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Údrāba zelenì s novou firmou
Věc, která se bezprostředně dotýká nejen
všech obyvatel Chrastavy, ale i všech jejich
návštěvníků, je údržba zeleně ve městě.
Vzhledem k uplynutí dosavadní smlouvy
bylo město povinno uzavřít smlouvu novou.
A předtím samozřejmě uspořádat výběrové
řízení, kde bude nová či staronová firma
řádně vybrána. Výběrové řízení bylo
uspořádáno, přihlásilo se sedm firem a

vyhrála, nutno říci, že pro nás překvapivě,
firma pro nás zcela nová TV Facility Group,
a. s., s cenou přes jeden milion Kč za dva
roky. Přesná částka (s DPH) činí
1.155.655,90 Kč a je to cena maximální.
Firma TV Facility Group a. s. je z Prahy.
Zkratka TV neznačí televizi, ale iniciály
jejich statutárního ředitele Tomáše Volka.

Dosavadní nejbližší detašované pracoviště
firmy bylo v České Lípě. Věříme, že nová
firma se bude snažit, aby naše očekávání
nezklamala, a víme, že bude sledována
bystrýma očima našich občanů. A pro ty,
kteří se budou chtít osobně setkat s panem
ředitelem a říci mu své podněty či
připomínky, se bude konat Večer se
starostou v termínu 13. června 2016.
V Chrastavě
dne 22. 3. 2016
Ing. Michael Canov – starosta

Z obsahu dnešního vydání
Protipovodòová opatøení
v povodí Luāické Nisy

Informace ze zasedání
Rady a Zastupitelstva mìsta

Program S-klubu a kina

Kateøina Kaková bronzová
na mistrovství svìta
v lyāaøském orientaèním bìhu

Inzerce

Sekretariát MěÚ – 482 363 811
MĚSTSKÁ POLICIE CHRASTAVA

603 941 561 603 347 676

Co s prostorem bývalého SEPPu
a jeho okolím: otázka pro studenty architektury TUL
9. března 2016 proběhla v zasedací síni
radnice velmi zajímavá prezentace.
Deset studentů Fakulty architektury liberecké univerzity představilo své studie o
tom, jak naložit s velkým uvolněným prostorem v samém centru města.
Kvalita návrhů byla bez výjimky velmi
vysoká, studenti se nezabývali pouze tím,
jak „navršit cihlu na cihlu, aby pokud
možno držela pohromadě“, jak často
vidíme u různých rádoby architektonických projektů, které ovšem řeší technici s
absencí širšího vzdělání.
Předložené projekty byly obecně nositeli
širšího sdělení. Návrhy byly velmi různorodé, počínaje řešením bydlení pro začínající rodiny, přes propojení bydlení s
drobným podnikáním až po řešení ploch
pro odpočinek s živým propojením s řeDOKONČENÍ

kou, či návrhu tolik chybějícího kulturního
domu.
Návrhy pracovaly v širších souvislostech
s okolním prostorem a jeho funkcí.
Zohledňovaly pohyb školních dětí, dopravy,
ale i kulturní a historické okolnosti místa.

NASTR. 2
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Co s prostorem bývalého SEPPu a jeho okolím: otázka pro studenty architektury TUL
Bylo vidět, že dnešní studium architektury
vede absolventy k respektování problematiky ve všech aspektech tvorby hodnotného prostoru a života v něm.
Práce studentů budou ke shlédnutí v prostorách radnice a stojí za to. Zastupitelé
budou následně vybírat vítězný návrh, za

který autor získá i symbolickou odměnu.
Město získává už v tomto okamžiku mnohem víc – šanci na první poválečné vlastní
řešení uceleného prostoru uprostřed města
v kvalitě, se kterou se půjde pochlubit.
Přínosné odpoledne kazila snad jen
absence mnoha zastupitelů. Rozhodnout

objektivně o vítězi, případně tím pádem
možná i o dalším směřování této
exponované lokality jenom podle náčrtů a
papírových modelů, to je úkol hodný opravdového génia.
ing. Lambert Medřický
– zastupitel za ODS

VÝSTAVA modelů a prací studentů fakulty architektury (prostor SEPP)
vestibul a 1. patro / radnice / duben 1.4. - 15.4.2016

o

Okénko starosty

mìsta Chrastavy

Inkluze ve vzdìlávání v Chrastavì
Na přelomu tisíciletí byla v Chrastavě zrušena zvláštní škola a v rámci základní školy
byly vytvořeny speciální třídy. Toto opatření
odstranilo mnohdy pejorativní označení pro
takto vzdělávané děti „zvláštňáci“, přitom
zachovalo jejich samostatné vzdělávání
uzpůsobené jejich potřebám a zároveň
umožnilo jejich přirozený průnik mezi

ostatní děti v oblastech, které dobře
zvládají (např. reprezentace školy ve
sportovních odvětvích).
V posledních měsících se na celostátní
úrovni vynořilo téma inkluze. Dle dostupných informací by počínaje školním rokem
2016-2017 měly být děti, spadající dosud
do speciálních škol či speciálních tříd,

zařazeny do tříd běžných. Ředitel školy
Mgr. Bc. Aleš Trpišovský však ubezpečil
diváky Tv Chrastava v okénku starosty a
návštěvníky Večera se starostou na toto
téma, že v Chrastavě se nic měnit nebude a
speciální třídy budou zachovány tak jako
dosud.
Ing. Michael Canov, starosta
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Jasan, dotace a byrokracie
Jasan ztepilý – památný strom. Nádherný,
krásný, více než stoletý. Pochopitelně také
potřeboval a potřebuje patřičnou péči. A tak
se mu v loňském roce zdravotního a
bezpečnostního řezu v hodnotě 15.246 Kč
dostalo. Náklady byly hrazeny téměř ze 2/3
z dotace, kterou se podařilo získat z
Ministerstva životního prostředí (9.680 Kč)
a z rozpočtu města 5.566 Kč).
Dne 15. března letošního roku jsme
obdrželi e-mail z ministerstva, kde nám

sdělovali, že jsme nedodali do 15. února
nějaký papír, a že když ho obratem
nedodáme, tak nám dotaci seberou. Jenže
my jsme jim ten papír dodali včetně
průvodního dopisu. Již 16. prosince
loňského roku. Tak jsme tam zavolali, ale
dozvěděli jsme se, že je loni zaslaný papír
nezajímá, že ho musíme zaslat letos. Tak
jsme tak učinili. A na ministerstvu mají teď ty
papíry (zvané vypořádání) hnedka dva. Liší
se jen datumem mého podpisu. Ať žije
byrokracie! Jak by řekl Švejk „Já uznávám

všechno, přísnost musí bejt, bez přísnosti
bychom lezli jako vopice po stromech“. Je
jenom škoda, že se v té přísnosti zcela
ztrácí zdravý rozum a na právní normy se
nehledí (§ 2 vyhlášky č. 52/2008 Sb., ve
znění k 16.12.2015, náš postup zcela
jednoznačně umožňoval)
a je to
jednodušší než vyhrožovat vrácením
dotace u dotačních podvodů typu Čapího
hnízda.
V Chrastavě dne 16. 3. 2016
Michael Canov, starosta

Termální láznì Chrastava byly vydraāeny ... ance pro záchranu existuje
Jen necelý rok provozoval Termální lázně Chrastava jejich realizátor Jan Imlauf. Pak dopadl tak, jak dopadl a Lázně převzala konkurzní
správkyně. Budiž jí ke cti, že pak několik let Lázně provozovala a do dnešního dne provozuje sama. Zároveň se pokusila několikrát o dražbu.
Tři pokusy byly neúspěšné, ten poslední čtvrtý, který se odehrál dnes, byl konečně korunován úspěchem. Dle dostupných zpráv o Lázně s
vyvolávací cenou 25 mil. Kč bez DPH (30,2 s DPH) měli zájem čtyři zájemci a prodejní cena se vyšplhala na 30,4 mil. Kč bez DPH (36,8 s
DPH). Vítězem se stal údajně stejný uchazeč, který před nedávnem vydražil po Janu Imlaufovi Libereckou Výšinu.
V tuto chvíli neexistuje žádná záruka, že vítězný uchazeč zaplatí v tříměsíčním termínu vydraženou částku a především, že zachová provoz
Lázní a případně dodělá i rozdělanou druhou etapu. Ale je to šance…….
V Chrastavě dne 23. 3. 2016

Ing. Michael Canov – starosta

Váāení spoluobèané, dovoluji si Vás pozvat na sto tøicátý estý
VEÈER SE STAROSTOU
na téma

Veøejná autobusová a vlaková doprava.
Pozvání přijal jednatel společnosti KORID LK s.r.o. Ing. Pavel Blažek. KORID LK s.r.o. je koordinátorem
veřejné dopravy v celém Libereckém kraji. Návštěvníci „večera se starostou“ se budou moci zeptat na
cokoli týkající se veřejné dopravy a jízdních řádů, dokonce budou moci na místě navrhnout i jejich úpravy.
Odborným garantem večera je vedoucí KS MěÚ paní Ivana Loučková.
Setkání se koná v pondělí 18. dubna 2016 od 17:00 hodin
v malé zasedací místnosti budovy radnice.

Těším se na Vaši účast.

Ing. Michael C a n o v, starosta

Prezident na naí stranì, prezident na stranì Èeska!
Na tiskové konferenci prezidenta republiky v pátek 26. února 2016 v Jilemnici se prezident republiky Miloš
Zeman jednoznačně vyjádřil v otázce hraničního sporu s Polskem. Pan prezident řekl: „Existuje mezinárodní
smlouva mezi Polskem a tehdejším Československem o tom, že obě země vůči sobě nemají žádné územní
nároky. Jakákoliv změna státních hranic vyžaduje přijetí ústavního zákona o této změně, to znamená
kvalifikovanou většinu v poslanecké sněmovně a samozřejmě i v senátu. Kdybych měl citovat tetu Kateřinu
z Jirotkova Saturnina, tak bych mohl pokračovat slovy: Chtěl bych vidět toho smělce.“
Pan prezident jako první ústavní činitel (postavením i časově) nyní dokázal nahlas veřejně říci, že žádný
územní dluh Polsku neexistuje a tím i implicitně přiznat, že dosavadní letitá tvrzení vlád České republiky o
existujícím územním dluhu byla a jsou nepravdivá, a to včetně té jeho z roku 2002. Pan prezident dokázal
zareagovat na zaslaný dopis, seznámit se s předloženými důkazy a vyvodit z toho jednoznačný závěr. A
také odpověděl adresátovi.

Premiér a vláda stále mlčí
Bohužel však stále mlčí premiér a vláda. Na stejný dopis ze 16. prosince loňského roku, na který již
odpověděl pan prezident, pan premiér stále nereagoval. A vláda dosud nijak nereagovala na stanovisko šesti starostů dotčených obcí z 15.
ledna tohoto roku. Přitom zdaleka nejen já, ale především renomovaní ústavní právníci v pořadu Reportéři ČT jasně dokládají, že Česká
republika Polsku žádné území nedluží.
V Chrastavě dne 29. 2. 2016

Michael Canov, starosta města Chrastava
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Informace z radnice z radnice
Usnesení ze zasedání Rady mìsta Chrastava dne 14. bøezna 2016
RM na své schůzi projednala a usnesla se
mimo jiné takto:
- schválila
v návaznosti na své usnesení 2015/11/V/2
ze dne 3. 8. 2015 pronájem pozemku
par.č. 131 o výměře 1020 m2 – zahrada, v
k.ú. Andělská Hora u Chrastavy, panu
Radku Novákovi, za účelem zřízení
zahrady pro rekreaci, vč. návrhu nájemní
smlouvy čj. N/9/2016
- schválila
1) zřízení služebnosti na pozemcích par.č.
88/2, 98/2, 117/1, 117/2, 661/9, 661/14,
693/2, 695/2, 695/7 a 720 v k.ú. Dolní
Vítkov, ve prospěch společnosti SVS a.s.,
jímž dojde k zajištění strpění umístění,
zřízení a provozování stavby „Chrastava,
Vítkov-kanalizace a ČOV“, za cenu 605,Kč vč. DPH vč. návrhu smlouvy o zřízení
služebnosti čj. VB/2/2016
2) zřízení služebnosti na pozemku par.č.
661/14 v k.ú. Dolní Vítkov, ve prospěch
společnosti SVS a.s., jímž dojde k zajištění
strpění umístění, zřízení a provozování
stavby „Chrastava, Vítkov-kanalizace a
ČOV“, zemní vedeni NN, za cenu 605,- Kč
vč. DPH vč. návrhu smlouvy o zřízení
služebnosti inženýrské sítě čj. VB/2/2016
3) návrh smlouvy o zřízení služebnosti
inženýrské sítě čj. VB/4/2016, kterou
uzavře oprávněný SVS a.s., povinný Mgr.
Ilona Wolkerová a investor město
Chrastava, k zajištění strpění umístění,
zřízení a provozování stavby „Chrastava,
Vítkov-kanalizace a ČOV“, zemní vedení
NN
4) zřízení služebnosti na pozemcích par.č.
588/1, 590/1, 590/17 a 1527/2 v k.ú.
Chrastava I, ve prospěch společnosti VE,
spol. s r.o., jímž dojde k zajištění strpění
umístění, zřízení a provozování stavby
„Teplovod DN 150, propojení teplovodů ze
sídliště Střelecký Vrch přes kotelnu Spartak
na teplovodní rozvody Chrastava střed“,
za cenu 12 121,- Kč vč. DPH vč. návrhu
smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské
sítě čj. VB/5/2016
- vzala na vědomí
odpověď města Chrastava společnosti
Energie Pro s.r.o., na zaslané vyúčtování
elektrické energie
za OM
859182400406524150 za období od 23. 1.
2016 do 31. 1. 2016 a fakturu na úhradu
částky 9.348,91 Kč, které město Chrastava
obdrželo dne 7. 3. 2016
- schválila
smlouvu o realizaci přeložky distribučního
zařízení určeného k dodávce elektrické
energie (příloha č. 4 k originálu usnesení) s
provozovatelem: ČEZ Distribuce, a. s.,
Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035
a pověřila starostu jejím podpisem.
Přeložka je podmínkou výstavby chodníků
v Andělské Hoře.

- schválila
1) hodnocení a zadání akce „Město
Chrastava – údržba městské zeleně“ na
základě Protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, v souladu s § 6 a §12 zákona
č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů a se Směrnicí
Rady města Chrastava č.1/2013 o zadávání veřejných zakázek a přidělila zakázku
zhotoviteli: TV Facility Group, a.s.,
Kašperská 965, 104 00 Praha 10 Uhříněves, IČ 24724815
2) návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem: TV
Facility Group, a.s., Kašperská 965, 104 00
Praha 10 - Uhříněves, IČ 24724815 na
realizace akce „Město Chrastava – údržba
městské zeleně“
- schválila
na základě žádosti Pavla Neubera,
zastupujícího Restauraci Střelák návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o využití systému
zavedeného městem Chrastava pro nakládání s komunálním a separovaným
odpadem s: Restaurace Střelák, Střelecký
Vrch 709, 463 31 Chrastava, IČ 02614758
- rozhodla
o vypořádání zlepšeného výsledku hospodaření zřízených PO za rok 2015 dle přílohy
- schválila
v souladu se zákonem č. 239/2012 Sb.,
kterým se mění zákon 563/1991 Sb., o
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a
další související zákony a v souladu s usnesením RM ze dne 14.03.2016 č.j.
2016/4/VII účetní závěrky zřízených
příspěvkových organizací za rok 2015
a) Základní škola Chrastava, náměstí 1.
máje 228, okres Liberec, příspěvková
organizace, IČ 72741643
b) Základní škola a Mateřská škola,
Chrastava, Vítkov 69, příspěvková
organizace, IČ 72741724
c) Mateřská škola, Chrastava, Revoluční
488, příspěvková organizace, IČ 72741881
d) Školní jídelna Chrastava, Turpišova 343,
okres Liberec, příspěvková organizace, IČ
69411123
- schválila
inventarizační zprávu o provedení inventarizace za rok 2015
- schválila
v návaznosti na usnesení RM ze dne 16.
prosince 2015 č.j. 2015/17/XIX uzavření
Smlouvy o sdružených službách dodávky
elektřiny za sítí nízkého napětí (NN) na
období 01.01.2016 – 31.12.2016 s obchodníkem ČEZ Prodej, s.r.o., sídlo: Praha
4, Duhová 1/425, PSČ 140 53, IČ:
27232433
- schválila
odpis drobného dlouhodobého hmotného
majetku (DDHM) a dlouhodobého hmotného majetku (DHM) dle přílohy
RM

1) o d v o l a l a
Ing. Tomáše Palečka a Alana Grebsona z
funkce člena místní povodňové komise
(MPK)
2) j m e n o v a l a
Jaroslava Ježka, Martina Spáčila a Pavla
Urbana do funkcí člena místní povodňové
komise.
Aktuální složení MPK a rozdělení členů na
směny je uvedeno v příloze č. 1
RM
1) v z a l a n a v ě d o m í
informaci tajemníka o podání námitek k
oznámení stavebního záměru: „Alternativní
zdroj vytápění a ohřevu TUV pro zajištění
energetické bezpečnosti domu Chrastavá,
Střelecký Vrch 691-3“, s certifikátem
autorizovaného inspektora postupem
podle § 117 odst.4 zákona č. 183/2006
Sb., stavební zákon ve znění pozdějších
předpisů (dále jen stavební zákon)
2) p o v ě ř i l a
JUDr. Petra Ulmanna podáním správní
žaloby v zastoupení města proti rozhodnutí
správního orgánu nadřízeného stavebnímu
úřadu v případě, že rozhodne o zamítnutí
podaných námitek nebo výhrad pro
nepřípustnost nebo pro nedůvodnost ve
smyslu § 117 odst. 5 stavebního zákona,
včetně podání návrhu na předběžné
opatření, kterým by správní soud rozhodl o
tom, že právo provést oznámenou stavbu
stavebníkovi (investorovi) nevzniklo.
- rozhodla
z důvodu pozastavení účinnosti čl. 2 odst.
2, písm. e) OZV č. 2/2014, o udělení
výjimky dle čl. 3 této OZV a stanovuje ve
dnech 21. ročníku Chrastavských slavností
kratší dobu nočního klidu, a to v noci z
pátku 3. na sobotu 4. a ze soboty 4. na
neděli 5. června 2016 od 02:00 do 06:00
hodin a na další roky obdobně až do
odvolání
- schválila
darovací smlouvu DR/14/2016 – finanční
dar ve výši 5.000,-Kč na slavnostní
vyhlášení výsledků ankety „Nejúspěšnější
sportovci Libereckého kraje za r. 2015“
Krajské organizaci ČUS LK, Jablonecká
88/18, 460 05 Liberec 5, IČ: 70927383
- schválila
účast města v rámci Českého varhanního
festivalu 2016. Koncerty v kostele sv.
Vavřince se budou konat v podzimních
měsících dle dohody s organizátory
festivalu
- schválila
nominaci na udělení plaket Jana Amose
Komenského za celoživotní práci ve školství pro rok 2016 takto:
Jan Klimešov – základní školství
Jana Bezvodová – základní školství
Zdeněk Pelda – speciální školství
Ludmila Zitková – vychovatelství
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Informace SèVK k moānosti
vyuāití asistenèní sluāby
Severočeské vodovody a kanalizace od 1. ledna 2016 sjednaly
pro své smluvní zákazníky pojištění nouzových situací spojených
s únikem vody za vodoměrem.
K dispozici bude 24 hodin denně, 365 dnů v roce asistenční
služba, která zdarma zahrnuje:
1. domácí asistenci – zajištění odborných prací k odstranění
nouzové situace do 2 hodin,
2. refundaci úniku vody – představuje-li únik vody související s
nouzovou situaci větší objem vody než 10 m3 = 497,00 Kč (což je
spoluúčast zákazníka při pojištění), je možné požádat o refundaci
až do výše 15 tisíc Kč za rok.

Vítání obèánkù
Předvelikonoční vítání občánků města Chrastava proběhlo dne
19. března 2016 v obřadní síni Městského úřadu.
Naši nejmenší občánci se sešli spolu s rodiči, babičkami a dědečky,
aby je do života přivítala zastupitelka města paní Miloslava Šírová,
která dětem popřála hodně štěstí a rodičům jen a jen radost z jejich
potomků.
Při slavnostním aktu nechyběly ani děti z druhé třídy základní školy,
které měly připravené krátké pásmo písniček a říkanek. Toto milé
zpestření s dětmi nacvičila paní učitelka Inka Henzlová, které
bychom chtěli zároveň touto cestou moc poděkovat.
Ivana Loučková

Podmínkou využití této služby je:
- bez odkladu ohlásit nouzovou situaci na telefonní číslo
212 812 212,
- nahlásit jméno, příjmení, telefonní číslo, číslo a adresu
odběrného místa pro možnost identifikace zákazníka a upřesnit
podrobnosti pro zajištění domácí asistence.
Zákazník SčVK může zdarma využít na jedno odběrné místo až
tří asistenční služby ročně.
V případě zájmu o bližší seznámení s Asistenční službou
kontaktujte SčVK na adrese: iveta.kardianova@scvk.cz.
V Chrastavě dne 11.3.2016
Odbor rozvoje, dotací a správy majetku

Vize sníāení ceny tepla kogeneraèní jednotkou nabývá reálnou podobu
Kotelna na Střeleckém Vrchu je nejvýznamnějším dodavatelem tepla v našem
městě. Slouží nejen obyvatelům a dalším
subjektům (bývalý M-klub) sídliště
Střelecký Vrch, ale zásluhou propojení
teplovodním kanálem dodává teplo též do
řady veřejných budov v centru města
(budova školy v Revoluční a na nám. 1. máje, školní jídelna, kino, kulturní centrum
CVA, všechny tři domy s pečovatelskou
službou v Turpišově, sportovní hala a
radnice).
V pátek dne 26. února 2016 byla
podepsána trojstranná smlouva o spolupráci mezi Městem Chrastava a
společnostmi E.ON Energie, a.s. a VE,
spol. s.r.o. Ta by měla nejdéle od roku 2018
přinést snížení ceny tepla.
Podpisu smlouvy předcházelo v loňském
roce podrobné jednání a příprava všech
podkladů. V prosinci následoval večer se
starostou za účasti představitelů obou firem
a nyní na únorovém zastupitelstvu byla
smlouva schválena.
VE, spol. s.r.o., kterou pro veřejnost
zosobňují pánové Petr Vedral a Václav
Renčín, je dlouhodobým provozovatelem
kotelny,
společnost E.ON z Českých
Budějovic je v Chrastavě zcela novým
subjektem, za kterou jednal v Chrastavě
manažer pan Martin Sekanina, a která
vystaví tzv. kogenerační jednotku na vý-

robu elektrické energie, kterou bude tato
společnost dále prodávat do distribuční
sítě.
Kogenerační jednotka bude odebírat zemní
plyn, ten bude využívat za pomoci turbíny k
výrobě elektrické energie. Při této výrobě
bude vznikat jako vedlejší produkt teplo,
které bude zpětně odebírat provozovatel
kotelny. Teplo takto vyrobené bude levnější
než teplo vzniklé dosavadní metodou
přímého spalování zemního plynu. Ve výsledku by se tak odběratelům měla cena
tepla snížit o
cca 10 % oproti
současnému
stavu bez kogenerační jedn o t k y. P r o
srovnání, cena
kalkulovaná
pro letošní rok
činí včetně
DPH 642
Kč/GJ.
Součástí
smlouvy je navíc každoroční
stotisícová
platba nájemného spol.
E.ON. městu.
Vzhledem k tomu, že vý-

stavba kogenerační jednotky je závislá na
řadě správních řízeních, která jsou velmi
náročná na čas, nebude realizace kogenerační jednotky hotová za týden či za
měsíc. Harmonogram ve smlouvě uvedený
předpokládá 20 měsíců na uvedení do
provozu (zkušební provoz dle harmonogramu však nastane již po 14 měsících).
V Chrastavě dne 26. 2. 2016
Ing. Michael Canov, starosta
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ODPADY  tradièní jarní svoz
Tradiční jarní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu se uskuteční v sobotu 16. a v neděli 17. dubna 2016. Systém svozu
zůstává stejný jako v loňském roce – městem bude projíždět souprava kontejnerů s obsluhou, která bude odpad vybírat a ukládat přímo
na vůz. Rozpis míst i časů je uveden dále.
Další možností, jak zlikvidovat objemný a nebezpečný odpad, který nelze uložit do sběrné nádoby určené pro směsný odpad, je využití
služeb sběrného dvora. Do 200 kg/osobu/rok je tato služba pro fyzické osoby, které jsou přihlášeny k trvalému pobytu v Chrastavě a jsou
poplatníky místního poplatku za odpady zdarma.
Výrobky pro zpětný odběr – lednice, mrazáky, pračky, myčky, sušičky, mikrovlnné trouby, sporáky, výpočetní techniku, televizory,
přehrávače, videa, elektrické modely, hračky, svítidla apod. přednostně odkládejte na sběrném dvoře v Liberecké ulici. Tyto výrobky se
nezapočítávají do limitu 200 kg/osobu/rok a vybírají se zdarma.
Děkujeme Vám, že využíváte nabízených služeb a odpad nekončí na černých skládkách v okolí města.
Z. Vojtíšková, referent ORM

V

Mikroregion Hrádecko-Chrastavsko ve spolupráci
se kolou digitální fotografie IDIF s.r.o. poøádá
FOTOGRAFICKÝ KURZ PRO VÌKOVOU SKUPINU 50+
Ve čtvrtek 19. května 2016 (počet účastníků omezen)
Kurz je celodenní, začátek v 9.15 hodin, ukončení v 16.45 hodin. Místo konání Chrastava, Společenský klub.
1) Cena kurzu 2 990,- Kč
2) Cena kurzu 4 999,- Kč (v ceně je kvalitní fotoaparát renomované značky, 16 MB rozlišení)
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Co se naučíte:
Jak krásně fotit portrétní fotografii, rodinnou fotografii, krajinářské
fotografie, exteriér, interiér
Jak správně fotky v počítači ukládat a vyhledávat
Jak dobře fotky digitálně zpracovat v programech, které jsou k
dispozici zdarma
V ceně kurzu je:
1. Doprava do místa konání kurzu a zpět.
2. Fotografický kurz s profesionálním fotografem a profesionální
technikou.
3. Oběd (polévka, hlavní jídlo, nápoj) a svačina.
4. Případně kvalitní fotoaparát za velmi příznivou cenu.
Přihlášky jsou ke stáhnutí na web stránkách obcí nebo na obecních
úřadech.
Při přihlášení je třeba zaplatit kurzovné.

Z deníku Mìstské policie Chrastava
únor 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.
Kontroly jsou prováděny v denních, odpoledních i nočních hodinách.

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 a kontroly v centru obce – hřbitov, kostel, škola, školka, dětské hřiště,
obecní úřad. Kontroly jsou prováděny v denních, odpoledních i nočních hodinách.

OSTATNÍ ČINNOST / Chrastava
- nahlášený signál PCO na čerpací stanici Papil, prověření místa, negat. výsledek
- pátrání po uprchlém chovanci výchovného ústavu 5x – následně zadržen 3x
- řešení přestupku drobného ublížení na zdraví – předáno OZO MěÚ Chrastava
- odchyt zvířat 2 ks, předána do útulku v Krásném Lese.
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
- dopravně bezpečnostní akce se zaměřením na jízdu pod vlivem alkoholu (Stráž nad Nisou) opakovaně
- spolupráce při zadržení pachatele který narušoval domovní svobodu (Sráž nad Nisou), - zajištění řidiče pod vlivem alkoholu (Stráž
nad Nisou), - asistence při ohledání místa činu (vloupání), Stráž nad Nisou
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k

Kultura

akce / Sklub / kino

Vernisáā výstavy Kameny známé i tajemné
Drahé kameny známé i tajemné – to byl
název druhé výstavy letošního roku.
Vernisáž, která se konala v pondělí 29.
února 2016 v 16 hodin, zahájila výstavu
minerálů Michala Říhy z Dolní Suché. Autor
sbírky se svému koníčku věnuje již přes
třicet let a jeho rozsáhlá sbírka činí několik
tisíc kusů. Nejčastějším místem k hledání a
sbírání minerálů jsou Čechy, ale nebrání se
ani zahraničí a již několikrát za tímto

účelem navštívil i Polsko a Rakousko.
Výstavu minerálů můžete navštívit až do
27. dubna 2016 v Infocentru. V březnu
každý všední den od 9.00 do 16.00 hodin a
v dubnu již i v sobotu od 10.00 do 14.00
hodin.
Jste všichni srdečně zváni a těšíme se na
Vaši návštěvu.
Klára Sehnoutková

Marta Kottová  Pøeāila jsem Holocaust

Marta Kottová - Přežila jsem Holocaust
Ve čtvrtek 17. března navštívila naše město paní Marta Kottová, žena, která přežila
Holocaust. Tato vitální dáma uspořádala dvě besedy v Centru volnočasových
aktivit.
Dopolední setkání bylo připraveno pro žáky devátých tříd místní základní školy.
Téměř dvouhodinová beseda byla plná různorodých dotazů, na které se paní
Kottová neostýchala odpovídat. Odpolední beseda patřila veřejnosti, která
probíhala také převážně formou otázek a odpovědí.
Na setkání paní Marta přivezla spoustu autentických předmětů, se kterými se mohli
účastnici seznámit (gheto Geld, židovská hvězda, kterou měli židé vyšitou, pamětní
mince,….).
Věřím, že setkání s paní Martou Kottovou bylo pro účastníky přínosné a nabídlo jim
větší náhled do této nesmazatelné historické události a umožnilo dotázat se na to,
co jim televizní pořady neřeknou.
Bc. Pavel Urban, vedoucí Společenské klubu

eny za pultem
Chrastavské kino opět burácelo smíchem
a hudbou. A to díky travesti skupině
Screamers a Techtle Mechtle, která
dorazila do Chrastavy ve středu 9. března
2016 se svým novým programem „Ženy za
pultem“. Natěšené převážně ženské publikum se nemohlo dočkat a celé dvě hodiny se výborně bavilo. Došlo i na prodej
propagačního materiálu, rozdávání
plakátů a společné focení. Určitě to nebyla
poslední návštěva této travesti skupiny.
Jitka Marxová
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k

Kultura

SPOLEČENSKÝ KLUB
CHRASTAVA

DUBEN 2016
Pondělí

4.

10 hodin
KINO

Pondělí

4.

19 hodin
CVA

PRINC BAJAJA
Pohádka pro dìti.

Vstupné: 20,-Kè

NEJVĚTŠÍ SVĚTOVÉ
EVERGREENY

Vstupné: 70,-Kè
Pøedprodej na www.evstupenka.cz

Úèinkují: F. Lamaè a J.H.Ryklová

Středa

13.

19 hodin
KINO

Úèinkují: D.Homolová, M. Badinková, D.Rous a M.Kraus.

Pátek

15.

17 hodin
CVA

Středa

20.

17 hodin
CVA

Čtvrtek

21.

NÁMĚSTÍ

Sobota

23.

VÝHLEDY

Sobota

30.

MANŽELSKÝ ČTYŘÚHELNÍK

NÁMĚSTÍ

Galerie

Pøedprodej na www.evstupenka.cz nebo v Infocentru.
Vstupné: 200,-Kè

VÝROBA DOMÁCÍCH MÝDEL
Poøádá Dámský klub.

Jarní koncert žáků hudebních škol

MĚSTSKÉ TRHY
37. ROČNÍK SETKÁNÍ TURISTŮ NA VÝHLEDECH
ČARODĚJNICE A LAMPIONOVÝ PRŮVOD

Prùvod odchází v 18 h
z námìstí za hasièskou
zbrojnici.
Hraje: SEPTIMA.

DRAHÉ KAMENY – známé i tajemné
Vystavuje

Michal

Øíha
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PØIPRAVUJEME
NA DUBEN 2016
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DIGITÁLNÍ MÌSTSKÉ KINO CHRASTAVA

PROGRAM KINA
DUBEN 2016
Změna programu vyhrazena! Rezervace vstupenek: http://evstupenka.cz
Pátek 1. dubna v 16:15 hodin – PROMÍTÁME PRO DĚTI
BARBIE: TAJNÁ AGENTKA – USA – animovaný – český dabing –
75 minut. Zvláštní agentka si zaslouží zvláštní péči.
Vstupné: 115,- Kč, děti do 15 let 90,- Kč
Pátek 1. dubna v 17:45 hodin

TOTEM VLKA – Čína/Francie – dobrodružný – český dabing – 121
minuta
Mladý Číňan Chen Zhen se za dob tzv. kulturní revoluce ocitá v oblasti
Vnitřního Mongolska, kde se seznamuje s nomádským způsobem života. Mongolské stepi symbolicky vévodí vlk, který je člověku nejnebezpečnějším nepřítelem, ale rovněž dobrodincem. Právě v odvěkém zápasu s vlkem ohrožujícím stáda ovcí a koní byl člověk posílen. Chen Zhen
je natolik okouzlen místním smýšlením, že se rozhodne odchytit a vychovat vlčí mládě. Vstupné: 80 Kč, v předprodeji IC Chrastava 60,- Kč
Pátek 1.dubna ve 20:00 hodin
DVOJNÍCI – ČR – komedie – 103 minuty
Dvojníci jsou klasickou, nefalšovanou komedií s mnoha vděčnými a
vtipnými situacemi, brilantními dialogy, v níž nechybí svěží a provokativní studentský humor. To vše umocněné tvůrčím vkladem předních
českých komediálních herců se skvělým Ondřejem Sokolem v dvojroli
Richarda a Honzy. Do dalších rolí obsadil režisér Jiří Chlumský další
známé herce: Petra Nárožného, Jakuba Koháka, Jitku Schneiderovou,
Petra Čtvrtníčka, Miroslava Táborského a další. Roli sympatické Andrey,
beznadějně zamilované do podvodníka Honzy, přijala půvabná Simona
Krainová.
Vstupné: 90,- Kč, v předprodeji IC Chrastava 70,-Kč
Neděle 3.dubna v 16:30 hodin – PROMÍTÁME PRO DĚTI

Dědek Kaktusák, Maják, Velkej chlap a tří krátkých blackoutů Na draka.
Vstupné: 100,- Kč
Pondělí 11.dubna v 19:00 hodin
JÁ, OLGA HEPNAROVÁ – ČR – drama – 105 minut
Celovečerní hraný film Já, Olga Hepnarová je příběhem dívky, která ve
svých dvaadvaceti letech nákladním vozem úmyslně najela v centru
Prahy do lidí na tramvajové zastávce a osm jich usmrtila. Ke svému
činu se hrdě hlásila, odmítla ho litovat, považovala ho za svou pomstu
vůči společnosti a požadovala pro sebe trest smrti. V r. 1975 byla oběšena a stala se tak poslední popravenou ženou u nás. Vstupné: 110,-Kč
Pondělí 18.dubna v 18:00 hodin

VOJTĚCH – SR – komedie – 98 minut
VOJTĚCH je městská komedie, které dominuje příběh „ztraceného“ čtyřicátníka. Vojtěch prožívá krizi středního věku. Přijde mu, že je na tomto
světě nepotřebný v každém ohledu. Přišel o ženu, o práci, s rodinou se
nestýká. Průvodcem jeho života se stane jeho soused - svérázný taxikář
Laco. Jejich výlety však většinou končí fiaskem. Vojtěch chce žít normálním životem, ale jeho neschopnost čelit uspěchané moderní době
přináší mnoho komediálních zápletek. Neumí si užít společnosti lehkých
žen, každodenní pokusy o alkoholické opojení a rady, jak sbalit ženskou, také končí katastrofou. On to však nevzdává a věří, že svojí smůlu prolomí.
Vstupné: 100,- Kč
Pondělí 18.dubna ve 20:00 hodin
Jiří Bartoška, Eliška Balzerová, Iva Janžurová, Táňa Vilhelmová, Pavla
Beretová, Jiří Havelka, Jakub Kohák v nové české komedii
TEORIE TYGRA – ČR – komedie – 101 minuta
Vstupné: 120,-Kč

KUNG FU PANDA 3 – USA – animovaný – český dabing – 94 minuty

Pátek 22.dubna 16:00 hodin a v 17:30 hodin, PROMÍTÁME PRO DĚTI

Jedna z nejúspěšnějších animovaných sérií na světě se vrací a v jejím
čele nestojí nikdo jiný než slavný kung-fu bojovník, tak trochu do šířky
urostlý panda Po. Zdálo by se, že ve dvou předchozích dílech Po dosáhl nejvyššího možného stupně tím, že se stal Dračím bojovníkem. Ale to
je velký omyl. Před Poem stojí nová velká výzva. Jeho milovaný učitel
Sifu jej totiž seznámí s dalším úkolem, který jej má ještě více zdokonalit
v umění kung-fu: Po se musí stát učitelem.
Vstupné: 125,-Kč, děti do 15 let 100,-Kč

PAT A MAT VE FILMU – ČR – animovaný, 80 minut

Neděle 3.dubna v 18:30 hodin
Jiří Bartoška, Eliška Balzerová, Iva Janžurová, Táňa Vilhelmová, Pavla
Beretová, Jiří Havelka, Jakub Kohák v nové české komedii
TEORIE TYGRA – ČR – komedie – 101 minuta
I ochočení muži mohou zdivočet...
Vstupné: 120,- Kč
Pondělí 4.dubna v 18:00 hodin

TRABANTEM DO POSLEDNÍHO DECHU – ČR/SR – 96 minut
Patrně nejznámější český cestovatel současnosti Dan Přibáň podnikl
svou dosud nejnáročnější expedici. Posádky dvou žlutých trabantů, polského Fiatu, čezety, jawy a dokonce i dvou invalidních vozíků vyrazily
z australského Perthu, a během půlroční dobrodružné výpravy projely
Východní Timor, Indonésii, Malajsii a Thajsko.
Vstupné: 80,-Kč
Pondělí 4.dubna ve 20:00 hodin

POLEDNICE – ČR – horor – 90 minut
Jedna z nejobsazovanějších domácích hereček Aňa Geislerová a herecká dáma Daniela Kolářová v poloze, v jaké jsme ji ještě neviděli, se
setkávají v hl. rolích původního čs. hororu Polednice. Vstupné: 100Kč
Pondělí 11.dubna v 17:00 hodin

SMRTELNÉ HISTORKY – ČR - trikový povídkový - 80 minut
Trikový povídkový celovečerní film, který kombinuje hrané akce s 3D a
2D animací, vedenou loutkou a zadní projekcí. Skládá se ze tří příběhů

Dvojice „šikulů“ Pat a Mat se vrací na scénu, a to rovnou v celovečerním filmu pro celou rodinu!
Vstupné: 80 Kč, v předprodeji IC 60,- Kč
Pátek 22.dubna v 19:00 hodin

JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK – ČR – komedie – 120 minut
Komedie Jak básníci čekají na zázrak opět přináší obyčejné lidské příběhy, milý humor a potěší skvělými dialogy z pera scenáristy Ladislava
Pecháčka. Samozřejmě nechybí nezaměnitelná režijní poetika Dušana
Kleina, písničky Jaroslava Uhlíře i kreslené pasáže Adolfa Borna.
Oblíbení herci se vracejí v téměř celé sestavě: Pavel Kříž, David Matásek, Josef Somr, Eva Jeníčková, Pavel Zedníček, Lukáš Vaculík a další,
i nové tváře.
Vstupné: 100,-Kč, v předprodeji IC 80,-Kč
Pátek 29.dubna v 18:00 hodin

PŘÍBĚH LESA – Francie – dokument – český dabing – 97 minut
Po úchvatných dokumentech Mikrokosmos, Ptačí svět a Oceány přicházejí Jacques Perrin a Jacques Cluzaud s Příběhem lesa. Ne tropického
pralesa s exotickou zvěří, ale toho nám dobře známého lesa, který máme za humny a který pulsuje překvapivě bohatým životem. Jen díky
unikátním metodám natáčení dokážou autenticky převyprávět příběh
lesa od doby ledové až po současnost a zachytit vzrušující koloběh
života v něm, který ohromí dospělé a i dětské diváky. Vstupné: 80,-Kč
Pátek 29.dubna ve 20:00 hodin
K.Roden, L.Vlasáková, M.Hanuš,
Zd. Godla, Klaudia Dudová ve filmu režiséra Petra Václava
NIKDY NEJSME SAMI – ČR – drama – 105 minut
Do obce se nastěhuje paranoidní pracovník vězeňské správy a jeho
rodina. Spřátelí se se svým novým sousedem, nezaměstnaným hypochondrem, kterého živí jeho žena pracující v místní prodejně. Unavená
životem a starostí o dva syny, všimne si vyhazovače z nočního klubu.
Ten ale miluje striptérku. Ta však čeká na otce svého dítěte, který sedí v
nedaleké base, kde pracuje právě zmíněný bachař… Vstupné: 110,- Kč
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Pyāamový country bál je za námi
V pátek 11.3.2016 se mohli všichni, kdo dorazili do CVA v Chrastavě
přesvědčit o tom, že i v pohodlném pyžamku se dá zažít velká legrace a
příjemný večer ve společnosti dobrých muzikantů. T.O. Perseus tento
pátek pořádal ve spolupráci se Společenským klubem Chrastava v pořadí již čtvrtý country bál. Tentokrát s přízviskem „pyžamový“.
K tanci jako obvykle výborně hrála skupina Hazard, abychom netrpěli
hlady a žízní měl na starosti pan Laksar s kolektivem. Předtančení si pro
nás připravili tanečnice a tanečníci skupiny The Wings.
Tanec byl prokládán soutěžemi o zábavné i hodnotné ceny. Ukázalo se,
že i polštář se dá povléknout poslepu, že za jednu a půl minuty je možné
na člověka obléknout 16 částí pyžama, aniž by přišlo k újmě pyžamo
nebo soutěžící.
Kdo chtěl, se také dozvěděl, že ten kdo nikdy nespí, není čert, ale
sviňucha běloploutvá.
Děkujeme všem účastníkům i organizátorům a těšíme se na příští rok.
Myslím, že se bude hodit trénink s pádlem a námořnické tričko.
Petra Kopecká

Interaktivní výstava

Únorový Dámský klub:
podveèer s Lucií Kapustovou
Péče o pleť, ukázky líčení, ukázky kosmetiky, to všechno dámy
zažily dne 12. února od 17:00 hodin v sále CVA. Kosmetická
poradkyně Lucie Kapustová nás nejdříve seznámila s kosmetikou
pro dané typy pletí a poté předvedla ukázky večerního líčení a
rychlého denního líčení. To si na sobě mohly dámy i samy
vyzkoušet.
Na závěr nechyběly ani dotazy a pozvánka do studia Lucie
Kapustové v Liberci.

V Městské galerii se konají pravidelné výstavy několikrát do roka.
Tentokrát tomu bylo trochu jinak. Společenský klub uspořádal
interaktivní výstavu nejen pro žáky ZŠ, ale i pro širokou veřejnost.
Putovní výstava „MPV III“ se konala od 14. 3. – 18. 3. v CVA a
jednalo se o exponáty zapůjčené z iQPARKU Babylon Liberec. Pod
heslem „Co si vyzkoušíš, tomu porozumíš“ si děti mohly sestavit
prolnuté kruhy, jehlan, hvězdici, pyramidu nebo téčka. Vyzkoušet si,
jak pracuje dynamo nebo postavit ve velkých gumových rukavicích
kostky. Snažily se přečíst převrácené písmo, odhadnout vzdálenost
nebo najít nejkratší cestu od startu k cíli či vyvážit truhlářský metr.
Nejvíce se ale děti pobavily u zrcadlového průniku obličejů a
nadšeny byly i z fakírového sedátka. U čtyřech bannerů byly nuceny
zapojit logické myšlení a použít svoji představivost. S některými
exponáty si nevěděli rady ani dospělí, ale pobavili se nakonec
všichni. A o to hlavně šlo. Výstavu navštívilo 15 tříd ZŠ, družina i
mnoho rodičů se svými dětmi, celkem kolem 400 návštěvníků.
Jitka Marxová

Jeli jsme si zatancovat do Prahy
Společenský klub uspořádal další jarní zájezd do Prahy. Tentokrát
jsme v neděli 20. března 2016 navštívili Divadlo Radka
Brzobohatého. Čekalo nás odpolední představení „Tančírna“. A byl
to zážitek skutečně nevšední. Je neuvěřitelné, co všechno se dá
vyjádřit tancem, grimasou, pohledem či gestem bez jediného slova.
Chvílemi člověka až mrazilo.
Divadelní hra Tančírna je světově proslulá a vznikla téměř před 30
lety v Paříži. Námět byl později zpracován i pro italský film. V Divadle
RB se s obrovským úspěchem hraje již od roku 2009. Režie se ujala
Hana Gregorová, choreografie Petr Čadek, hudbu složil a písně
vybíral Ondřej Brzobohatý a o kostýmy a scénu se postaral Josef
Jelínek. Všichni protagonisté podali strhující výkon. Dvě a půl
hodiny trvající hra nás zavedla do taneční kavárny, kde se potkávají
lidé různého věku i charakteru, aby zapomněli na strasti a problémy
každodenního života. Z osamělých duší se postupně stávají páry. Z
lidí, kteří se včera ještě neznali, jsou časem partneři nebo milenci.
Kolem nich se řítí dějiny, píše se historie našeho národa, ať už
poklidná či pohnutá. Jen v tančírně zůstávají osamělí tanečníci v
každé době pořád stejní – se svými touhami, přáními, nesmělostí,
splněnými nebo také nesplněnými sny, ale milující svoji zemi.
Herci – tanečníci dokázali pohybem dát najevo, co prožívají, na co
myslí. Obecenstvo potleskem nešetřilo a při závěrečném aplausu
stál celý sál. Divadlo jsme opouštěli neradi a z Prahy jsme odjížděli
nadšeni a spokojeni.
Jitka Marxová
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Shakespearovy slavnosti probìhnou v elezném Brodì
23. dubna uplyne 400 let od úmrtí Williama Shakespeara.
A v tento den se konají v Železném Brodě „Shakespearovy
slavnosti“, na kterých vystoupí sedm amatérských
divadelních souborů. Chrastavu bude reprezentovat
Divadelní spolek se svým pořadem „Možná přijde i Šejkspír“,
s kterým se již dvakrát představil v chrastavském kině.
Vystoupit zde mohou pouze soubory, které mají ve svém
repertoáru nastudováno něco ze Shakespeara.
Tuto ojedinělou divadelní akci připravuje Studio Hamlet
Železný Brod pod záštitou Libereckého kraje a Městem
Železný Brod. Akce proběhne v zrekonstruovaném
industriálním prostoru Kotelny na Poříčí v Železném Brodě.
Kdo máte tohoto autora v oblibě, přijeďte si ho připomenout
na Shakespearovy slavnosti v sobotu 23. 4. 2016 od 10 do
22 hodin. Divadelní spolek Chrastava vystoupí od 12 do 13
hodin. Slavnosti budou zakončeny večer dobovým
akustickým koncertem s renesanční a raně barokní hudbou.
J. Marxová

s

Sport

informace sportovních klubù

A je to tady  po zimì pøichází dalí sezóna orienákù

Konečně v březnu začínají tak toužebně
očekávané denní orientační závody, na
které se, jakmile podzimní sezóna končí, už
těšíme.
1. JARNÍ SKÁLY
12. 3. - (kultovní závod, jenž se nepočítá do
žádného žebříčku, ale na který se sjede
kolem tisícovky natěšených závodníků, i
když třeba v lese leží sníh)
(pořadatel Turnov, prostor: pískovcové
skály, skalky, kameny v okolí hradu Kost
v Českém ráji)
Dobrá umístění:
D21A – 4. K. Kašková,
D21B – 9. B. Lankašová,
H21B – 6. P. Kadavý,
H45 – 2. I. Vydra
2. ZAČÍNAJÍ ŽEBŘÍČKOVÉ ZÁVODY
JEŠTĚDSKÉ OBLASTI
20. 3. (společně s Pražskou oblastí,
pořadatel Litoměřice a Roudnice, prostor:
rovinatý u Roudnice)
Dobrá umístění:
D12 – 7. K. Matyášová,
D21K – 5. D. Pachnerová,
D21L – 2. K. Kašková,

D55 – 1. Z. Šaffková,
H10 – 4. K. Březina,
H16 – 2. J. Bek (na snímku),
H35L - 3. P. Pachner,
H60 – 3. M. Ševčík.
3. JINÉ ZAJÍMAVOSTI
- O Velikonocích nás čekají dvě soustředění:
dorost (Doksy), dospělí (Podvrší u Osečné).
- Neustále sledujeme vyhlášené granty
nejen v Chrastavě, ale i Libereckém kraji a
snažíme se zapojit, abychom získali
finanční prostředky na naši činnost. Hledáme sponzory ( není někde mezi vámi
nebo nevíte o někom?).
- Je hotová klubová kronika za rok 2015
(v pořadí podle roků jich už máme 20).
- Nadále probíhají přípravy k M ČR na
klasické trati v roce 2017 (vyjednávání
s úřady, soukromníky, mapaři…).
- Dětský kroužek si zajistil na mapové
tréninky pro jarní sezónu od dubna do
června 7 autobusových výjezdů, aby si děti
mohly v terénu procvičit teorii v praxi.
Děkujeme p. Šimonovi z autokarové

dopravy, že nám vždy vyjde vstříc, a také
městu Chrastava, z jehož grantu část
nákladů uhradíme.
Eva Kašková, OK CHA

Výlet do Varnsdorfu a Údolí samoty

V pátek jsme vyrazili Trilexem do Varnsdorfu. Na ubytovnu jsme dorazili se setměním, ale i tak jsme vyrazili alespoň na chvíli na dětské hřiště
a také jsme v okolí zkoušeli lovit dvě keše a jednu pěknou mikrokeš jsme skutečně odlovili.
Večer se všechna bratrstva dostala na nový herní plán přes studniční chodbu do měsíční síně. Odtud vede 5 chodeb a každé bratrstvo si
vybralo nějakou z cest.
Další den byl budíček už v 6.45 hodin, neboť nám jel autobus do Nového Boru a Rolf připravil výlet po stopách pišišvorů Gauma a Grady do
Údolí Samoty. Prošli jsme v Novém Boru přes náměstí okolo sklářského muzea a stromu se skleněnými listy a zapomněli se podívat na
lavičku Václava Havla. Pak jsme pokračovali po zelené značce okolo lesního hřbitova, rozhlíželi jsme se z Novoborské vyhlídky na Jelením
skoku, minuli jsme rozcestí na Půlnoční stráni. Pak jsme odbočili na neznačenou cestu a navštívili Poustevnickou jeskyni, ve které děti v
rámci hry našly váček mistra Urbína s krásným opálem. Pak jsme se vrátili na chvíli na zelenou značku, kterou jsme opustili kousek za
odbočkou na Havraní skály po cyklostezce 3053. Pak jsme došli ke Skalní bráně a tudíž i do Údolí Samoty. Všude tady byly pískovcové skály
a my se podél nich po zelené značce začali vracet do Nového Boru. Cesta vedla okolo studánky, kde jsme se napili a pak se k nám přidala

14
i modrá značka ze Sloupu do Cvikova. Na konci je výrazná
Panenská skála a také je vidět i na výše položenou skálu Perníková
Stráž. Dále jsme hned u cesty navštívili neznačenou skalní vyhlídku
a vylezli jsme na Havraní skály. Odtud jsme sice chvíli pokračovali po
zelené, ale během cca kilometru jsme odbočili k rybníku Na Vorech.
Zde se právě opravuje hráz a nad rybníkem jsou kameny s výhledem
na monumentální kopec Klíč.
Nakonec jsme zamířili zpátky k lesnímu hřbitovu do Nového Boru.
Zde je pomník i popraviště rebelů Rumburské vzpoury. Cestou jsme
také nezapomněli odlovit další dvě kešky. Zpátky do Varnsdorfu
jsme na rozdíl od rána využili vlakových spojů.
Odpoledne jsme ještě řešili nákupy. Večer jako tradičně patřil hrám,
zejména nové hře, kterou nás naučil vedoucí z DDM, a která naše
děti naprosto pohltila.
V neděli jsme se procházeli po Varnsdorfu. Nejvíce nás zaujal
krásný cihlový červený kostel. Ten je bohužel v dezolátním stavu
/interiér snese srovnání s Vítkovským kostelem/ kvůli nevyjasněným
majetkovým sporům. No a naše malé oddílové slečny to natolik
rozjitřilo, že následně napsaly dopis starostovi Varnsdorfu, ve
kterém ho žádají o nápravu stavu kostela.
Také jsme poklidili naše útočiště a následně se nechali odvézt
vlakem směr Chrastava.
Tip na výlet: Do Cvikova se dostanete autobusem a odtud po
zelené značce přes skalnaté údolí Samoty, Panenské skály vč.
malého odbočení na Havraní skály /zeleně značené odbočka k
vyhlídce/ a dále přes Novoborskou vyhlídku /Jelení skok/ a okolo
Lesního hřbitova do Nového Boru. Zde lze navštívit Sklářské
muzeum nebo lavičku V. Havla podle návrhu nedávno zesnulého
architekta Bořka Šípka. Z Nového Boru můžete jet opět autobusem
nebo několika vlaky přes Varnsdorf nebo Českou Lípu do Chrastavy.
Robert Kopecký – Rolf

SOKOL: Svìt nekonèí za vrátky, cvièíme se zvíøátky
Složky nejmladšího a mladšího žactva T.J.Sokol Chrastava se zapojili do programu ČOS ( Českého obce
sokolské ) „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky.“
Jedná se o celoroční projekt pro předškolní děti – soubor pohybových, rozumových, smyslových úkolů. Vzhledem
k tomu, že letošní ročník je nultý – zkušební, trval rozjezd celého projektu o něco déle, než bylo původně
avizováno, staly se deníčky vánočním dárkem.
Každé dítě má svůj deníček, který je rozdělen na 5 samostatných kapitol. Každá kapitola je věnována jednomu
světadílu - jednomu tématickému celku a symbolizuje jeden z olympijských kruhů.
Protože dětem této věkové kategorie jsou velmi blízká zvířátka, provází nás při cvičení kamarádi:
1. veveruška Věruška – Evropa – rozvíjení poznání
2. kobylka Emilka – Afrika – přirozená cvičení (atletika)
3. beruška Danuška – Amerika – činnosti typické pro jednotlivé měsíce
4. opička Hanička – Asie – obratnost (gymnastika)
5. ježeček Mareček – Austrálie – manipulace s míčem
V každé kapitole je 10 úkolů, za jejichž splnění si dítě vylepí samolepku. Děti baví různorodost úkolů a získání samolepky je velmi motivuje.
Celý projekt nás zaujal hlavně proto, že našim cílem je vést děti k všestrannosti a hlavně k chuti se hýbat. Vždyť co je víc než zdravé, šikovné
a bystré děti.
Cvičitelky Zdeňka, Míla a Míša.
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Po stopách Chrastavských lápot  3. roèník
Chrastavské šlápoty jsou tradiční lednový
pochod pořádaný KČT. Jsme moc rády,
když na trase potkáváme „naše“ děti s
rodiči, prarodiči a kamarády. Protože
pohybu v přírodě v zimním období bývá
méně něž po zbytek roku, pořádáme pro
složku nejmladšího a mladšího žactva
zimní výlet „Po stopách Chrastavských
šlápot“.
Společně jsme si v sobotu 30.1.2016 obešli
trasu 7 km a cestou jsme plnili úkoly, které
nám záludně ukrýval skřítek Šlápotka.
Povídali jsme si o zvířátkách v zimě,
zazpívali písničky, zatančili taneček ptáčků,
hádali jsme hádanky a chutě se zakrytýma
očima. Velice nás pobavila zvířátková
pantomima. Za každý splněný úkol jsme
získali stopičku s nápovědou. Na konci
výletu jsme poskládali nápovědy
dohromady a díky nim se nám podařilo
nalézt poklad pro statečné turisty.
I přesto, že bylo z důvodu nemoci
omlouváno stále více dětí, vyrazilo jich s
námi na výlet 20. Děkujeme Heleně

Šťastné za pomoc a fotodokumentaci.
Děkujeme i rodičům, že jsme si mohli s
dětmi užít prima dopoledne.

Pohybu v přírodě ZDAR! a na příští
„pošlápotě“ NAZDAR!
Cvičitelky Míla, Zdeňka a Míša.

STOLNÍ TENIS  Krajská soutìā  výsledky
Jsou před námi poslední dvě kola soutěže a naše A-mužstvo si svými výsledky zajistilo účast v krajské divizi i pro sezónu 2016-17.
Remíza v České Lípě a prohra posledního Vesce nám vytvořily dostatečný náskok a bez ohledu na výsledky posledních kol nemůžeme
skončit na posledním sestupovém místě.
TJ Spartak Chrastava A – TJ Sokol Vesec A

10 : 7

(T. Martenek 3/1, M. Cinibulk 3/1, K. Žemlička 3/1, P. Zahradník 0/3, čtyřhra
1/1)

TJ Spartak Chrastava A – TJ Sokol Jablonec n. Jizerou A

2 : 10

(T. Martenek 1/1, M. Cinibulk 0/2, P. Zahradník 1/2, čtyřhra 2/0)

TJ Lokomotiva Česká Lípa A – TJ Spartak Chrastava A

9:9

(T. Martenek 3/1, M. Cinibulk 2/2, K. Žemlička 3/1, P. Zahradník 0/4, čtyřhra
1/1)

TJ Jiskra Nový Bor A – TJ Spartak Chrastava A

10 : 5

(T. Martenek 3/1, K. Žemlička 1/2, M. Šimon 0/3, čtyřhra 1/0)

TJ Spartak Chrastava B – TJ Jiskra Tanvald A

10 : 7

P. Zahradník 4/0, P. Průša 2/2, M. Živnůstka 2/2, L. Charvát 1/2, čtyřhra 1/1

TJ Spartak Chrastava B – TJ Sokol Turnov B

4 : 10

P. Zahradník 2/1, M. Šimon 0/3, M. Živnůstka 0/3, L. Charvát 1/2, čtyřhra 1/1

TJ Sokol Turnov C – TJ Spartak Chrastava B

9:9

P. Zahradník 3/1, P. Průša 2/2, M. Živnůstka 1/3, L. Charvát 1/3, čtyřhra 2/0

TJ Sokol Vesec B – TJ Spartak Chrastava B

1 : 10

P. Zahradník 3/0, P. Průša 1/1, M. Živnůstka 2/0, M. Šimon 2/0, čtyřhra 2/0
----------------------------------------------------------------------------------------------------Karel Žemlička, předseda oddílu

KÈT Chrastava a Osadní výbor Vítkov Vás zve na tradièní setkání turistù a iroké veøejnosti

VÝHLEDY 2016

 sraz u kany na námìstí v 8  8:30 hodin
 táborák a obèerstvení na Výhledech od 10 hodin

23. dubna 2016
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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
Ples seniorů
Dne 12. března uspořádalo Komunitní centrum Bétel
tradiční Ples seniorů. K tanci tak jako při minulých plesech
hrála kapela Mix-Music. Pohlazením na duši bylo vystoupení
dětského tanečního souboru z Bételu při skladbě "Probuzení
jara". Přestávku vyplnil folklórní soubor Nisanka PLUS z
Jablonce, který předvedl nádhernou Českou besedu. Měli
náš veliký obdiv. O další přestávce proběhla prezentace
fotografií z akcí klubu Evergreen za minulé období.
Jako vždy se i tento ples vydařil a za rok už se všichni
těšíme na další. Za krásně prožitý večer jménem všech, co
se dobře bavili i tancovali, děkuje pořadatelům Gerda
Boudová. A také velké poděkování patří sponzorům, kteří
přispěli dary do plesové soutěže.
Jiří Coufal

Klub Evergreen pro seniory
Jednou z dalších akcí klubu Evergreen, která se
uskutečnila v únoru a březnu (4 setkání), byla vzdělávací i
zábavná akce "Trénování paměti". Moc se povedla, všichni
se zasmáli a nenásilně si odnesli nové znalosti důležité pro
každého, aby nám náš mozek nezlenivěl. Paní lektorka byla
pozorná a prohnala všem nejen hlavičky, ale pozvedla i naše
sebevědomí, že to s naší pamětí není tak špatné, jak to
někdy vypadá. Na podzim plánujeme nový blok "Trénování
paměti" pro každého.
Také výlety s hůlkami probíhají pravidelně každou středu
dopoledne. Navštívili jsme Fojteckou přehradu a obešli v
předjarní procházce Chrastavu. Slíbené kratší procházky s
hůlkami byly již zahájeny.
V klubu Evergreen se konají pravidelné odpolední aktivity
každou středu, sejití "na kafíčko", kdy si můžeme povídat o
všem, co nás zajímá. Není nám cizí ani povídání si o
moderních elektronických přístrojích, které nás někdy
nechtějí poslouchat. Pravidelně v pátek se v Bételu schází
skupina, která si ráda zahraje karty. Nehrajeme o peníze, ale
napětí bývá dost a dost. Posezení jsou velmi příjemná,
protože jsme hosté v Bétel bistru a v péči jeho příjemné a
milé obsluhy.
Jiří Coufal

Jarní vyrábění
Předvelikonoční čas v Bételu máme velmi rádi. Těšíme na to, až si budeme moci vyrobit nové dekorace a
vnést tak trochu jarní nálady i do našich domovů. Tentokrát dorazily pouze ženy a mohly si vybrat, zda
chtějí vyrábět z pedigu velikonoční věnec nebo slepičku na vajíčko. Do vyfouknutých vaječných skořápek
jsme mohly zkusit vyvrtat dírkový vzor. Na věnec jsme přilepovaly vlastnoručně vyrobené květiny z filcu
nebo papíru, ale také koupené hotové dekorační prvky. Primulky jsme odnášely v zajímavých obalech
potažených látkou. Každý výrobek byl skutečně originální.
Večer pro tvořivé byl současně velmi příjemnou společenskou událostí. O to, abychom netrpěly hladem a
žízní, se do pozdních nočních hodin trpělivě starala obsluha Bétel bistra.
Slávka Kasalová
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V DUBNU VÁS SRDEČNĚ ZVEME
Cestopisná beseda / Zveme vás na cestopisnou besedu Ing. Jiřího Helise, tentokrát o cestě po Bretani a
Normandii. Koná se v Bétel bistru 6. 4. v 17,30h, projekce fotografií, ochutnávka krajové speciality, vstup
zdarma.
Výlet Klubu Evergreen
Srdečně zveme seniory na výlet do Olbersdorf (Německo) do muzea hodin. 27. 4. sraz ve 14,30h v Bételu.
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Vítkovská škola v projektu "Obědy pro děti"
V letošním školním roce se naše škola zapojila do projektu "Obědy
pro děti", který realizuje obecně prospěšná společnost Women for
Women.
Cílem projektu je pomoc dětem z rodin s nepříznivou životní situací.
Jejich zákonní zástupci se o ně náležitě starají, spolupracují se
školou, ale jejich domácí rozpočet nepostačuje na zakoupení
obědů pro děti ve školní jídelně.
Navázali jsme proto spolupráci s touto společností a po schválení
máme v současném školním roce zapojeny do projektu tři děti,
kterým jsou obědy hrazeny.
Mgr. Romana Sobotková

Zápis do 1. třídy v ZŠ Vítkov
V pondělí 25. ledna proběhl zápis do první třídy vítkovské školy.
Nervozitu budoucích prvňáčků brzy vystřídal úsměv na tvářích.
Ukázali své znalosti a dovednosti například v rozlišování tvarů a
barev, určení počtu prvků a jejich porovnávání, kresbě i navlékání.
Po splnění zadaných úkolů a pohovoru s paní učitelkou obdrželi
drobné dárky od sponzorů a budoucích starších spolužáků.
Přejeme budoucím prvňáčkům úspěšný start ve škole, nové
kamarády a spoustu zajímavých zážitků.
Mgr. Romana Sobotková

Velikonoční tvoření
Letos poprvé jsme v MŠ Sluníčko uspořádali Velikonoční tvoření,
kde děti spolu s rodiči vytvářeli velikonoční dekorace pro výzdobu
školy. Rodiče nás překvapili svou kreativitou a zručností a vytvořili
tak s dětmi překrásnou velikonoční výzdobu, která nám pomohla
nastolit sváteční atmosféru Velikonoc v naší mateřské škole. Všem
zúčastněným dětem a rodičům děkujeme.
Bc. Helena Hochmanová

18

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.
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.
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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
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Mìsto Chrastava udìlilo Plakety Jana Ámose Komenského 2016 pedagogickým pracovníkùm

Rudolf Hrušínský, Zdeněk
Pohlreich nebo Simona Stašová
Ti všichni už s námi vstávali na Českém
rozhlase Sever. Každé všední ráno voláme
V.I.P. osobnostem, kteří mají narozeniny,
svátek nebo představení na severu Čech.
V březnu jsme volali také Martinovi Dejdarovi,
Vladimíru Mišíkovi nebo Zlatě Adamovské.
Naladťe si Dobré ráno Českého rozhlasu
Sever a po osmé hodině poslouchejte, komu
budeme volat. Denně nás pozdraví zpěváci,
herci, sportovci a další osobnosti, které mají
co říct a všichni je známe. Kromě toho se u
nás dozvíte nejaktuálnější dopravní servis,
voláme meteorologům a ptáme se na počasí,
připravujeme čerstvé reportáže a zprávy z Libereckého kraje a zapojit se můžete i vy do
naší denní ankety. Nalaďte se na stejnou vlnu
Českého rozhlasu Sever. A kde nás naladíte?
Liberecko a Jablonecko na 102,3 FM,
Frýdlant a Nové město pod Smrkem 97,4 FM,
Tanvaldsko a Harrachovsko 107,9 FM,
Semily a okolí na 103,4 FM. Nový Bor 88,8
FM. Na slyšenou se po ránu těší liberečtí
moderátoři Honza Žíla nebo Tomáš Beneš.

Informace z Mikroregionu Hrádecko  Chrastavsko
KOMPOSTÉR ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU
Všichni více či méně řešíme odpad. Tato nabídka se týká biologicky rozložitelného odpadu.
V rámci Operačního programu Životního prostředí vyšla výzva, kde máme pro všechny zájemce Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko
možnost získat zdarma zahradní kompostéry z finančních prostředků EU.
Je to jedinečná příležitost pro všechny zahrádkáře, majitelé domů a pozemků.
Proto prosíme o vyplnění a odevzdání anketního lístku, kdy zjistíme Váš zájem (anketa probíhá ve všech obcích Mikroregionu) a podle
toho se do programu buď přihlásíme a nebo ne. V kladném případě budou kompostéry dodány začátkem roku 2017.
Termín odevzdání přihlášek: do 15. dubna 2016 na Městský úřad Chrastava – sekretariát
(1. patro – zde také budou k vyplnění anketní lístky).
Zita Václavíková, místostarostka
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
Další informace najdete také na následujícíc straně tohoto vydání Chrastavských listů!
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Inzerce

soukromé i firemní inzeráty

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: 23. 4., 21. 5. a 25. 6. 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

i

Inzerce

soukromé i firemní inzeráty

RYCHLÁ PÙJÈKA
VYØÍZENÍ do 10 minut
REGISTRY neøeíme

777 77 06 04

www.nebankovni-pujcky24.cz
pracujeme pro více vìøitelù

I zde může být
Vaše reklama
---------------------------------------------------------------------------------PRODÁM novou kombinovanou chladničku, značka Goddess
RDCO1306W8, objem mrazící části 35l, objem chladící části
103l, el. Energie A+. Rozměr: výška 116 cm, šířka 48 cm, hloubka
53 cm. Důvod: Sešly se mi celkem dvě. Zakoupena leden 2016.
Původní cena 5000,-Kč. Nepoužívaná, paragon a záruční list
součástí. Cena 3500,-Kč
Dana Janoušková, tel.: 731 252 011
----------------------------------------------------------------------------------
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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
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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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