3
2016
internet: www.chrastava.cz

e-mail: listy@chrastava.cz

Roèník 26

Cena: 15,-Kè

11. mìstský ples probìhl 19. února 2016
V letošním roce se konal již 11. ples města
Chrastava. Celou akci moderoval David
Jelínek, který ples zahájil spolu s představiteli města, starostou Michaelem Canovem a místostarostkou Zitou Václavíkovou.
Je zvykem, že na plesech nesmí chybět
předtančení. Ani v Chrastavě tomu nebylo
jinak, o ukázky se postaraly dětské páry
z Tanečního klubu Koškovi. K vidění byly
ukázky standardních a latinsko – amerických tanců.
Večer obohatily také přední české modelky
v popředí s rodačkou z Chrastavy a Miss
České republiky 2002 Kateřinou Průšovou,
které předvedly plesové šaty a ošacení
z barevné kůže. Všem těm, kdo si přišli užít
tuto každoroční společenskou akci, hrála
k tanci i poslechu kapela Septima. Nechybělo samozřejmě ani losování o ceny.
Velké poděkování patří sponzorům, kteří
darovali hodnotné ceny: Kosmetika Bohunka, salon krásy Trésor a Sauna a Solarium
Davida Přibyla. O první cenu, krásný dort,
se postarala zaměstnankyně Společenského klubu Eva Mouchová. Pro hosty
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napekla kremrole paní Dana Hrubešová,
které patří také velké dík.
Za výbornou přípravu a organizaci celého
letošního plesu děkuji všem, kteří se na ní
podíleli:
- za město Chrastava, Společenský klub a
ostatní:
Evě Mouchové, Kláře Sehnoutkové, Jitce
Marxové, Ivě Loučkové, Petře a Haně
Peroutkové, Janě Eichlerové a seniorům
z DPS za výzdobu, Janě Zahurancové, Vratislavu Loučkovi a Davidu Jelínkovi

- za Školní jídelnu:
Miloslavě Šírové, Pavle Riedlové, Aleně
Fořtové, Ireně Málkové, Veronice Bartošové, Aleně Gebrové a Martinu Zoulovi
- za občerstvení týmu pana Miloše Laksara
Bc. Pavel Urban,
vedoucí Společenského klubu

Rekordní výe jubilejního 20tého grantu
pro sportovní a kulturní èinnost
Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání 15. února 2016 dotační program na
podporu rozvoje kulturní, sportovní, spolkové činnosti a cestovního ruchu pro rok
2016, a to ve výši 700.000,- Kč. Jedná se o
rekordní částku, jejímiž iniciátory byli
zastupitelé Ivan Vydra a Lambert Medřický
a kterou podpořili všichni členové zastupitelstva.
Historie grantu na podporu sportovní a kulturní činnosti sahá dvacet let dozadu do roku 1996.
Historický přehled grantu a jeho výše:
19. ročník - 2015 – 500 tis. Kč
18. ročník - 2014 – 500 tis. Kč
17. ročník - 2013 – 400 tis. Kč
16. ročník - 2012 – 400 tis. Kč
15. ročník - 2011 – 400 tis. Kč
14. ročník - 2010 – 200 tis. Kč
DOKONČENÍ

13. ročník - 2009 – 200 tis. Kč
12. ročník - 2008 – 200 tis. Kč
11. ročník - 2007 – 250 tis. Kč
10. ročník - 2006 – 200 tis. Kč
09. ročník - 2005 – 200 tis. Kč
08. ročník - 2004 – 150 tis. Kč
------------ - 2003 - nebyl vyhlášen
07. ročník - 2002 – 350 tis. Kč
06. ročník - 2001 – 420 tis. Kč
05. ročník - 2000 – 400 tis. Kč
04. ročník - 1999 – 350 tis. Kč
03. ročník - 1998 – 350 tis. Kč
02. ročník - 1997 – 350 tis. Kč
01. ročník – 1996 – 250 tis. Kč
Platí, že na straně jedné se město vždy snažilo sportovní a spolkové činnosti pomoci,
na straně druhé na grant není právní nárok
a město není povinno ho vypisovat, jak se
i stalo v roce 2003.
NASTR. 2
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Rekordní výe jubilejního 20tého grantu pro sportovní a kulturní èinnost
Mimo samotný grant město podporuje TJ
Spartak zvláštní kaž-doroční dotací ve výši
200 tisíc na údržbu sportovišť a v odůvodněných případech poskytuje prostřednictvím rady města sportovním oddílům či
spolkům dary (zpravidla v celkové částce
nad 100 tis. Kč/rok) na mimořádnou reprezentační činnost, jako je pořádání turnajů
s mezinárodní účastí apod. Město též financuje tzv. vlastní podíl při získání dotace
z Libereckého kraje. O zcela mimořádné
akci, jakou je totální rekonstrukce sportovní
haly v letošním roce, ani nemluvě.
Pravděpodobně čeká zastupitele města
v letošním roce ještě jedno velké rozhodování a to v případě vítězství fotbalového

f

mužstva dospělých v krajském přeboru o
podpoře ohledně případného historického
postupu do divize. Osobně si myslím, že by
město přiměřenou finanční částkou
podpořit tuto vpravdě historickou možnost
určitě mělo, ale zastupitelstvo města je
kolektivní orgán a případné různé názory
na stanovisko města jsou (nejen) v takovémto případě zcela legitimní.
Zájemci o grant v roce 2016 najdou vyhlášení výzvy s pravidly a příslušný tiskopis na
internetových stránkách města.

Fotogalerie

V Chrastavě dne 17. 2. 2016
Ing. Michael Canov, starosta

Tělocvična TJ Spartak Chrastava před generální rekonstrukcí, která proběhne v průběhu roku 2016.

... akce v obrazech

11. mìstský ples  19. únor 2016
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Okénko starosty

mìsta Chrastavy

Liberecká ulice se doèká rekonstrukce
Ještě před několika lety byly krajské
komunikace v Chrastavě v bídném stavu.
Za posledních několik let však doznaly
radikálního zlepšení. Zcela nově byla
vybudována přeložka II/592 (průtah na
Frýdlant) a zrekonstruovány byly komunikace Nádražní, Žitavská, Frýdlantská
(v rámci akce Chrastava I), Vítkov (akce
Vítkov), Andělohorská a Andělská Hora
(část v rámci akce Chrastava II, druhá část
za přejezdem na Kryštofovo Údolí v rámci
akce Chrastava I).
A letos se dočká i poslední krajská komunikace Liberecká ulice (od sjezdu z ry-

chlostní komunikace po náměstí včetně).
Samotné rekonstrukci komunikace budou
předcházet rekonstrukce sítí. Je totiž třeba
kompletně vyměnit nízkotlak za středotlak
(RWE) a je též třeba provést zásadní
rekonstrukci vodovodní sítě (SVS, resp.
SčVK). Ve firmách již finišují přípravné
práce. A pak nastoupí Liberecký kraj resp.
jím vybraný zhotovitel (výběrové řízení
probíhá v těchto dnech). Projektová cena je
25 mil. Kč. Město Chrastava pak čekají
výdaje ve výši 5 mil. Kč na související
práce.
Chci využít této příležitosti a poděkovat

nejen hejtmanovi Libereckého kraje
Martinovi Půtovi, ale též jeho radnímu pro
dopravu Vladimíru Mastníkovi a vedoucímu
odboru dopravy KÚ LK Janovi Čápovi za to,
že dojde k realizaci rekonstrukce i poslední
krajské komunikace na katastru města
Chrastavy.
Současně všechny obyvatele i návštěvníky
Chrastavy, kterým způsobí stavební práce
v Liberecké ulici komplikace, prosím o
pochopení. Věřím, že výsledek bude stát
zato.
V Chrastavě dne 10. 2. 2016
Ing. Michael Canov, starosta

Protipovodòová opatøení v povodí Luāické Nisy
Liberecký kraj je asi jediným orgánem na krajské úrovni, který je schopen
realizace účinných a především komplexních protipovodňových opatření v povodí Lužické Nisy na území Libereckého kraje. Přípravy na realizaci takovýchto
opatření jsou nyní ve stádiu přípravy odborné studie v hodnotě cca 8 mil. Kč. Na
tuto studii usiluje Liberecký kraj o dotaci ve výši 85 %. O zbývajících 15 % se
podělí rovným dílem ze svých prostředků Liberecký kraj s obcemi. O důležitosti
takovýchto opatření nás v Chrastavě určitě nikdo přesvědčovat nemusí, a tak
zastupitelstvo města na svém zasedání 15. února 2016 schválilo zapojení
Chrastavy do projektu a příslušného podílu na financování studie.
V Chrastavě dne 17. 2. 2016

Ing. Michael Canov, starosta

Zemøel porevoluèní starosta Hrádku nad Nisou
Jménem města Chrastavy posílám projevy hluboké soustrasti do města našich přátel do Hrádku nad
Nisou. V sobotu dne 30. ledna 2016 zde skonal starosta pan Karel Hrdý, který se starostou stal v prvních
svobodných volbách v roce 1990 a byl jím do roku 1992. Poté se stal poslancem a pak pracoval jako
náměstek na ministerstvu školství pro oblast sportu. Čest jeho památce.
V Chrastavě dne 2. 2. 2016

Michael Canov, starosta
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Váāení spoluobèané, dovoluji si Vás pozvat na sto tøicátý pátý
VEÈER SE STAROSTOU
na téma

setkání se stráācem krajských financí
námìstkem hejtmana Markem Pieterem.
Náměstek hejtmana pro ekonomiku všem zájemcům v diskuzi vysvětlí na co
a kam putují krajské peníze, zda má kraj např. dost financí pro modernizaci Krajské
nemocnice v Liberci a také zda putují (a zda putují v dostatečné míře)
i do Chrastavy.
Odborným garantem večera je vedoucí HFO MěÚ pan Martin Sluka.
Setkání se koná v pondělí 21. března 2016 od 17:00 hodin v malé zasedací
místnosti radnice.

Těším se na Vaši účast.

Ing. Michael C a n o v, starosta

IPRÚ Liberec  Jablonec v Chrastavì schválen
Integrovaný plán rozvoje území Liberec – Jablonec zahrnuje kromě statutárních měst obce a menší města v jejich okolí včetně Chrastavy.
Pokud tento plán bude schválen ministerstvem pro místní rozvoj, budou se na něj moci čerpat evropské dotace. Podmínkou pro schválení ze
strany ministerstva je ovšem jeho schválení všemi městy a obcemi v daném území. Proto také Zastupitelstvo města Chrastava na svém
zasedání dne 15. 2. 2016 tento plán schválilo a to bez ohledu nato, jestli ono samo uspěje alespoň v jednom ze šesti předkládaných projektů.
Od počátku se zdá, že určitou šanci máme jen v jednom z nich a to ještě jen z části (rekonstrukce budovy školy ve Školní ul.), protože málo
platné, Chrastava je jen malou částí daného území a nositelem IPRÚ jsou statutární města. Každopádně však platí, že přísun dotačních
prostředků a realizace projektů kdekoli v dotčeném území je plusem a město Chrastava v žádném případě nechce bránit v rozvoji
sousedních měst a proto IPRÚ schválilo, jak výše uvedeno, bez ohledu nato, zda v něm ono samo uspěje.
V Chrastavě dne 19. 2. 2016

Ing. Michael Canov, starosta
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Informace z radnice z radnice
Usnesení ze zasedání Rady mìsta Chrastava dne 1. února 2016
Rada města na svém zasedání projednala
a usnesla se takto:
-schválila
1) v návaznosti na své usnesení
2015/16/II/1 ze dne 23. listopadu pronájem
části pozemku par.č. 187/1 o výměře cca 40
m2 – zahrada, v k.ú. Chrastava I, panu
Josefu Gyngovi, za účelem zřízení zahrady
2) v návaznosti na své usnesení
2015/16/II/2 ze dne 23. listopadu pronájem
části pozemku par.č. 234/1 o výměře cca 60
m2 – zahrada, v k.ú. Chrastava I, paní
Daně Ficicchia, za účelem zřízení zahrady
- schválila
1) přechod práv a závazků Liberecké
rozvojové agentury LIRA o.p.s.
vyplývajících ze smlouvy o nájmu
nebytových prostor č. N/48/2009 vč.
dodatku č. N/50/2009 a smlouvy o nájmu
nebytových prostor č. N/14/2011 na JC
PRO GROUP s.r.o., se sídlem Jablonecká
88/18, 460 05 Liberec, IČ 04299434,
zastoupená jednatelem Jiřím Černým, ke
dni 2.2.2016
2) přechod práv a závazků pana Petra
Kupce, firma PE-KU, vyplývajících ze
smlouvy o nájmu nebytových prostor č.
N/41/2012 na ALL4 GASTRO spol. s r.o., se
sídlem Dlouhá 730/35, Staré Město, 110
00 Praha 1, IČ 04406028, zastoupená
jednatelem Miroslavem Paučo, ke dni
2.2.2016

3) přechod práv a závazků paní Marie
Bajzové vyplývajících ze smlouvy o nájmu
pozemku č. N/34/2012 na pana Michala
Bajzu, trvale bytem Družstevní 121,
Chrastava, ke dni 2.2. 2016
-schválila
zřízení věcného břemene na pozemcích
par.č. 353, 1394, st. 303/1, 1430/13, st.
317/3, 1401/1, 1433/9 a 1486/1, vše k.ú.
Chrastava I, ve prospěch společnosti RWE
GasNet, s.r.o., jímž dojde k zajištění strpění
umístění, zřízení a provozování stavby
„Reko MS Chrastava – Liberecká“ č. stavby
59189, vč. návrhu smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene čj.
SBS/1/2016
- schválila
záměr pronájmu vodního díla „Chrastava,
Vítkov – kanalizace a ČOV“ v k.ú. Dolní
Vítkov, za účelem provozování kanalizace
a ČOV
- schválila
návrh Smlouvy o využití systému zavedeného městem Chrastava pro nakládání s
komunálním a separovaným odpadem s:
Home Plus Live s.r.o., Novina 9, 46001
Kryštofovo Údolí, IČ: 25486683, pro
provozovnu: Pizzerie u dvou přátel, nám. 1.
máje 50, 463 31 Chrastava
-schválila
rozvrh úředních hodin a otevírací dobu na
městském hřbitově

-schválila
návrh dopravně provozního řádu Města
Chrastava
- schválila
ceník č. 1/2016 za využití systému zavedeného městem Chrastava pro nakládání s komunálním odpadem
- vzala na vědomí
zápis č. 2016/1 z jednání bytové a sociální komise ze dne 18. 1. 2016
- rozhodla
o uzavření smlouvy o nájmu bytu panu
Ondřeji Vojkůvkovi
- rozhodla
o uzavření smlouvy o nájmu bytu paní
Pavlíně Rabatinové
- rozhodla
o uzavření smlouvy o nájmu bytu panu
Luboši Zavadilovi
- rozhodla
o uzavření smlouvy o nájmu bytu paní a
panu Emílii a Petru Haaseovým
- rozhodla
o uzavření smlouvy o nájmu bytu panu
Jaroslavu Ježkovi
- rozhodla
o uzavření smlouvy o nájmu bytu paní
Anetě Zahradníkové
- rozhodla
o uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS
paní Milušce Jindrákové
- rozhodla
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o uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší
v zařízení azylového typu panu Patriku
Gujdovi
- rozhodla
o uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší
v zařízení azylového typu panu Milanu
Žejdlovi
- schválila
výroční zprávu za rok 2015 o poskytování
informací podle z. č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím
- schválila
poskytnutí bezplatného pronájmu kina pro

účely recitační soutěže „Chrastavská sloka“ podle žádosti výchovného ústavu,
dětského domova se školou, střední školy,
základní školy a školní jídelny, Chrastava,
Školní ul. 438
- schválila
1) souhrn úkolů v lesích města Chrastavy
na r. 2016, včetně hodnocení „Systému
náležité péče města Chrastava, jako hospodářského subjektu uvádějícího poprvé
na vnitřní trh dřevo vytěžené v lesích a
mimo les města Chrastava“ s tím, že úkoly v
pěstební činnosti jsou minimální a úkoly

těžební činnosti jsou objemem maximální a
budou realizovány v rozsahu minimálně
nutném k pokrytí nákladů pěstební činnosti
- uložila
2) vedoucímu ORM zajistit realizaci úkolů
dle bodu č. 1 včetně uzavření příslušných
smluv a plnění systému náležité péče.
- rozhodla
o uzavření veřejnoprávní smlouvy č.
VP/01/2016 o zabezpečení výkonu
přenesené působnosti v oblasti speciálního
stavebního úřadu ve věcech místních
komunikací s obcí Mníšek

Ze zasedání Zastupitelstva mìsta Chrastava dne 15. února 2016
Zastupitelstvo města na svém zasedání projednala a usnesla se takto:
-schválilo
prodej pozemku par. č. 19 o výměře 95 m2 - jiná plocha, v k.ú. Dolní Vítkov, do vlastnictví paní Kateřině Kollmannové, za cenu 3. 800,- Kč a
náklady spojené s prodejem, vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/1/2016
-schválilo
návrh smlouvy o souhlasu s provedením stavby čj. RU/4/2016, kterou uzavře město a Okresní stavební bytové družstvo pro realizace
stavby „Chodníky Střelecký Vrch u č.p. 671 a 676“,
- rozhodlo
na základě žádosti, že
1) město neuplatní předkupní právo na parcelu č. 653 vč. součásti - stavby občanské vybavenosti bez čp., vše v k.ú. Chrastava I, za cenu
650 000,- Kč;
2) při prodeji jinému zájemci město požaduje zachování věcného břemene užívání a předkupního práva pro jiného vlastníka pozemku par.
st.č. 653 vč. součásti - stavby občanské vybavenosti bez čp. dle smlouvy o zřízení věcného předkupního práva ze dne 4. 11. 2005, právní
účinky vkladu práva ke dne 15. 11. 2005, V-7389/2005-505 a smlouvy o zřízení věcného břemene - bezúplatná, ze dne 4. 11. 2005, právní
účinky vkladu práva ke dne 15. 11. 2005, V-7389/2005-505.
- schválilo
záměr prodat vodní dílo „Chrastava, Vítkov – kanalizace a ČOV“ a pozemky par.č. st. 162 výměře 37 m2 vč. součásti - stavby občanské
vybavenosti bez čp., par.č. 117/2 o výměře 662 m2 – ostatní plocha a část pozemku par.č. 117/1 o výměře cca výměře 165 m2 – zahrada,
vše k.ú. Dolní Vítkov, za účelem provozování kanalizace a ČOV;
ZM
1) s c h v á l i l o Integrovaný plán rozvoje území Liberec – Jablonec nad Nisou (příloha č. 4 k originálu usnesení)
2) s c h v á l i l o předložení žádostí do výzvy k předkládání žádostí o „Podporu strategií Integrovaných plánů rozvoje území (IPRÚ)“.
Seznam projektů podaných do „předvýzvy“ Integrovaného plánu rozvoje území Liberec - Jablonec nad Nisou
ZM schválilo
smlouvu o poskytnutí dotace Libereckému kraji z rozpočtu města Chrastava na projekt „Silnice III/27250 ulice Liberecká, Chrastava“
realizovaný Libereckým krajem na úhradu nákladů, které nejsou součástí komunikace a budou po dokončení majetkem města Chrastava.
Z M s c h v á l i l o smlouvu o spolupráci mezi Městem Chrastava, E.ON Energie, a.s. a VE, spol. s r.o. za účelem zvýšení efektivity výroby
tepla pomocí výstavby a provozu kogenerační jednotky v objektu kotelny v Liberecké ulici
Z M s c h v á l i l o návrh 6. změny rozpočtu a investičního plánu na rok 2015
ZM s c h v á l i l o pravidla pro tvorbu a čerpání sociálního fondu na rok 2016
ZM s c h v á l i l o žádost Osadního výboru Vítkov na převod nevyčerpaných prostředků z rozpočtu roku 2015 do schváleného rozpočtu na
rok 2016
ZM schválilo
podle § 84 odst. 2 písm. n) a písm. u) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů v souladu s nařízením
vlády č. 37/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhrazením si působnosti RM podle § 102 odst. 3 zákona o obcích, „Zásady
odměňování členů zastupitelstva města, rady města, předsedů a členů výborů, komisí a zvláštních orgánů“, s účinností od 1. 2. 2016
ZM s c h v á l i l o návrh rozpočtu a investičního plánu na rok 2016
ZM s c h v á l i l o na základě žádosti a v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2016 poskytnutí neinvestiční účelové dotace TJ Spartak
Chrastava spolek, Turpišova 292, 463 31 Chrastava, IČ 46744657, na opravy a udržování sportovišť, která jsou ve vlastnictví TJ Spartak
Chrastava, ve výši 200.000,-- Kč
ZM s c h v á l i l o
dle § 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů návrh na peněžní dar Ing. Michaelu Canovovi ve výši jedné měsíční
odměny uvolněného člena zastupitelstva ve funkci starosty
1) ZM s c h v á l i l o
účast města v projektu Libereckého kraje „Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření pro povodí
Lužické Nisy na území Libereckého kraje“, včetně odpovídajícího finančního podílu města Chrastava v navrhované výši 25.331,- Kč
2) ZM z m o c n i l o
radu města k provedení příslušného rozpočtového opatření v případě, že by došlo k navýšení navrhovaného podílu města Chrastava z důvodu odřeknutí účasti některých měst na zpracovávané studii
ZM s c h v á l i l o obecně závaznou vyhlášku města Chrastava č. 1/2016 o změně Obecně závazné vyhlášky č. 12/2006, Požární řád
města Chrastavy
1) ZM s c h v á l i l o dotační program na podporu rozvoje kulturní, sportovní, spolkové činnosti a cestovního ruchu pro rok 2016 ve výši
700.000,- Kč a jeho pravidla
2) ZM j m e n o v a l o
komisi pro hodnocení žádostí z řad zastupitelů města ve složení – předseda komise: Kopecká Petra, členové: Röbisch David, Řehák Karel,
Šírová Miloslava, Vydra Ivan, Povýšilová Veronika, Němec Oldřich
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Ze zasedání Rady mìsta Chrastava dne 22. února 2016
Rada města na svém zasedání projednala
a usnesla se mimo jiné takto:
-schválila
pronájem části pozemku par.č. 787/1 o výměře cca 6m2 v k.ú. Andělská Hora u Chrastavy, která je ve vlastnictví Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, za
účelem zřízení chodníku,
-schválila
zřízení věcného břemene, služebnosti, na
pozemcích par.č. 54, par.č. 56/1, par.č.
56/4, par.č. 318/3, par.č. 1343/1, par.č.
1343/5, par.č. 1369/1 v k.ú. Horní Chrastava a par.č. 156/4, par.č. 789/4, par.č.
898/2 v k.ú. Dolní Chrastava ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a.s., jímž dojde
k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby „Lbc, Chrastava –
přeložka NN pro KSSLK, nadzemní vedení
NN“
-schválila
1. smlouvu o souhlasu s provedením stavby
na cizím pozemku čj. RU/7/2016, kterou
uzavře město a pan Helmut Dressler, pro
realizaci stavby „Odkanalizování rodinného
domu čp. 95, Andělská Hora u Chrastavy“
2. dodatek čj. RU/8/2016, ke smlouvě o právu k provedení stavby čj. RU/21/2015,
kterou uzavřelo město a společnost Lesy
ČR, s.p. pro realizaci stavby „Lesní cesta k
Ovčáku“
- zamítla
na základě žádosti záměr pronájmu pozemku par. č. 83/3 o výměře 200 m2 –
ostatní plocha, zeleň, v k.ú. Dolní Vítkov,
za účelem zřízení zahrady pro rekreaci
- schválila
záměr přístavby požární zbrojnice jednotky
SDH Chrastava, podání žádosti o dotaci z

programu „Dotace pro jednotky SDH obcí“
Ministerstva vnitra ČR s maximální výší
dotace 50 % uznatelných nákladů včetně
vyčlenění finančních prostředků na spoluúčast Města Chrastava v případě
poskytnutí dotace.
-schválila
na základě žádosti darovací smlouvu
DR/9/2016 – finanční dar 20.000,- Kč TJ
Spartak Chrastava, spolek, Turpišova 292,
463 31 Chrastava, Oddíl sálové cyklistiky,
IČ: 46744657
-schválila
na základě žádosti darovací smlouvu
DR/10/2016 – finanční dar Základní
organizaci AVZO-TSČ ČR Chrastava,
pobočný spolek, Pobřežní 44, Dolní
Chrastava, 463 31 Chrastava, IČ:
46748563
RM v z a l a n a v ě d o m í
zápis č. 2016/2 z jednání bytové a sociální
komise ze dne 1. 2. 2016
RM r o z h o d l a
o uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší
v zařízení azylového typu panu Robertu
Škvorovi
RM v z a l a n a v ě d o m í
zápis č. 2016/3 z jednání bytové a sociální
komise ze dne 15. 2. 2016
RM r o z h o d l a
o uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS
manželům Oldřišce a Miroslavu Mistrovým
RM ve věci bytů v Nádražní ulici čp. 104,
kde je město Chrastava menšinovým
vlastníkem (3/10 podíl)
1) k o n s t a t o v a l a
že staré nájemní smlouvy byly ukončeny,
nové nájemní smlouvy (na byty v Nádražní
ulici č.p. 104, Chrastava) podepsané větši-

novým vlastníkem (7/10 podíl) panem
Karlem Půčkem a nájemcem byly uzavřeny
bez vědomí menšinového vlastníka (3/10
podíl) tj. Města Chrastavy. Menšinový
vlastník Město Chrastava se o rozhodnutí
dozvěděl až z jejich podepsaných nových
nájemních smluv.
2) n a v r h l a
aby nové nájemní smlouvy obsahovaly
nájemné ve výši obecních bytů tj. 44,-Kč, 60
Kč, 70 Kč za m2/měsíc s tím, že pokud
požadavku nebude vyhověno, Město
Chrastava, jako menšinový vlastník, nové
nájemní smlouvy nepodepíše.
3) n a v r h l a
většinovému vlastníku panu Karlu Půčkovi,
aby v nových nájemních smlouvách na
dobu určitou bylo ujednání, v případě, že
nájemce nebude mít žádné nedoplatky
automaticky se nájemní smlouva prodlužuje o jeden rok.
- rozhodla
o uzavření veřejnoprávní smlouvy č.
VP/02/2016 o zabezpečení výkonu
přenesené působnosti v oblasti speciálního
stavebního úřadu ve věcech místních
komunikací s obcí Bílý Kostel nad Nisou
-rozhodla
o uzavření veřejnoprávní smlouvy č.
VP/03/2016 o zabezpečení výkonu
přenesené působnosti v oblasti speciálního
stavebního úřadu ve věcech místních
komunikací s obcí Oldřichov v Hájích
- rozhodla
o uzavření smlouvy s panem Janem
Absolonem, DiS, bytem Vítkovská 451,
Chrastava, 463 31,
o dobrovolném
příspěvku městu Chrastava č. RŮ/3/2016

Mìsto Chrastava vyhlauje pro rok 2016 GRANT (dotaèní program)
na podporu rozvoje kulturní, sportovní, spolkové èinnosti a cestovního ruchu

Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 15. 2. 2016 rozpočet města na rok 2016 – č. 2016/01/XIX, jehož součástí je grant na
podporu rozvoje sportovní, kulturní, spolkové činnosti a cestovního ruchu ve výši Kč 700.000,- pro kalendářní rok 2016.
Žadatelem může být právnická nebo fyzická osoba, jakož i složky organizační struktury právnických osob (např. sportovní oddíly TJ
Spartak apod.) působící na území města.
Písemná žádost o poskytnutí finančních prostředků musí být doručena do Společenského klubu, organizační složky města, Turpišova
407, 463 31 Chrastava, e-mail: sklub@chrastava.cz nejpozději do 29. dubna 2016 do 12.00 hod.
Bc. Pavel Urban, vedoucí Společenského klubu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Úplné znění žádosti, požadované přílohy a pravidla pro přidělení grantu jsou k dispozici na:
· www.chrastava.cz
· Společenský klub, Turpišova 407, 463 31 Chrastava – Bc. Pavel Urban, Eva Mouchová
· Informace na tel.: 482 312 231, 485 143 348, email: sklub@chrastava.cz

Pravidla dotaèního programu

GRANT z rozpoètu mìsta Chrastava pro rok 2016
I. Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty
Finanční prostředky z rozpočtu Města Chrastavy budou poskytnuty (použity) k přímé podpoře sportovních, kulturních, spolkových aktivit
a cestovního ruchu.
II. Důvody podpory stanoveného účelu
Rozvoj spolkové činnosti v oblastech sportovních a kulturních aktivit a cestovního ruchu.
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III. Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města na stanovený účel.
Na rok 2016 je v rozpočtu města vyčleněno na GRANT celkem 700.000,-Kč.
IV. Kritéria:
a) rozsah činnosti
b) práce s mládeží
c) aktivní spolupráce s městem Chrastava při akcích (články, internet, ukázky při akcích města)
d) práce a aktivity s veřejností a pro veřejnost
e) vybavení, zařízení a služby potřebné pro výkon činnosti.
f) rozsah získaných prostředků z programů jiných poskytovatelů
g) presentace města při své činnosti.
Žadateli může být přidělena dotace až do 100 % požadované částky.
V. Okruh způsobilých žadatelů
Žadatelem může být právnická nebo fyzická osoba, jakož i složky organizační struktury právnických osob (např. sportovní oddíly TJ
Spartak apod.) působící na území města.
VI. Lhůta pro podání žádosti
Žádosti o finanční prostředky z GRANTU lze podávat od 18. března 2016 (31. den ode dne trvalého zveřejnění tohoto programu na
úřední desce umožňující dálkový přístup), nejdéle do 29. dubna 2016 do 12.00 hod.
VII. Podmínky pro poskytnutí dotace
1. Žádosti musí být podány v písemné podobě do kanceláře Společenského klubu, Turpišova 236, 463 31 Chrastava, nejpozději v den
a hodinu ukončení příjmů žádostí.
2. Přílohy žádosti musí vždy obsahovat:
- vyplněný formulář žádosti
- textová část popisu akce
- kopie dokladu o právní subjektivitě
- kopie stanov společnosti, zřizovací listina
- kopie dokladu o stávajícím statutárním zástupci
- kopie dokladu o zřízení účtu
- čestné prohlášení, zda je žadatel plátce DPH či nikoliv
3. Posuzovány budou pouze kompletně a správně vyplněné žádosti podané na aktuálních formulářích pro příslušný rok a obsahující
všechny požadované údaje a přílohy, které byly doručeny na Společenský klub, organizační složku města Chrastava nejpozději v den
ukončení příjmu žádostí.
4. Formální a administrativní úplnost žádostí posoudí Společenský klub, organizační složka města. Neúplné žádosti a žádosti podané
po termínu příjmu žádostí budou vyřazeny.
5. Všechny kompletně vyplněné, úplné a včas podané žádosti budou předloženy k projednání komisi grantu jmenované zastupitelstvem
města, která zpracuje návrh na přidělení a výši grantu (až do 100% požadované částky).
6. Na poskytnutí grantu z rozpočtu města Chrastava není právní nárok.
VIII. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti
Předseda komise předloží do 1. 6. 2016 návrh na rozdělení grantu vedoucí KS k přípravě podkladů na rozhodnutí ZM dne 27. 6. 2016.
Všichni žadatelé budou písemně vyrozuměni o výsledku rozhodnutí do 15 dnů od ověření usnesení zastupitelstva města. Výsledky budou též zveřejněny na internetové stránce města Chrastava.
IX. Kontrola využití přidělených prostředků
1. Společenský klub, organizační složka města Chrastava nebo jiné oprávněné orgány města Chrastava mají právo kontrolovat využití
přidělených finančních prostředků.
X. Vyúčtování
1. Přidělené finanční prostředky z grantu musí být vyúčtovány nejdéle do 25. listopadu 2016 a to formou závěrečného vyúčtování a závěrečné zprávy na příslušných formulářích.
2. Pokud příjemce nepředloží řádně a včas doklady pro vyúčtování poskytnuté finanční dotace nejpozději do 25.11. 2016 na Hospodářsko-finanční odbor města Chrastava, zaniká příjemci nárok na poskytnutí finančního příspěvku a je povinen tento finanční příspěvek
vrátit poskytovateli nejdéle do 16.12.2016
3. Součástí závěrečného vyúčtování a závěrečné zprávy jsou kopie dokladů (např. faktury a doklady o jejich zaplacení apod.) vztahující
se k použití poskytnutých finančních prostředků a prokazující skutečné náklady na uskutečnění akce v roce 2016.
XI. Vzor žádosti a závěrečného vyúčtování
http://www.chrastava.com/zm/mst/2016/01/zadost-grant.doc
http://www.chrastava.com/zm/mst/2016/01/vyuctovani-grant.doc
Úplné znění žádosti, požadované přílohy a pravidla pro přidělení grantu jsou k dispozici na:
· www.chrastava.cz
· Společenský klub, Turpišova 407, 463 31 Chrastava – Bc. Pavel Urban, Eva Mouchová
· Informace na tel.: 482 312 231, 485 143 348, email: sklub@chrastava.cz

NEJ VÁNOÈNÍ STROM za Liberecko 2015 vyhrála Chrastava
Na začátku prosince 2015 vyhlásil Severočeský deník pro města a obce soutěž o nejhezčí vánoční strom.
Hned 8. prosince 2015 jsme odeslali krásné fotografie (fotoateliér „JANA“) našeho
stromu a celého nově vyzdobeného náměstí.
Chrastava obsadila první místo a přesně za dva měsíce (8. února 2016) přijel pan
šéfredaktor Ing. Radek Pešout nám předat diplom.
Děkuji všem čtenářům, kteří poslali hlas a doufám, že nám zachovají přízeň a budou
nás podporovat i v letošním roce.
Zita Václavíková,
místostarostka
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Z deníku Mìstské policie Chrastava
leden 2016
VÝKON SLUŽBY V CHRASTAVĚ
- kontroly okraj. částí města – Vítkov a býv. statek tzv. pětistovka,Vysoká,Víska, Kolonka, Andělská Hora, Barandov
- dohled nad dodržováním nočního klidu a veřejného pořádku v celém katastru města Chrastava
- dohled nad dopravní situací v centru města a okolí města – místní, obecná a přechodná úprava silničního provozu
- zjišťování a nahlašování zjištěných závad na komunikacích, majetku města,soukromém majetku apod.
- monitoring nepovolených (tzv. černých) skládek v katastru města
- dohled nad dodržováním vyhlášek a nařízení města
- kontroly okrajových částí – hřbitov, přehrada, vodojemy, parky, školky, školy, transbordér, kostel, pomníky, koupaliště, sídliště
Střelecký Vrch, 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
- spolupráce s turistickým svazem při konání Chrastavské šlápoty
kontroly jsou prováděny v denních, odpoledních i nočních hodinách – vozidlem, pěšky

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

OSTATNÍ ČINNOST

Chrastava
- oznámení o nalezení muže ve stavu bezvědomí, přivolána RZS Liberec
- zjištěn neoprávněný výlep plakátů, zjištěna osoba, co výlep provedla. Věc řešena dle zákona.
- byla odchycena dvě toulavá zvířata a odvezena do útulku v Krásném Lese a Liberci

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
- nahlášeno vloupání do domu, zajištění místa při možném útěku pachatel z objektu
- kontrola dopravní situace ve Stráži nad Nisou

Pozvánka na prezentaci studentù Fakulty umìní a architektury TU v Liberci
„VIZE CHRASTAVA“ – využití prostoru po demolici „Seppu“
Město Chrastava ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci (TUL) Vás zve na prezentaci prací studentů TUL,
která se uskuteční dne 9. 3. 2016 od 15:00 ve velké zasedací místnosti radnice.
Přijďte se podívat, jak se studenti „vypořádali“ s vizí dalšího využití prostoru po demolici továrního objektu tzv. Seppu
a jaký vidí do budoucna potenciál této lokality.
Těšíme se na Vaši účast.
V Chrastavě dne 25.2.2016

Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM MěÚ Chrastava
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Kultura

uskuteènìné akce v obrazech

SPOLEČENSKÝ KLUB
CHRASTAVA

BŘEZEN 2016
Středa

LOUPEŽNICKÁ POHÁDKA

10 hodin
KINO

Pohádka pro dìti .

Středa

SCREAMERS
A TECHTLE MECHTLE

9.
9.

19 hodin
KINO

Pátek

11.
20 hodin
CVA

Čtvrtek

17.

13:30 hodin
CVA

Pátek

18.

16 hodin.
CVA

Čtvrtek

24.

NÁMĚSTÍ

Galerie

Vstupné: 20,-Kè
Travestie show,
Ženy za pultem pøedprodej v Infocentru
nebo na www.evstupenka.cz
vstupné: 200,-Kè

PYŽAMOVÝ COUNTRY BÁL
Pøedprodej v Infocentru.

Vstupné: 60,-Kè.

PŘEŽILA JSEM HOLOCAUST
Beseda s paní Martou Kottovou.

VELIKONOČNÍ DÍLNY
Ve spolupráci s Dámským klubem.

MĚSTSKÉ TRHY
NEROSTY A MINERÁLY
Vysravuje

Michal

Øíha

14. – 18. 3. 2016
Putovní výstava exponátů

IQ LANDIA
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DIGITÁLNÍ MÌSTSKÉ KINO CHRASTAVA

PROGRAM KINA
BŘEZEN 2016
Změna programu vyhrazena! Rezervace vstupenek: http://evstupenka.cz
Pátek 4. března v 17:30 hodin
BOHOVE EGYPTA (GODS OF EGYPT) – USA – dobrodružný –
české znění - cca 127 minut
Starověký Egypt čeká epický souboj titánů. Magie, monstra, rozzuření
bohové a šílenství ovládli paláce a pyramidy údolí řeky Nil! Osud starého Egypta a celého lidstva visí na vlásku. Na scénu ale vstupuje nečekaný hrdina, který musí podniknout napínavou cestu, aby v bitvě bohů
o egyptský trůn změnil poměr sil, zachránil svou pravou lásku a s ní
i celý svět. Fantasy epos „Bohové Egypta“ je rozmáchlé akční fantasy
dobrodružství, které se inspirovalo klasickou mytologií starověké egyptské říše.
Vstupné: 110 Kč

Pátek 11. března ve 20:00 hodin

Pátek 4. března ve 20:00 hodin
Karel Roden, Vanda Hybnerová, Jenovéfa Boková, Daniel Kadlec,
Martin Pechlát, Eliška Křenková ve filmu
RODINNÝ FILM – ČR/Německo /Slovinsko – drama – 95 minut
Jak se vypořádají s nečekanou svobodou dva teenageři, jejichž rodiče
se vydali na plavbu jachtou po oceánu? Co udělá odloučení s dosud
perfektně fungující rodinou? A co když do tohoto rodinného „testu“
vstoupí další, nečekaně dramatická událost? Na tyto otázky hledá odpovědi ve svém druhém celovečerním filmu talentovaný režisér Olmo
Omerzu.
Vstupné: 110 Kč

Pondělí 14. března v 17:00 hodin

Pondělí 7. března v 17:00 hodin
DEADPOOL – USA – akční komedie – české titulky – 108 minut –
mládeži do 15 nepřístupno
Překvapení! Tohle je jiný film.
Vstupné: 100 Kč
Pondělí 7. března ve 19:00 hodin – PROJEKT 100
Marcello Mastroianni a Claudia Cardinale ve filmu
OSM A PŮL – Itálie/Francie – 1963 – drama – české titulky
Nejosobnější zpověď slavného Federica Felliniho, film o natáčení filmů
a Oscar za nejlepší neanglicky mluvený film.
Vstupné: 80 Kč
Pátek 11. března v 18:00 hodin
CHŮVÁK - Německo – komedie – české znění – 110 minut
Clemens nemá na své děti čas. Pracuje totiž na velké změně územního
plánu města a smlouvy jsou na spadnutí. Chybí už jen, aby pár nájemců
opustilo své byty a výstavba může začít. Když Rolf přijde o svůj byt,
chce se pomstít a rozhodne se stát chůvou Clemensových dětí. Plán je
víc než jasný – sabotáž.
Vstupné: 110 Kč

SÉRIE DIVERGENCE: ALIANCE – USA – dobrodružný –
české znění – 120 minut
Po šokujících odhaleních ve filmu Rezistence musí Tris se Čtyřkou
uprchnout za zeď obklopující Chicago. Poprvé ve svém životě opustí
jediné město a rodinu, kterou kdy znali. Jakmile se ocitnou venku za
zdí, stará zjištění rychle pozbývají na významu v porovnání s odhalením
nových šokujících skutečností. Když se za zdmi Chicaga rozhoří nemilosrdná bitva ohrožující veškeré lidstvo, musí se Tris a Čtyřka rychle
rozhodnout, komu mohou věřit.
Vstupné: 100 Kč, v předprodeji IC Chrastava 80 Kč
ZOOTROPOLIS: MĚSTO ZVÍŘAT – USA – animovaný – české
znění – 109 minut
Moderní metropole zvířat Zootropolis je město jako žádné jiné.
Jen v Zootropolisu najdete luxusní čtvrti jako je Sousedství Sahara nebo
chladný Tundrov. Je to velkolepé velkoměsto, ve kterém žijí pospolu zvířata ze všech koutů světa. Je to metropole, kde můžete být kýmkoli bez
ohledu na to, zda jste obří slon nebo malá myška. Když však do města
dorazí optimistická strážnice Judy Hopkavá, zjistí, že být prvním králíkem v policejním sboru velkých a drsných zvířat není žádná legrace. A
protože chce všem dokázat, že na to má, skočí po první příležitosti řešit
náročný a záhadný případ, i když to znamená vzít do party upovídaného
a všemi mastmi mazaného lišáka Nicka Wilda.
Vstupné: 120 Kč
Pondělí 14. března v 19:00 hodin
Oldřich Kaiser, Martin Finger, Michal Suchánek, Maciej Stuhr, Marián
Geišberg, Zuzana Kronerová a Ladislav Chudík ve filmu
RUDÝ KAPITÁN – ČR/SR, krimi, mládeži do 15 let nepřístupno
Příběh se odehrává v horkém létě roku 1992, půl roku před rozdělením
Československa. Mladý detektiv Richard Krauz se dostává k novému
případu – na hřbitově byla vykopána mrtvola kostelníka Kloknera s hřebíkem v hlavě. Krauz zjišťuje, že za jeho umučením stojí bývalá StB
a nikdy nenalezený spis zachycující zločiny kněží, na jehož základě StB
církev vydírala. Případem posedlý Krauz se vydává napříč rozpadajícím
se Československem hledat muže, ke kterému vedou všechny stopy:
Rudého kapitána, specialistu na „konečné“ výslechy. Krauz však není
sám, kdo ho hledá…
Vstupné: 120 Kč

Od úterý 15. 3. do čtvrtka 31. 3. – kino nehraje
DOVOLENÁ

MĚSTO CHRASTAVA SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA

„SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ A POSVĚCENÍ PRAPORU
SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ CHRASTAVA“
Slavnostní akt bude dne 30. března 2016 od 17.00 hodin na náměstí 1. máje (před radnicí)
Program:
17:00 – slavnostní projevy
17:15 – posvěcení praporu
17:20 – předání praporu
17:30 – za doprovodu dechové kapely průvod k hasičské zbrojnici a uložení praporu
18:00 – společenské setkání
Ing. Michael Canov, starosta
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Katka Kaková bronzová na Mistrovství svìta veteránù v LOBu
1. SVĚTOVÉ ZÁVODY
Ve dnech 21. – 24. ledna 2016 se konalo
v Německu Mistrovství světa veteránů v lyžařském orientačním běhu. Všechny závody měly centrum ve Sparkasse Skiarena
Oberwiesenthalu, jen malý kousek od nejvyššího vrcholu německé části Krušných
hor Fichtelbergu (1214 m). Této akce se z
OK CHA zúčastnilo pět závodníků. Za výborných sněhových podmínek se na klasice podařilo v kategorii W35 K. Kaškové
získat bronzovou medaili (viz foto). Gratulujeme! Na krátké trati jí uniklo o jednu
minutu také 3. místo a skončila 4.
Ostatní výsledky:

KRÁTKÁ TRAŤ
W35 7. D.Pachnerová
M35 12.V.Vokál,
M40 10. J.Polák - na snímku,
11. P.Pachner)
KLASIKA
W35 10. D.Pachnerová
M35 16. V.Vokál
M40 11. J.Polák,12. P.Pachner)
2. DOMÁCÍ SCÉNA
Naopak tuzemské „loby“ se kvůli
nedostatku sněhu většinou musely rušit.
Chrastaváci absolvovali pouze Český
pohár a Mistrovství ČR na krátké trati ve

dnech 30. – 31. 1. 2016 v okolí lyžařského
areálu Eduard u Jáchymova v Krušných
horách. Jsme rádi, chrastavské „lobáky“
omladila v kategorii D14 V. Růžičková (na
snímku).
30. 1. M ČR NA KRÁTKÉ TRATI
D14 6. V.Růžičková
Zlaté medaile získali v D35 K.Kašková a
H35 J.Polák.
31. 1. ČP NA KLASICKÉ TRATI
D14 4. V.Růžičková, D35 1. K.Kašková,
H35 2. J.Polák
Eva Kašková,OK Chrastava

Ledová Praha hostila PERSEUS
Jako již tradičně jsme se vypravili o pololetních prázdninách do víru velkoměsta. V pátek ráno jsme jeli autobusem z Chrastavy do Liberce
a následně „Žluťákem“ do Prahy. Nutno podotknout, že na cestu tam jsme vychytali autobus „Fun & relax” z čehož byli účastníci výpravy
nadšení. Zabrali jsme polovinu autobusu, z čehož byla slečna stevardka také nadšená. Po příjezdu do Prahy, jsme se jeli nejprve ubytovat,
abychom odložili těžké batohy, se kterými se po Praze špatně cestuje. Spaní jsme měli zajištěné v sokolovně v herně stolního tenisu. Byla to
veliká tělocvična, kde bylo teplo a sucho na rozdíl od loňského ubytování ve vlhkém sklepě tamních skautů. Batohy jsme odložili, zabalili si
svačinky do malých batohů a vzhůru za poznáváním. V pátek jsme si prohlédli Muzeum Bedřicha Smetany, dvě židovské synagogy a židovský hřbitov. Na nábřeží jsme krmili racky a potom se
přesunuli do Mořského světa, kde malé holky řádily jako
o život a Terezka si tam koupila svého Béďu. Den jsme
zakončili procházkou po Stromovce a pak už jsme jeli do
tělocvičny na večeři a spinkání. V sobotu jsme měli
zamluvenou prohlídku Barrandovských atelierů
naštěstí až na 11 hodinu, takže jsme se mohli vyspat až
do osmi hodin, což bylo prima. K snídani byla ne moc
povedená vánočka a mléko nebo čaj. Výstava k pohádce Sedmero krkavců a pohádce Popelka, byla moc
pěkná. Viděli jsme pravé Popelčiny šaty i střevíček a
pan průvodce nám prozradil i některé filmové triky. V přízemí ateliérů byla pro návštěvníky připravena zkušebna
s hromadou klobouků a různých převleků, které jsme
mohli všechny vyzkoušet. Druhá plánovaná sobotní
atrakce bylo Muzeum Antonína Dvořáka, přišli jsme
však v době polední přestávky, takže jsme vyrazili do
Muzea Policie ČR. To jako obvykle nezklamalo a mělo
opět pro děti připravený moc pěkný program vč. ukázek
policejních zásahů a různých soutěží pro děti. Po
příjemné hodince a půl v Muzeu Policie jsme se opět
vrátili k Antonínu Dvořákovi. Před tím měla ovšem
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proběhnout svačina a k ní měl být párek v rohlíku. Po
prověření obsahu všech batůžků se ukázalo, že párky
bohužel zůstaly v tělocvičně a tudíž ke svačině byly rohlíky
s kečupem nebo hořčicí, pro gurmány s obojím. Hlady jsme
naštěstí nezemřeli a párková hostina byla po příchodu do
tělocvičny. V Muzeu A. Dvořáka pracovala paní, která
chodila do Chrastavy do školy a znala našeho pana starostu,
také jsme dostali pochvalu, že máme velice vnímavé a hodné děti. Sobotu jsme ukončili prímovou prohlídkou v Zrcadlovém labyrintu a Kaleidoskopickém kině. Noční Prahou
jsme se vrátili na základnu. Nedělní ráno už bylo ve znamení
balení, hned po snídani jsme si zabalili velké batohy, nechali
je zatím v tělocvičně a ještě vyrazili do víru velkoměsta.
V plánu bylo muzeum miniatur a Pražský hrad. Na Pražském
hradě jsme byli téměř sami, protože jsme tam byli v devět
hodin ráno, spolu s námi obdivovaly jeho krásy ještě
skupinky Japonců. Ty ovšem kromě hradu obdivovaly i naše
děti a dle slov Markétky jsme byli skoro jako celebrity. Po prohlídce hradu už jsme museli zpátky do tělocvičny na oběd,
zabalit batohy a vydat se na zpáteční cestu do naší
Chrastavy. Děti byly celé natěšené na „fun & relax“, což
bohužel nevyšlo a zpátky jsme jeli „obyčejným“ žlutákem. Příjezd do Liberce byl pompézní, protože pro Tomáše byl Liberec úplně malinký a
dával to vědět celému autobusu. Jelo nás dvacet sedm a dvacet sedm se nás vrátilo, nikoho jsme neztratili a všem se nám tam líbilo.
Za účastníky zájezdu
Petra Kopecká, T.O. Perseus

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
Ten dělá to a ten zas tohle
aneb tradiční karneval
MC Domeček 31. ledna
 Tentokrát to bylo s karnevalem poměrně
napínavé – vzhledem k rekonstrukci haly
Spartaku nebylo úplně jasné, jestli to
termínově vyjde, ale naštěstí všechno
klaplo a starý Spartak ještě naposledy
uviděl rej masek. A že bylo na co se dívat!
Tématem karnevalu byla tentokrát různá
povolání, a proto se parket naplnil různými
řemeslníky, kominíky, kuchaři, hasiči,
policisty a zdravotníky, nechyběli ani
železničáři, kadeřnice a květinářky a
mnoho dalších. Celkem se počet
návštěvníků vyšplhal na rekordních 320.
Programem nás provázeli "mistři
nejpovolanější" – Pat a Mat, kteří se nebojí
žádné práce. Pravda - výsledek jejich
snažení opravit svou polorozpadlou
chaloupku byl, jak už to v jejich případě
bývá, žalostný. Ještě že měli koho zavolat
na pomoc! Malí řemeslníci z Bétel servisu
jim nejen chaloupku bez problémů opravili,
ale ještě zatancovali všem přítomným
veselý taneček. A pak už se dali do práce i
ostatní účastníci karnevalu - pomohli Patovi
a Matovi dát do pořádku i zahrádku a na
různých stanovištích se stávali zedníky,
kominíky, lékaři, kuchaři či servírkami a
mohli si tak sami vyzkoušet alespoň něco z
toho, co tato povolání obnášejí. A samozřejmě – za dobrou práci dostávali
náležitou odměnu v karnevalových
penězích, za které si mohli nakoupit v kar-

nevalovém Nákupním středisku. Někdo se
při nákupu specializoval na sladkosti, jiní
kupovali spíše hračky, někdo i školní
potřeby. Jako na každém správném
karnevale nechyběla také hudba, tanec a
posezení u tradičně výborného občerstvení, které bylo možno zakoupit v karnevalové Kantýně. Ještě že se děvčata v Kantýně otáčela jak se patří, protože při tanci i
práci řádně vyschne v krku i vyhládne!
Užili jsme si zkrátka aktivní a veselé
odpoledne a doufáme, že za rok se můžeme zase, tentokrát v nových prostorech,
těšit na další ročník.
Marie Justová

V BŘEZNU VÁS SRDEČNĚ ZVE
Rodinné centrum Domeček
------------------------------------------------------přednáška: PŘIPRAVENOST DÍTĚTE
NA VSTUP DO 1.TŘÍDY
Proč je důležité, aby bylo dítě na vstup do
školy zralé? Jak to poznám, co pro to můžu jako
rodič udělat?
Středa 9. března od 17.30h, Bétel bistro

VELIKONOČNÍ TVŮRČÍ DÍLNA
- výroba jarních dekorací
- aktivní odpočinek (tentokrát bez dětí)
- možnost občerstvení v Bétel bistru
- s sebou: vyfouknutá vejce (není podmínkou), peníze na materiál
pátek 18. března od 17.30h, Bétel bistro, Bezručova 503, Chrastava
více informací na tel.: 737 185 362 Slávka Kasalová
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Linka pomoci obìtem kriminality a domácího násilí má èíslo 116 006
Pracuje nonstop, je bezplatná a poskytuje diskrétnì odborné rady.
Na telefonní linku 116 006 se může obrátit
každý, kdo se cítí být obětí trestného činu, a
to bez ohledu na to, zda trestný čin byl nebo
nebyl oznámen. Volat mohou oběti různých
forem násilí včetně násilí domácího.
Pomoc na lince je určena i obětem
nedbalostních trestných činů, např.
dopravních nehod. Linka poskytuje
okamžitou pomoc, rady a informace
ženám, mužům i dětem. Volat mohou lidé i
při pouhém podezření, že jsou obětí
některé z forem domácího násilí, ať už
fyzického, psychického, ekonomického, či
sociálního, stalkingu, nebezpečných
výhružek a podobného trestního jednání.
Na linku 116 006 mohou volat pozůstalí po
obětech úmyslných i nedbalostních
trestných činů, kterým linka zprostředkuje
rychlou a nadstandardní pomoc Bílého
kruhu bezpečí nebo nejblíže situované
kvalitní služby. Linka poskytuje pomoc také
svědkům trestných činů, kteří byli událostí
traumatizováni, potřebují psychickou
podporu a informace o svých právech a
ochraně.
Provozovatel linky Bílý kruh bezpečí věnuje
výraznou pozornost prevenci kriminality a
na linku mohou zavolat i lidé, kteří se
odůvodněně obávají, že se mohou stát
obětí trestného činu a svou situaci potřebují
konzultovat.
Vznik a provoz této nové služby je reali-

zován díky finanční podpoře Nadace Open
Society Fund Praha a programu Dejme
(že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.
Více informací naleznete na webových
stránkách www.linka-pomoci.cz .

telefon:
116 006
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Chrastavský divadelní spolek
oslavil druhé narozeniny
Před dvěma lety dostala herečka Divadla F. X. Šaldy Jana Hejret Vojtková nápad založit
v Chrastavě divadelní spolek. Od myšlenky k činu nebylo daleko a na začátku února 2014
proběhly v kině první schůzky. Vykrystalizovala se skupina dospělých i dětí a divadelní spolek
začal pracovat pod hlavičkou Společenského klubu. Zkoušelo se pravidelně dvakrát týdně
v CVA právě pod taktovkou Jany Hejret Vojtkové. Ta se na zkouškách stává nejen režisérkou,
ale i rádkyní. Učí nás, jak máme pracovat s hlasem a dechem, jak se pohybovat, kam se dívat,
jak se tvářit, jak dostat ze sebe emoce. Obě skupiny sice zkouší zvlášť, ale vystupují
společně.

Poprvé se spolek představil v kině se dvěma baladami od K. J. Erbena, na podzim 2014
přidal třetí a proběhla repríza. V březnu 2015 se také v kině ukázal, tentokrát s monology a
dialogy z několika her od W. Shakespeara. Následovala veřejná čtená zkouška v červnu
2015 v CVA s ukázkami ze tří her od Moliéra. Několik členů v souboru se během uplynulých
dvou let obměnilo, takže se vlastně v kině 3. února 2016 jednalo o obnovenou premiéru.
Představení se opět jmenovalo „Možná přijde i Šejkspír“ a jednalo se o ukázky z her
Zkrocení zlé ženy, Komedie plná omylů, Jak se vám líbí a Romeo a Julie, kde se opět
představili dětští herci. Všichni vystupující mohli být se svými výkony spokojeni, neboť
vystoupení se povedlo a setkalo se s velkým ohlasem diváků.
Členové Divadelního spolku Chrastava směle vykročili do třetího roku svého působení a
těší se na další setkání s diváky.
Jitka Marxová

POLITIKA
Na posledním zasedání Zastupitelstvo
schvalovalo rozpočet pro rok 2016.
I přes půl roku trvající úsilí, aby v něm byla
podpořena navýšením částky pravidelná
péče o městský majetek (bytové domy,
provozní objekty, školy...), nebyla snaha
korunována pražádným úspěchem. Naopak, došlo ke snížení těchto částek o plných 17% oproti loňskému rozpočtu.
Naopak, byly navýšeny rozpočtové částky
na kulturu, provoz Městské policie, hasiči
získali navíc nad rámec běžných výdajů
cca 1,8 milionu. To vše při plánovaných
nižších příjmech.
V našem volebním programu jsme slíbili,
že budeme prosazovat, aby město hospodařilo s majetkem, který vlastní, péčí dobrého hospodáře. Bohužel, pravidelná
péče o majetek je dlouhodobě podhodnocena, náprava se často řeší až při úplném
zchátrání majetku. Přitom se pak často
spoléhá na dotace a půjčky. Ty ovšem
budou splácet i naši následovníci.
Požadavek na úpravu rozpočtového portfolia nepodpořil žádný ze zastupitelů,
vyjma navrhovatele.
_________________________________
Již při kolaudaci 2. etapy výstavby
Pobřežní ulice jsem do zápisu upozornil na
stav, kdy výstup z lávky z Alšovy ulice vede
přímo do komunikace a je naprosto nepřehledný, zejména pro malé děti a řidiče.
Jedná se v podstatě o projekční zmetek.
Bohužel, koncem roku zde opravdu došlo
ke kolizi malého chodce a vozidla. Věc byla
apelována za zastupitelstvu, společně
s panem Röbischem.
Následně proběhlo na mostě několik jednání, navrhl jsem i alternativu technického řešení, které by situaci na místě zpřehlednilo. Koordinaci dalšího postupu má
v kompetenci investiční oddělení, případně i Městská policie. Těšíme se na
nápravu.
_________________________________
Poslední dobou se vzedmul oprávněný
nesouhlas s počínáním polské strany za
blízkými hranicemi. Jedná se o světelné
znečištění celého horizontu a ohrožení
podzemních vod. Upozornil jsem p. starostu, že počínání polské strany má daleko
širší dopad, než je viditelná záře. Ruku
v ruce s aktivitami polské strany jdou také –
obrovská častá prašnost, změna klimatu
způsobená povrchovou těžbou na velké
ploše, imisní zatížení i našeho města provozem elektrárny, která spaluje hnědé uhlí,
či trvalé zvýšené hlukového pozadí.
Není v silách žádného občana, aby těmto
vlivům, které nás v součtu výrazně ohrožují
na zdraví či na zkráceném životě, čelil samostatně. Očekáváme masivní a kvalifikovanou podporu za strany Kraje, případně
ostatních příslušných státních institucí.
Máme totiž dobře našlápnuto k tomu, abychom se plíživě stali novodobou Ostravou.
ing. Lambert Medřický – zastupitel

13
17

i

Inzerce

soukromé i firemní inzeráty

I ZDE
MÙE BÝT
VAE
REKLAMA

18
PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek
opět prodává slepičky typu Tetra hnědá a Dominant ve všech
barvách. Stáří 14–19 týdnů. Cena 149–180,- Kč/ks .
Prodej se uskuteční: 20. března 2016
Chrastava – na náměstí u prodejny jízdních kol – 13.05 hod.
Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
Informace Po-Pá 9.00 – 16.00 hod. na telefonech:
601 576 270, 606 550 204, 728 605 840

Nae spoleènost se zabývá výrobou, montáāemi a opravami elektro zaøízení a
rozvodù objektù, silno i slabo proud. Realizujeme novou výstavbu i rekonstrukce
elektro ve vech typech stavebních objektù. Pracovitì zejména Liberecký kraj a
Praha, èást montáāí je realizována v celé ÈR.
Nejlepí technici mohou pracovat v zahranièí (EU).
Poāadujeme zejména dobrou pracovní morálku a dobrý zdravotní stav. Dále
poāadujeme relevantní odborné vzdìlání elektro na pozicích éfmontér a
elektromontér. Povinná prokolení zajistíme.
Nabízíme
HPP na dobu neurèitou,
velmi dobré pracovní ohodnocení a pracovní podmínky.
Dále poskytujeme zamìstnancùm stravenky v hodnotì 105Kè,
volno nad rámec dovolené,
podíl na vysoké produktivitì
(Odmìny mimo rámec základní mzdy jsou odvislé od pracovní výkonnosti.)

Nástup moāný ihned.
Bliāí informace na telefonním èísle 725 000 811
nebo pite na info@ecesa.cz

19
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

20
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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