- vyvěšení výzvy k odstranění vraku vozidla VW Golf na Střeleckém Vrchu
- předání nalezeného občanského průkazu majiteli
- zajištění uteklého chovance z Výchovného ústavu v Chrastavě
-odchaceni tři psi, zvířata předána do útulku v Liberci a Krásném Lese.
Stráž nad Nisou
- na žádost OOPČR Chrastava poskytnuta součinnost v lokalitě Stráž nad Nisou. Došlo zde k napadení muže v linkovém autobuse.
Hlídkou přivolána RZS Liberec. Veškeré úkony na místě prováděla PČR.

SPOLUPRÁCE S PČR
- 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 kontrole dodržování veřejného pořádku a nočního klidu na katastru města Chrastava a obce Stráž nad Nisou

Internetové stránky mìsta Chrastava
www.chrastava.cz
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Kultura

Spoleèenský klub / kino / akce

SPOLEČENSKÝ KLUB
CHRASTAVA

ÚNOR 2016
Středa

MOŽNÁ PŘÍJDE I ŠEJKSPÍR

19 hodin
KINO

Pøedstavení Divadelního spolku Chrastava.

3.

Úterý

9.

17 hodin
CVA

Čtvrtek

11.

10.15 h.
KINO

Pátek

12.
17 hodin
CVA

Pátek

19.

20 odin.
ŠKOLNÍ JÍDELNA

Úterý

23.
17 hodin
CVA

Galerie

Vstupné: 20,-Kè

VIDEOGLOBUS

YUNNAN

Pøednáí: Petr Koek,
vstupné: 35,-Kè

ČERVÍK A SVĚTLUŠKA
Pohádka pro dìti.

Vstupné: 20,-Kè.

PŘEDNÁŠKA KOSMETIČKY
SPOJENÁ S UKÁZKAMI LÍČENÍ

Poøádá Dámský klub.

11. MĚSTSKÝ PLES
Hraje kapela SEPTIMA, pøehlídka s Kateøinou Prùovou. Cena vstupenky 150,-Kè a 200,-Kè, pøedprodej v Infocentru.

VIDEOGLOBUS

GALAPÁGY

Pøednáí: Miroslav ebela,
vstupné: 35,-Kè

Jizerské a Luāické hory
F O T O G R A F I E

/

R o m a n

G r e b e n í è e k
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DIGITÁLNÍ MÌSTSKÉ KINO CHRASTAVA

PROGRAM KINA
ÚNOR 2016
Změna programu vyhrazena! Rezervace vstupenek: http://evstupenka.cz
Pátek 5. února v 16:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI
CHLAPEC A SVĚT – Brazílie – animovaný – bez dialogů – 80 minut
Poetický animovaný brazilský film pro dëti i dospëlé vypráví příběh
malého chlapce, který se vydá do světa hledat tatínka a zažije zde
mnoho dobrodružství.
Vstupné: 100,- Kč,
děti do 15 let a v předprodeji IC Chrastava 80,-Kč
Pátek 5. února v 18:00 hodin
PADESÁTKA – ČR – komedie – 97 minut
Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp, láká Vojta Kotek na svou
filmovou komedii Padesátka, která se odehrává na hřebenech, svazích
a v chatách zasněžených Krkonoš.
Vstupné:100,- Kč
Pátek 5. února ve 20:00 hodin
Michael B. Jordan a Sylvester Stallone v americkém filmu
CREED – USA – drama/sportovní – české titulky – 133 minuty
Adonis Johnson nikdy nepoznal svého slavného otce, světového šampióna v těžké váze Apolla Creeda, který zemřel ještě před jeho narozením. Přesto však svůj původ nezapře a box má v krvi, takže ho to stále
tahá do Philadelphie, města, kde se odehrál legendární souboj Apollo
Creed vs. Rocky Balboa. Adonis Rockyho vyhledá a požádá ho, aby se
stal jeho trenérem. Rocky zpočátku odmítá, protože ring je pro něho už
jen minulost, ale postupně v Adonisovi objevuje sílu a odhodlání jeho otce Apolla, bývalého rivala a blízkého přítele. A tak nakonec souhlasí, že
se mladého boxera ujme, i když sám bojuje s o mnoho nebezpečnějším
soupeřem. Adonis je pod Rockyho vedením na nejlepší cestě získat
svůj vlastní titul, ale má kromě talentu i srdce pravého bojovníka?
Vstupné: 110,- Kč
Pondělí 8. února v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ: ČIPERNÁ JÍZDA – USA – rodinná komedie
– český dabing – 92 minuty
Rychle a chlupatě.
Vstupné: 125,- Kč, děti do 15 let 100,-Kč
Pondělí 8. února v 19:00 hodin – PROJEKT 100
SEDM STATEČNÝCH – USA – western – české titulky – 128 minut
Legendární western Johna Sturgese není jen mistrovským příběhem
o sedmi pistolnících, kteří se nechají najmout hrstkou chudých mexických vesničanů, aby bránili jejich životy a majetek před bandou chtivých
desperátů. Jde zároveň o první remake díla japonského klasika Akiry
Kurosawy, který dokazuje, jak úspěšná může být kulturní inspirace,
z níž těží obě strany.
Jakkoli je morální kodex pistolníků a samurajů odlišný, ti i oni se pouštějí do boje, v němž vyhrává ten nejslabší.
Vstupné: 80,- Kč
Pátek 12. února v 16:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI
AGENTI DEMENTI – Španělsko – animovaná rodinná komedie – český
dabing – 92 minuty
Mortadelo a Filemón v akci!
Vstupné: 115,- Kč, děti do 15 let 90,-Kč
Pátek 12. února v 18:00 hodin
PADESÁT ODSTÍNŮ ČERNÉ – USA – parodie – české titulky – 88 min.
Držte si kalhotky i bránice, do kin přichází dráždivá a na padesát
způsobů šťavnatá parodie „Padesát odstínů černé“. Stejně jako šedé
bestsellery přináší některá šokující odhalení a hned tím prvním je, že
erotický hit a drzá poťouchlá komedie jdou nehorázně dobře dohromady! Emotivně vypjatá a děsně vážná romance si pořádný výprask hrubozrnou a přímou legrací prostě zaslouží. Cílem proto tentokrát nebudou
erotogenní zóny a odvážné představy, ale především centra smíchu. Co
kdyby byl Christian spíše Black než Grey, prachy získal dost pochybným
způsobem a v posteli by byl úplně marný? A kdo si dovolí udělat nehoráznou legraci z jednoho z nevětších filmových hitů roku? Komik a věčný srandista Marlon Wayans, který má na svědomí populární sérii parodií Scary Movie a Pár nenormálních aktivit.
Vstupné: 110,- Kč

Pátek 12. února ve 20:00 hodin
LÍZA, LIŠČÍ VÍLA – Maďarsko – komedie – české titulky – 92 minuty
Randění může zabíjet. Život ošetřovatelky Lízy se změní v okamžiku,
když se na své třicáté narozeniny rozhodne, že najde životní lásku. Její
obdivovatelé však umírají při kuriózních nehodách. Líza, jejímž jediným
přítelem je duch japonského popového zpěváka, dojde k závěru, že je
prokletá…
Vstupné: 80,- Kč
Pátek 19. února ve 17:00 hodin– HRAJEME PRO DĚTI
ROBINSON CRUSOE – Belgie/Francie –animovaný dobrodružný –
český dabing
Připravte se na konečně pravdivý příběh Robinsona Crusoe a jeho nejvěrnějšího přítele – papouška Úterý.
Vstupné: 100,- Kč, děti do 15 let a v předprodeji IC Chrastava 80,-Kč
Pátek 19. února v 19:00 hodin
DECIBELY LÁSKY – ČR – romantický hudební – 85 minut
Romantický příběh s písničkami Michala Davida.
Vstupné: 130,- Kč
Pondělí 22. února v 18:00 hodin - Záznam opery z newyorské Met
RUSALKA
Autor: Antonín Dvořák
Dirigent: Yannick Nézet-Séguin
Režie: Otto Schenk
Účinkují: Renée Fleming, Emily Magee, Dolora Zajick, Piotr Beczala,
John Relyea a další
Délka: 3h 15m
Renée Fleming se představila v jedné ze svých stěžejních rolí a
zazpívala ve Dvořákově jímavé pohádkové opeře slavnou árii o
měsíčku. Pod taktovkou maestra Y. Nézet-Séguina a v režii O. Schenka
roli Prince ztvárnil tenorista P. Beczala a D. Zajick Ježibabu.
Vstupné: 300,- Kč, studenti, senioři, ZTP - 250,- Kč
Pátek 26. února v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI
ŘACHANDA – ČR – pohádková komedie
Pohádka Řachanda vypráví příběh o rozmazlené princezně a dvou kamarádech, kteří se neživí vždy úplně poctivě. Až když se trojice ocitne
shodou okolností v kouzelném Černém lese, kde žijí podivné lesní bytosti, naučí se právě od nich až to, co je nedokázali do té doby naučit
sami lidé – že tak jak se chováme k ostatním, tak se pak oni chovají
k nám.
Vstupné: 120,- Kč, děti do 15 let 100,-Kč
Pátek 26. února v 19:00 hodin
ZOOLANDER NO. 2 – USA – komedie – české titulky
Vzpomínáte si na Dereka Zoolandera? Svého času byl nejslavnějším
manekýnem na světě. Jeho kolekce unikátních pohledů dokázala měnit
fyzikální zákony. Když mu zlosyn Mugatu vymyl mozek, skoro zavraždil
malajského premiéra. Zoolander byl též hlavní hvězdou stejnojmenné
komedie, o které se mluví jako o kultovní, legendární a absolutně šílené. A protože chtěl její protagonista Ben Stiller jedničku ve všech směrech překonat, museli jsme si všichni pár let počkat na dokonalý scénář.
Vstupné: 110,- Kč
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43. roèník Chrastavské lápoty  1260 úèastníkù!
KČT odbor Chrastava ve spolupráci s Městem Chrastava a Společenským klubem
uspořádal 43. ročník Chrastavské šlápoty. Tento zimní turistický pochod se
zajímavou historií se uskutečnil v sobotu 9. ledna 2016. Start i cíl byl opět v Centru
volnočasových aktivit a turisté si mohli tradičně vybrat ze čtyř tras - 7, 10, 15 a 20 km.
Letos se šlapalo směr Víska, Nová Ves, Bedřichovka, Machnín, Hamrštejn,
transbordér, Andělská Hora, Panenská Hůrka, Bílý Kostel nad Nisou, Chrastava.
Skoro jarní počasí přilákalo téměř rekordní počet účastníků – 1 260!
Z toho 312 mládeže a 948 dospělých. A to se jich ještě hodně nezaregistrovalo a šlo
bez přihlášení. Nejvzdálenější turistka paní Krahulová přijela až ze Slovenska z Rimavských Janovic, ale ani letos na nás nezapomněli turisté z Polska a z Německa.
Nejstarší účastník byl již po několikáté pan Josef Páchym, kterému letos bude 95 let.
Gratulujeme. Naopak nejmladšími byli Míša Jelínek, Kryštůfek Hájek, kteří se
narodili na podzim 2015 a Baruška Peřinová na jaře 2015. Na letošním ročníku jsme
přivítali 36.000 zaregistrovaného účastníka. Stala se jím Helena Valdmanová
z Chrastavy.
Všem, kteří se podíleli na přípravě, organizaci či jinak pomohli, velice děkujeme. Další ročník Chrastavských šlápot se bude konat 7. ledna
2017 a již nyní jste na něj srdečně zváni.
Jitka Marxová

PERSEUS  snìāná výprava
Do poslední chvíle jsme měli připraveny
dvě varianty sobotní výpravy s tím, že se to
rozsekne na páteční oddílové schůzce.
První varianta za předpokladu dostatečného množství sněhu byla sáňkovaná
na Kovářském vrchu nad Bílým Kostelem.
Druhá „bezsněžná“ varianta byl výjezd

vlakem do Zdislavy a dvanáctikilometrový
návrat po zelené značce přes Trávník, Buk
Republiky a Panenskou Hůrku do Chrastavy. Sníh si s námi do poslední chvíle
pohrával, neboť sice dopoledne napadl a
odpoledne roztával. Nakonec jsme trochu
se smutkem vybrali pěší variantu. Ráno

bylo zatažené a na loukách byla, jak se u
nás říká koprovka – ze sněhu trčela tráva.
Někteří umíněnější členové oddílu si přesto
na batoh alespoň přivázali ježdíky. V Liberci
jsme po půlhodinové přestávce přestoupili
na vlak směrem do České Lípy. Všechny
nás překvapilo, když jsme ve Zdislavě
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skákali z vlaku rovnou do závějí sněhu. Naštěstí po zeleně značené cestě zrovna
projel traktor s radlicí a my se vydali na
cestu zasněženou krajinou. Silničkou jsme
stoupali podél útulných chaloupek proti
toku Zdislavského potoka. Byla by to pohoda a klid, ale děti se neustále koulovaly,
shazovaly do sněhu a řádily jak pomatenci.
Naštěstí nás za vsí v lese čekal poměrně
úderný kopec, navíc to pěkně podkluzovalo. Na rozcestí „Trávník“ se cesta už
přece jen srovnala a po půl kilometru jsme
dorazili ke schodům, které vedly k pěknému
vyhlídkovému přístřešku. Posvačili jsme a

děti dováděly na ježdících, až z toho
některé ježdíky popraskaly. Chvíli sněžilo a
do toho se občas ukázalo i slunce, my si
však prošlapovali cestu přes Jilmovou
studánku k Buku Republiky. Děti si vzpomněly, že s sebou vlastně měly mít buřty.
Vyhrabali jsme místo od sněhu, vytvořili
ze silnějších větví dvojitý rošt a rozdělali
oheň pomocí smrkového chvojí smůly a sirek. Podařilo se …
Opekli jsme nejen buřty, ale i chlebové
svačiny, Chytrolín si nejdříve opékal
sušenku. Ta mu samozřejmě po chvíli
spadla do ohně a díky obsahu palmového

tuku sušenka krásně vzplanula. Po svačině
jsme si zahráli hru na hledání kouzelné
hůlky. Tuto hru vyhrálo s přehledem šedé
bratrstvo. Po zahlazení zbytků ohně jsme
zamířili dolů k Panenské Hůrce. Odtud jsme
pokračovali po silnici dolů. Ta byla doslova
namydlená. To nám umožňovalo krásný
skluz. Méně nadšený z toho byl majitel
auta, který se ke svému miláčkovi vracel
z Hůrky se sněhovými řetězy.
U klubovny v Chrastavě jsme s klidným
svědomím vraceli rodičům poctivě unavené
děti.
Za TO Perseus Robert „Rolf“ Kopecký

Trocha èísel nikoho nezabije aneb bilance Orientaèního klubu Chrastava za rok 2015
Na konci roku často dochází k bilancování, abychom zjistili, zda jsme uplynulý rok nepromarnili a mohli být se sebou aspoň trochu spokojeni.
Tomu se nevyhnul ani Orientační klub Chrastava, a tak vám předkládáme několik informací.
Na konci roku 2015 bylo zaregistrováno 123 členů klubu, z toho 53 dětí a mládeže. Nárůst oproti roku 2014 je 15 nových členů, především
z řad dětí a jejich rodičů. Zúčastnili jsme 64 závodů na celostátní, oblastní či náborové úrovni, a to nejen doma, ale i v zahraničí. Kromě
denního orienťáku si několik statečných zaběhalo i na lyžařském a nočním OB. Na závodech jsme získali:
ZISK MEDAILÍ NA MISTROVSTVÍCH ČR:
Mistrovství ČR v LOB na klasice
Mistrovství ČR v NOB (noční)
Mistrovství ČR v OB ve sprintu

D 35
D 35
D 35

Mistrovství ČR v OB sprintových štafet

DH 18
DH 140

zlato
zlato
zlato
bronz
stříbro
bronz

Mistrovství ČR v OB na krátké trati
Mistrovství ČR v OB na klasice

D 35
D 35

stříbro
zlato

UMÍSTĚNÍ DO 3. MÍSTA NA:
celostátních závodech
(Čechy a Morava)

2. místo

1

zemských závodech (Čechy)

1. místo
2. místo
3. místo

8
6
7

oblastních závodech

1. místo
2. místo
3. místo

62
51
45

náborových a ostatních závodech

1. místo
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Katka Kašková
Katka Kašková
Katka Kašková
Domča Pachnerová
Markéta Pavlíková
Domča Pachnerová,Ivan Vydra,
Katka Kašková, Pavel Pachner
Katka Kašková
Katka Kašková
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náborových a ostatních závodech

2. místo
3. místo

16
18

vícedenních závodech

1. místo
2. místo
3. místo

6
3
4

závodech LOB

1. místo
2. místo

2
1

V dlouhodobých soutěžích si výkonnostní licence pro rok 2016 vyběhli:
LOB – Licence E:
Katka Kašková
OB – Licence A:
Markéta Pavlíková
Licence B:
Jirka Bek
Ondra Bek
Matěj Galbavý
Tom Hlubuček
Sofi Tomanicová

(z CŽ LOB)
(z M ČR ve sprintu)
(z OŽ – jaro)
(z OŽ – jaro)
(ze ŽB a OŽ – léto)
(z OM na KT a OŽ – jaro, léto)
(z OŽ – podzim)

Klub pořádal nebo se podílel na jedenácti akcích, počínaje pořádáním závodů, konče například
organizováním soustředění pro mládež nebo stavbou letního tábora v Krčkovicích. Stěžejní akcí byl
dvojzávod SAXBO ve spolupráci se žitavskými oddíly pro cca 1000 závodníků a Chrastavský pohárek.
Pro tyto závody jsme vydali tři mapy pro OB (Červená ruka II, Nad lomem a Bedřichovka 2015).
Z uvedených statistik vyplývá, že v žádném případě nelenošíme, a věřím, že si vysokou úroveň
udržíme i v letošním roce.
Jiří Vokál

o

Ostatní

z pera ètenáøù / zajímavosti

KOMUNITNÍ CENTRUM BÉTEL
J E D N O TA B R AT R S K Á C H R A S TAVA
Sibiř krutá a zraněná
V Komunitním centru Bétel jsme obnovili
přednášky z cyklu Cestománie. Posluchači
získají nejen cestopisné informace, ale
dozví se i mnohé o životě obyvatel různých
kultur a zemí.
V pátek 15. ledna byl naším hostem Mgr.
Evald Rucký, biskup Jednoty bratrské.
Kavárna Bétel bistra byla zaplněna do
posledního místečka. Poutavým vyprávěním předal účastníkům své osobní dojmy
z cest po Sibiři v oblasti Novosibirska.
Vyprávění doplněné krásnými fotografiemi
bylo velmi zajímavé. Sibiř je obrovská a
bohatá, plná nerostných surovin. Přestože
je v této oblasti po většinu roku zima a
teploty dosahují mínus 30 až 40 stupňů,
jsou všechny obydlené prostory přetápěny.
Je zde přebytek energií, se kterými se
nešetří. Zvláště pro účastníky z Klubu
evergreen přinesl Mgr. Evald Rucký také
mnoho informací z dob nedávno minulých.
Hovořil o tom, jak je pro obyvatele obtížné
určit svou osobní identitu. V současné době
se obyvatelé Ruska velmi obtížně
vyrovnávají s krachem Sovětského svazu.
V období socialismu bylo na Sibiři zřízeno

mnoho pracovních táborů, kde pracovali
novodobí otroci a vyráběli "sovětský
zázrak". Dnes Sibiřané většinou nevědí a
ani je příliš nezajímá, kde stávaly "Gulagy".
To je pro ně doba minulá. Ale ani dnes není
život na Sibiři snadný. V naší zemi jsme
zvyklí na spousty sociálních jistot. V Rusku
je ale nemají. Situace se sice pomalu
zlepšuje, avšak například starost o důchodce leží plně na rodinách. Muži jsou
často těžkými alkoholiky, ženy se snaží
nějak udržet rodiny a vychovat děti.
Některé nové církve programově pomáhají
alkoholikům. Učí je, aby se dovedli postarat
sami o sebe, vedou je k zodpovědnosti a
práci. Je to zdlouhavá a obtížná práce.
Alkoholik se totiž již nikdy nesmí alkoholu
dotknout a to je pro něj při návratu do
běžného života velmi těžké.
Sibiř je úžasná, je zde všechno v obrovských rozměrech, velké řeky, velká města,
obrovské plochy tajgy a tundry. Každá
přednáška v cyklu Cestománie bývá doplněna ochutnávkou jídla typického pro
danou oblast. Tentokrát jsme mohli okusit
ruské pirožky se smetanou a koprem. Byly
výborné a jejich chuť dokreslila dojem z vý-

letu do Novosibirska.
Na jaře Komunitní centrum připravuje další
díly cestopisných besed, dozvíte se o
jihoamerickém Surinamu, asijské Malajsii i
dalších zemích.
Daniela a Jiří Coufalovi
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TRÉNOVÁNÍ

PAMĚTI

Klub Evergreen připravuje cyklus setkání „Trénování paměti“. Povede nás odborná lektorka, jedno setkání bude trvat zhruba
hodinu. Zveme každého bez rozdílu věku, je možné přijít i na jednotlivá setkání. Nejde o přednášku, ale o praktické interaktivní
metody, které pomohou trénovat a zlepšit paměť. Věříme, že nebude chybět ani legrace a pohodová atmosféra.
Začínáme 9. února v 15,30 hod. v salonku Bétel bistra a pak vždy další úterky ve stejný čas.

SPHMCH pracuje na pøekladu obsáhlé publikace o historii Chrastavy
Domovské sdružení Kratzauer Gilde vydalo před 50 lety, v roce 1966, knihu Kratzau, Schicksal einer sudetendeutschen Stadt
(Chrastava, osud sudetoněmeckého města). Autorem je Rudolf Schwertner (1921 – 2008), chrastavský rodák, řídící učitel, aktivní člen
domovského sdružení a správce chrastavského archivu v Bavorsku. Knihu ilustroval další místní rodák, Otto Thiel.
Publikace o 500 stranách je dosud nejobsáhlejším pramenem k historii našeho města do r. 1945 a jako taková je jedním ze základních zdrojů
pro badatelskou činnost našeho spolku.
Společnost přátel historie města Chrastavy se rozhodla zajistit překlad této důležité knihy do češtiny. Práce byly zahájeny již v uplynulém
roce. Část překladu zajistí sami členové spolku, ale vzhledem k rozsahu spolupracujeme i s externími překladateli. V současné době nelze
odhadnout, kdy bude záměr realizován, to závisí i na finančních prostředcích, které budou k dispozici.
Předpokládáme, že s přeloženým textem budeme chrastavskou veřejnost seznamovat prostřednictvím Bulletinu, popř. i vydáním
příležitostných publikací.
Pokud byste měli zájem se na překladu podílet (finančně nebo zpracováním části textu), kontaktujte nás prosím na e-mailu:
sphmch@volny.cz.
Petr Medřický

Tøíkrálová sbírka probìhla uā po estnácté v lednu 2016
V lednu 2016 proběhl již šestnáctý ročník celorepublikové
Tříkrálové sbírky. Tři skupinky koledníků navštívily také
Chrastavu. Oblastní charita Liberec děkuje všem občanům, kteří
vlídně přijali koledníky a přispěli do jejich pokladniček. V Chrastavě bylo vykoledováno skvělých 11.052,- Kč. Vykoledované
peníze budou v letošním roce použity na podporu sociálně
handicapovaných dětí ze ZŠ v Chrastavě.
Přejeme všem občanům Chrastavy, ať je celým novým rokem
provází naděje, s jakou putovali mudrci za hvězdou a zároveň
radost, kterou prožili při setkání s narozeným Ježíšem.
Mgr. Věra Smolová, sociální pracovnice
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Pøivítali jsme dalí obèánky
Vítání občánků se v našem městě stalo již
tradicí a nechybělo ani v měsíci prosinci na
Mikuláše v sobotu 5. prosince 2015.
V tento den se opět sešli naši nejmenší v
obřadní síni MěÚ, kde je přivítala místostarostka města paní Zita Václavíková.
Dětem popřála krásný život a jejich rodičům

jen a jen radost ze svých potomků.
Při slavnostním aktu všem zazpívaly děti ze
Základní školy Chrastava pod vedením
paní učitelky Mgr. Inky Henzlové. Toto
vystoupení bylo nádherným zpestřením
sobotního dopoledne.
Ivana Loučková

Podìkování
V celé České republice se nachází celkem 149 dětských domovů různého provedení.
Z toho v Libereckém kraji jich je sedm. Město Chrastava spolupracuje již čtyři roky s dětským
domovem v Krompachu v Čechách, kde momentálně žije čtyřicet tři dětí v rozmezí jednoho
roku až devatenácti let. Akce „Vánoční strom splněných přání“ se i tentokrát setkala s velkým ohlasem. Všem, kteří svým dárkem potěšili děti z tohoto domova, patří obrovský dík.
Jmenovitě to jsou jednotlivci, manželé a rodiny:
Bičovi, Bitmanovi, Blechovi+Sklenářovi, pí Brandová, M. Canov, sl. Dresslerová, Ch.
Foyterová, Efflerovi, Hájkovi, I.+J. Havlovi, H. Hlavatá, H.+M. Hruškovi, Hovorkovi,
Jelínkovi, Kačenovi, Kopalovi, P. Kopecká, Kredbovi, I.+V. Loučkovi, J.+P. Loučkovi, K.
Loudátová, kluci Sehnoutkovi, Marxovi, H. Matoušová, Močárkovi, Mouchovi, Z.+K.
Novotní, Pečínkovi, Pěchovi, K. Pokorná, Pospíšilovi, Rožcovi, Ryvolovi, J. Suchanová,
Suchanovi, P. Suchanová + R. Novák, Šlechtovi, B. Václavík, Z. Václavíková st., Z.
Václavíková ml., E.+D. Vajnerovi, Víkovi, Z.+P. Zahradníkovi, A.+Š. Zahradníkovi.
Z chrastavských firem a spolků přispěly dárkem :
CA Vavera, Drogerie Teta, Jiteba, Kadeřnictví Áčko, KČT, kolektiv ZŠ, Kosmetika Bohunka,
KSČM, Město Chrastava, oddíl nohejbalu, prodejna Klubíčko, Sokol – ženy II., SPHMCH,
T. O. Perseus.
Ještě jednou všem děkujeme.
Jitka Marxová

Vánoèní výstava o Vánocích?
Proè?
Téměř ve stejnou chvíli, kdy na náměstí
chrastavský sbor Jednoty bratrské za
hojné účasti našich spoluobčanů, zejména
rodičů s dětmi, zahájil tradiční oblíbenou
akci “Chrastavská světýlka”, tj. 23.
prosince 2015 v 16:30 hodin, ozvalo se z
tlampače městského rozhlasu oznámení,
ve kterém Město, lépe řečeno galerie zve
chrastavské občany k návštěvě letošní
Vánoční výstavy betlémů.
Skvělý reklamní tah, jak dostat ty, kteří si
ještě výstavu neprohlédli, do galerie.
Všechno má ale dost zásadní háček!
V dobu hlášení už bylo naše infocentrum
zavřené, přes svátky nepracovalo, vždyť
jsou svátky, a do konce roku bylo pak
zavřené...
A tak maminky s dětmi a všichni ostatní
zájemci o shlédnutí krásných betlémů,
které vystavoval v galerii od začátku
prosince chrastavský nadšenec pan Janeček, měli prostě o Vánocích smůlu...
Přitom při letošním rozverném počasí to
mohla být právě návštěva betlémů, která
by mohla rodičům pomoci “vyhnat děti” od
televizí na vycházku do města a připomenout alespoň zčásti původní důvod,
proč se Vánoce slaví.
Myslím si, že soukromník provozující
muzeum betlémů v nedalekém Kryštofově
Údolí by si tento přístup – tedy zavřít
vánoční výstavu o Vánocích – asi
nedovolil.
Ivan Vydra
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Informace z Vísky
Druhé pololetí uplynulého roku proběhlo na Vísce ve znamení
tradičních akcí, ale také přípravou na jednu novinku na závěr roku.
Začnu těmi tradičními akcemi.
Je až neuvěřitelné jak nám za několik posledních let přeje počasí.
Pokaždé když plánujeme venkovní akci, bojíme se, co budeme
dělat, když bude ošklivo, nebo dokonce pršet a pokaždé jsme
překvapeni, jak hezky je.
První takovou akcí bylo vítání nového školního roku, kdy jsme
dětem připravili několik disciplín, na vybití energie, za které byly
odměňovány speciální Víseckou měnou. Jako překvapení na závěr
pak na ně čekalo několik sad barviček na obličej, se kterými si
dlouhé hodiny vyhrály. Večer, když jsme se rozcházeli, byste nenašli
jediný obličej, který by nebyl pomalovaný.
Stejně tak úspěšnou akcí je drakiáda, kterou na Vísce doplňujeme
dlabáním dýní. A když jsem na začátku psal o počasí, pak je nutno
tady počasí pochválit ještě jednou samostatně. Nejen, že bylo
krásně, obloha jako vymetená, ale on foukal i potřebný vítr, tak že
draci lítali skutečně všem. Až se občas někomu drak utrhl, jakou měl
sílu. Jak se blížilo sluníčko k západu, začali jsme pomalu dlabat
dýně. Po minuloroční zkušenosti si tentokrát již většina rozmyslela
náměty předem a tak se pustili všichni do práce. Výsledky byly opět
úžasné a musím uznat, že ten pocit po vydařeném odpoledni, když
se díváte na malé plamínky v nádherných dýních, ten je opravdu
úžasný.
A tím už se nám pomalu, ale jistě přiblížil konec roku. Ale ještě před
tím než dorazil Ježíšek, dorazila na Vísku jiná družina. Samozřejmě
to byla ta s čertem, andílkem a Mikulášem. Děti zpívaly písničky,
recitovaly básničky, slibovaly o stošest jak hodné v tom dalším roce
budou, že „blbec“ se neříká a že tentokrát už to opravdu v té škole
bude lepší. Čert si, i přes snahu některých rodičů, zase nikoho
neodnesl, takže si všechny děti nakonec mohly oddechnout a pustit
se do sladkostí.
Samotné období konce roku, kolem vánočních svátků bylo pak na
Vísce ve znamení štědrodenního výletu do lesa a zdobení
stromečků pro zvířátka. Každý přinesl nějakou dobrotu, jako
například seno, kaštany, jablka, mrkev a vyrazili jsme do lesa. Tuto
akci opakujeme již několikátým rokem a musím uznat, že když
začínáme Štědrý den hned od rána v klidném tempu v lese, je pak
celý takový jiný, pomalejší, klidnější a rozhodně si ho víc užijeme.
A když už jsme u těch Vánoc, nemohu zapomenout na Vísecký
vánoční stromeček, kdy se sejde celá osada, aby si vzájemně
prohlédla vánoční stromečky a vyhlásila ten nejhezčí. Vyhlašujeme
v několika kategoriích a vítězové kromě hodnotných cen dostávají
také jednu milou povinnost. Zaplatit ostatním přípitek na Vánoce a
konec roku.
No a na závěr jsem si záměrně nechal jednu věc (akci), která pro
nás v tomto druhém pololetí byla tou největší a z které jsme měli
radost zdaleka největší. Tou akcí je Vísecký vánoční strom, který byl
poprvé doplněn o Betlém. Příprava Betléma od myšlenky až po
realizaci trvala celý rok. Samotná výroba pak přibližně půl roku a
ruku k dílu přiložilo mnoho lidí. Výsledek stál za to. Na Betlém jsme
se chodili dívat každý den a podle toho jak se postupně zvyšoval i
počet „přespolních“ diváků, usuzujeme, že se zpráva rychle
rozkřikla a doufáme, že se Betlém líbil. Nakonec se musíme
pochlubit, protože za námi
přijeli natočit reportáž z Českého rozhlasu, která byla
následně odvysílána na vlnách ČR Sever.
Toto všechno by nebylo
možné bez pomoci mnoha lidí,
kteří nám s akcemi pomáhají a
jejich výčet by byl skutečně
dlouhý. Proto jim všem děkuji
alespoň takto. Koho bych ale
zmínit chtěl, je Město
Chrastava, které nám pomáhá
a vychází vstříc jak jen je to
možné. Děkujeme.
Petr Mácha
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Inzerce

soukromé i firemní inzeráty

Domov pro seniory Domov pokojného stáří – Domov svatého Vavřince v Chrastavě
přijme na hlavní pracovní poměr PEČOVATELKU. Absolvování kurzu pracovníka v sociálních službách výhodou. Nástup možný
ihned. Životopisy zasílejte na adresu asistentochl@volny.cz nebo nás kontaktujte na telefonním čísle 485 172 564 (p. H. Musilová).

Èeský rozhlas Sever Liberec  s námi to víte první
Víme, kde se co děje. Vysíláme nejaktuálnější a nejnovější zprávy, reportáže z různých míst, tipy na výlety, pozvánky a praktické rady.
Každý všední den vás probouzí liberečtí moderátoři Tomáš Beneš nebo Honza Žíla, mezi 5. až 9. hodinou vám nabízíme vždy po 30ti
minutách čerstvé zprávy a dopravní informace z Libereckého kraje. Kromě toho přinášíme reportáže ze severu Čech, různé magazíny a
rubriky (Minuta o zdraví, Jak správně nakupovat, Krimihistorky aj.). Po 8. hodině voláme známým osobnostem (herci, zpěváci,
sportovci…) a ptáme se jich, jak se jim daří, co u nich nového.
Po 9.hodině vysíláme Dopolední expres s Milanem Králem, kde vám přibližujeme příběhy různých lidí, zajímavé pozvánky, praktické
rady a po 10. hodině přichází vždy zajímavý host (lékař, veterinář, právník, bylinkářka apod.). Mezi 12. až 13. hodinou probíhají oblíbené
Písničky na přání s Mírou Tartárkem a po 13. hodině si poslechněte hodinový pořad Česko země neznámá, kde uslyšíte o různých
místech v republice, která mají nejen turistům co nabídnout. Po 14. hodině začíná Pohodové odpoledne z Liberce s Ivetou Kalátovou,
kde se dozvíte regionální informace a zprávy z Liberecka a jeho širokého okolí, chystáme aktuální reportáže, pozvánky, kulturní tipy a
anketní témata. Teď už jen naladit správnou frekvenci. Liberecko a Jablonecko 102,3 FM. Frýdlantsko a Novoměstsko 97,4 FM,
Semilsko a okolí na 103,4 FM, Harrachov, Tanvald, Desná a Smržovka 107,9 FM. Těšíme se na slyšenou na správně vlně.
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DŮLEŽITÁ
TELEFONNÍ
ČÍSLA

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

Inzerce je černobílá a uvnitř vydání.
Barevná inzerce se sjednává na celý rok dopředu.
Uzávěrka celoroční barevné inzerce na rok 2017 bude 18. 11. 2016.
Bližší informace získáte v kanceláři Společenského klubu.

PILAØSKÁ VÝROBA
Jiří HAVEL

kompletní dodávky
stavebního řeziva
PROVOZOVNA – PILA:
Oldřichovská ul.
463 34 HRÁDEK NAD NISOU
tel.: +420 721 829 184
e-mail: havles@volny.cz
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VÝROBCE REKLAM
TISKÁRNA grafické studio
/ reklamní títy / infosystémy / bannery
/ vizualizace / letáky / broāury / vizitky
/ velkoploný digitální tisk / polep aut
NOVINKY hrnky s potiskem / fotoplátna
Vítkovská 468 - CHRASTAVA
tel.: 603 260 778 www.recodesign.cz

ve od vizitky po bilboard...
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VAVERA

cestovní agentura

POZNÁVACÍ A POBYTOVÉ ZÁJEZDY
ZÁJEZDY NA OBJEDNÁVKU
Náměstí 1. máje 46
CHRASTAVA
tel.:

www.adv.cz 480 000 000

725 985 020

cavavera@email.cz

...s námi až na konec světa

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

PROCHELEKTRO

s.r.o.

1990  2016

revize hromo a elektro
energetika staveb / elektroenergetika
pronájem ploiny 16 m
hledání poruch na kabelech
vytýèování el. sítí

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

Chrastavské listy

1990 - 2016

MONTÁŽE

REVIZE

OPRAVY

ELEKTROINSTALACE PRO RD
A PRŮMYSLOVÉ OBJEKTY
REVIZE OBJEKTŮ A ELEKTROSPOTŘEBIČŮ
ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ
HROMOSVODY
tel.: 602 274 283

www.prochelektro.cz

PARTNERSKÁ MÌSTA
CHRASTAVY
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