
Školní jídelna v Chrastavě pod vedením
paní ředitelky Miloslavy Šírové se stala
průkopnicí v počtu nabízených druhů jídel,
když nabízí od pondělí do čtvrtka ve své
jídelně ze tří druhů jídel (v pátek jedno až
dvě). Toto je však dlouhodobě trnem v oku
České školní inspekci, která dle mého
názoru, zůstala v dané věci vězet hluboko
v době minulé, a byla by nejraději, kdyby
žádný výběr nebyl a podávalo se jídlo jedno
jediné. Tak by totiž teoreticky byly nejsnáze
splnitelné požadované normy spotřebního
koše apod.
Avšak opravdu jen teoreticky, jak ví každý
dozorující pedagog, děti by oběd, který by
nebyl dle jejich chuti, buď vůbec neodebraly
či by ho netknutý odložily. V naší školní

jídelně však děti mají na výběr ze tří jídel a
tak tato situace nemůže nastat, dětem v jí-
delně chutná a jsou jak ony, tak i jejich
rodiče vděčni za možnost výběru. Samotný
výběr jídel stanovují přes internet buď
přímo rodiče či je stanovován dětmi ve
spolupráci s rodiči či minimálně s vědomím
rodičů.
Česká školní inspekce se snaží zlikvidovat
nabídku tří jídel v naší školní jídelně
dlouhodobě. Již v roce 2009 se o to
pokusila a již tehdy se město postavilo
jednoznačně na stranu a podporu paní
ředitelky. V současné době však probíhá asi
dosud nejtvrdší atak ze strany České školní
inspekce.

Hasièi mají po 148 letech svùj prapor

Èeská obchodní inspekce chce zlikvidovat
výbìr ze tøí jídel ve �kolní jídelnì
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V roce 1868 byl založen Sbor dobrovolných
hasičů Chrastava – střih – v roce 2016 byl
Sboru dobrovolných hasičů Chrastava
slavnostně předán a vysvěcen hasičský
prapor.
Obě data od sebe odděluje 148 let, to
vskutku není krátká doba. Prapor však v so-
bě koncentruje velmi důležitou symboliku.
A proto považuji za velice potřebné tako-
výto prapor mít.

Slavnostní předání a vysvěcení praporu,
které provedl ve středu dne 30. března
2016 na náměstí 1. máje náš pan farář
Radek Vašinka, se uskutečnilo za přítom-
nosti hejtmana Libereckého kraje Martina
Půty, starostů okolních obcí a především za
hojné účasti mnoha občanů našeho města.
Za zvuků pochodové hudby živé kapely
následně došel průvod v čele s praporem
do cíle své cesty do hasičské zbrojnice.
Sametový krásný prapor, jehož detaily
a vzory řešili sami hasiči, byl pořízen spolu
s několika látkovými kopiemi, které si bu-
dou moci běžně brát hasiči na soutěže, aby

se neponičil sametový originál. Ten by měl
být pýchou sboru minimálně po dalších 148
let.

V Chrastavě dne  4. 4. 2016
Michael Canov,

starosta města Chrastava
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V její inspekční zprávě se sice devětkrát
opakuje hodnocení: „Nebylo zjištěno
porušení právních předpisů.“ ale na straně
druhé jednou se objevuje „Bylo zjištěno
porušení § 1 odst. 2 ve smyslu přílohy č. 2 k
vyhlášce č. 107/2005 Sb.“ Osobně jsem,
ač jsem studoval danou přílohu, jak jsem

studoval, tak jsem uváděné porušení v
návaznosti na daný bod inspekční zprávy
neobjevil, ale důvod napadení je z textu
inspekční zprávy jasný: „Poskytování tří
druhů jídel na výběr zhoršuje plnění
výživových dávek. V jídelníčcích se
potraviny výše označené za podlimitní v
pokrmech objevují, avšak samotná volba
pokrmu není nikterak omezena a závisí na
chuti strávníka či výběru zákonným
zástupcem strávníka.“
Postoj České školní inspekce, 26 let po
sametové revoluci, k tomu, že jsou ve školní
jídelně jídla na výběr a že si smějí strávníci
jídlo dokonce svobodně vybrat bez
omezení a dokonce dle chuti, je dle mého
názoru skandální a do nebe volající. Patří
do společnosti totalitní nikoli do moderního
demokratického státu.

A nejen to, Česká školní inspekce dokonce
nařizuje tuto vymoženost moderní doby
odstranit, viz závěr její kontrolní zprávy:
„Česká školní inspekce v souladu s § 175
odst. 1 školského zákona ukládá ředitelce
školní jídelny ve lhůtě do 15. června 2016
odstranit nedostatky zjištěné při inspekční
činnosti.“

Protože jsem hluboce přesvědčen – a
předpokládám, že zdaleka nejen sám, že
výběr jídla ve školní jídelně je přednost a ne
zápor, oslovil jsem s dopisem na toto téma a
se žádostí o podporu možnosti výběru jídel
ve stravování ve školních jídelnách přímo
paní ministryni školství.

V Chrastavě dne 12. 4. 2016
Michael Canov,  starosta

Èeská obchodní inspekce chce zlikvidovat výbìr ze tøí jídel ve �kolní jídelnì

f Fotogalerie ... akce v obrazech

Svěcení praporu
Sboru dobrovolných
hasičů v Chrastavě

30. března 2016
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Ústavní soud rozhodl... no a co?... Ze�ílelo ministerstvo?

Kontrola DPS po tøinácti letech uāívání
dopadla na výbornou

V úterý dne 30. září 2003 byl slavnostně otevřen Dům s pečo-
vatelskou službou v Turpišově ulici, který byl postaven s celkovými
náklady 44,4 mil. Kč, z čehož tvořila většinu státní dotace ve výši
28,7 mil. Kč. Město Chrastava vynaložilo ze svého rozpočtu 15,7
mil. Kč.

Po téměř 13 letech, ve čtvrtek dne 14. dubna 2016, proběhla
kontrola Státního fondu rozvoje bydlení, zda dodržujeme vše, k
čemu jsme se zavázali při přijetí dotace na dobu 20 let. Záporný
výsledek takovéto kontroly by znamenal následné obvinění z
porušení rozpočtové kázně a požadavek na vrácení dotace a
vyměření penále ve výši dotace. Při kontrole tak teoreticky hrozil
požadavek na vratku do státního rozpočtu v celkové výši 57,4 mil.
Kč (28,7 mil. Kč odvod + 28,7 mil. Kč penále).
Kontrola, jejíž významnou součástí byla kontrola přímo na místě,
včetně rozhovorů se samotnými nájemníky dopadla na výbornou,
vše je i po 13 letech v naprostém pořádku. Naši pracovníci v čele s

vedoucí Odboru pro záležitosti občanů paní Hanou Urbanovou,
která má užívání daného objektu na starosti, tak zaslouží velkou
pochvalu a poděkování.

V Chrastavě dne 15. 4. 2016 Michael Canov, starosta

Audit MF na hasièskou cisternu dopadl na výbornou

Občané mohou brblat, dokonce politici mohou brblat, ale žádný, zdůrazňuji žádný správní orgán nesmí nikdy za žádných okolností
zpochybnit nálezy a rozhodnutí Ústavního soudu. To je základní mantrou právního státu.

Ve věci hazardu naše město slavně zvítězilo u Ústavního soudu v červnu 2011. Ústavní soud se vyslovil, že obce mají právo hazard
regulovat. Explicitně (bod 52) nám dokonce schválil, že způsob, jak jsme to učinili my, tj. vyjmenovali čtyři místa, kde automaty mohou být, je v
pořádku. Bylo to obsaženo ve dvou vyhláškách 4/2009 a 5/2009. My jsme tyto vyhlášky v souladu s následným podrobnějším členěním
hazardu v zákoně sloučili v jednu č. 3/2011. Ministerstvo vnitra nám tehdy tuto sloučenou vyhlášku pochválilo. Jak také jinak, principy zde
uvedené, byly přeci požehnány Ústavním soudem.

Jenže, uplynulo 5 let, píše se rok 2016 a to samé Ministerstvo vnitra o té samé vyhlášce píše ve smyslu: „Zdůvodněte proč v té vaší vyhlášce
tam ano a jinde ne a zdůvodněte, proč vůbec. A když se nám vaše zdůvodnění nebude líbit, rozhodneme, že jednáte nezákonně, že jednáte
diskriminačně a netransparentně a narušujete hospodářskou soutěž.“

Odmítám Ministerstvu cokoli zdůvodňovat. Naší věcí se zabýval Ústavní soud a ten rozhodl, že konáme oprávněně a v souladu s Ústavou.
TEČKA. Nikdo, žádný správní orgán a ani žádné ministerstvo nemá žádného oprávnění posuzovat to, co jednou provždy posvětil Ústavní
soud, žádat zdůvodňování a dokonce vyhrožovat nezákonností. Ten, kdo tak činí a Ministerstvo vnitra tak činí, podkopává samotné principy
právního státu.

Jakoby se vrátil boj o hazard o sedm let zpět do roku 2009, kdy pod rouškou povinnosti prokázání důvodnosti jednotlivých požadovaných
omezení, nebylo možno žádnou regulaci zavést. Ať jsme se snažili – marně – prokázat důvodnost sebevíc. Právě tomu učinil přítrž Ústavní
soud. A to evidentně vadí, lze to parafrázovat takto: „je třeba nález Ústavního soudu v případě Chrastava totálně ignorovat a donutit
Chrastavu, aby poslouchala nás a ne nějaký Ústavní soud, aby prokazovala, že je nediskriminační, transparentní a že nenarušuje
hospodářskou soutěž.A to se dá prokázat jedině tak, že se hazard regulovat nebude.Akdyž se nám podrobí město, které řešil Ústavní soud,
budou se nám muset podrobit všichni.“

V Chrastavě dne 6. 4.2016 Michael Canov, starosta

O co jde? Boj o hazard se spirálou vrací zpět

o Okénko starosty mìsta Chrastavy

Auditní orgán Ministerstva financí České republiky provádějící supervizi všech kontrol evropských dotací v celé České republice. Auditní
orgán, který je nezávisle řízen přímo z Bruselu a z kterého mají „vítr“ i ostatní kontrolní orgány a na slovo poslouchají jakékoli jeho pokyny či
doporučení. Auditní orgán, který audituje ty nejvýznamnější akce (nyní například dle dostupných zpráv dle pokynu z Bruselu audituje „Čapí
hnízdo“).Auditní orgán, který dosud v Chrastavě nikdy nebyl.

Chrastava se však nakonec přece jenom dočkala.Auditní orgán se rozhodl auditovat projekt „Chrastava, Skalice a Bertsdorf-Hörnitz – hasiči
společně proti přírodním živlům“ , v rámci kterého byla pořízena do Chrastavy hasičská cisterna v hodnotě 7,2 mil. Kč. Audit probíhal hned
od počátku roku 2016. Hned na začátku tříčlenný tým auditorů strávil tři dny od rána do
večera nad studiem originálů všech možných dokumentů a následovalo několikaměsíční
studium kopií příslušných dokumentů v Praze. Auditní zpráva byla vypracována 23. 3.
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a její výrok zněl ve všech 13 bodech „bez zjištění“ se závěrem, že všechny operace jsou
legální, řádné prováděné a v souladu se smlouvu. S radostí jsem navíc kvitoval, že dle
informace od kolegy Jiřího Löffermana, stejně skvěle dopadl i paralelně konaný audit ve
Skalici u České Lípy.

V Chrastavě dne  4. 4. 2016
Ing. Michael Canov, starosta města Chrastava

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

na téma

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

Na tento večer jsou zváni představitelé všech zainteresovaných stran. Zástupci zhotovitele,
kterým je firma INTEGRA, zástupci investora Libereckého kraje a jeho organizace Krajské správy silnic

LK, síťařů SVS + SčVK a RWE, projektanta AF-CITYPLAN, zástupce KORID
a ČSAD ohledně veřejné autobusové dopravy.

Odborným garantem večera  je pracovník ORM MěÚ Ing. Daniel Fadrhonc.

Setkání se koná v pondělí 9. května 2016 od 17:00 hod. ve velké zasedací místnosti radnice.

REKONSTRUKCE LIBERECKÉ ULICE.

r Informace z radnice z radnice

Usnesení ze zasedání Rady mìsta Chrastava dne 4. dubna 2016
Rada města na svém zasedání projednala
a usnesla se takto:
- s c h v á l i l a
v návaznosti na své usnesení 2016/02/IV
ze dne 1. února 2016 pronájem vodního
díla „Chrastava, Vítkov – kanalizace a
ČOV“ v k.ú. Dolní Vítkov, za účelem
provozován í kana l i zace a ČOV,
společnosti Severočeská vodárenská
společnost a.s.
- s c h v á l i l a
1) zřízení věcného břemene na pozemku
par.č. 1399 v k.ú. Chrastava I, ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a.s., jímž dojde
k zajištění strpění umístění, zřízení a
provozování stavby „LB, Chrastava I, ul.
Cihlářská parc.č. 410/1 kabelové vedení“
2) zřízení věcného břemene na pozemku
par.č. 1390/1 v k.ú. Horní Chrastava, ve
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.,
jímž dojde k zajištění strpění umístění,
zřízení a provozování stavby „LB,
Chrastava I, Vysoká st.p. 108/4, přípojka
NN“
3) zřízení věcného břemene na pozemcích
par.č. 83/2, 693/4, 88/2, 695/2 a 738/4, vše
k.ú. Dolní Vítkov, ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce, a.s., jímž dojde k zajištění
strpění umístění, zřízení a provozování
stavby „LB, Dolní Vítkov, parc.č. 603/7,
úprava sítě NN“
- s c h v á l i l a
návrh Dodatku č.10 ke Smlouvě o svozu
komunálního odpadu ve městě Chrastavě s

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.,
Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, IČ
49356089
- v z a l a n a v ě d o m í
seznam akcí financovaných v roce 2016 z
Fondu oprav obecních bytů, bytových
domů a nebytových prostor
- s o u h l a s í
na základě žádosti Technických a
stavebních služeb a. s. v likvidaci (TSS) s
prodejem majetku TSS v likvidaci v ceně
podle znaleckých posudků;
RM
1) s c h v á l i l a
hodnocení a zadání akce „Chrastava –
oprava komunikace Loudátova“ 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: SaM silnice a mosty
Děčín a.s., Oblouková 416/39, 402 02
Děčín I, IČ 25042751;
2) s c h v á l i l a
návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem: SaM
silnice a mosty Děčín a.s., Oblouková
416/39, 402 02 Děčín I, IČ 25042751 na
realizace akce „Chrastava – oprava
komunikace Loudátova“
RM
1) s c h v á l i l a
hodnocení a zadání akce „Chrastava –

rekonstrukce rozvodů cirkulačního potrubí
v objektu DPS“ 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:
Miroslav Hochman, Dolní Sedlo 102, 463
34 Hrádek nad Nisou, IČ 01913026
2) s c h v á l i l a
návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem:
Miroslav Hochman, Dolní Sedlo 102, 463
34 Hrádek nad Nisou, IČ 01913026 na
realizace akce „Chrastava – rekonstrukce
rozvodů cirkulačního potrubí v objektu
DPS“
- s c h v á l i l a
na základě žádosti veřejnoprávní smlouvu
HFO/VP/2/2016/Sl – o poskytnutí
neinvestiční účelové dotace TJ Spartak
Chrastava, spolek, Turpišova 292, 463 31
Chrastava, IČ 467 44 657, pro oddíl zápasu
- v z a l a n a v ě d o m í
zápis č. 2016/4 z jednání bytové a sociální
komise ze dne 14. 3. 2016
- r o z h o d l a
o uzavření smlouvy o poskytnutí nájmu bytu
v DPS panu Josefu Zmátlíkovi
- r o z h o d l a
o uzavření smlouvy o poskytnutí nájmu bytu
paní Lence Kolářové a panu Karlu Beranovi
- r o z h o d l a
o uzavření smlouvy o poskytnutí nájmu bytu

aktuality z Chrastavy na www.chrastava.cz

w
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w
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paní Magdaléně Grundzové
- v z a l a n a v ě d o m í
zápis č. 2016/5 z jednání bytové a sociální
komise ze dne 23. 3. 2016
- r o z h o d l a
o uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší
v zařízení azylového typu panu Jiřímu
Říhovi
- r o z h o d l a
o uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší
v zařízení azylového typu panu Robertu

Škvorovi
- r o z h o d l a
o uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší
v zařízení azylového typu panu Milanu
Novotnému
- r o z h o d l a
o uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší
v zařízení azylového typu panu Milanu
Žejdlovi
- r o z h o d l a
o uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší

v zařízení azylového typu panu Jiřímu
Augustovi
- r o z h o d l a
o uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší
v zařízení azylového typu panu Milanu
Doupovcovi
- r o z h o d l a
o uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší
v zařízení azylového typu panu Lubomíru
Mistrovi

Ze zasedání Zastupitelstva mìsta Chrastava dne 11. bøezna 2016
Zastupitelstvo města na svém zasedání
projednalo a usneslo se takto:
- v y d a l o obecně závaznou vyhlášku č.
2/2016, kterou se mění čl. 2, odst. 3 obecně
závazné vyhlášky č. 2/2014
-s c h v á l i l o
členy komise pro otevírání obálek při pro-
deji částí podílu města Chrastava v MBD
Chrastava: Mgr. Bc. Aleš Trpišovský, Mgr.
Kateřina Rožcová, Ing. Petr Rozmajzl
- s c h v á l i l o
převod části družstevního podílu v Měst-
ském bytovém družstvu Chrastava včetně
souvisejících práv a povinností k bytu č. 2
v domě čp. 159, Barandov, obec Chrastava,
za minimální cenu 258.705,- Kč v souladu
Podmínkami pro prodej částí podílu města
Chrastavy v Městském bytovém družstvu
Chrastava včetně souvisejících práv a po-
vinností k volným bytům bez nájemního
vztahu nejvyšší nabídce manželům
Miloslavy a Josefa Haziových, za cenu
269.900,- Kč vč. návrhu smlouvy o převodu
části členského podílu vč. práv a povinností
v MBDCH Chrastava čj. K/2/2016;
Členka zastupitelstva města Miloslava
Šírová nebude hlasovat z důvodu možného
střetu zájmu.
- s c h v á l i l o
převod části družstevního podílu v Měst-
ském bytovém družstvu Chrastava včetně
souvisejících práv a povinností k bytu č. 10
v domě čp. 204, Andělohorská ulice, obec
Chrastava, za minimální cenu 384.230,- Kč
v souladu Podmínkami pro prodej částí
podílu města Chrastavy v Městském byto-
vém družstvu Chrastava včetně souvi-
sejících práv a povinností k volným bytům
bez nájemního vztahu nejvyšší nabídce
paní Marie Jakubové., za cenu 780.000,-
Kč vč.návrhu smlouvy o převodu části
členského podílu vč. práv a povinností
v MBDCH Chrastava čj. K/3/2016
- s c h v á l i l o
v návaznosti na své usnesení čj.
2015/06/VII/1 ze dne 19. října 2015 prodej
dle geometrického plánu čz. 916-29/2016
pozemku par. č. 1386/11 o výměře 9 m2 –
ostatní plocha, v k.ú. Chrastava I, do
vlastnictví manželů Mgr. Věry a Ing.
Jaroslava Smolových, za cenu 900,- Kč a
náklady spojené s prodejem, vč. návrhu
kupní smlouvy čj. K/4/2016
- s c h v á l i l o
v návaznosti na své usnesení čj.
2011/07/V/1 ze dne 9. září 2011 koupě
pozemků par.č. 119/2 o výměře 8 m2 -

ostatní plocha, č. 119/3 o výměře 22 m2 -
ostatní plocha, č. 119/4 o výměře 141 m2 -
ostatní plocha a č. 119/5 o výměře 38 m2 -
ostatní plocha, v k.ú. Chrastava I, od paní
Věry Holčapkové a pana Leoše Martenka,
za cenu 457.670,- Kč a náklady spojené
s prodejem vč. návrhu kupní smlouvy čj.
K/5/2016
- s c h v á l i l o
koupě pozemku par.č. 34/2 o výměře 3 m2 -
trvalý travní porost, v k.ú. Andělská Hora u
Chrastavy, od společnosti San Bene s.r.o.,
za cenu 200,- Kč a náklady spojené s pro-
dejem vč. návrhu kupní smlouvy čj.
K/6/2016
- s c h v á l i l o
v návaznosti na své usnesení čj.
2013/06/VIII ze dne 21. října 2013 nabytí
(darování) dle
geometrického plánu čz. 700-123/2013
pozemků par.č. 770/2 o výměře 549 m2 -
ostatní plocha, č. 770/3 o výměře 467 m2 -
ostatní plocha, č. 869/7 o výměře 1040 m2 -
ostatní plocha č. 869/6 o výměře 3968 m2 -
ostatní plocha, vše k.ú. Dolní Chrastava, z
vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR,
s.p.o. do vlastnictví města a náklady
spojené s převodem vč. návrhu darovací
smlouvy čj. DR/15/2016
ZM s c h v á l i l o
- záměr prodat část pozemku par.č. 45/15 o
výměře cca 60 m2 - ostatní plocha, v k.ú.
Chrastava I, za účelem majetkoprávního
vypořádání (vjezd do garáží);
- záměr prodat pozemky par.č.st. 149 o
výměře 17 m2 - zastavěná plocha a ná-
dvoří, par.č. 1529 o výměře 56 m2 -
zahrada, v k.ú. Horní Chrastava a část
pozemku par.č. 1388 o výměře cca 15 m2 -
ostatní plocha, v k.ú. Chrastava I, za
účelem majetkoprávního vypořádání
(stavba na cizím pozemku);
- záměr prodat pozemek par.č. 50 o výměře
252 m2 - zahrada, v k.ú. Chrastava II, za
účelem
majetkoprávního vypořádání (užívání za-
hrady).
- záměr prodat část pozemku par.č. 720/1 o
výměře cca 4 m2 - ostatní plocha, v k.ú.
A n d ě l s k á H o r a , z a ú č e l e m
majetkoprávního vypořádání (pozemek
pod stavbou RD),
- v z a l o n a v ě d o m í
informaci HZS Libereckého kraje o:
1) poskytnutí další dotace na nákup hasič-
ského auta (dodávka) ve výši 450 tis. Kč.
2) poskytnutí dotace na realizaci přístavby

požární zbrojnice ve výši 1 352 tis. Kč
- s c h v á l i l o
v případě poskytnutí dotace realizaci
projektu „Přístavba požární zbrojnice na p.
č. 316/17 v k. ú. Chrastava I", včetně
uvolnění prostředků na vlastní podíl
nákladů projektu ve výši 1 522 tis. Kč z roz-
počtu města.
- s c h v á l i l o
návrh 1. změny rozpočtu a investičního
plánu na rok 2016
- s c h v á l i l o
na základě žádosti a v souladu se schvá-
lenou 1. změnou rozpočtu na rok 2016
darovací smlouvu DR/11/2016 – poskytnutí
finančního daru Oblastní charitě Liberec,
Uhlířská 424/7, Liberec, IČ 265 206 99 ve
výši 50.000,-- Kč a pověřilo starostu k pod-
pisu smlouvy
- v z a l o n a v ě d o m í
rozpočet Mikroregionu Hrádecko – Chra-
stavsko na rok 2016 a rozpočtový výhled na
rok 2017 a 2018
- s c h v á l i l o
smlouvu číslo OLP/782/2016 o spolupráci
př i zaj iš tění dopravní obslužnosti
Libereckého kraje na období od roku 2016
do roku 2018 a a pověřilo starostu k podpisu
smlouvy
- s c h v á l i l o
na základě žádosti investiční účelovou
dotaci do výše 460.000,- Kč pro Základní
organizaci AVZOTSČ ČR Chrastava,
pobočný spolek, Pobřežní 44, Dolní
Chrastava, 463 31 Chrastava, IČ 467 48
563 určenou d le smlouvy č í s l o
HFO/VP/3/2016/Sl na generální opravu
střechy budovy sportovní střelnice v Hřbi-
tovní ulici na pozemcích č. p. 1096/2,
1096/3 a 1096/5 k. ú. Chrastava I v místě
bývalého lomu
- p o v ě ř u j e
prováděním svatebních obřadů v souladu
s § 11a) zákona č. 301/2000 Sb.(o matri-
kách) člena zastupitelstva města p. Miro-
slava Balcara
ZM
1) z ř í d i l o
v souladu s §84 odst. 2, písm. c) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění poz-
dějších předpisů účelový fond s názvem
„Fond VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ“,
2) s c h v á l i l o
„Pravidla tvorby a čerpání účelového Fondu
VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ”
- s c h v á l i l o
dohodu o spolupráci na projektu
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realizovaného z prostředků Programu
Interreg V-A Česká republika – Polsko za
účelem realizace projektu „Česko – polská
Hřebenovka – západní část“
ZM
1) s c h v á l i l o
na žádost předsedy kontrolního výboru
zrušení svého usnesení číslo 2015/02/XXII
ze dne 13. dubna 2015, kterým schválilo
jednací řád kontrolního výboru ZM.
2) k o n s t a t o v a l o,
že stanovení a schválení jednacího řádu

výboru je v kompetenci příslušného výboru.
- s c h v á l i l o
zapojení Města Chrastava do projektu
realizovaného z prostředků Programu
Interreg V-A Česká republika – Polsko za
účelem realizace projektu „Kolem kolem
Jizerek“, jehož součástí je výstavba
cyklostezky přes „Paradýz“
- s c h v á l i l o
zadání a hodnocení návrhů studentů
Technické univerzity v Liberci na téma „Vize
Chrastava“

jmenovalo vítězem návrh č. 1 Jiřího Juren-
ky
- s c h v á l i l o
smlouvu o smlouvě budoucí č . j .
OPL/911/2016 s Libereckým krajem ve věci
přechodu pro chodce ve Vítkovské ulici
- p o v ě ř i l o
finanční výbor, aby se zabýval, zda platby
za demolici garáže u bývalého Seppu byly
provedeny v souladu s platnými právními
předpisy

V roce 2014 proběhla rekonstrukce 1. etapy Loudátovy ulice (od
počátku zábradlí na straně u náměstí po kadeřnictví) včetně instalace
nového zábradlí a zvýšení koryta o jednu řadu žulových kostek.

Letos tj. v roce 2016 proběhla rekonstrukce 2. etapy, od kadeřnictví po
stavebniny opět včetně zábradlí a navýšení o řadu žulových kostek.
Náklady činily 350 tis. Kč (150 tis. samotná ulice, 200 tis. navýšení).
Rekonstrukci realizovala firma SaM Děčín, jako svoji vůbec první akci
v Chrastavě (dosud v Chrastavě působila jen SaM Česká Lípa a po
povodních SaM Litomyšl).

V Chrastavě dne 22. 4. 2016 Ing. Michael Canov, starosta

Loudátova ulice je po rekonstrukci

Z důvodu opravy tramvajové trati a zastávek MHD dojde od soboty 23. 4. 2016 do neděle 5. 6. 2016 k úplné uzavírce křižovatky ulic
Nákladní, Žitavská a 1. máje před nádražím v Liberci. Tato uzavírka ovlivní provoz městské i příměstské autobusové dopravy v okolí
autobusového nádraží v Liberci.
Linky 070, 071, 074 ze směru Chrastava - Hrádek n. Nisou a ranní spoje č. 21 a 31 linky 440 ze směru Chrastava, resp. Jablonné
pojedou ze zastávky Fügnerova přes terminál MHD a zastávku Rybníček (pouze pro výstup ve směru na aut. nádraží); na autobusové
nádraží přijedou vjezdem z Vaňurovy ulice.
Tyto spoje vynechají zastávku Babylon. V opačném směru pojedou po obdobné trase ul. 1. máje - Jánská - a přes terminál MHD do
zastávky Fügnerova; dále po své pravidelné trase.
Pozor: Spoje č. 33, 35, 37, 39 a 41 linky 440 z Nového Boru pojedou ze zastávky Liberec, Růžodol I přímo na autobusové nádraží;
vynechají zastávky Šaldovo nám. a Fügnerova.
Spoj č.1 linky 440 ze směru Česká Kamenice - Nový Bor do Liberce, prům. zóny Jih a spoje č. 2, 5, 6 a 12 linky 689 Liberec, prům. zóna
Jih - Hrádek n.
Nisou - Sieniawka, které běžně zastavují v zastávce MHD "nádraží", budou dočasně zajíždět na autobusové nádraží (odjezd večerního
spoje linky č. 689 směr Chrastava - Hrádek n.N. - Sieniawka ze stanoviště 17).

KORID LK, spol. s r. o.

Zmìna autobusové dopravy na Chrastavsku

Z deníku Mìstské policie Chrastava
bøezen 2016

Výkon služby ve městě Chrastava
- 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
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Výkon služby v obci Stráž nad Nisou

Další činnosti městské policie

Spolupráce s OO PČR

- 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
- 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

nahlášeno rozbité boční okno u motorového vozidla, na místě provedeno šetření a fotodokumentace. Následným šetřením pachatel
nezjištěn.

zjištěn přestupek dle § 47/1i zák. č. 200/1990 Sb. odkládání odpadu mimo vyhrazená místa. Pachatel přestupku zjištěn. Hlídka MP
výše jmenovanému dala termín na odklizení skládky. Dále byla provedena následná kontrola. Přestupek vyřešen dle zákona.

při kontrolní činnosti na katastru obce zjištěno podezření za spáchání trestného činu. Jednalo se o řidiče mot. vozidla kterému byl
odebrán řidičský průkaz. Věc na místě předána k dalšímu šetření OO PČR Chrastava.

zadržení uteklého chovance výchovného ústavu. Předán na OO PČR Chrastava.
- odchycena dvě zvířata, odvoz do útulku AZYL pes Krásný Les

- 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
- 21. 3. 2016 proběhla beseda se seniory v pečovatelském domě v ul. Bílokostelecká Chrastava na téma bezpečnost osob v silničním
provozu a problematika podomního prodeje. Dále městské policie odpovídala na další dotazy, které byly při besedě vzneseny. V závěru byly
rozdávány reflexní pásky pro chodce. Účast byla neočekávaně vysoká a v příštích měsících bude setkání se seniory pokračovat a to i v pe-
čovatelském domě v ul. Turpišova.

-

-

-

-

MĚSTO  CHRASTAVA, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava
OZNÁMENÍ  O VYHLÁŠENÍ  VÝBĚROVÉHO Ř Í ZENÍ

Tajemník Městského úřadu Chrastava vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

MĚSTO  CHRASTAVA, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava
PŘIJME

MISTR TECHNICKÉ ÚDRŽBY STRÁŽNÍKA MĚSTSKÉ POLICIE
odboru rozvoje dotací a správy majetku MěÚ Chrastava

Základní požadavky – zákonné předpoklady:

Další požadavky:

Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Předpokládaný termín nástupu: dle dohody
Platové podmínky: odměňování dle zák. č. 262/2006

Sb., a nař. vlády č. 564/2006 Sb.
Náležitosti přihlášky:

·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·

·

·
·

·

·

občan České republiky
min. věk 21 let
bezúhonnost
spolehlivost
zdravotně způsobilý
střední vzdělání s maturitní zkouškou

uživatelská znalost na PC (Office, Windows, Word, Excel)
řidičské oprávnění skupiny “B”
komunikativnost, profesionální vystupování
zbrojní průkaz sk. “D” výhodou
oprávnění podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, výhodou

základní údaje – jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní
příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP, datum, podpis

přílohy – strukturovaný životopis, osobní dotazník včetně fotografie
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců a čestné

prohlášení podle § 4a odst.2 věta druhá zákona č. 553/1991 Sb., o
obecní policii,.

čestné prohlášení podle § 4b odst.4 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní
policii,

ověřené kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Další informace podá  Marcel  Másílko,  velitel  Městské policie
Chrastava, tel. 482 363 823, 603 941 561,
e-mail: masilko@chrastava.cz
nebo na internetové adrese: www.chrastava.cz.

Písemné přihlášky s požadovanými doklady zašlete do 15. května 2016 na
adre-su: Město Chrastava, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava
nebo e-mail: podatelna@chrastava.cz.
Obálku označte textem: Veřejná výzva – STRÁŽNÍK MěPo

Ing. Michael Canov, starosta
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Ve středu 13. 4. 2016 dorazili do kina
všichni, kdo se chtěli dobře pobavit. S
komedií Manželský čtyřúhelník k nám
dorazila čtveřice známých herců. A o čem
vlastně komedie byla?
Manželé Juklovi jsou dlouholetými přáteli
manželů Tupých.
Obě ženy pracují ve stejné mateřské
školce a pánové ve stejném podniku jako
inženýři. Společně spolu tráví Silvestra.
Alkohol teče proudem, ženy vtipkují o
tom, jak jsou muži neschopní a muži si
stěžují na to, jak je ženy nechápou a proto
není divu, že dojde k sázce a k neobvyklé
výměně manželů. Ženy se rozhodnou žít
spolu v jednom z bytů a oba muži spolu

sdílejí druhou domácnost.
Nakonec však zjistí, že původní soužití
nebylo zase tak špatné a že se prostě ženy
bez mužů neobejdou a muži bez žen žít
neumí.
Autor a režie:
Herecké obsazení:
Růžena Tupá –
Radim Tupý –
Květa Juklová –
Míra Jukl –
Ti, co dorazili si to užili a pořádně se
nasmáli a my se budeme těšit na další
komedie.

Klára Sehnoutková

Jakub Zindulka

Michaela Badinková

Martin Kraus

Dana Homolová

Daniel Rous

k Kultura akce / Sklub / kino

Pøedstavení Manāelský ètyøúhelník

Hudební �kola Chrastava a Jiøièky jiā potøetí
Chrastavská hudební škola společně s Dětským pěveckým sborem Jiřičky připravila na odpoledne 20.dubna 2016 v pořadí již třetí Jarní
koncert. Jedná se o společné vystoupení vybraných žáků hudební školy a Chrastavských Jiřiček.
V 17.00 hodin po úvodním slově a přivítání navštevníků koncertu zazněly před slušně zaplněným sálem první tony koncertu. V průběhu
programu se střídali žáci hudební školy z klavírního a kytarového oddělení, v jejichž podání zazněly skladby např. od N.Paganiniho,

F.Caruliho, F.Schubrta, J.Offenbacha.
Jiřičky si pro letošní rok připravily jak pro zobcové flétny, tak pro pěvecké vystoupení všem dobře známé
písničky od Václava Neckáře.
Všichni účinkující se velice snažili a podali pěkné výkony. Úplně na závěr zazpívaly Jiřičky písničku
Chrám svatého Víta a všichni vystupující žáci hudební školy a Jiřičky byli odměněni nejen potleskem,
ale také tabulkou čokolády. Poděkování za zdařilý koncert patří hlavně všem, kteří na Jarním koncertě
hráli a zpívali. Poděkování patří také lektorům hudební školy p. Fiedlerové, p. Pokatilové, p. Kačenové,
p. Koutovi, p. Boudovi a vedoucím Jiřiček paním učitelkám Kollmannové a Henzlové. Za pomoc s pří-
pravou a čokoládám pro děti děku-
jeme vedoucímu Společenského
klubu panu Urbanovi.
A všechny příznivce naší Hudební
školy srdečně zveme na Závěrečnou
žákovskou Akademii dne 28. 6. 2016
v sále CVA.

Za hudební školu Chrastava
F.Bouda
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k Kultura

SPOLEČENSKÝ KLUB
CHRASTAVA

KVĚTEN 2016

17.

19.

20.

10 hodin
KINO

NÁMĚSTÍ

17 hodin
TROJLÍSTEK

Úterý

Čtvrtek

Pátek

Pohádka pro dìti.                                                                                                                        Vstupné: 20,-Kè
MOKRÁ POHÁDKA

VÝROBA PAPÍROVÝCH NÁUŠNIC

MĚSTSKÉ TRHY

Galerie

V y s t a v u j í ā á c i Z á k l a d n í u m ì l e c k é � k o l y

Pod vedením Márie Koblásové
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PROGRAM KINA

DIGITÁLNÍ MÌSTSKÉ KINO CHRASTAVA

Změna programu vyhrazena!  Rezervace vstupenek: http://evstupenka.cz

KVĚTEN 2016

Pátek v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI
– USA – český dabing – dobrodružný – 106minut

Kniha džunglí, kterou režíruje Jon Favreau („Iron Man”), je hraný celo-
večerní velkofilm podle překrásných povídek Rudyarda Kiplinga inspiro-
vaný klasickým animovaným stejnojmenným snímkem od studia Disney.
Jeho hrdinou je chlapec Mauglí (nováček Neel Sethi), člověčí mládě
vychované v džungli vlčí smečkou.                                 Vstupné: 110 Kč

Pátek v 19:00 hodin
– ČR – komedie – 89 minut

Jak se zbavit nevěsty se v nové české komedii bude ptát Lenka Vlasá-
ková, David Matásek, Andrea Kerestešová nebo Jana Švandová. Hlavní
postavou je moderní dynamická žena v podání Lenky Vlasákové, která
řeší trable s láskou, životem i jednou nepohodlnou nevěstou.

Vstupné: 110 Kč

Pátek v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI

– Francie – dobrodružný –
český dabing – 99 minut
Velké přátelství pokračuje ještě větším dobrodružstvím. Vstupné: 110 Kč

Pátek v 19:00 hodin

USA – dobrodružný – český dabing – 114 minut
Dřív než Lovec potkal Sněhurku…

Vstupné:  80 Kč, v předprodeji IC Chrastava 60 Kč

Pátek v 17:00 hodin

USA – akční/dobrodružný – český dabing – 148 minut
Film studia Marvel Captain America: Občanská válka se odehrává v do-
bě, kdy Steve Rogers převzal vedení nově zformovaného týmu Aven-
gers, který se nadále snaží chránit lidstvo. Dojde však k dalšímu inci-
dentu, ve kterém sehrají Avengers nešťastnou roli. Politické tlaky vyústí
ve vytvoření systému zodpovědnosti vedenému vládní organizací, jež
na tým super-hrdinů dohlíží a řídí ho. Nová skutečnost Avengers rozdělí
na dva tábory. Jeden vede Steve Rogers, jenž hájí svobodu Avengers,
aby mohli bránit lidstvo bez vládních zásahů. Druhý vede Tony Stark,
který překvapivě zastává myšlenku vládního dohledu a zodpovědnosti.
Připravte se vybrat si svou stranu a přidat se k non-stop akci na dvou
frontách. Vstupné: 110 Kč

Pátek ve 20:00 hodin

ČR/SR/Bulharsko – romantický / sportovní – 79 minut
Film Ani ve snu! se odehrává v prostředí parkouristů, mladých lidí, kteří
se snaží posouvat hranice fyzických schopností vlastního těla v součas-
ném urbánním a industriálním světě. Jejich životní styl, schopnost zdo-
lávat téměř jakékoliv překážky, jim přináší svobodu. Parkour je tak pro
teenagery synonymem nezávislosti. Vizuálně působivá salta, skoky
a přemety tvoří kulisu k příběhu party teenagerů, v níž každý k filozofii
tohoto životního stylu přistupuje trochu jinak. Laura vnímá parkour jako
novou životní cestu, pro Lukyho znamená spíš způsob, jak na sebe
upozornit.                  Vstupné:  80 Kč, v předprodeji IC Chrastava 60 Kč

Pondělí v 17:30 hodin

USA – akční/dobrodružný – český dabing - 130 minut
Nejsilnější přežijí       Vstupné:  80 Kč, v předprodeji IC Chrastava 60 Kč

Pondělí ve 20:00 hodin – PROJEKT 100
– USA – psychothriller - české titulky – 118

minut – mládeži do 15 let nepřístupno.
Extrémně temný thriller,  filmová  delikatesa  a  nejcharismatičtější vrah
v dějinách kinematografie. Vstupné: 80 Kč

Pondělí v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI

USA – animovaný – český dabing – 100 minut
Film nás zavede na ostrov, kde žijí nelétaví, ale jinak velice šťastní
ptáci. Až na pár výjimek. Ruďák, věčně vzteklý opeřenec, neposedný
Žluťas a výbušný Bombas tvoří v tropickém ráji partičku neoblíbených
outsiderů. Když však na ostrov dorazí záhadná zelená prasata, musí
tahle nesourodá skupinka zjistit, co mají vepři za lubem a svůj ostrov
před nimi zachránit. Vstupné: 110 Kč

Pondělí v 19:00 hodin

Francie – komedie – český dabing – 109 minut
Magoři ze středověku se znovu pustí do cestování časem a stanou se
návštěvníky v době, o které samozřejmě nemají ani páru. Jean Reno a
Christian Clavier se vrací ve svých slavných rolích v pokračování legen-
dární komedie Návštěvníci. Napoprvé v roce 1993 se rytíř a jeho sluha
dostali omylem až k nám do současnosti. V novém a stejně bláznivém
dobrodružství je labyrint času vhodí doprostřed slavné Francouzské re-
voluce na konci 18. století. Historie se srazí s historií, někdo z toho bu-
de mít pořádnou bouli a natlučený nos a diváci v kinech si bezvadně
procvičí bránici. Vstupné: 110 Kč

6. května

6. května

13. května

13. května

20. května

20. května

23. května

23. května

30. května

30. května

KNIHA DŽUNGLÍ

JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY

BELLA A SEBASTIAN 2:
DOBRODRUŽSTVÍ POKRAČUJE

LOVEC: ZIMNÍ VÁLKA

CAPTAIN AMERICA: OBČANSKÁ VÁLKA

ANI VE SNU!

X-MEN: APOKALYPSA

MLČENÍ JEHŇÁTEK

ANGRY BIRDS VE FILMU

NÁVŠTĚVNÍCI 3. REVOLUCE

hrastavské slavnosti 2016
3. – 5. 6. 2016
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Dámský klub při Společenském klubu opět připravil zajímavou akci. V pátek 15. 4. 2016 od
17.00 hod. se v CVA konalo „Vyrábění mýdel“. Ukázky výroby a svůj sortiment nám předvedla
Miroslava Priščáková z Liberce.

„Mirčina mýdla“ jsou ručně vyráběna pouze z kvalitních přírodních surovin, které nevysušují
pokožku. Mají tvar dortíků, rolád, muffinů, krájených mydlinek nebo šumivých koulí. Šumivky se
používají do horkých koupelí, kde se rozpustí.

Mýdla se vyrábí z glycerinové mýdlové hmoty, která se nalije do formiček, kde mnoho hodin
tuhne. Metodou za studena vznikají krásná originální mýdlíčka, která se různě zdobí.

Přes dvacet žen a dětí uplatnilo své nápady a kreativitu při zdobení vlastních mýdel. Použily
jsme ubrouskovou techniku s jednovrstvými ubrousky s potiskem nebo jsme ozdůbky
vykrajovaly formičkami. Většina z nás ale zkombinovala obě techniky dohromady. Celý sál

v CVA byl úžasně provoněn a my jsme
odcházely s pocitem, že vlastnoručně
vyrobený dárek vždy potěší.
Výrobu mýdel si budete moci vyzkoušet i vy

na Chrastavských slavnostech, kde bude
možnost navštívit „Mirčinu mýdlovou díl-
ničku“ nebo si přímo ve stánku mýdla
zakoupit.

---------------------------------------
Jitka Marxová – Dámský klub

V Dámském klubu se vyrábìla ruèní mýdla

1. MISTROVSTVÍ A VETERANIÁDA ČR V
NOČNÍM OB

2. ZÁVODY JEŠTĚDSKÉ OBLASTI

-16. 4. (pořadatel Doksy, prostor –rovinatý
u Doks)

(pořadatel
Liberec, prostor: u Hodkovic)
D 1 0 L (p r vn í d e s í t ka )1 .M .Š í r l o vá ,
5 . Z . Š t v e r á k o v á , 6 . B . L i p e n s k á ,
8.L.Holanová, D12-3.K.Matyášová, D14-
5.V.Růžičková, D16- 3.M.Pavlíková, D21K-
1.B.Lankašová, 2.D.Pachnerová, D55-
2.V.Bradnová, D60- 2.A.Ševčíková, D70-
2.E.Kašková, H10- 2.K.Březina, H10L-
1 . D . K r u p k a , 6 . J . G o m o l á k , H 1 2 -
5.F.Kučera, H21K-3.M.Galbavý, H35-
2.P.Pachner, H50-2.I .Vydra, H65-
3.J.Barták, P3- 3.E.Lipenská, HDR-
4.R.Kučera, 5.Z.Šírlová, 8.A.Justová

(pořadatel Liberec, prostor: město

Hodkovice)
D12- 5.S.Tomanicová, 6.K.Matyášová,
D14- 5.V.Růžičková, D16- 4.M.Pavlíková,

D35- 3.D.Pachnerová, H10- 5.K.Březina,
H20- 2.T.Hlubuček, H40- 2.P.Pachner,
H50- 1.I.Vydra, H60- 2.M.Ševčík, HDR-
2.R.Kučera

(pořadatel Děčín,
prostor: kamenité svahy pod Děčínským

MÁME ZLATOU A STŘÍBRNOU MEDAILI
zásluhou Kateřiny KAŠKOVÉ a Domi-
niky PACHNEROVÉ v kategorii D35.

-2. 4. dopoledne – krátká trať

-2. 4. odpoledne - oblastní mistrovství ve
sprintu

-9. 4. klasická trať

s Sport informace sportovních klubù

OK CHA � dìti i dospìlí slaví úspìchy na závodech v orien�áku
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Sněžníkem)
D10L- 1. M.Šírlová (na snímku, str. 12
vlevo), D12- 1. K.Matyášová (na snímku,
str. 12 vpravo), 4.S.Tomanicová, D16-
2.M.Pavlíková, D21L- 1.K.Kašková, D55-
3.O.Lusková, H10L- 4.L.Houda, H21K-
5 .M.Ga lbavý , H35- 1 .P.Pachner,
5.V.Tomanica, H55- 3.R.Kaška, H60-
3.M.Pavlík, HDR- 5.Z.Šírlová, P3-
3.J.Šírlová

(pořadatel Turnov,
prostor: bývalé vojenské území Jabloneček
u Ralska)
D10L- 3.B.Lipenská(na snímku), D12-
3.K.Matyášová, D21K- 1.K.Kašková, D70-
3.E.Kašková, H10L- 8.M.Sychra, H10-
7.K.Březina, 10.J.Klust, H14- 8.V.Matyáš,

H16- 4.J.Bek, H45- 1.I.Vydra, H60-
2.M.Pavlík, P- 3.J.Gomolák, 4.E.Lipenská,
HDR- 5.R.Kučera

(pořadatel Turnov, prostor:bývalé
vojenské území Jabloneček u Ralska)
D105- 1. (D.Pachnerová, B.Lankašová,
K.Kašková)
D14- 7. (A.Lišková, A.Jeřábková,
V.Růžičková)
H105- 7. (V.Tomanica, J.Březina,
P.Pachner)
H135- 6. (I.Vydra, T.Danko, Z.Sychra)

Eva Kašková, OK CHA

-16. 4. klasická trať

-17. 4.
3. ČESKÝ POHÁR ŠTAFET

ELITE – muži

Soutěž U 23

Junioři

Žáci

Hned v lednu zahájili naši muži v 1. kole I. ligu turnajem u nás
v Chrastavě, a to 24. ledna. V sestavě Daniel Fadrhonc – Tomáš
Brodský obsadili 6. místo. Další kolo se bude hrát 22. května 2016
v Přerově.
Dne 30. ledna proběhlo semifinále Českého poháru ELITE na
Pankráci Praha a tady naše dvojice Daniel Fadrhonc a Tomáš
Brodský získala 5. místo.
Mezinárodní soutěže v Olomouci, která se konala 9. dubna, náš
oddíl zastupovala dvojice Daniel Fadrhonc – Vítězslav Košlík, kteří
v silné konkurenci vybojovali místo čtvrté.

První kolo soutěže U 23 se odehrávalo 27. února v Liberci, kde naše
dvojice Pavel Dušek – Lukáš Horna skončila na 6. místě.

Dne 6. února proběhla kvalifikace skupiny „A“ Mistrovství ČR na
Pankráci Praha, naše dvojice Pavel Dušek – Ondřej Hradecký
získala 2. místo a tím se kvalifikovala do předkola Mistrovství ČR.
Druhá dvojice Lukáš Pospíšil – Lukáš Horna získala 3. místo a tím si
rovněž zajistili postup do předkola. Třetí dvojice Oto Goral –
Miroslav Tuček obsadila 8. místo.
Předkolo Mistrovství ČR se konalo v Chodově u Domažlic dne 5.
března, naše dvojice získaly místo osmé a deváté a tím pádem se
do finále Mistrovství ČR naši junioři neprobojovali.

7. kola Českého poháru žáků jsme se zúčastnili 12. března ve
Zlíně, kde za účasti čtrnácti dvojic získala naše dvojice Lukáš
Pospíšil - Oto Goral 4. místo a druhá dvojice Matěj Rožec - Petr
Málek obsadila místo 9.
Dne 21. března se konalo Mistrovství oblasti Libereckého kraje u
nás v Chrastavě, resp. v našem dočasném útočišti v tělocvičně
Sokolu Chotyně. Naši žáci vybojovali první čtyři místa, na 1. místě
Lukáš Pospíšil – Oto Goral, 2. místo Matěj Rožec – Petr Málek, 3.

místo Miroslav Tuček – Adéla Tučková a 4.
místo Filip Zubr –Adam Herr.
Milo Olomouc pozvalo naše žáky na slavnostní
turnaj 10. dubna v Olomouci, kterého se
zhostili výborně Oto Goral a Lukáš Pospíšil
svým umístěním na 2. místě.
O týden později, 16. dubna, proběhlo 9. kolo
Českého poháru žáků opět v Olomouci a
v tomto významném turnaji získala dvojice Oto
Goral – Lukáš Pospíšil 2. místo a druhá dvojice
Matěj Rožec – Petr Málek místo 6., a tím se obě
dvojice po sečtení všech devíti kol probojovaly
do finále Českého poháru žáků, které se bude
konat 4. června na Pankráci Praha. K postupu
do finále jim blahopřejeme a držíme pěsti na co
nejlepší výsledek.
Závěrem chci pozvat všechny naše příznivce
dne 21. května od 10:00 hodin do tělocvičny
Sokolu Chotyně, kde též za účasti televize
proběhne Mistrovství ČR kvalifikace skupina
„A“. Z této skupiny postoupí první tři mužstva na
finále Mistrovství ČR žáků, které se bude konat
v Přerově 17. září 2016.

Chrastava 21. 4. 2016
Ladislav Celler, vedoucí oddílu

ZPRÁVY Z KOLOVÉ � leden � duben 2016
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Støelcùm konèí vzduchovková sezóna
Vzduchovková sezóna 2015–16 byla zahájena dne 10. 10. 2015 pat-

náctým ročníkem Střeleckého maratónu v Gorlitz a rovněž i tam ukon-
čena 16. dubna 2016. Obou soutěží se zúčastnil Josef Rajnoha a v kaž-
dé obsadil druhé místo.
Celkově naši střelci stříleli na 34 soutěžích na různých úrovních. Stříleli
Libereckou vzduchovkovou ligu v Liberci, v Brně i Extra ligu v Cho-
mutově. Zároveň se zúčastnili Mistrovské soutěže jako GP, MR v Plzni a
MR AVZO v Hanušovicích, tak i mezinárodní soutěž v sousedním
Německu.

Libereckou vzduchovkovou ligu střílelo 5 střelců z naší organizace. Ve
vzduchovkové pistoli nás reprezentoval Ladislav KRATOCHVÍLa umístil
se na 6. místě.V puškových disciplínách v kategorii dorost do 12. let 30
ran leže skončila naše začínající střelkyně Barbora HRABÁKOVÁ na 15.
a kategorii dorost do 14. let se Martin HUSÁK umístil na 25. místě. V ka-
tegorii muži 60 ran stoje se Petr KLINGER umístil na 10. a Josef
RAJNOHA v kategorii senioři v té samé disciplíně na 2. místě. V Brně
střílela VzPu 40 ran stoje Denisa KRATOCHVÍLOVÁ a vystřílela si
8.místo. Na Chomutovské Extra lize se Josef RAJNOHA umístil na 2.
místě.
Na Mistrovství ČR ČSS v Plzni se nominoval Josef Rajnoha. S nástřelem
561,2 body skončil na 37. místě.
26. března v Hanušovicích se střílelo Mistrovství Republiky Asociace
Víceúčelových Základních Organizací Technických Sportů a Činností
České Republiky. V kategorii dorostenky do 12 let se nominovala
Barbora HRABÁKOVÁ (VzPu 30ran leže) a vystoupila na stupínek vítězů
a to na třetí příčku. V kategorii muži (60ran stoje) Josef Rajnoha obsadil 5.
místo.
Zveme všechny zájemce, kteří si chtějí zastřílet v rámci pravidelného
tréninku, který se koná každé úterý a čtvrtek od 15–18 hodin. Jsme
ochotni v rámci možností zbraň zapůjčit a prodat střelivo a terče na
trénink. Josef RAJNOHA, vedoucí SSK

V dávných časech praotec Čech procházel
naší zvlněnou lesnatou zemí, v mírném
pásmu a s hojností zvěře. Došel do Čes-
kého středohoří – krajiny výrazných kopců
/bývalých sopek/ a úrodných rovin. Asi se
svým rodem neminul řeku či řeky konkrétně
Labe a Vltavu. V té době jistě čisté,
mohutné a plné ryb. Aby se lépe porozhlédl
po okolí, vylezl na vysoký, ale příjemně
zaoblený Říp. Možná, že musel za
výhledem šplhat do koruny jednoho z veli-
kých stromů ve vrcholových partiích kopce.
To, co spatřil, ho upevnilo v názoru, že tady
je to správné místo pro život.
I dnes novodobý poutník prochází českou
kultivovanou a přesto malebnou krajinou. A
čím více se s ní seznamuje, tím více se do
jeho mysli vkrádá neodbytná myšlenka, že

je těžké ji nemilovat.
V Čechách jsou právě stromy výrazným
krajinotvorným prvkem, ať už osamělé,
majestátní stromy nebo remízky, aleje či ve
větru šumící lesy. Na to se ostatně neza-
pomíná ani v naší státní hymně. A je dobře,
že jsme na stromy nezanevřeli, i když to
někdy tak nevypadá i uprostřed našich
lidských sídlišť. Jen v poslední překotné
době trochu zapomínáme jejich názvy,
dokonce i u těch nejobvyklejších stromů si
děti lámou hlavu nad jejich názvem.Arbor je
latinsky strom a v našich příspěvcích vás
chceme s několika zajímavými stromy se-
známit. Taky se společně s vámi, za těmito
stromy po Chrastavě vydáme na pro-
cházku.
Jako první strom, se kterým Vás chceme
seznámit, je . Jeho
latinský název je liriodendron tulipifera (L.)
a má i několik zajímavých kultivarů.
Liliovník je listnatý strom původem ze
Severní Ameriky a Kanady, kde se dožívá
stáří 300 – 400 let a dosahuje výšky až 50
m. U nás je vysazován vzácně, ponejvíce
jako solitérní strom v zámeckých či
městských parcích, kde dosahuje výšky až
30 m. Zcela typickým prvkem tohoto stromu
jsou lyrovité listy a žlutozelené květy tvarem
připomínající květy tulipánu. Poprvé kvete
zhruba po 10 – 15 letech a plod, resp.
souplodí připomíná šištici. Kůra tohoto
stromu je rozpraskaná, šedozelenohnědá,
v mládí hladká. Ve své domovině je hojně

využíván pro dřevo, které je v mládí bílé a
u starších exemplářů žluté. Používá se k vý-
robě nábytku, dýhy, rakví nebo jako
stavební či obkladové dřevo, slouží i k vý-
robě celulózy a papíru. Domorodí
Američané používali dřevo tohoto stromu
na výrobu kánoí.
Liliovník tulipánokvětý se stal národním

liliovník tulipánokvětý

Mìsto jako arboretum - 1. díl

Liliovník tulipánokvětý
– květ ve tvaru tulipánu

Liliovník tulipánokvětý
– list
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stromem hned tří amerických států:
Indiana, Kentucky a Tennessee. Pro jeho
vysoký vzrůst a žluté podzimní zbarvení
listů jej v Americe také někdy nazývají žlutý
topol (yellow poplar). Přezdívku "strom
svobody" získal proto, že v období války za
nezávislost byl vysazován jako symbol úsilí
o nezávislost.
Na evropském kontinentě se liliovník
poprvé ocitl kolem roku 1663. Připutoval
sem s rostlinami, které přivezli evropští
osadníci z Ameriky. U nás byl první
exemplář vysazen v roce 1865 v zámeckém
parku Hluboká nad Vltavou.

Najít v Chrastavě liliovník tulipánokvětý
není těžké. Asi jediný, ale zato solitérní
exemplář najdete ve Hřbitovní ulici vlevo od
vstupu na hřbitov a je opatřen cedulkou
„Památný strom“. Jedná se urostlý, štíhlý
strom s charakteristickou korunou. Na
podzim si pak nezapomeňte prohlédnout
nezaměnitelný tvar spadaných listů.
Bližší nebo podrobnější informace o
uvedeném druhu můžete nalézt na
internetu.
-------------------------------------------------------

Mgr. Michal Dvořák a Robert Kopecký

Liliovník tulipánokvětý - strom, stojící u hřbitova v Chrastavě

V sobotu jsme vyjeli autobusem směrem Frýdlant, ze kterého jsme vystoupili na zastávce Heřmanice-lom. Odtud jsme se nejprve vrátili
kousek po silnici k čedičové přírodní památce Kodešova skála. Na místopisné ceduli jsme se dozvěděli, že skála byla pojmenována po
frýdlantském učiteli a pomocníku SOS /stráž ochrany státu/, který byl zde zabit v roce 1938. Pak jsme si s vedoucími ukázali zbytky po
úzkokolejné dráze tzv. Heřmaničce. Následně jsme vystoupali k Heřmanické rozhledně, na kterou jsme i vylezli, dokonce dva borci – Vojta
s Davem vyběhli v rámci soutěže a utužování tělesné kondice. U krásně zrekonstruované hasičárny jsme nechali naše členy řádit na
dětském hřišti. Je pěkné vidět, že i Heřmanice po povodních 2010 už vypadají velice
pěkně. Po modré značce jsme nechali nováčky, aby udržovali správný směr. Bylo krásně
slunečně, jarně a jen silný vítr, připomínal, že na stráních Ještědského hřbetu, leží
studený sníh. U Heřmanického potoka jsme posvačili a pokračovali jsme až pod Lysý
vrch, kde jsme se odpojili od modré, ale vydali se souběžně po neznačené pěšince podél
potoka k Uchytilově pomníčku. Ten jsme hledali poměrně dlouho, už jsme se i vzdali, když
v tom přiběhl Vojta, že ho naši šikovní roveři našli. Došli jsme k němu a z druhé strany
mapy si přečetli o smutné a nešťastné historii tohoto místa ze silvestra 1978.
Poté jsme vylezli ke zřícenině větrného mlýna na Lysém vrchu. Na bílé vrtule větrných
elektráren s modrou oblohou v pozadí byl úžasný pohled a také sem mířilo i hodně
návštěvníků. Po silnici a odbočce jsme došli ke Curii Vítkov. Jak ji dostavují, vypadá, že je
i stále více nedobytná a nepřístupná. Po chvilce jsme se dostali na žlutou značku a okolo
zemědělských trosek došli na modrou značku a potom i do Vysoké. Odtud jsme už
opravdu spěchali, neboť jsme rodiče směřovali na patnáctou hodinu u naší klubovny k vy-
zvedání dětí.
Jednalo se o zajímavou trasu měřící i s našimi zacházkami asi 18 km.

Za TO Perseus Robert „Rolf“ Kopecký

PERSEUS: Návrat z Heømanic

Zápis do MŠ
ve Vítkově

se koná ve středu 11. května 2016
od 13,30 do 15,30 hodin

Rodiče s sebou přinesou rodný list dítěte.
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KOMUNITNÍ CENTRUM BÉTEL
JEDNOTA BRATRSKÁ CHRASTAVA

Manželské večery

Bretaň – cestopisná beseda

Klubáč a Klubáček podporují školu vAfrice

 Podpora manželství a rodin je jednou z priorit Komunitního centra Bétel. Proto jsme se rozhodli pozvat manželské páry na kurz zaměřený
na budování zdravého manželství nazvaný Manželské večery. Jedná se o sedm setkání, každé je věnované některé oblasti manželského
života (komunikace, řešení konfliktů, vztahy s rodiči, sex, ...). Páry se formou zhlédnutí DVD dozvědí užitečné informace a rady týkající se
dané oblasti. Pak mají prostor důkladně propovídat otázky, které s tím souvisí. Nutno dodat, že většina párů se dostane i k věcem, o kterých
spolu ještě nikdy předtím do hloubky nemluvili.  To pomáhá nově vnímat a respektovat jeden druhého a řešit i dlouhodobé problémy a
zranění.

Manželské večery neprobíhaly v našem komunitním centru poprvé a ze zkušenosti víme, že pokaždé posloužily párům prohloubit vztah a
budovat úctu jeden k druhému. Také se jedná o skvělou příležitost opustit stereotyp běžného týdne a s partnerem vyrazit do Bétel bistra na
speciální "rande". Tentokrát se nás scházelo šest párů a jelikož nám po sedmi večerech bylo líto, že bychom měli skončit, sešli jsme se
všichni ještě na závěrečnou grilovačku. Ta byla nejen chuťově skvělá, ale také plná smíchu a veselých manželských historek.

Věřím, že tyto Manželské večery v Bételu nebyly poslední a že i v budoucnu bude příležitost v kurzu pokračovat.
Marie Justová

Ve středu 6. dubna v podvečer proběhla v Komunitním
centru Bétel cestopisná beseda o Bretani. Přednášel Jiří
Helis, který s manželkou Bretaň navštívil. Dozvěděli jsme se
o tom, jakými přírodními i historickými krásami tento kout
Země oplývá, poslechli jsme si místní hudbu, viděli nádherné
fotografie a ochutnali tradiční bretaňský koláč. „Navštívili“
jsme taková místa, jako světoznámý klášter Mont Saint
Michel, bývalé pirátské město Saint Malo, divoké bretaňské
pobřeží, vnitrozemí opředené artušovskými legendami,
starodávná historická města, farní dvorce, které maloval i
Jan Zrzavý, anebo Carnac se stovkami menhirů. Viděli jsme
také dvě nádherná místa z Normandie, v jednom se ve
starém klášteře vyráběl proslulý benediktýnský likér, druhé
místo bylo proslulé svými křídovými útesy, které malovali
světoznámí malíři. Besedy se zúčastnilo asi 20 lidí a všem se
moc líbila. Ctibor Veselý



Kluby pro děti z 1.-5. třídy Klubáč a Klubáček se zapojily do celorepublikové
sbírky Jednoty bratrské na podporu dětí v Sierra Leone v západníAfrice. Sbírka je
určena škole ve vesnici Yiehun. Tato obec se během mnohaleté občanské války
stala jedním ze dvou center, ve kterých byli cvičeni tzv. dětští vojáci (válka je
vylíčena ve filmu Krvavý diamant). Po skončení bojů byla Jednotou bratrskou v
Yiehunu založena škola. Problémem ale zůstává stravování žáků, které včetně
platu kuchařek stojí 2 na den a dítě. Přesto si jej rodiče nemohou dovolit a děti
musí trávit den ve škole hladové. Právě na stravování je sbírka určena.

Děti z Klubáče a Klubáčku se do sbírky od ledna tohoto roku zapojily sběrem
hliníku a také sbírají již nepotřebné hračky, knížky a sportovní potřeby. 29. května
jako součást zahradní slavnosti v Bételu se bude konat vůbec první chrastavský
bleší trh, na kterém budou děti nasbírané věci prodávat.

Pokud byste sbírku chtěli podpořit, darujte nám prosím již použité, ale dále použitelné hračky, knížky, sportovní a kancelářské potřeby. Děti
z Klubáče a Klubáčku je prodají na bleším trhu a zisk bude určen dětem v Sierra Leone. Neprodané věci budou věnovány Second handu v
Bételu, z jehož zisku jsou financovány neziskové aktivity Bételu.
Přijďte si na bleší trh nakoupit a poslechnout pravou jihoafrickou hudbu! Noemi Martinová

$

V KVĚTNU VÁS SRDEČNĚ ZVEME
------------------------------------------------

Výlet Klubu Evergreen
Srdečně zveme na květnový výlet Klubu Evergreen 55+.

Výlet připravujeme, přesné informace budou k dispozici v Bételu
a na webových stránkách sboru (www.jbchrastava.cz) na začátku května.
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Liga proti rakovině Praha, která v loňském roce oslavila 25 let své činnosti, pořádá i letos v květnu veřejnou
celonárodní sbírku Český den proti rakovině. Letošní sbírkový den – středa 11. května – bude výjimečný, neboť
půjde již o jubilejní 20. ročník.

Více než 13 000 dobrovolníků ve žlutých tričkách bude nabízet tradiční žluté kytičky, tentokrát ozdobené růžovou
stužkou, společně s le-táčkem, ve kterém Liga oslovuje především ženy s výzvou, aby věnovaly pozornost svým
prsům, nezanedbávaly možnosti preventivních vyšetření a v případě podezření bezodkladně navštívily lékaře.
Žlutou kytičku si zájemci mohou koupit za minimální příspěvek 20 Kč. Všem dárcům Liga proti rakovině Praha
předem děkuje za podporu!

Od roku 1997 bylo z květnových sbírek pořádaných Ligou proti rakovině Praha rozděleno téměř 250 milionů Kč:
- 40 % na nádorovou prevenci
- 35 % na zlepšení kvality života onkologických pacientů
- 25 % na podporu výzkumu, pro investiční podporu onkologických pracovišť, na podporu hospiců

- prevence kolorektálního karcinomu 4,1 mil. / prevence rakoviny prsu a děložního čípku 3,2 mil. / prevence
maligního melanomu 1,6 mil. prevence rakoviny prostaty 2,2 mil. / preventivní publikace pro veřejnost 15,8 mil. / dotace a granty členským
pacientským organizacím 24,4 mil. / provoz nádorové telefonní linky 11,3 mil. / rekondiční pobyty pro onkologické pacienty 14,8 mil. /
příspěvky hospicům 5,4 mil. / přístrojové vybavení onkologických pracovišť 28,4 mil. / granty na onkologický výzkum 24,3 mil. Kč.

I letos budou mít možnost se do této sbírky zapojit obyvatelé města Chrastavy, i letos budou v Chrastavě a Hrádku nad Nisou žluté kytičky
nabízet dobrovolníci turistického oddílu Perseus.
Těšíme se na shledanou ve středu Petra Kopecká

Jak úspěšné byly sbírky za předchozích 19 let?

Výtěžky sbírek byly věnovány na tyto účely:

11. května 2016.

20 let sbírky Èeský den proti rakovinì

Místní organizace Českého rybářského svazu v Chrastavě zve malé i velké příznivce na rybaření
na na rybník LUČNÍ – v sobotu 28. května 2016.RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Začátek závodů pro děti 8-11 hodin, poté bude následovat vyhodnocení a předání cen. (děti do 15 let)
Začátek závodů pro dospělé 13-17 hodin, vyhodnocení výsledků chytání, ceny.

Hezké ceny a občerstvení!!!                                     Podrobnější informace naleznete na stránkách MO.
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Český rozhlas Sever – přímé přenosy z terénu

Chcete vidět, jak se dělá přímý přenos z terénu? Český rozhlas Sever chystá další
přímé přenosy a vy můžete být u toho. V květnu budeme na dvou zajímavých akcích,
21.5. vysíláme z liberecké ZOO, chystá se křest malých bílých tygřat. O týden později,
29. května, vysíláme ze Staročeských řemeslných trhů z Turnova. Opět jsme
partnerem této velkolepé akce v areálu Muzea Českého Ráje. V červnu (12.6.) se těšte
na Den otevřených dveří libereckého rozhlasu a s tím spojený Gody festival v Lidových
sadech. Dále budeme v Příchovicích na akci Po stopách Járy Cimrmana nebo na
Svatojánské pouti v Českém Dubu. Přijďte se za námi podívat a popovídat s
moderátory Českého rozhlasu Sever, s našimi milými hosteskami a něco pěkného si
určitě od nás odnesete. Na viděnou nebo na slyšenou. Český rozhlas Sever vysílá na
Liberecku a Jablonecku na 102,3 FM, V Semilech na 103,4 FM, Harrachov a

Tanvaldsko 107,9 FM, Frýdlant a Nové Město pod Smrkem 97,4 FM a konečně Česká Lípa a okolí nově na 94,3 FM.

Mikroregion Hrádecko – Chrastavsko ve spolupráci
se školou digitální fotografie IDIF s.r.o.

pořádá

(počet účastníků omezen na max. 45)

Kurz je celodenní: začátek v 9.15 hodin, ukončení v 16.45 hodin.
Místo konání: Chrastava, Společenský klub (Turpišova ulice).

(bez fotoaparátu)

(v ceně je kvalitní fotoaparát renomované značky, 16 MB rozlišení)

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

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.

- Závazné přihlášky a ostatní informace jsou k dostání na obecních úřadech nebo v

infocentrech Chrastava a Hrádek nad Nisou.
- Při přihlášení je třeba zaplatit kurzovné.

- Při neuskutečnění kurzu se kurzovné vrací v plné výši
- Přihlásit se můžete, je-li vám více než 50 let a to do 10. 5. 2016

FOTOGRAFICKÝ KURZ
PRO VĚKOVOU SKUPINU 50+

ve čtvrtek 19. května 2016

Cena kurzu 2 990,- Kč

Cena kurzu 4 999,- Kč

Co se naučíte:

V ceně kurzu je:

Další informace:
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Spoleènost pøátel historie mìsta Chrastavy poøádá
v sobotu dne 28. 5. 2016 pì�í výlet pro zájemce o dìjiny na�eho okolí.

Trasa výletu sleduje novou nauènou stezku vìnovanou historii hornictví v Je�tìdském
pohoøí. Hornická stezka postupnì vzniká péèí spoleènosti Archa 13 a Lesù ÈR.
Pùjdeme z nádraāí v Karlovì pod Je�tìdem pøes Hamr�tejn a Ovèí horu do Chrastavy.

Historická témata:

Sraz:

Trasa:

tìāba rud v Kry�tofovì Údolí a na Ovèím vrchu, geologie a krasové
útvary, osada Rokytnice, elektrárna pod Hamr�tejnem, āeleznice
v Je�tìdských horách aj.

(bude zaji�tìna doprava soukro-
mými vozidly), nebo na vlakovém nádraāí v Karlovì
(pøíjezd vlaku z Liberce).

ca 12 km, po lesních i zpevnìných cestách, pøípadnì vol-
ným, kopcovitým terénem.

8:45 hod na námìstí

v 9:10 hod

V pøípadì výraznì nepøíznivého poèasí (vytrvalý dé��) se výlet nekoná.

Pozvánka na výpravu do historie: HORNICKOU STEZKOU
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Zaloāena 1990

f Fotogalerie ... akce v obrazech



i Inzerce soukromé i firemní inzeráty



i Inzerce soukromé i firemní inzeráty

I zde může být
Vaše reklama

PRODÁM POZEMEK u vody ve Frýdlantské ulici o roz-
loze 361m2. Z parcely je umožněn přístup k vodě.
Je proto vhodná pro zbudování zahrádky.
Kontakt: 737 030 084

SOUKROMÁ INZERCE
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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:

tel.: +420 721 829 184
e-mail: havles@volny.cz

Oldřichovská ul.
463 34 HRÁDEK NAD NISOU

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: E-mail:485 143 161 info@chrastava.cz

DŮLEŽITÁ
TELEFONNÍ

ČÍSLA



Redakce: Bc.P.Urban, Ing.V.Louèka, L.Junková                   Adresa: MìÚ Chrastava, námìstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava
Vydavatel: Mìstský úøad v Chrastavì              Evidováno  MK ÈR E AA792   Uzávìrka pøíspìvkù je vādy 22. den v mìsíci.
Redakce nezodpovídá za pravdivost inzerátù a nenese āádnou odpovìdnost za pøíspìvky obèanù.
DTP a tisk: RECo design s.r.o. Chrastava        Náklad: 550 ks      Internetová verze na www.chrastava.cz      Cena: 15,-Kè

VÝROBCE REKLAM
TISKÁRNA grafické studio
/ / /
/ / / /
/ /

reklamní �títy infosystémy bannery
vizualizace letáky broāury vizitky

digitální tisk polep aut
hrnky s potiskem fotoplátna

velkoplo�ný
NOVINKY /

Vítkovská 468 - CHRASTAVA
tel.: 603 260 778 www.recodesign.cz

v�e od vizitky po bilboard...

PØIPOJENÍ K INTERNETU

DODÁVKY HW a SW

Dr. M.Horákové 44 / LIBEREC / info@adv.cz

internet  telefon  poèítaèe

www.adv.cz   480 000 000

již od 200,-Kč za měsíc!

1990 - 2016Chrastavské listy
Mìsíèní zpravodaj mìstského úøadu v Chrastavì

PARTNERSKÁ MÌSTA
CHRASTAVY

Eichstätt Lwówek �laºki

www.prochelektro.cz
tel.: 602 274 283

ELEKTROINSTALACE PRO RD
A PRŮMYSLOVÉ OBJEKTY

REVIZE OBJEKTŮ A ELEKTROSPOTŘEBIČŮ
ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

HROMOSVODY

MONTÁŽE       REVIZE        OPRAVY

s.r.o.PROCHELEKTRO
1990 � 2016

revize hromo a elektro
energetika staveb / elektroenergetika

pronájem plo�iny 16 m
hledání poruch na kabelech

vytýèování el. sítí

CELOROÈNÍ PROHLÍDKY VA�EHO VOZIDLA

AUTOSERVIS       R
ENOVACE PØEDNÍCH SVÌTEL

PLNÌNÍ KLIMATIZACÍ      P
NEUSERVIS

PØÍPRAVY A ZAJI�TÌNÍ STK      O
DTAHOVÁ SLU�BA

AUTODOPRAVA DODÁVKOVÝMI VOZY

Vítkovsk
á ul.

CHRASTAVA

moānost

dodávek od 500,-Kè/den

ZAPÙJÈENÍ

tel.: 6
07 222 920

RENOVACE SVÌTEL

VAVERACA

POZNÁVACÍ A POBYTOVÉ ZÁJEZDY
ZÁJEZDY NA OBJEDNÁVKU

Náměstí 1. máje 46
CHRASTAVA

tel.: 725 985 020

cestovní agentura

cavavera email.cz@

...s námi až na konec světa

24


