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Historicky prvníutkánífotbalu dospělých v Eichstättu
Fotbalové turnaje dětí a mládeže partnerských měst se konají již od roku 2004. V roce 2016 se však uskutečnilo i premiérové
první utkání chrastavských dospělých
fotbalistů v Eichstättu proti místnímu muž-

stvu SV Marienstein. Paradoxně to nebylo
první vzájemné utkání pro všechny naše a
možná že ani ne pro všechny soupeřovy
hráče, neboť někteří spolu hráli již před lety
jako děti.

Samotné utkání naši fotbalisté vyhráli 3:2,
když rozhodující branku vstřelil Vratislav
Procházka, ale myslím, že důležitější než
samotný výsledek bylo navázání partnerství jako takové. Hostitelé pod vedením
bývalého primátora Arnulfa Neuymayera
byli vynikající. Naši fotbalisté byli přijati na
radnici současným primátorem Eichstättu
Andreasem Steppbergerem, mohli se vyřádit v místním bazénovém komplexu a zúčastnili se alespoň části místních slavností.
Protože se podařilo též předjednat možnou
další spolupráci hasičů a také kuželkářů,
nezbývá než se těšit na rozšíření vzájemných kontaktů našich partnerských
měst.
------------------------------------------------V Chrastavě dne 25. července 2016
Michael Canov - starosta

Mezinárodnífotbalový
turnaj partnerských měst

Z obsahu dnešního vydání
Dětský domov nebude už
pro děti s ochrannou výchovou
–
Zářijový večer se starostou:
O vodě a Torówu
s hejtmanem Libereckého kraje
–
Co se děje na tržnici?
–
Pozvánky na programy S-klubu
–
Program městského kina
–
Pozvání na oslavy mikroregionu
Hrádecko-Chrastavsko (10. 9.)

Sekretariát MěÚ – 482 363 811
MĚSTSKÁ POLICIE CHRASTAVA

603 941 561 603 347 676

Ve dnech 22. a 24. 7. 2016 se uskutečnil mezinárodní turnaj partnerských měst, tentokrát
v polském městě Lwówek (tzv. wielkopolski u Poznaně), kde se utkala ve fotbalovém turnaji
města – domácí Lwówek, Lwówek Śląski, Eichstätt a Chrastava. Za Chrastavu v turnaji
starších nás reprezentovali hráči Spartaku Chrastava, jmenovitě: Jiří Hájek, Tomáš Pavelka,
Martin Podroužek, Vlastimil Rotschedl, Adam Zoul, Martin Tajbr, Štěpán Tauchman,
Radovan Šnýdl, Lukáš Adamovič, Patrik Šprysl, Daniel Zeman a Lukáš Wolf.
Trenéři: Vladimír Šnýdl, Roman Valeš a asistent Ondřej Šnýdl nejml.
Za mladší reprezentovali jmenovitě: Martin Adámek, Jan Bláha, Jakub Hille, Matěj Rožec,
Jan Doležal, Filip Grusman, Marek Souček, Daniel Zah. Trenéři: Josef Adámek, Jiří Doležal a
Daniel Zah.
Hráči obou týmů se velice snažili o dobré umístění a reprezentaci města, bohužel se týmům
nevydařil vstup do turnaje, a tak se naše obě mužstva umístila na medailovém ač
nepopulárním TŘETÍM místě.
Každopádně si to užívali jak hráči tak i trenéři, jelikož mohli porovnat fotbal z jiných zemí. Co
se týče organizace v Polsku a celkový průběh
turnaje, musím podotknout, že nás polská
strana překvapila, jak se o
nás během dvou dnů
postarala a vše perfektně
naplánovala, a všichni byli
velice příjemní. Bylo jak
dostatek jídla, tak i pití i
ovoce.
--------------------------------DOKONČENÍ na str. 2
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DOKONČENÍ Z TITULNÍ STRANY
Na konci turnaje nás ještě čekala grilovačka v 15 km vzdálené obci Jakubow, kde se podávalo maso, párečky, špízy a pití.
Mohli jsme také zkusit střelbu z luku, projet se na koňmi taženém voze a celkově se vyřádit. Doufám, že byli všichni spokojeni.
Nakonec tímto děkuji všem hráčům, trenérům, asistentům, v neposlední řadě místostarostce paní Zitě Václavíkové, která po celou dobu
turnaje byla přítomna: bohužel pan starosta se nemohl zúčastnit, ale pevně věřím, že v nadcházejícím 14. ročníku turnaje pro kategorie U11
a U15, který se bude konat v německém Eichstättu ve dnech 21. a 23. 7. 2017, se zase všichni opět setkáme. A již teď se těšíme.
Šéftrenér mládeže: Josef Adámek

DDŠZŠŠJ nebude pro děti s ochrannou výchovou
Veřejnost, zdaleka nejen chrastavská, byla v květnu a červnu svědkem rozpadu půl století dobře fungujícího zařízení pro nejtěžší či téměř
nejtěžší delikventní mládež do 18 let v přímém přenosu, kdy po negativním vyjádření ombudsmana, do té doby bez problémů a bez výtek
fungující VÚDDŠSŠZŠŠJ, doslova odepsalo Ministerstvo
školství.
Následně Ministerstvo školství rozhodlo o zrušení zařízení výchovného ústavu a střední školy pro mládež od 15 do 18 let s tím,
že v Chrastavě zůstane mládež jen do let 15 (resp. do ukončení
povinné školní docházky). Tato změna však nic neměnila na tom,
že nadále budou v chrastavském zařízení děti v ochranné
výchově, tzn. děti, které se dříve dopustily těch nejzávažnějších
deliktů.
Při jednání na Ministerstvu školství v rámci konkurzního řízení na
nového ředitele zařízení, byl dán ze strany ministerstva závazný
slib, že nové zařízení DDŠZŠŠJ nebude sloužit pro děti s ochrannou výchovou, ale jen a pouze, a to výhradně, pro děti s výchovou ústavní. Toto nové stanovisko Ministerstva školství na
jedné straně umožní ministerstvu neprodleně odstranit mříže a
další opatření, které ze zákona zařízení pro děti s ochrannou
výchovou musí mít, na straně druhé přináší značné ulehčení pro
obyvatelstvo města, neboť potencionální nebezpečí ze strany
chovanců zařízení tímto zásadně (i když ne 100%) klesá.

Novým ředitelem je Mgr. Miloslav Hlubuček
Novým ředitelem VÚDDŠSŠZŠŠJ (do 31. srpna 2016) a poté DDŠZŠŠJ, v souladu s rozhodnutím konkurzní komise, jmenovalo MŠMT
s účinností od 25. července 2016 pana Miloslava Hlubučka. Nový pan ředitel působil od roku 1999 v DDŠ v Hamru na Jezeře, z toho v posledních letech na pozici zástupce ředitele. Na mě osobně zapůsobil během konkurzního řízení jako zkušený odborník a věřím, že vedení
reformovaného zařízení zvládne.

Satisfakce pro emeritní ředitelku Markétu Sochorovou
Emeritní ředitelka VÚDDŠSŠZŠŠJ paní Markéta Sochorová vedla zařízení k plné spokojenosti všech zainteresovaných šest let. Poté, co
byla její dlouholetá práce pohaněna a znectěna ze strany nejvyšších školských orgánů a ona sama z funkce ředitelky odstoupila, našla v
sobě dost sil na to, aby se sama přihlásila do konkurzního řízení na reformované zařízení. A konkurzní komise ji oficiálně hodnotila (viz
54/2005 Sb., §5, odst.1) jako uchazeče vhodného pro výkon funkce ředitele. Přestože ji v následném hodnocení vhodných uchazečů
předčil pan Miloslav Hlubuček (paní Sochorová obsadila místo druhé), hodnocení konkurzní komise, které ji jak výše uvedeno, označilo
jako uchazečku vhodnou, je samo o sobě pro inženýrku Sochorovou velkou (byť jen morální) satisfakcí po týdnech neuvěřitelného
osočování a hanobení práce její a celého kolektivu, kdy byla (s nadsázkou řečeno) líčena div ne jako „Mengele“ v sukních.
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Kapacita jen 16 dětí, proč ne, MŠMT na to přece má
Považuji za nezbytné se ještě zmínit o ekonomice celého zařízení. Po nástupu prozatímní paní ředitelky, která zcela rozvolnila režim a
sklidila za to zaslouženou kritiku, byl zaveden zcela nevídaný prázdninový režim zařízení, který toto zařízení nepamatuje. Od počátku
července počet dětí fyzicky přítomných v zařízení kolísá mezi 1 a 2 (slovy mezi jedním a dvěma). Všichni jsou prý na dovolence nebo bůhví
kde. Dle mých informací sama paní prozatímní ředitelka navštívila své zařízení jen 11. července a po konkurzu 21. července odpoledne. Ale
náklady na zařízení jedou dál…..
Co mě ovšem při jednání na Ministerstvu školství dostalo do kolen, MŠMT zcela vážně naplánovalo, že nový DDŠZŠDŠJ bude mít kapacitu
jen 16 dětí (dvě skupiny pro maximálně osm dětí). Jak se zdá historický vývoj snižování kapacity při zachování (nebo dokonce zvětšení)
objemu pokračuje. Kdysi zde bylo cca 150 řeckých a následně
vietnamských dětí. Při vzniku ústavu byla kapacita již pod 100
dětí a ta se v průběhu času stále snižovala a snižovala. Již
dosavadní kapacita 36 dětí (pokoje jen pro jednoho
maximálně pro dva chovance) se mně osobně na tak rozlehlé
zařízení zdála velmi nízká. Ovšem ještě další pokles na počet
16? A to by prý reálně mělo být v zařízení v září dětí 6
maximálně 7. Z hlediska bezpečnosti ve městě nám to
pochopitelně nevadí, ale jako člověk zajímající se o
ekonomiku ve školství obecně, jenom žasnu.

Poděkování a přání závěrem
Děkuji tímto ještě jednou všem dosavadním pracovníkům
Ústavu a přeji novému panu řediteli a jeho spolupracovníkům,
ať se mu práce daří.
V Chrastavě dne 22. 7. 2016
Michael Canov, starosta

Fotbal – partnerské město Eichstätt – 14. 7. 2016
Před rokem 14. 6. 2015 za námi přišel pan starosta
Michael Canov s nabídkou sehrání přátelského utkání
v partnerském městě Eichstätt. Vše pod záštitou
bývalého starosty města Eichstätt pana Arnulfa
Neumayera, který před lety nastartoval program výměnného pobytu žáků základních škol a mezinárodních
fotbalových turnajů mládeže.
V posledních letech po odchodu pana Neumayera z postu starosty města Eichstätt toto partnerství začalo slábnout, a proto jsme byli letos pozváni (už ne mládež, ale
fotbalový tým dospělých, v podstatě odrostlá mládež, která před lety stála u zrodu sportovního partnerství) – k sehrání mezinárodního přátelského fotbalového utkání
s místním týmem SV Marienstein.
Vyjíždělo se v pátek 08.07.2016 v brzkých ranních
hodinách autobusem. Druhá výprava se zástupci města
Chrastavy mířila do Eichstättu osobním automobilem.
Kolem 17 hodiny jsme všichni dorazili na místo, byli jsme
ubytováni a šli jsme se podívat na místní fotbalový
stánek, kde na nás čekalo vřelé přivítání a shledání po
letech s místními zástupci.
Další den v sobotu 9. 7. 2016 jsme byli oficiálně přijati na
radnici města Eichstätt a společně jsme všichni připili na
znovuobnovení přátelství a partnerství. Poté náš tým
absolvoval dopolední tréninkovou jednotku, oběd v místní restauraci Trompete a návštěva krásného koupaliště.
Před 18:00 hodinou už bylo vše připravené k výkopu.
Hrály se obě dvě národní hymny, rozhodčí oznámil výkop
utkání. Fotbalový zápas byl výjimečný i tím, že oba dva
celky v letošních sezónách vyhrály své soutěže a
postupují do vyšší soutěže. Proto oba týmy ještě na vlně
euforie chtěly dokázat zvítězit v tomto mezinárodním
měření sil. Výhra nakonec zůstala na kopačkách chrastavských fotbalistů, kteří porazili tým SV Marienstein
3:2.
Po zápase probíhala slavnost s živou muzikou zakončená rozloučením se zástupci města Eichstätt a přáním
krásné nedělní cesty domů.
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SV MARIENSTEIN - CHRASTAVA 2:3 (2:2) 11.07.2016
CHRASTAVA Zíka (46. Zoul M.) - Rozmajzl P. (70. Bednář),
Rozmajzl M., Kopecký, Abrahám - Sandr, Štajner, Kos, Henzl Řezka, Bednář (46. Procházka).
BRANKY: 11. Bednář, 34. Řezka, 87. Procházka, KARTY: 0

Oficiální herní dny

Rekonstrukce přírodnítribuny 29. 6. 2016
Fotbalové hřiště v Chrastavě oplývá jednou vskutku neobvyklou raritou. Na protilehlé straně od kabin hráčů je přírodní tribuna, kterou tvoří
lavičky ve stráni. Tribuna ovšem není součástí oploceného areálu, ale je vně, dokonce až za silnicí. Přesto ji desítky let hojně při každém
utkání využívají fotbaloví diváci a při vypjatých zápasech je zcela zaplněná. Chrastavská přírodní tribuna za silnicí se tak stala unikátem
minimálně v českém ne-li v evropském či ve světovém měřítku fotbalových areálů. V současné době je ovšem přírodní tribuna v tristním
stavu. Řada laviček je v dezolátním stavu, schodiště se rozpadá, zábradlí chybí zcela. Z těchto důvodů se rozhodlo město Chrastava zajistit
kompletní rekonstrukci této přírodní tribuny (úprava plochy, nové lavičky, schodiště, zábradlí) v hodnotě do půl milionu Kč. Pokud vše půjde
podle plánu, měla by se celá rekonstrukce stihnout do historického prvního domácího utkání v divizi, které by se mělo odehrát 13. srpna
2016.
Napsal Michael Canov

BENY do druhé ligy? 29. 6. 2016
Náš spoluhráč Jakub Beneš nastoupil do přípravy s druholigovým
týmem FK VARNSDORF. Přejeme hodně úspěchů a ať se to podaří.
Ve středu 29. 6. se Vanďák utká v přípravném utkání s Duklou Praha
od 15:00 v Roudnice n. L. a poté v sobotu 2. 7. proti FK Teplice od
11:00 v Dubí hřiště Pozorka.
#CHRASTAVAHRAJESRDCEM

Dne 28. 6. 2016 podepsal TJ Spartak Chrastava partnerství s iniciativou a neziskovou společností ČISTÝ FOTBAL. Chtěli bychom, aby se
do toho projektu zapojily i ostatní týmy z Libereckého kraje. Hráči, trenéři a funkcionáři – pojďme to změnit.
Motto organizace: “NEMOŽNÉ VĚCI NEEXISTUJÍ, JEN LIDÉ, KTEŘÍ TO NEDOKÁŽOU.”
Pokud se setkáte s nekalými praktikami ve fotbale, ovlivňováním zápasů nebo jakýmikoli věcmi zavánějícími korupcí, tak se nebojte ozvat!
I vy můžete pomoci udělat český fotbal lepším.
TÍSŇOVÁ LINKA: 608 720 646 (zajistí zdarma právní pomoc)
WEB: www.cistyfotbal.cz
KODEX ČISTÉHO KLUBU:
- nebere úplatky, neprodává a ani nekupuje zápasy
- ihned oznamuje korupci
- jedná čistě a korektně
- ctí zásady FAIR-PLAY
- fandí čestně a slušně
- VEDE MLÁDEŽ K TĚMTO HODNOTÁM
Motto a Apel CHRASTAVY: radši dávejte peníze do mládeže než do uplácení – abychom
dokázali vychovávat sebevědomou konkurenci pro EURO a MISTROVSTVÍ SVĚTA.
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MOL CUP – ROZLOSOVÁNÍ 28. 6. 2016
V pondělí 27. 6. 2016 bylo nalosováno 1. předkolo a první kolo
Českého poháru MOL CUP. V prvním předkole konaném v neděli
24. 7. 2016 od 17:00 zavítáme na půdu RMSK Cidlina Nový Bydžov
(vítěž Královehradeckého krajského poháru).
V dalším již 1. kole se vítěz tohoto utkání (Chrastava x Nový
Bydžov) utká v sobotu 30. 7. 2016 od 17:00 se třetiligovým týmem
SK Zápy.
Celkové rozlosování poháru MOL CUP naleznete zde. Novinkou
pro letošní ročník je, že od předkola až po finále se všechny zápasy
hrají jednokolově bez odvet. A od 2. kola se budou herní dvojice
losovat.
#CHRASTAVAHRAJESRDCEM

#ZACISTYFOTBAL – APEL NA VŠECHNY ČESKÉ
A MORAVSKÉ TÝMY 27. 6. 2016
Tým TJ SPARTAK CHRASTAVA se připojil k výzvě ZA ČISTÝ FOTBAL
a apeluje na všechny týmy, hráče a funkcionáře České republiky.
Chceme, aby se Český fotbal očistil a změnil!!!
Aby mělo pro mladé hráče smysl hrát fotbal v České republice!!!
Abychom dokázali vychovávat hráče nejvyšší kvality a sebevědomí.
Aby to nebyla jen pokřivená kolébka sportu, která na nejvyšší úrovni
nedokáže konkurovat a reprezentovat naši republiku!!! Jak bylo vidět
na letošním EURU – u českých fotbalistů bez emocí a touze po
vítězství.
Na mezinárodní úrovni (ať už jde o EURO, MS či klubové soutěže) –
totálně propadáme.
JE TO NASTAVENÝM SYSTÉMEM, KTERÝ CHRLÍ HRÁČE BEZ
SEBEVĚDOMÍ!!!
Je to běh na dlouhou trať – ale jen když budeme chtít změnit staré
struktury, změníme i sami sebe! A je nejvyšší čas začít právě teď!!!
#CHRASTAVAHRAJESRDCEM #ZACISTYFOTBAL bez korupce a
uplácení

o

Okénko starosty

města Chrastavy

Fejetovovým tónem: občanské průkazy a panínáměstkyně
Byla to čirá náhoda, když jsem se potkal na půdě krajského úřadu
s náměstkyní ministra vnitra paní Janou Vildumetzovou. Spolu jsme
se v minulosti ostře střetli v kauze údajného hraničního dluhu
Polsku.
Tentokráte bylo naše setkání o mnoho příjemnější, i když jsem si
v úvodu rýpnutí neodpustil. Když se za mnou najednou přátelsky
ozvalo: „Jé pan starosta, jak se máte?“, odpověděl jsem neméně
přátelsky, že výborně, že každý den chodím sbírat houby na území,
co nám chtějí sebrat a dát Polsku. Paní náměstkyně se zasmála a
pak sdělila to podstatné. A sice, že Chrastava bude zařazena do
pilotního projektu Ministerstva vnitra, kdy na naši radnici budou
(předběžně 2x měsíčně) zajíždět z libereckého magistrátu úředníci
a přímo u nás na radnici si budou občané moci po letech opět pořídit
občanský průkaz. Přestože nemám tuto informaci oficiálně na
papíru, přesto si jí s radostí dovoluji sdělit veřejnosti. Natolik paní
náměstkyni věřím. Mám z této zprávy velkou radost tím spíše, že o
opětovnou možnost pořizování občanských průkazů i na radnicích
malých měst léta usilujeme. Projekt by se měl začít realizovat
nejspíše na podzim letošního roku, nejdéle v příštím roce.
V Chrastavě dne 27. 7. 2016

Michael Canov, starosta

Rušenídiabetologické ambulance v Chrastavě nenína pořadu dne
V Chrastavě funguje 1x týdně diabetologická ambulance, kterou zajišťuje nemocnice Frýdlant. V posledním období se začali
šířit zvěsti o tom, že se bude rušit a paní
doktorka dokonce přestala objednávat
pacienty. Jednal jsem o daném problému
nejen s paní lékařkou, ale poté především
přímo s ředitelem Nemocnice Frýdlant

panem Jiřím Benediktem, který mě sdělil
doslova: „Jedná se o drby, rušení diabetologické ambulance v Chrastavě není na pořadu dne“.
Informace pana ředitele znamená, že by
paní doktorka měla opět začít objednávat
pacienty. V tomto duchu jsem po rozhovoru
s panem ředitelem s paní doktorkou znovu

jednal.
Rád tuto dobrou zprávu předávám dále a
jen doufám, že případné rušení této
poradny nebude na pořadu dne ani v blízké
či vzdálenější budoucnosti.
V Chrastavě dne 12. 7. 2016
Michael Canov, starosta

ČEZ: Nepůjde elektřina! Kde? Někde.
Plánované odstavení elektřiny dosud
probíhalo dle následujícího modelu: ČEZ
oznámil městu Chrastava nejen, kdy bude
příslušná odstávka, ale především kde
bude (za pomoci mapičky). Město
Chrastava toto oznámení nejenže vyvěsilo
na papírové i elektronické desce, ale informovalo své občany pomocí fóra na svých
stránkách, městským rozhlasem a v patřič-

né lokalitě SMS nejen kdy, ale především
kde konkrétně.
Jak jsme zjistili z oznámení společnosti
ČEZ Distribuce, a.s. a následného e-mailu,
rozhodl se ČEZ tento model změnit.
Rozhodl se oznamovat pouze města, kde
nepůjde elektřina při plánovaných
odstávkách, nikoli konkrétní místa.

Ve svém oznámení píše, že si mají bližší
informace o dotčených lokalitách najít
občané sami 15 dní před plánovanou
odstávkou. A tak se zřejmě mají všichni
občané města neustále hrabat na
stránkách ČEZu, jestli náhodou nebude i jejich ulice či č.p. odstaveno. Sama společnost však na této stránce uvádí, že, cituji:
„Upozorňujeme, že takto zpřístupněná data
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nenahrazují legislativní povinnost provozovatele distribuční soustavy oznamovat
plánované odstávky v souladu s ustanoveními § 25 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, ale mají pouze informativní
charakter.“
Dle mého názoru však v žádném případě
povinnost ze zákona nesplňuje pouhé
uvedení města, kde v daný čas elektřina
nepůjde. V tomto smyslu jsem telefonicky
urgoval příslušného pracovníka společnosti ČEZ z Děčína a obdržel jsem
následující e-mailové vyjádření:
„Vážená paní, vážený pane,
důvodem zrušení zasílání mapového
podkladu jako přílohy oznámení o plánovaných odstávkách jsou technické
důvody a příprava nového automatizovaného systému. Ten bude o plánovaných odstávkách informovat přímo
jednotlivé odběratele. I nadále však

počítáme s odesíláním informačního emailu o plánované odstávce na adresu
obecního úřadu. Součástí zasílané
informace bude stále odkaz na naše níže
uvedené internetové stránky, kde si mohou
sami odběratelé ověřit, zda budou
plánovanou odstávkou dotčeni. Bližší
informace o konkrétních odběrných
místech dotčených plánovanou odstávkou
jsou k dispozici 15 dní před uvedeným
termínem odstávky na webové adrese:
h t t p : / / w w w. c e z d i s t r i b u c e . c z / c s / p r o zakazniky/odstavky.html . Děkujeme za
pochopení.“
Jak jsem ale pak telefonicky zjistil u nad-

řízeného pracovníka ČEZ z Plzně, model
automatického zasílání je teprve ve vývinu,
kdoví kdy bude. Na dotaz, jak se bude
každý jednotlivý odběratel informovat, bylo
mně odpovězeno, že e-mailem nebo SMS.
Dotaz, co bude s těmi občany, kteří ani email ani mobilní telefon nemají, nebyl
dotyčný pracovník schopen zodpovědět.
Závěrem jsem byl ubezpečen, že vydávání
upozornění na odstávky pouze pro město
jako celek, nikoli na konkrétní místa, se
bude týkat všech měst celé oblasti včetně
Liberce. Prahy ne, ta prý pod ČEZ Distribuci
a.s. nespadá.
Dnes jsem zaslal datovou schránkou
protest proti výše popsaným počínajícím
praktikám předsedovi představenstva dané
společnosti.
V Chrastavě dne 18. 7. 2016
Michael Canov, starosta

Nadějné jednánís ČEZ ohledně informovánío odstávkách
Jak jsme informovali v článku z 18. července 2016, společnost ČEZ Distribuce a. s.
rozhodla, že sice bude i nadále město
informovat o plánovaných odstávkách
elektřiny, nikoli však o konkrétních místech.
Proti tomuto rozhodnutí jsem podal jménem města protest předsedovi představenstva dané společnosti.
Musím ocenit, že protest nezůstal ladem,
neboť následně požádali představitelé
společnosti o osobní jednání. Dne 2. srpna
2016 se jednání uskutečnilo v mé kanceláři,

kdy jsem přijal vedoucího odboru Obsluha
klientů pro veřejný sektor Mgr. Ondřeje
Horáka, vedoucího odboru Příprava pana
Zdeňka Burdeka a regionálního reprezentanta regionu Sever Ing. Martina Huška.
Výsledkem jednání, kterého se zúčastnily
též pracovnice našeho sekretariátu, které o
plánovaných odstávkách informují veřejnost, byla dohoda, že bude používán
systém, kdy budou naše pracovnice
informovány o konkrétních místech
odstávek, aby o nich mohly informovat

veřejnost. Kromě výše uvedeného se v
rámci jednání probraly i možnosti spolupráce společnosti ČEZ Distribuce a. s.
s městem v investiční oblasti a možnosti co
nejrychlejší komunikace města s
odpovědnými pracovníky společnosti.
Jsem rád za rychlou reakci zástupců této
společnosti a jsem ještě radši za výsledky,
ke kterým jednání dospělo.
V Chrastavě dne 2. 8. 2016
Michael Canov, starosta

Váženíspoluobčané, dovoluji si Vás pozvat na sto třicátý devátý
VEČER SE STAROSTOU
na téma

O VODĚ A TURÓ WU S HEJTMANEM A JEHO NÁ MĚSTKEM.
O velmi palčivém problému spojeným s ohrožením spodních vod v souvislosti s plánovaným
rozšířením a prohloubením polského hnědouhelného povrchového dolu Turów přijedou
diskutovat a informovat o situaci významní hosté hejtman Libereckého kraje Martin Půta a
jeho náměstek pro životní prostředí Josef Jadrný.
Za město Chrastava je garantem Miroslav Chvála, tajemník MěÚ.
Setkání se koná v pondělí dne 12. září 2016 od 17:00 hodin
v myslivně ve Vítkově.

Těším se na Vaši účast.

r

Informace z radnice

Ing. Michael C a n o v, starosta

z radnice

Usneseníze zasedáníRady města Chrastava ze dne 29. června 2016
Rada města na svém zasedání projednala a usnesla se takto:
-schválila
1) v návaznosti na své usnesení 2016/08/III ze dne 6. června 2016 pronájem částí pozemků ppč. 113/1 o výměře cca 90 m2 – zahrada, a
par.č. 1550 o výměře cca 150 m2 – ostatní plocha, k.ú. Chrastava I, panu Lukáši Polákovi, za účelem zřízení zahrady pro rekreaci, vč.
návrhu nájemní smlouvy čj. N/19/2016
2) v návaznosti na své usnesení 2016/08/III ze dne 6. června 2016 pronájem částí pozemků ppč. 114/1 o výměře cca 110 m2 – zahrada, a
par.č. 1550 o výměře cca 30 m2 – ostatní plocha, k.ú. Chrastava I, panu Františku Novákovi, za účelem zřízení zahrady pro rekreaci, vč.
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návrhu nájemní smlouvy čj. N/20/2016
- schválila
1) zřízení věcného břemene na pozemku
par.č. 1342/2 v k.ú. Horní Chrastava, ve
prospěch společnosti ČEZ Distribuce,
a.s., jímž dojde k zajištění strpění
umístění, zřízení a provozování stavby
„LB, Horní Chrastava, Frýdlantská ppč.
67/4, př.NN“ , vč. návrhu smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene – služebnosti a smlouvu o právu
provést stavbu čj. SBS/10/
2) zřízení věcného břemene na pozemku
ppč. 603/6 v
k.ú. Dolní Vítkov, ve
prospěch společnosti ČEZ Distribuce,
a.s., jímž dojde k zajištění strpění
umístění, zřízení a provozování stavby
„LB, Dolní Vítkov, ppč. 303/6, přípojka
NN“, vč. návrhu smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvu o právu provést
stavbu čj. SBS/11/2016
- schválila
1) smlouvu o možnosti provést stavbu na
cizím pozemku č. RU/17/2016, kterou
uzavře Krajská správa silnic Libereckého
kraje, p.o. a město Chrastava, za účelem
provést stavbu „Rekonstrukce silnice
III/27250 ulice Hrádecká, Chrastava“ v
k.ú. Chrastava I
2) smlouvu o právu provést stavbu č.
RU/18/2016, kterou uzavře Povodí Labe,
s.p. a
město Chrastava, za účelem
provést stavbu „Vítkovský potok,
rekonstrukce koryta, ř.km 0,000-0,133 a
Vítkovský potok, oprava koryta, ř.km
0,000-0,133“ v k.ú. Chrastava I
- schválila
návrh Smlouvy o spolupráci při zajištění
zpětného odběru elektrozařízení
prostřednictvím stacionárních kontejnerů
(příloha č. 4 k originálu usnesení) s
provozovatelem: ASEKOL a.s., Praha 4,
Československého exilu 2062/8, PSČ 143
00, IČ 27373231
- schválila
se souhlasem finančního výboru a v
souladu s čl. 2, část III. vnitřní směrnice
„Zásady při nakládání s pohledávkami“
převod daňových nedoplatků do
podrozvahové evidence
- schválila
na základě žádosti o dotaci z Grantu
města Chrastava pro rok 2016 na podporu
rozvoje kulturní, sportovní, spolkové
činností a cestovního ruchu a na základě
schváleného rozdělení Grantu zastu-

pitelstvem města Chrastava poskytnutí
neinvestičních účelových dotací usnesením ze dne 27. června 2016 č.
2016/05/XX příslušné smlouvy takto:
a) s Českým kynologickým svazem ZKO
Chrastava - 429, pobočný spolek,
Vítkovská 53, 463 31 Chrastava, IČ 467 48
351, ve výši 19.000,-- Kč,
b) s Českým svazem chovatelů Základní
organizace Chrastava, Pobřežní ul. Č.
event. 4, Dolní Chrastava, 463 31
Chrastava, IČ 467 47 087, ve výši 10.000,-Kč,
c) s Českým rybářským svazem, z. s.,
místní organizace Chrastava, pobočný
spolek, Družstevní 107, 463 31 Chrastava,
IČ 004 82 579, ve výši 15.000,-- Kč,
d) s Klubem českých turistů, odbor 107008,
Chrastava, Turpišova 407, 463 31
Chrastava, IČ 656 35 540, ve výši 30.000,-Kč,
e) s Chrastavskou Vískou, z. s., spolek,
Víska 19, 463 31 Chrastava, IČ 023 30 318,
ve výši 10.000,-- Kč,
f) s AVZO TSČ ČR p. s. Chrastava,
pobočný spolek, Hřbitovní 239, 463 31
Chrastava, IČ 467 48 563, ve výši 40.000,-Kč,
g) se Společností přátel historie města
Chrastavy z. s., spolek, Liberecká 40, 463
31 Chrastava, IČ 467 47 214, ve výši
30.000,-- Kč,
h) s Mysliveckým spolkem KOHOUTÍ
VRCH – VÍTKOV, spolek, Dolní Vítkov č.
ev. 14, 463 31 Chrastava, IČ 467 45 912, ve
výši 10.000,-- Kč,
ch) se Sdružením hasičů Čech, Moravy a
Slezska Sboru dobrovolných hasičů
Chrastava, Nádražní 203, 463 31
Chrastava, IČ 640 39 188, ve výši 35.000,-Kč,
i) s Pionýrem, z. s. – Pionýrská skupina
PERSEUS, pobočný spolek, Loudátova 11,
463 31 Chrastava, IČ 693 87 621, ve výši
28.000,-- Kč,
j) se Sborem Jednoty bratrské v Chrastavě,
Bezručova 503, 463 31 Chrastava, IČ 467
45 815, ve výši 25.000,-- Kč,
k) s TJ Spartak Chrastava, spolek (oddíl
volejbalu), Turpišova 292, 463 31
Chrastava, IČ 467 44 657, ve výši 15.000,-Kč,
l) s TJ Spartak Chrastava, spolek (oddíl
zápasu), Turpišova 292, 463 31 Chrastava,
IČ 467 44 657, ve výši 48.000,-- Kč,
m) s TJ Spartak Chrastava, spolek (oddíl
kuželek), Turpišova 292, 463 31

Chrastava, IČ 467 44 657, ve výši 15.000,-Kč,
- schválila
na základě žádosti poskytnutí neinvestiční
účelové dotace Sboru Jednoty bratrské
v Chrastavě, Bezručova 503, 463 31
Chrastava, IČ 46745815, na opravy a údržbu dětského hřiště v Bezručově ulici, ve
výši 10.000,-- Kč a pověřila starostu města
podpisem veřejnoprávní smlouvy
HFO/VP/25/2016/Sl
- schválila
odpis drobného dlouhodobého hmotného
majetku (DDHM) a majetku vedeného
v operativní evidenci dle přílohy
- schválila
konání Chrastavských slavností v roce
2017 od 2. června do 4. června 2017.
- schválila
zplnomocnění pana Pavla Urbana k jednání o organizačních a finančních
otázkách a uzavíráním smluvních vztahů
v rámci Chrastavských slavností 2017
- schválila
darovací smlouvu DR/18/2016 – finanční
dar 10 000,- Kč pro Myslivecký spolek
KOHOUTÍ VRCH – VÍTKOV, spolek, Dolní
Vítkov č. ev. 14, 463 31 Chrastava, IČ 467
45 912
- schválila
na základě žádosti darovací smlouvu
DR/19/2016 – finanční dar 17 000,- Kč pro
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska,
Sbor dobrovolných hasičů Chrastava,
pobočný spolek, Nádražní 203, 463 31
Chrastava, IČ 640 39 188
-schválila
1. odměny ředitelům příspěvkových
organizací ZŠ Chrastava, MŠ Chrastava,
ŠJ Chrastava,
2. odložila rozhodování o odměně ředitelce
ZŠ a MŠ Vítkov za 1. pololetí 2016
- schválila
v souladu s článkem 7.5. směrnice Rady
města Chrastava č. 1/2013, o zadávání
veřejných zakázek městem Chrastava,
příspěvkovými organizacemi a dalšími
subjekty nakládajícími finančními
prostředky z rozpočtu města a jejich
předkládání orgánům města, odchylný
postup pro realizaci veřejné zakázky
"Rekonstrukce tribuny a zázemí pro diváky
kopané na stadionu TJ Spartak Chrastava
ve Sportovní ulici", z důvodu mimořádné
časové tísně a potřeby dokončení stavební
akce nejdéle do 12. srpna 2016.

Usneseníze zasedáníRady města Chrastava dne 1. srpna 2016
RM na své schůzi projednala a usnesla se takto:
- schválila
1) zřízení věcného břemene na pozemku par.č. 1500 v k.ú. Chrastava I, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., jímž dojde k zajištění
strpění umístění, zřízení a provozování stavby „Reko MS – Revoluční č.p. 389, číslo stavby: 7700073173“
2) zřízení věcného břemene na pozemku par.č. 1480/1 v k.ú. Chrastava I, který je ve vlastnictví společnosti Povodí Labe, s.p., ve prospěch
města, jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby „Propojení ul. Hřbitovní a ul. Liberecká v Chrastavě“
3) zřízení věcného břemene na pozemcích par.č. 602/2, 738/14, 744/1 a 745/1 v k.ú. Dolní Chrastava, ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce, a.s., jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby „Nové kabelové vedení NN-AYKY 4x50 mm2 a AYKY
3x120+70 mm2, nové vrchní vedení VN – AlFe VN 42/7 mm2, nová jednosloupová transformační stanice BTR x400 kVA a nová přípojková
skříň SS200 č. 72 v platovém pilíři“
4) zřízení věcného břemene na pozemku par.č. 1399 v k.ú. Chrastava I, ve prospěch paní Martiny Zimmermannové, jímž dojde k zajištění
strpění umístění, zřízení a provozování stavby „Kanalizační přípojka pro RD na pozemku par.č. 410/1 v k.ú. Chrastava I“
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-schválila
1) v návaznosti na své usnesení 2014/02/III ze dne 27. ledna 2014 zřízení věcného břemene – služebnosti čj. VB/8/2016 ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a.s., jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby „LB, Chrastava, Horní Chrastava, ppč.
784/11, úpr. kNN“, za cenu 605,- Kč vč. DPH a náklady spojené se zřízením věcného břemene
2) v návaznosti na své usnesení 2008/04/II ze dne 10. března 2008 zřízení věcného břemene – služebnosti čj. VB/9/2016 ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a.s., jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby „LB, Chrastava, Hřbitovní pp.č 1068 –
kNN“, za cenu 8.107,- Kč vč. DPH a náklady spojené se zřízením věcného břemene
3) v návaznosti na své usnesení 2013/10/III /2 ze dne 2. července 2013 zřízení věcného břemene – služebnosti čj. VB/10/2016 ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a.s., jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby „LB, Chrastava, Frýdlantská 1024/5,
př. NN“, za cenu 12.100,- Kč vč. DPH a náklady spojené se zřízením věcného břemene
4) v návaznosti na své usnesení 2008/02/XIII ze dne 2. února 2008 zřízení věcného břemene – služebnosti čj. VB/11/2016 ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a.s., jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby „LB, Andělská Hora – kab. smyčka
NN“, za cenu 12.100,- Kč vč. DPH a náklady spojené se zřízením věcného břemene
RM
-schválila
hodnocení a zadání akce „Chrastava – oprava komunikace – Frýdlantská“ 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: EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město,
IČ: 45274924
- s c h v á l i l a návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem: EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ: 45274924 na
realizace akce „Chrastava – oprava komunikace – Frýdlantská“
- v z a l a n a v ě d o m í hodnotící protokol veřejné zakázky „Bezdrátový rozhlas – Vítkov“ v souladu s bodem 3.1. Směrnice Rady města
Chrastava č. 1/2013 o zadávání veřejných zakázek, včetně hodnocení a výběru vybraného uchazeče
- vzala na vědomí
celkový přehled pohledávek a daňových nedoplatků po lhůtě splatnosti k 31.05.2016 (dle části V., čl. 1, bod č. 3 vnitřní směrnice „Zásady při
nakládání s pohledávkami“
RM v z a l a n a v ě d o m í zápis č. 2016/8 z jednání bytové a sociální komise ze dne 27. 6. 2016
- r o z h o d l a o uzavření smlouvy o poskytnutí nájmu bytu v DPS panu Jaroslavu Fialovi
- r o z h o d l a o uzavření smlouvy o poskytnutí nájmu bytu v DPS manželům Sigridě a Františku Dostálovým
RM v z a l a n a v ě d o m í zápis č. 2016/9 z jednání bytové a sociální komise ze dne 25. 7. 2016
- r o z h o d l a o uzavření smlouvy o poskytnutí nájmu bytu v DPS paní Marii Prknové
- r o z h o d l a o uzavření smlouvy o poskytnutí nájmu bytu panu Davidu Novákovi
RM r o z h o d l a
v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů1) o zmocnění starosty města
vydávat souhlasy, případně uzavírat smlouvy o krátkodobém pronájmu pozemků města (max. 14 dní) pro umístění zařízení cirkusů,
kolotočů a podobných atrakcí.
RM s c h v á l i l a
návrh Licenční Smlouvy o přístupu a využití Nálezové databáze ochrany přírody s: Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky,
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov, Jednající: RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem, IČ: 629 335 91
RM s c h v á l i l a smlouvu o poskytování servisních služeb se společností FRP Services, s.r.o., Pražská 7, 261 01 Příbram II
RM s c h v á l i l a odměnu ředitelce příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Vítkov
RM
-zrušila
své usnesení č. 2016/08/IV ze dne 6. 6. 2016, kterým schválila dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu dopravního prostředku s pronajímatelem:
Technické a stavební služby a.s. v likvidaci, Liberecká 35, 463 31 Chrastava.
-schválila
výpověď smlouvy o nájmu dopravního prostředku č. N/36/2015 ze dne 1. 11. 2015 s pronajímatelem: Technické a stavební služby a.s. v
likvidaci, Liberecká 35, 463 31 Chrastava
-schválila
návrh Smlouvy o nájmu dopravního prostředku s pronajímatelem: Technické a stavební služby a.s. v likvidaci, Liberecká 35, 463 31
Chrastava, IČ: 25425706
RM s c h v á l i l a rozvrh úředních a otevíracích hodin na městském hřbitově a sběrném dvoře
RM s o u h l a s i l a
jako orgán plnící funkci zřizovatele právnické osoby "Školní jídelna Chrastava, Turpišova 343, okres Liberec - příspěvková organizace" se
sídlem Turpišova 343, 463 31 Chrastava, se zapojením do projektu kraje financovaného z operačního programu potravinové a materiální
pomoci na pozici partnera s finančním příspěvkem a s uzavřením smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem ve smyslu § 32a zákona č.
561/2004 Sb., školský zákon

Pavel Štekl ukončil činnost zastupitele města Chrastava
Jeden z nejzkušenějších členů zastupitelstva města inženýr chemie Pavel Štekl uzavřel 21. července 2016 svůj
mandát zastupitele města Chrastava z důvodu ukončení trvalého pobytu v našem městě.
Pavel Štekl se stal členem zastupitelstva již ve svých 24 letech v roce 1998 a s přestávkou minulého volebního
období 2010-2014 byl členem zastupitelstva nepřetržitě dosud. Patřil k nejrespektovanějším členům zastupitelstva
se svým hlubokým zájmem o historii města a územní plán města. Po čtyři roky (2002–2006) pracoval i v radě města.
Osobně jsem poznal Pavla jako svého zvídavého žáčka již v roce 1986. Později Pavel vystudoval i moji alma mater
VŠCHT Pardubice. Poté jsme dokonce byli dva roky kolegové chemikáři na gymnáziu Jeronýmova v Liberci. A pak
jsme léta spolupracovali v zastupitelstvu města. To je však již bohužel minulostí.
Ať se ti Pavle v novém působišti daří.
V Chrastavě dne 25.07.2016

Michael Canov, starosta
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Stavebnísezóna v plném proudu – dokončeny opravy dvou komunikací
V průběhu července byly dokončeny a předány městu dvě opravené komunikace –
Muzejní a cesta před kostelem.
Stav povrchů v Muzejní ulici byl v havarijním stavu a oprava byla dlouhodobě
plánovaná. Čekali jsme však na opravu
Liberecké ulice a současně na probíhající
opravu domu č. p. 44 v Muzejní ulici, kde
byly provedeny opravy hydroizolací a práce
bylo nutné provést před položením
finálních povrchů. Vítězem výběrového
řízení na realizaci zakázky se v konkurenci
šesti uchazečů stala společnost SaM
silnice a mosty Děčín, a. s., s cenou 458 tis.
Kč.
Při opravě byl použit již osvědčený model,

kdy parkovací místa jsou vydlážděna a na
zbývající části komunikace je položen
živičný povrch.
U cesty ke kostelu jsme vzhledem k charakteru lokality a blízkosti historické
památky kostela zvolili pouze dláždění, a to
v kombinaci žulové a čedičové dlažby.
Práce odborně provedla specializovaná
firma pana Daniela Kolínského, který nabídl za realizaci prací nejnižší cenu (869 tis.
Kč). Součástí prací bylo i nové odvodnění.
Další informace k oběma akcím jsou v reportáži TV Chrastava na webu města.
V Chrastavě dne 22. 7. 2016
Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM

Finálnípodoba mimořádné linky
Jak jsme již dříve avizovali od 6. července 2016 do 15. listopadu 2016 nebudou běžné
autobusové linky jezdit přes sídliště Střelecký Vrch.
Alespoň částečně je nahradí mimořádná linka mikrobusu Chrastava, aut. nádr. –
Chrastava, sídliště (u 1. okálu u Lipenských) a zpět, jejíž jízdní řád je ve finální
podobě zde. Linku bude provozovat společnost Busline.
V Chrastavě dne 30. 6. 2016
Ing. Michael Canov, starosta

Co se děje na tržnici?
V polovině srpna byly zahájeny práce na rekonstrukci městské tržnice u autobusového nádraží. Současný stav tržnice nevyhovoval jak po
technické stránce tak skutečností, že nebylo možné tržnici uzamknout, aniž by tím nebyl znemožněn průchod k autobusovému nádraží.
Po rekonstrukci dojde ke změně celkové dispozice tržnice. Prodejní stánky budou přesunuty směrem k přilehlé budově (železářství) a tento
prostor bude nově oplocen, aby byl samostatně uzamykatelný. Současně bude celá plocha vydlážděna a opravena dešťová kanalizace.
Zbylý prostor (tam, kde
jsou dnes stánky) bude
upraven a bude sloužit
jako odpočinková zóna.
Lidé budou moci využít
dvě lavičky, instalováno
zde také bude pítko.
Povrch v okolí laviček
bude zpevněn perkem a
od Nádražní ulice bude
prostor oddělen zelení.
Celkovou situaci budoucí podoby tržnice si
můžete prohlédnout pod
tímto článkem.
Práce budou provedeny
do 6 týdnů. Celkové
náklady jsou 400 tis. Kč
a akce je financována z
rozpočtu města Chrastava.

V Chrastavě
dne 22. 8. 2016
Mgr. Jakub Dvořák,
vedoucí ORM
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Změna provoznídoby sběrného dvora
a úředních hodin na městském hřbitově
v Chrastavě platná od 1. 8. 2016
Oznamujeme občanům, že Rada města Chrastava schválila dne
1. 8. 2016 rozšíření a změnu provozní doby sběrného dvora v Liberecké ulici a úpravu úředních hodin na městském hřbitově
v Chrastavě následovně:

SBĚRNÝ DVŮR
CHRASTAVA
PROVOZNÍ DOBA

PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK
SOBOTA

14.00
8.00
14.00
8.00
8.00
10.00

-

18.00
12.00
18.00
12.00
12.00
13.00

MĚ STSKÝ HŘ BITOV
CHRASTAVA
Úřední hodiny

Úřední hodiny

duben – září

říjen – březen

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

7:00 - 11:00
14:00 - 17:00
7:00 - 11:00
14:00 - 17:00
---7:00 - 9:30

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

8:00 - 11:00
14:00 - 17:00
8:00 - 11:00
14:00 - 17:00
---8:00 - 9:30

OČKOVÁNÍ PSŮ
PROTI
VZTEKLINĚ
bude probíhat
8. září 2016
v Horním Vítkově od 16:00 do 16:30 hodin;
v Dolním Vítkově od 16:30 do 17:00 hodin;

14. září 2016
v Andělské Hoře od 16:30 do 17:00 hodin.

Slavnostníotevřeníulice Tomáše Genrta
Město Chrastava Vás srdečně zve na slavnostní otevření ulice
Tomáše Genrta.
Zahájení slavnostního aktu je v pátek 9. září 2016 v 10:00 hodin,
u kostela sv. Vavřince.
Bc. Pavel Urban, vedoucí Společenského klubu

Z deníku Městské policie
Chrastava – 6 – 7 / 2016
- bezpečnostní dohled při konání Chrastavských Slavností ve dnech
3. 6. - 5. 6. 2016
- oznámení pokusu sebevraždy na přehradě Luční Chrastava. Na
místě byla hlídkou MP Chrastava poskytnuta první pomoc a dále
přivoláná RZS Liberec, která postiženou osobu převezla k dalšímu
vyšetření do Krajské nemocnice v Liberci
- zajištění přivolání RZS Liberec ke zraněné osobě v ul. Nádražní
- spolupráce s OO PČR Chrastava - nahlášená osoba v ohrožení
života. Na místo přivolána RZS Liberec.
- zajištění odklizení uhynulé lesní zvěře, předáno mysliveckému
sdružení
- společně s SDH Chrastava proveden odchyt včelího roje v Andělské
Hoře
- provedeno místní šetření v lokalitě Vítkov ohledně sousedských
rozepří
- zajištění odklizení olejové skvrny na pozemní komunikaci (SDH
Chrastava)
- Stráž nad Nisou – nahlášeno rušení nočního klidu, věc řešena dle
zákona
Dne 16. a 17. 6. 2016 se zúčastnila Městská Policie Chrastava jakožto složka IZS nácviku evakuace základní školy a mateřské školky ve
Stráži nad Nisou. Po ukončení cvičné evakuace byla připravena pro
děti a dospělé prohlídka techniky kterou disponuje integrovaný
záchranný systém.
Během měsíce června byl společně s SDH Chrastava připraven
dětský den a dále byly postupně navštíveny všechny mateřské školky
v Chrastavě, kde se mohly děti seznámit s výstrojí a technikou obou
složek.
Ve sledovaném období bylo odchyceno 5 zvířat, která byla předána
do AZYL pes Krásný Les.

Oznámenío personálních změnách
na Městském bytovém družstvu Chrastava
Od 1. srpna 2016 došlo na Městském bytovém družstvu Chrastava
k personální změně na pozici technika družstva. Dlouholetý
pracovník pan Jan Husák ukončil pracovní poměr ke dni 31. 7. 2016.
Přejeme mu mnoho úspěchů v novém zaměstnání. Na volné místo
technika družstva nastoupila od 1. 8. 2016 paní Zdeňka Hrušková.
Pozice účetní družstva byla zrušena, paní Ilona Slivoňová ukončila
pracovní poměr ke dni 30. 6. 2016.
Současné složení pracovníků družstva:
Hana Urbanová – předseda družstva, tel. 607 738 350
Ing. Tomáš Procházka – ředitel družstva, 723 613 360
Zdeňka Hrušková – technik družstva, 724 068 142

Poplatek za psa činí 100,- Kč.
Hana Urbanová, předseda družstva
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Obytný dům na Barandově v novém hávu
V roce 1920 byl na Barandově postaven obytný dům o osmi bytových jednotkách. V letošním roce se vlastníci dohodli, že dojde k
rekonstrukci střechy a opravě omítek, včetně nátěru fasádní barvou. Toto se uskutečnilo v průběhu třech měsíců a rozdíl je, myslím, patrný
(viz foto). Touto cestou bych také ráda poděkovala za vstřícnost a trpělivost obyvatelům této budovy.
Hana Urbanová, předseda Městského bytového družstva Chrastava

k

Kultura

akce / Sklub / kino / galerie

Chrastavské slavnosti 2016
Již po jednadvacáté se ponořilo naše
město do tradičních svátků setkávání,
kultury a sportu. V pátek 3. 6. totiž
začaly Chrastavské slavnosti.
Připraven byl, jako již tradičně, nadmíru
bohatý program, ze kterého si mohl
vybrat téměř každý.
Hlavními hvězdami třídenních slavností
byli Sebastian, R+Members Club,
Walda Gang, Těla, Michal Hrůza a
ABBA Stars, ale představily se nám
také regionální kapely: Joe Satriani
revival, Krávy Bez Medu, 20 deka duše,
Cimbálovka Liberec, Plechařinka a
Bohemia Universal Band. Sobotní dopoledne patřilo dětským sborům.
Nejen děti se mohly přijít podívat na
pohádky v kině, kouzelnickou a bublinovou show, které sklidily velký
úspěch. Další doprovodný program si
připravily místní spolky, které prezentovaly svou činnost prostřednictvím
ukázek, exhibicí, soutěží nebo
tvořivých dílen.

Vyvrcholením slavností byl krásný
ohňostroj, který byl, stejně jako v předchozích letech, připraven na sobotní
půlnoc.
Po celou dobu slavností mohli návštěvníci navštívit Hasičské muzeum, Führichův dům, Městské muzeum a galerii.
Ve Führichově domě nechyběly poutavé večerní prohlídky, završené zpíváním u táboráku a opékáním buřtů.
Věřím, že se nám podařilo letošním
programem uspokojit většinu návštěvníků a uvidíme se opět za rok.
Veškeré podněty ke Chrastavským
slavnostem můžete zasílat na e-mail:
urban@chrastava.cz
Čísla výherních losů: 200, 276, 278,
358, 463, 472, 538, 599, 623, 733, 746,
779, 817, 846, 870, 901, 931, 954, 956,
961
Bc. Pavel Urban, hlavní koordinátor
Chrastavských slavností 2016
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Protože příprava Chrastavských slavností není otázkou několika týdnů, ale měsíců, rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří se na jejich
přípravě podíleli a pomohli ji realizovat.
Děkuji:
organizačnímu týmu: Eva Mouchová, Jitka Marxová, Ivana Loučková, Petr Bezvoda, Libuše Junková, Klára Sehnoutková, Pavel Hudec,
Marta Pinkasová, Vlasta Stehlíková, Jana Eichlerová
Pořadatelům: Tereza Loučková, Adéla Bednářová, Ondřej Vojtíšek, Filip Kopecký, Tomáš Hájek, Jan Németh
Sboru dobrovolných hasičů
Městské policii: Marcel Másílko, Mojmír Boch, Pavel Just, Jaroslav Ježek
Technickým službám: Josef Vondra, Zdenek Zoul.
Scéna, programování světel: Luboš Komárek, Petr Bartoš
Zvukařům: Jiří Matys, Jan Ritschel
Moderátorovi: David Jelínek
Pracovníci veřejně prospěšných prací
Střelecký klub: Petr Klinger, Tomáš Rajnoha, Petr Hedbávný, Barbora Hrabáková, Josef Rajnoha
Orientační klub: M.Houdová, E.Říhová, K.Matyášová, S.Tomanicová, A.Jeřábková, Š.Diener Vokálová, Vokálovi, Březinovi, Holanovi,
Lipenští, Bartákovi, Kaškovi
Oddíl – Kuželky: Vlasta Ládková, Jana Vokounová, Jaroslav Jeník, František Vokoun, Miloslav Fokt, František Dostál
Nohejbalisté Chrastava
Perseus PS: děti a vedoucí z TO Perseus
TJ SOKOL Chrastava, cvičitelky a cvičenci
ZKO Chrastava
Jednota bratrská –tým Komunitního centra Bétel
Chovatelé: Peterka František, Judytka Jiří, Vašina Miroslav, Šimůnek Zdeněk, Reichl Jiří, Kočiš Josef, Kácovský Vlastimil, Kostka Jaroslav,
Havlíček Vítězslav, Erbertová Věra, Kaprálová Jana a Tallerová Markéta.
Foto a video: Jana Zahurancová, Ing. Vratislav Loučka
Sponzoři: FRISCHBETON s.r.o; PIVOVAR HOLS a.s., SYNER s.r.o.; VIRGO spol. s.r.o.; VZDUCHOTECHNIK s.r.o., ZDEŇKA
ZAHRADNÍKOVÁ, PRODEJNA VÍN U KONĚ, AVE ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, s.r.o.; FARMA VYSOKÁ, PIVOVAR ROHOZEC,
AUTOSPORT KUČERA, Jaroslav Novák, Kosmetika TRÉSOR, Víno Rychnov, ONTEX Turnov, Pivovar Albrecht, Pizzerie U Dvou přátel,
Sauna a solárium David Přibyl
Mediální partneři:
Radio Contact Liberec
Česká rozhlas Sever
Bc. Pavel Urban, hlavní koordinátor Chrastavských slavností 2016

Dvouměsíčnívýstava v galerii: Chrastava v proměnách staletí– o událostech a lidech
V pátek prvního července 2016 proběhla v galerii městského
muzea v Chrastavě vernisáž prázdninové výstavy s názvem
„Chrastava v proměnách staletí – o událostech a lidech”. Výstavu
uspořádali členové Společnosti přátel historie města Chrastavy.
Spolek připravil již třetí výstavu za poslední tři roky, která přiblížila
návštěvníkům zajímavosti místní historie!
Expozice prezentovala část výsledků badatelské činnosti v několika tématických okruzích. Namátkou – období napoleonských
válek, osobu císaře Františka Josefa I., konkrétní příběhy lidí
odsunutých po 2. světové válce a lidí, kteří město po válce dosídlili,
vše pochopitelně ve vazbě k Chrastavě. Výstava představila i zají-

mavosti Ovčí hory, návštěvníci si mohli osahat horniny, které ji
tvoří... Expozice nabídla i staré učebnice a výstavu starých
kuchyňských pomůcek. Dvě vitríny obsahovaly různé předměty a ti
hraví mohli hádat, k čemu v minulosti sloužily...
Děkuji tímto všem, kteří se vernisáže zúčastnili a projevili zájem o
naše konání (opravdu mě to vždy velice potěší a povzbudí!), děkuji
flašinetáři panu Václavu Janečkovi za krásnou hudební vložku,
která důstojně navodila atmosféru starých časů, děkuji také
řezníkovi Mirkovi Ondřichovi, že nám ochotně vyšel vstříc a připravil
u příležitosti vernisáže speciální edici teplých buřtů podle
chrastavské receptury. Děkuji všem, kteří s přípravou výstavy
jakkoli pomohli. Pokud výstava potěšila a poučila, splnila svůj cíl.
(více informací o výstavě najdete v Bulletinu SPHMCH v tomto
vydání Listů)
-----------------------------Ivan Vydra,
člen SPHMCH
a kurátor výstavy

BEAT THE FLAG 2016
V sobotu 20. srpna 2016 se na koupališti Sluníčko konal 5. ročník festivalu Beat The Flag.
Příznivci metalové hudby si poslechli kapely: All Friends Dead, Meredith Hunter, Dlažební Kostka, Jovanera a MaDaFaKa. Prostor mezi
jednotlivými vystoupeními vyplnila exhibice na workoutovém hřišti, DJ PyroTekk a DJ Jeny. Občerstvení zajistil pan Miloš Laksar a o zvuk a
světla se postarali pan Luboš Komárek a Petr Bartoš. Těšíme se na další ročník.
Eva Mouchová – referentka společenského klubu.
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Podzimnívýstava fotografií
Společenský klub zve příznivce výstav na podzimní výstavu
fotografií Doc. Ing. Jiřího Všetečky a Marie Hájkové. Významný
český fotograf Jiří Všetečka se narodil 12. října 1937 v Praze,
kde také celý život žije. Vystudoval Fakultu strojní ČVUT.
Nejvíce ho bavila matematika, fyzika a deskriptiva. Ke konci
studií začal fotografovat a této zálibě postupně propadal více a
více. Záhy začal publikovat a vystavovat. Dokonce chtěl
studovat FAMU, což mu ale nebylo umožněno. Nakonec se po
10 letech na FAMU dostal, ale již jako pedagog. Vydal několik
knih, je spoluautorem mnoha barevných i černobílých publikací,
knih a kalendářů. Spolupracuje s četnými časopisy, divadly,
režiséry a významnými institucemi. Získal několik ocenění,
medailí a cen, např. se stal Osobností české fotografie roku
2009. Při svých toulkách po své milované Praze vše sleduje
přes objektivy svých fotoaparátů. Podrobnosti o jeho umělecké
tvorbě a profesním životě se dozvíte v jeho knihách, např.
Pražský chodec. Tato fotografická publikace se stala legendou
a doplňují ji přiléhavé úryvky ze stejnojmenné prózy Vítězslava
Nezvala. Další díla nesou název Objektivem počítače, Praga
musicopolis Europae, Všenáprava obrazem, Pražský chodec
proti tankům, Světla staletí, Praha světlem tvořená. V této knize
se jedná o unikátní a úchvatné záběry našeho hlavního města,
které autor doplnil o spoustu osobních vzpomínek, zajímavých
setkání a nezapomenutelných zážitků. Jeho poslední kniha
z roku 2015 Chodec s objektivem čítá na 250 černobílých
záběrů, které jsou očitým svědectvím proměn Prahy a celé naší
země, včetně osob a osobností, které na svých toulkách potkal.
Motto Jiřího Všetečky zní: „Mám dvě celoživotní lásky – Prahu a
fotografování lidí.“
Chrastavskou výstavu svými fotografiemi doplní Marie Hájková,
kterou známe z jejího dlouholetého působení v družině při ZŠ.
I když její profesí je práce s dětmi, má ráda hudbu, miluje
přírodu, toulání po lesích a fotografování.
Paní Hájková se zná s panem Všetečkou osobně, vlastní jeho
knihy a tuto výstavu nám zprostředkovala, za což děkujeme.
Výstava bude zahájena vernisáží v pondělí 5. září 2016 v 16.00
hod. v městské galerii a bude se konat do 13. října 2016. Jste na
ni srdečně zváni.
Jitka Marxová

Informačníschůzky kurzů Společenského klubu
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DIGITÁLNÍ MÌSTSKÉ KINO CHRASTAVA

PROGRAM KINA
ZÁŘÍ 2016
Změna programu vyhrazena! Rezervace vstupenek: http://evstupenka.cz
Pátek 2. září v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI

AŽ NA SEVERNÍ PÓL – Francie/Dánsko – animovaný – český
dabing – 81 minuta
Patnáctiletá Saša je dcera bohatých aristokratických rodičů v Rusku
koncem 19. století. Sní o dalekém severu a truchlí nad osudem svého
dědečka Olukina, významného vědce a polárníka, který se dosud
nevrátil ze své poslední expedice, na které se pokusil dobýt severní pól.
Olukin předal své poslání výzkumníka Saše, ale její rodiče, kteří už jí
začali sjednávat svatbu, to vůbec neschvalují. A tak se Saša rozhodne
vzepřít svému osudu, uprchne z domova a je odhodlaná Olukina nalézt... i kdyby měla dojít až na severní pól.
Vstupné: 90 Kč, v předprodeji IC Chrastava 70 Kč
Pátek 2. září v 19:00 hodin
Odvážné zkoumání neznámých světů
STAR TREK: DO NEZNÁMA – USA – akční /sci –fi – české
titulky – film do 12 let nevhodný – 122 minuty
Za hranice známého vesmíru. Právě tam se vydává posádka lodi Enterprise v pokračování legendárního Star Treku. Spolu s nimi se tam vydal
i „otec“ reinkarnované série J. J. Abrams, který dobrovolně předal režijní
kormidlo kolegovi Justinu Linovi a spokojil se s rolí producenta. Kromě
Lina, jenž je podepsaný pod nejúspěšnějšími díly série Rychle a zběsile, možná překvapí i jméno autora scénáře, jímž je skvělý britský komik
Simon Pegg, jenž v sérii zároveň hraje Scottyho, hlavního inženýra Enterprise.
Vstupné: 100 Kč, v předprodeji IC Chrastava 80 Kč
Pátek 9. září v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI

OBR DOBR – USA – rodinný – český dabing – 117 minut – mládeži
přístupno
Příběh mladé dívky a laskavého obra známého jako Obr Dobr, kteří se
vydávají na dobrodružnou cestu s cílem zajmout zlé lidožroutské obry,
kteří pronikají do světa lidí. Adaptace knihy od britského spisovatele
Roalda Dahla.
Vstupné: 100 Kč, v předprodeji IC Chrastava 80 Kč
Pátek 9. září v 19:30 hodin
Nikdy nevíš, co vyhrabeš

ZLODĚJI ZELENÝCH KONÍ – ČR – drama – 105 minut - film do
12 let nevhodný
Zběhlý student geologie Pavel (Marek Adamczyk) a nezaměstnaný zemědělec Kačmar (Pavel Liška) se živí jako nelegální kopáči vltavínu,
zelených polodrahokamů z jižních Čech. Ten první proto, aby nebyl
závislý na manželce Karolíně (Jenovéfa Boková), ten druhý, aby uživil
rodinu. Existence na hraně zákona jim dává peníze, svobodu a nezávislost, ale také vyžaduje těžkou fyzickou dřinu, obezřetnost před policií
a převrácený životní režim. Dřou, riskují, utíkají, potýkají se s nebezpečím. Při kopání vltavínů jde totiž i o život. To se Karolíně nelíbí. Chce,
aby Pavel nechal kopání a vrátil se do normálního světa. Ukáže se
však, že Karolína má i další důvody, které se už zdály být pohřbeny
v minulosti, minulosti, která se s vltavíny znovu vyplavila na povrch.
Vstupné: 100 Kč, v předprodeji IC Chrastava 80 Kč
Pátek 16. září v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI
LOVECKÁ SEZÓNA: STRAŠPYTEL – USA – animovaný –
84 minuty – přístupno
Kdo se bojí, nesmí do lesa
Vstupné: 110 Kč
Pátek 16. září v 19:00 hodin

VLK Z KRÁLOVSKÝCH VINOHRAD –ČR-Slovensko-Francie
–drama- 75 minut – film do 12 let nevhodný
Autobiografický film legendárního režiséra Jana Němce volně vychází
z autorovy publikace Nepodávej ruku číšníkovi a pozoruje jeho životní

příběhy od šedesátých let do současnosti.
„Film má v názvu Vlka, tvora divokého, lstivého, neovladatelného. Vlk
v rouše beránčím a naopak. Uvidíte místa činu, autentický dialog,
autorský komentář, archivy pravé i falzifikáty. To, co bude ve filmu, se
skutečně stalo a John Jan to skutečně prožil. I když, pravda, občas to
trochu nafouknul.” (Jan Němec)
Hlavní roli mladého režiséra si zahrál Jiří Mádl, alter ego vypravěče si
zahrál Karel Roden.
Vstupné: 100 Kč, v předprodeji IC Chrastava 80 Kč
Pondělí 19. září v 18:00 hodin

THE BEATLES: Eight Days a Week - The Touring Years –
USA/Velká Británie – dokumentární – 100 minut – přístupno
Neznámý příběh známé kapely. Tento jedinečný film natočil Oscarový
režisér Ron Howard (Apollo 13, Da Vinciho kód, Rivalové,Inferno)
Vstupné: 110 Kč
Pondělí 19. září ve 20:00 hodin
Vojta Kotek, Jakub Prachař, Kryštof Hádek, Denisa Pfauserová, Jana
Krausová, Igor Bareš v nové komedii Vladimíra Michálka
PRÁZDNINY V PROVENCE –ČR – komedie – 95 minut - film do
12 let nevhodný
Kamarádi, letní lásky a Prázdniny v Provence.
Vstupné: 110 Kč
Pátek 30. září v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI

CESTA DO FANTAZIE – Japonsko – animovaný/dobrodružný –
český dabing – 124 minuty - přístupno
Cesta do světa nespoutané fantazie, Hajao Mijazaki a film pro všechny,
kterým někdy bylo deset.
Vstupné: 90 Kč, v předprodeji IC Chrastava 80 Kč
Pátek 30. září v 19:30 hodin

DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ – Velká Británie- Francie – USA –
komedie – český dabing – 123 minuty - mládeži do 15 let nepřístupný
Utrpení největší smolařky v dějinách dosud neskončilo. Bridget Jonesová je stále bez chlapa. „Trochu povyrostla, stala se z ní úspěšná televizní produkční, vydělává dost peněz, líp vypadá a ještě líp se obléká,
ale je to pořád ta samá Bridget, která přitahuje maléry jako magnet.
Vstupné: 100 Kč, v předprodeji IC Chrastava 80 Kč
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Slavnosti mikroregionu 10. září2016
v Bílém Kostele n. N. – doprava zdarma
V sobotu dne 10. září 2016 se uskuteční v Bílém Kostele 1. ročník Slavností Mikroregionu Hrádecko –
Chrastavsko. Na zajímavý program, který bude obsahovat vystoupení populárních zpěváků Ivana
Mládka a Lenky Filipové, ohňovou a bubenickou show, atrakce pro děti, myslivecké dobroty, stánky
jednotlivých obcí mikroregionu, turnaj v malé kopané a v nohejbale reprezentačních mužstev jednotlivých
obcí mikroregionu, je zajištěna doprava zdarma ve třech autobusových linkách, z nichž dvě projíždí
Chrastavou. Jelikož linky zahrnují všechny obce mikroregionu, mohou zájemci z Chrastavy zvolit nejen
přímé spojení do Bílého Kostela, ale i takřka vyhlídkovou trasu přes další obce mikroregionu. Ze sídliště
Střelecký Vrch by mělo být zajištěno návazné spojení na autobusové nádraží mikrobusem, který je v
provozu po dobu rekonstrukce ulice Liberecká.
V Chrastavě dne 10. 3. 2016
Michael Canov, starosta
Speciální autobusové linky projíždějící Chrastavou – viz přiložené jízdní řády.
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Letošnípříměstské tábory – farmáři i trosečníci...
Také o letošních prázdninách uspořádal Společenský klub dva
běhy příměstského tábora. Červencový turnus se nesl ve
farmářském duchu a během srpnového se staly děti trosečníky na
pustém ostrově. Oba běhy měly nabitý program, při kterém se
nenudil snad nikdo.
O úspěchu tábora nehovoří pouze spokojenost dětí, ale také to, že
kapacita 80 dětí byla během tří dnů zcela vyčerpána.

Rád bych touto cestou poděkoval:
Oddílovým vedoucím – Adéla Bednářová, Tereza Loučková,
Kateřina Kohlíková, Klára Sehnoutková a Ondřej Vojtíšek
Kuchyni – Ondřej Laksar, Wanda Magdalena Kmínková, Eva
Pinkasová
Bc. Pavel Urban, vedoucí Společenského klubu
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Zprávy z kolové – červen 2016 – ROMBAS (Francie)
Rád bych Vás informoval o dalším, opakovaném úspěchu naší
chrastavské kolové, kterého jsme dosáhli na mezinárodním turnaji
ve francouzském Rombasu.
Tak jako loni i letos jsme na pozvání vyrazili poslední červnový
víkend za kolovou do francouzského města Rombas. Zdlouhavá
cesta 850 km - z notné půlky doprovázená silným deštěm, byla
vyčerpávající. Na cestu jsme se dali v pátek večer a na místo
dorazili v sobotu nad ránem. Po několika hodinách spánku nás jako
již tradičně probudila reprodukce hudby doprovázející přípravy na
turnaj. V sobotu nám počasí nepřálo a tak jsme se po půl hodině
čekání a váhání, zda déšť ustane, přestěhovali do haly a odehráli
základní část turnaje pod střechou. Chrastavu jsme reprezentovali
v léty ověřeném složení Fadrhonc Daniel– Fadrhonc Michal a
Matuškovič Pavel – Košlík Vítězslav. Obě naše družstva
postoupila z prvních míst základní části do nedělního finále. Počasí
na konci víkendu nám přálo, žádná vedra jako loni se nekonala a až
na dvě krátká přeháňková intermezza finále probíhalo na
venkovním betonovém hřišti, které činí tento turnaj tak výjimečný.
S notnou dávkou radosti sděluji, že putovní pohár jsme s bráchou
do Rombasu přivezli zase jen ukázat a tím, že jsme opět vyhráli,
vrací se již potřetí v řadě do Chrastavy, tentokrát již na stálo. Naše
druhá dvojice obsadila pěkné 4. místo.
Michal Fadrhonc, oddíl kolové
Chrastava 28. 6. 2016

Letníaktivity Orientačního klubu Chrastava
MISTROVSKÉ ZÁVODY
Mistrovství a veteraniáda ČR na krátké trati
25. - 26. 6. 2016, pořadatel Praga Praha, prostor Novohradské
hory, Hojná Voda
Do finále A se probojovali a následně umístili:
D35 D.Pachnerová 8., H35 P.Pachner 8., H40 J.Polák 9., H50
I.Vydra 10., H60 R.Kaška 11., H65 M.Ševčík 17.
Cenné kovy - ZLATO a STŘÍBRO - vydolovaly 1. místem v D35
Kateřina Kašková (na snímku) a 2. místem Eva Kašková v D70.
Gratulujeme!
LETNÍ ETAPOVÉ ZÁVODY
(OK CHA se zúčastnil těchto,uvádíme jen medailová umístění)
VETERAN CUP
(1. - 3. 7., 3 etapy, pořadatel Vamberk a Kostelec nad Orlicí,
prostor Kostelec nad Orlicí) H65 2. M.Ševčík, 3. J.Barták
ŠUMPERSKÝ DIVOČÁK
(22. - 24. 7., 3 etapy, pořadatel Šumperk, prostor sedlo Skřítek v
Jeseníkách), D21K 2. M.Krtičková, D50 3. J.Čechlovská, D65 1.
Z.Šaffková, HDR 3. J.Krtička
EDUARD CUP
(29. 7. - 31. 7., 3 etapy, pořadatel Ekonom Praha a Ostrov n.O.)

ří,Vlevo:
prostor
EduardKašková
u Jáchymova)
Kateřina
- mistryně ČR
RUMCAJSOVY
MÍLEna krátké trati 2016
v orientačním běhu
(5. - 7. 8., 4 etapy, pořadatel Jičín,
prostor
Mužský
v Českém
ráji) v etapoVpravo:
T. Klustová
- 1. místo
vém závodě „Pěkné prázdniny 2016"
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RUMCAJSOVY MÍLE
(5. - 7. 8., 4 etapy, pořadatel Jičín, prostor Mužský v Českém ráji)
ČESKÁ KANADA
(10. - 14. 8., 5 etap, pořadatel Praga Praha, prostor Kunžak,
Zvůle)
D60 3. H.Vajcová, D65 1. Z.Šaffková, D70 3. E.Kašková, H35A 3.
J.Polák
PĚKNÉ PRÁZDNINY
(19. - 21. 8., 3 etapy, pořadatel Turnov, prostor Malá Skála v
Českém ráji) D10L 1. T.Klustová (na snímku), D21A 1.
K.Kašková, D60 3. V.Bradnová, D65 2. Z.Šaffková, D70 3.
E.Kašková, H40 2. P.Pachner, H50 2. I.Vydra
CENA VÝCHODNÍCH ČECH
(26. 8. - 28. 8., 3 etapy, pořadatel OK Hradec Králové, prostor
bývalý důl Kateřina, Radvanice),
TISKÉ STĚNY
(27. - 28. 8., 4 etapy, pořadatel Děčín, prostor Ostrov u Tisé)
- výsledky do vydání nebyly k dispozici
LETNÍ MEZINÁRODNÍ ZÁVODY
SCORLANDSGALOPPEN (Norsko)
(7. - 10. 7., 4 etapy, prostor jih Norska, na V od Kristiansandu)
D15 2. M.Pavlíková (na snímku s č. 55), D21L 4. K.Kašková
OCUP 2016
(27. -31. 7.,5 etap v rámci závodu poprvé ve třech státech –
Slovinsko, Itálie, Rakousko)
M21A 7. J.Čechlovský, W21A long 5. K.Kašková
JINÉ ZPRÁVY
- Některé naše děti se v létě zúčastnily orienťáckého tábora v Krčkovicích v Českém ráji (my ho každým rokem budujeme). Na snímku z akce rodiče a děti – Štverákovi, E.Lipenská, děti Štverákovy a
Šírlovy.
- Celé léto se připravoval Chrastavský pohárek, který se odehraje
v sobotu 3. září na Fojtce (Zaječí Důl). Dopoledne se poběží krátká
trať, odpoledne lesní sprint.
- V polovině září se rozběhne dětský kroužek,
který plánuje na konec září podzimní
soustředění pro děti i rodiče ve Starých
Splavech.
- Nadále probíhá příprava na Mistrovství ČR
na klasické trati,které pořádáme v září 2017.
Eva Kašková, OK Chrastava

Letníturistické výlety chrastavského Klubu českých turistů
Chrastavský KČT výletuje i v létě. Na konci června jsme se vydali vlakem přes Jablonec do Harrachova. Tady jsme okolo Hornického
muzea šli krkonošskou přírodou až k Mumlavskému vodopádu. Vyfotili jsme se u skokanských můstků a prohlédli jsme si celý Harrachov.
Další vlakový výlet se uskutečnil 9. července.
Vystoupili jsme ve Starých Splavech a naučnou
stezkou s tématikou ochrany životního prostředí
u Máchova jezera jsme došli do Doks. Navštívili
jsme Muzeum Čtyřlístku a prošli jsme si nově
zpřístupněný zámecký park. Ve výletech jsme
pokračovali 28. července. Tentokrát jsme se
kochali pohledy z teras Ještědu, odkud jsme
cestou z Výpřeže navštívili vyhlídku Červený
kámen a Skalní vrata. Naučnou stezkou jsme se
dostali na Pláně. Ve čtvrtek 4. srpna jsme vyrazili
do Jizerských hor na Maliník. Minuli jsme
Weberovu a Hašlerovu chatu, které jsou
bohužel obě dlouhodobě zavřené a přes
vyhlídkovou skálu Trniště jsme sešli do Janova
nad Nisou. Zatím poslední výlet proběhl v úterý
9. srpna. Již jednou odložená návštěva Svijan
tentokrát proběhla bez problémů. Podívali jsme
se do nově otevřeného zámku a zašli i do
pivovaru.
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V září nás čeká týdenní dovolená v okolí Litomyšle a máme ještě naplánované dva podzimní výlety – do Krkonoš do Špindlerova Mlýna a
do Lázní Bělohrad na akci Poslední puchýř, která uzavírá turistickou sezónu.
KČT Chrastava – Jitka Marxová

... v Harrachově

... ve Svijanech

KOMUNITNÍ CENTRUM BÉTEL
J E D N O TA B R AT R S K Á C H R A S TAVA
Letní tábor Klubáče a Klubáčku
Mezi 17. a 24. červencem se konal každoroční tábor Klubáče ve
Zbytkách u Zásady. Tématem tohoto tábora byla kniha Dva roky
prázdnin od Julese Verna. Vypráví o skupině chlapců, kteří ztroskotají na
pustém ostrově a nezbývá jim tedy nic jiného, než spojit síly a pokusit se
přežít tak daleko od domova.
Naše děti si tedy mohly vyzkoušet, jaké to je obstarávat každý den
potravu, postavit si přístřešek, péct maso na rozpálených kamenech,
lovit tuleně, sestrojit signalizačního draka, tvořit obranný systém proti
divoké zvěři a bojovat s piráty.
Celý tábor měly možnost učit se nové dovednosti a plnit z nich zkoušky,
např. poznávání rostlin, střelbu z luku, uzlování, zpěv písniček, přišívání
knoflíku, poznávání souhvězdí, lasování, skok přes švihadlo nebo
rozdělávání ohně. Za každou splněnou zkoušku dostávaly pak děti
barevné provázky, ze kterých si vyráběly náramek.
Po celou dobu nás naštěstí provázelo hezké počasí, takže jsme mohli
trávit veškerý čas venku v přírodě. Všichni se těšíme na další společná
dobrodružství, která nás čekají v dalším školním roce.
Lydie Veselá
Letní tábor „Nejlepší dobrodružství je život“ klubů Pod Vodou a
Vagón
Celkem čtyřicet dva účastníků zažilo v přelomovém prázdninovém týdnu deset dní toho nejlepšího dobrodružství. Vyjeli jsme ve čtvrtek
časně z rána a brzy po příjezdu na louku U Vlka jsme postavili tábor. Stejně jako v životě i na nás čekaly různé výzvy v podobě pokácení
soušek, postavení sprch a regálů nebo vykopání lednice a vsakovačky.
Během tábora jsme sledovali životní cestu Matouše Stacha, který odešel z Moravy, aby se stal misionářem v Grónsku. Každý den tábora
jsme prožívali jeden jeho rok v Grónsku. Vyzkoušeli jsme si budování domova a při táborových hrách zažili, co je to hlad a nemoci. Holky si
vyrobily krásné kroje, kluci vyřezali lžíce ze dřeva. Putovali jsme do blízkých krajin, abychom mohli domorodcům předat příběh „O tom, jak se
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vyrobily krásné kroje, kluci vyřezali lžíce ze dřeva. Putovali jsme do
blízkých krajin, abychom mohli domorodcům předat příběh „O tom,
jak se dostaly moravské vzory na kroje v Grónsku“. Také jsme
přespali jednu noc pod širým nebem. Zjistili jsme, jakou radost
můžeme mít z dávání druhým a jak společný úspěch závisí na
spolupráci a ochotě podřídit se a vzájemně se respektovat.
Uspořádali jsme turnaj v lakrosu a z palub kánoí si připomněli krásu
naší řeky Sázavy. Někteří vodu dokonce nechtěně vyzkoušeli na
vlastní kůži. Společně jsme překonali všechny nesnáze a užili si
poslední táborák. Každý tým přispěl něčím do společného programu
a moc jsme si pochutnali na skvělém grilovaném mase.
Za celý tým i za naše teenagery musím říct, že to bylo skvělých
deset dní strávených v přírodě bez přístupu k vymoženostem naší
doby.
Věra Stefanová
Klub seniorů Evergreen 55+ informuje:
Po celý školní rok jsme se pravidelně scházeli každou středu na
akcích klubu nazvané lidově "hůlky". Měli jsme úžasné požehnání.
Pokaždé jsme se nějak vešli do vozidel, i když počet účastníků
pravidelně narůstal. Počasí bylo stvořené přímo pro vycházky s hůlkami. Okruhy byly v rozumné délce a náročnosti pro účastníky.
Pravidelné zakončení procházek občerstvením v Bétel bistru nemělo chybu. Zde jsme společně obnovili síly a využili možnosti zhodnotit náš
výkon a zajímavosti, které jsme na cestě viděli.
Letošní prázdninové dny jsme si užívali tak jako loni. Pořádali jsme výlety s hůlkami do německého Žitavského pohoří. Možná to vypadá, že
už jsme byli všude, letošní výlety však byly nejen nové, ale také s novými pohledy na krásná místa kousek za hranicemi. Nejdříve to byl okruh
kolem Jonsdorfu s výstupem na rozhlednu, zakončený občerstvením u
jezírka v Jonsdorfu (měli moc dobrou zmrzlinu). Navštívili jsme také oblast
kolem kláštera Marienthal. Byl to hezký okruh směřovaný do málo
frekventovaných míst v této krásné oblasti. Tyto společné procházky jsou
příjemným zpestřením týdne a také se při nich můžeme vzájemně sdílet a
poznávat. Nejsou jen o dálkových výkonech, ale spíše o pravidelném
setkávání přátel.
Od září pokračuje středeční chození s hůlkami od 10 hodin, v plánu je také
připravovat druhou méně náročnou trasu, která bude uzpůsobena podle
možností účastníků. Ve středu dále probíhá posezení v Bétel bistru od 16
hodin a páteční hraní karet a deskových her od 15 hodin. I nadále plánujeme
němčinu pro seniory. Také nabízíme poradnu pro seniory v oblasti počítačů,
mobilů, fotoaparátů, internetového bankovnictví atd. Věříme, že rádi uvítáte
naši radu a pomoc. Těšíme se na nové zájemce v klubu. 14. 9. plánujeme
výlet na Dutý kámen spojený s prohlídkou pivovaru ve Cvikově.
Daniela a Jiří Coufalovi
Výlety Domečku
Prázdninový provoz klubů maminek s malými dětmi se odlišuje od běžného
školního roku tím, že každý týden nabízíme společný výlet do okolí. Letošní
léto bylo pro výletníky přímo ideální – nebylo veliké vedro a ani déšť nebyl
takový, aby nám zabránil vyrazit. Některá místa jsou osvědčená, vděčně a
hojně navštěvovaná, na jiná jsme se podívali nově. A tak jsme společně
navštívili např. tierpark (zoo) v nedaleké Žitavě, natrhali jsme si borůvky,
kterých bylo v tomto roce opravdu hojně, kolem Lemberku jsme si užili
krásnou vycházku a mnozí z nás objevili příjemnou cestu z Kristýny na
Trojzemí. Děti si užily převoz na transbordéru. K létu patří i sport a pobyt v lese, proto jsme si vyzkoušeli orientační běh upravený pro malé děti.
Speciální poděkování patří profesionálním hasičům v Liberci, kteří nám
ochotně představili svou techniku, výzbroj a zázemí, bez nichž se nedá tato
nelehká práce vykonávat. Obdivuhodná byla trpělivost, se kterou nás
doprovázeli a také dovolili dětem stříkání z hadice.
Slávka Kasalová

V září2016 vás srdečně zveme
VÝLET KLUBU EVERGREEN
- 14. 9. Dutý kámen, prohlídka pivovaru ve Cvikově

BESEDA S MGR. EVALDEM RUCKÝM
nejen pro rodiče 23. 9. na téma: Motivace a odměňování, kázeň a trestání dětí
- přesný čas bude na webových stránkách (www.jbchrastava.cz)
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Město jako arboretum – 4. díl
Navážeme na minulé téma, kde jsme
skončily u pojmů rod a druh. Zde ale
klasifikace nekončí a ani nestačí. Proto je
zavedeno další členění, na tzv. nižší
taxonometrické jednotky. Ty nám v
podstatě rozlišují další odchylky základních
druhů. Určitě jste si všimli, že některé
stromy či keře jsou rovné, jiné převislé,
některé mají listy zelené, červené, jiné
dožluta či různě bíle strakaté, či větvičky
kroucené.
Pokud začneme u vzhledu stromu, tzv.
habitu, zde se nejčastěji setkáváme s
převislými formami dřevin. Latinské
označení pro převislé dřeviny je pendula.
Označení převislého jasanu ztepilého pak
vypadá takto: Fraxinus excelsior 'Pendula'.
Dřeviny vodorovně rozkladité jsou
'Horizontalis', s kulovitou korunou
'Columnaris', úzké a vystoupavé

podrobněji, je smrk pichlavý. Latinský
název tohoto stromu je picea pungens
(Engelm.) a má něco málo přes šedesát
kultivarů. V našich podmínkách se jich ale
vyskytuje tak přibližně do dvaceti.
Smrk pichlavý je rychle rostoucí vždyzelený
jehličnatý strom, s rovným, až do vrcholu
koruny průběžným kmenem, špičatým
vrcholem a široce kuželovitou až kuželovitě
válcovitou korunou, poněkud strnulého
charakteru. Jeho větve jsou postavené
výrazně kolmo ke kmeni. V domovině
dorůstá do výšky 40–50 m, u nás do 30 m.
Dožívá se 400–600 let, kmen má až 150 cm
tlustý, kořenový systém je mělce rozložený
pod povrchem, a proto ve větrných
polohách trpí vývraty. Borka je silná a
hluboce rýhovaná, šedohnědá, větévky
silné, žlutohnědé až oranžové, lysé,

Tři bratři u autobusového nádraží v Chrastavě
'Fastigiata' nebo 'Pyramidalis'. Pokud se
druh liší od základního tvarem, složením
nebo barvou listů, můžeme se setkat s
názvy 'Crispa' pro kadeřavé listy,
'Monophylla' pro strom, kde místo
složeného listu je list jediný. U barevnosti
listů je pak nejčastější zbarvení bíle skvrnité
či bíle lemované označováno 'Variegatum'
nebo 'Argenteomarginata,, zelenožluté až
žluté listy 'Aureum', 'Gold', 'Luteum', žlutě
lemované 'Aureo-marginatum', červené
listy 'Rubra','Purpurea', vícebarevné pak
'Tricolor'. Samozřejmě, že i zde je množství
výjimek a odchylek, takže tento výčet
označování neplatí pro všechny dřeviny
jednotně.
A na závěr jen dodám pro Vaši
představivost, u dobře známého javoru
mléč existuje cca 100 druhů nižších
taxonometrických jednotek.
Čtvrtý strom, o kterém si dnes něco povíme

pupeny víceméně kulovité, žlutohnědé či
oranžovohnědé ve velikosti 6–12 mm.
Jehlice vyrůstající kolem dokola větévek
jsou tuhé, pichlavé, pravoúhle odstávající
od větévky (rozměry 16–30 × asi 1.5 mm),
modrozelené, na všech stranách s
p r ů d u c h y, v r c h o l e k t r n i t ý . K v ě t y
jednopohlavné, samčí žlutavé v úžlabí
horních jehlic na loňských větévkách,
samičí většinou karmínové na konci
letorostů nebo loňských větévek. Převislé,
nerozpadavé šištice (5–12 × 2–4 cm),
složené ze světlých, tenkých šupin,
vytrvávají na stromě do podzimu příštího
roku, šupiny eliptické až kosočtverečné a
nejširší pod středem, 15–22 × 10–15 mm
velké. Semena tmavohnědá a asi 3 mm
dlouhá, křídla 6–8 mm dlouhá.
Smrk pichlavý pochází ze západní části
Severní Ameriky – Rocky Mountains. Je to
státní strom Colorada a Utahu, kde roste v

Šišky smrku pichlavého
polohách 2000-3000 m ve smíšených
porostech. Jedinec vysoký 37 m a s výčetní
tloušťkou kmene 150 cm roste v Ashley
National Forest (Utah, 1996). Nejvyšší
známý roste v San Juan Mountains v
Coloradu, je 46,6 m vysoký a kmen má

Detail kmenu smrku pichlavého
u služebny policie v Chrastavě
výčetní tloušťku 106 cm (2004).
V přírodě byl objeven až roku 1862. Hned
následujícího roku se do Evropy dostala
první semena a u nás je prvně zaznamenán
v roce 1910. Jedná se o velmi odolný druh,
zcela otužilý, obstojně zvládající sucho i
znečištěné ovzduší. Příčina zvýšené
odolnosti tohoto smrku spočívá v silném
ojínění jehlic tlustou vrstvou vosku, která
pomáhá mírnit účinky klimaticky náročných
podmínek. Zbarvení tohoto smrku je matně
zelené až modrošedé, nikoliv stříbrné, jak
se mnoho lidí nesprávně domnívá (odtud
lidové označení smrk stříbrný). Stříbřitě
nebo modře zbarvené jsou jen některé jeho
kultivary. Je to asi nejčastěji pěstovaný
smrk v parcích a zahradách, někdy je
pěstován i v lesních kulturách. Vzhledem k
velké odolnosti vůči znečištěnému ovzduší,
suchu i chladu, byl koncem sedmdesátých
a v osmdesátých letech vysazován jako

24
dočasná náhrada citlivějšího smrku
ztepilého, na územích zasažených imisněkůrovcovou kalamitou, zejména v Krušných
a Jizerských horách.
Svým výrazným olistěním patří k nejžádanějším druhům smrků, zejména jeho
kultivary. V parcích a větších zahradách se
uplatňuje především jako solitéra nebo
v menších rozvolněných skupinách, osvědčuje se i v městském prostředí. Je žádaným
vánočním stromkem (ale špatně se strojí,
neb dosti píchá, pozn. autora na základě
vlastní zkušenosti).
Značně sukovité dřevo má žlutobílou až
žlutou barvu s jemnou pryskyřičnatou vůní,
které je dobře sušitelné a opracovatelné,
lehké a měkké. Vzhledem k nižší hustotě
dřeva v porovnání k ostatním domácím
druhům dřeva, zejména v porovnání ke
smrku ztepilému, je jeho využití díky horším
mechanickým vlastnostem dřeva pouze
omezené příkladně na výrobu obalů,

přepravních beden apod.
V centru se setkáte s kultivary smrku
pichlavého téměř na každém kroku včetně
centrálního náměstí, ale i nedaleko minule
popisované Douglasky tisolisté, na sídlišti
Střelecký Vrch atd.
Skupinku tří, relativně mladých exemplářů,
můžete v Chrastavě najít v blízkosti
autobusového nádraží, na travnatém
ostrůvku mezi malým parkovištěm a
Nádražní ulicí. Další smrk pichlavý je i za
vlastním nádražím.
Jeden starší exemplář smrku pichlavého
najdeme opět nedaleko centra v Pobřežní
ulici na zahradě u vily, kde sídlí Policie ČR.
Za dalšími vzrostlými jedinci budete muset
vyrazit např. do různých zámeckých
zahrad, městských parků nebo sadů,
naopak různé kultivary naleznete nejspíše
v botanických nebo v soukromých
zahradách.
Mgr. Michal Dvořák a Robert Kopecký

Agility Chrastava
V červenci jsme se účastnily dvou zkoušek.
Dne 16. 7. 2016 se týmy Andrea a Punky, Petra a
Fatalka účastnily zkoušek Opsion 049 ve Dvoře
Králové nad Labem.
Andrea a Punky si zaběhly dvě zkoušky na výbornou
s umístěním obě na 2. místě a splnily tak postup do
agility A2.
Petra a Fatalka zaběhla jednu zkoušku na výbornou
a umístily se na 2. místě z třinácti závodníků.
Další zkoušky probíhaly dne 31. 7. 2016 v Ratenicích.
I tady jsme sklidily úspěch, kde Zuzana a Julinka
složily zkoušku na výbornou s umístěním na 1. místě
a splnily tak postup do agility A2.
Moc našim agility týmům gratulujeme a přejeme
další úspěchy.
ZKO Chrastava

VEŘEJNÉ
OSVĚTLENÍ
Poruchy celých úseků opravujeme do 24 hodin
od nahlášení, poruchy jednotlivých lamp
při větším nahlášeném počtu v lokalitě.

PORUCHY HLASTE
mailem: elektronova@volny.cz
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Starostové jdou do krajských voleb v čele s hejtmanem Martinem Půtou
Vážení spoluobčané,
Starostové pro Liberecký kraj kandidují do krajských voleb 2016 v čele se stávajícím hejtmanem
Martinem Půtou. Práce Libereckého kraje, který měl v uplynulém čtyřletém období v čele právě
Starosty pro Liberecký kraj, je v Chrastavě vidět na každém kroku. Všechny krajské komunikace
v Chrastavě byly zrekonstruovány, navíc jedna zcela nově vybudována a u poslední rekonstrukce
probíhá.
Vážení spoluobčané, dovoluji si Vás tímto jménem Starostů pro Liberecký kraj požádat o důvěru a hlas
pro naši – vaši – kandidátku. Jsem přesvědčen, že celá kandidátka Starostů pro Liberecký kraj je velmi kvalitní a já osobně v ní reprezentuji
C
h
r
a
s
t
a
v
u
.
V Chrastavě dne 22. 8. 2016

Michael Canov – 1. místopředseda Starostů pro Liberecký kraj

Vyhlášení ankety SPORTOVEC CHRASTAVY 2015 / 2016
!!! VÝ ZVA SPORTOVCŮ M - NOMINACE !!!
Vážení sportovní přátelé, vzhledem k tomu, že připravujeme slavnostní večer,
kdy vyhlásíme a oceníme naše nejlepší sportovce, vyzýváme vás k podání nominací.
Termín odevzdání nominací je do 5. září 2016.

NEJÚ SPĚ Š NĚ JŠ Í

SPORTOVEC

CHRASTAVY
2015-2016

Kdo se může nominovat? Všichni, kdo sportují v chrastavských oddílech a klubech,
základních a mateřských školách, Sboru dobrovolných hasičů
– sportují jinde, ale mají trvalé bydliště v Chrastavě / jednotlivci i kolektivy
Přihlášky k nominaci najdete na www.chrastava.cz (sport – formuláře)
Nominaci můžete odevzdat:
1. v kanceláři Společenského klubu Turpišova ul. (1. patro kina)
2. na sekretariát Městského úřadu, nám. 1. máje 1
3. elektronicky: sklub@chrastava.cz; podatelna@chrastava.cz

27
13

Je to možné? (k srpnovým událostem v roce 1968)
Před pár dny jsme vzpomínali (někteří!)
neblahého 48. výročí zákeřného přepadení našeho státu armádami pod vedením
SSSR (dnes Ruská federace) v srpnu 1968.
Inu, nedalo mi to, abych nezapátral na
netu, a krom osobních postřehů, jako nejzajímavější a nejotřesnější považuji výroky
ruského generála Pavla Kosenka, jenž v roce 1968 řídil okupaci Československa, hl.
Prahy, a poskytl rozhovor České televizi.
Jeho výroky jsou buď zprávou o hlupáctví a
naivitě, nebo – o pravé mentalitě a cílech
ruského vládnoucího vojenskopolitického
komplexu.
Tento vysoký ruský armádní představitel
s vážnou tváří tvrdil na otázku zastřelení
mrtví v Praze? „Ne, to není možné, mé
divize se to určitě netýkalo, říkalo se, že u
nádraží se bojovalo, ale tomu já nevěřím…
Ztratili jsme my tři vojáky při nehodě, ale
žádné civilisty jsme nezabili, nezastřelili ani

f

nepověsili, přísahám na svou čest generála
sovětské armády !“
Nejmladší zjištěnou obětí okupace v roce
1968 byl dvouletý slovenský chlapec, kterého na silnici srazila sovětská vojenská
cisterna, nejstarší obětí se stala dvaaosmdesátiletá česká důchodkyně. Při
střetech u pražského rozhlasu bylo několik
lidí zastřeleno, další zemřeli pod koly sovětských vozidel nebo je zabily střepiny z tanku, který explodoval (Wikipedia).
Tři nejmladší pražské oběti, učni ve věku 15
a 16 let, přišly o život na jiných místech
hlavního města. Patnáctiletí Karel Parišek a
Karel Němec byli zastřeleni u Podolské
vodárny tři dny po vpádu vojsk. Pariška
zasáhla kulka do hlavy, Němce do srdce.
Šestnáctiletý Miroslav Beránek zemřel na
následky průstřelu plic a žaludku. (Wikipedia).
Generál Kosenko se dále svěřuje: Muselo

Fotogalerie

to být, muselo! Chci, abyste věděli, že to
bylo správné a nezbytné, protože Československo je přímou otevřenou cestou na
SSSR a na hranicích stáli americké a
západoněmecké jednotky a chystaly se
překročit hranice... A my se snažili zachránit
svět před třetí světovou válkou!”
V roce 2008 byla Ruskem (RF) vojensky
obsazena a kvůli vojenské přítomnosti
Ruska (RF) začaly být označována za
Ruskem okupovaná území území gruzínské Osetie a roce 2014 byl anektován
Krymský poloostrov, součást územní celistvosti Ukrajiny. Následně byl zinscenován
nekontrolovaný plebiscit, jenž okupaci potvrdil. Okupaci žádný stát neuznal.
A tak s emotivní písní Karla Kryla – Podivná
ruleta – apeluji vás –
PAMATUJ! PAMATUJ !
21. 8. 2016
Radek Šimonka

... akce v obrazech

Ohlédnutíza chrastavskou svatovavřineckou poutí2016
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Beat the Flag 2016
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TANEČNÍ PRO
DOSPĚLÉ

Chrastavské listy – příspěvky, inzerce

PLESOVÁ SEZÓNA V PLNÉM PROUDU
A VY……
CHCETE SE NAUČIT VÍC NEŽ ZÁKLADNÍ KROKY?
CHCETE SE NAUČIT TANEČNÍ SESTAVY?
…. A ZÁROVEŇ SE NEFORMÁLNĚ POBAVIT ….
pod vedením amatérských mistrů republiky?
KDY: od 7. 10. 2016 do 9. 12. 2016
KDE: Společenský klub (CVA)
(naproti školní jídelně), Turpišova 236,
463 31 Chrastava
ČAS: od 19 do 21 hodin, vždy v pátek
Cena za 10 lekcí: 1.999 Kč/pár
Kontaktní telefon: 734 548 355

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.

30
Město Chrastava, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava
přijme

STRÁŽNÍKA MĚSTSKÉ POLICIE
Základní požadavky – zákonné předpoklady:
· občan České republiky
· min. věk 21 let
· bezúhonnost
· spolehlivost
· zdravotně způsobilost
· střední vzdělání s maturitní zkouškou
Další požadavky:
· uživatelská znalost na PC (Office, Windows, Word, Excel)
· ŘP skupiny “B”
· komunikativnost, profesionální vystupování
· zbrojní průkaz sk. “D” výhodou
· oprávnění podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, výhodou
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:
· 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 3470676, e- mail: masilko@chrastava.cz nebo na internetové
adrese: www.chrastava.cz.

Písemné přihlášky s požadovanými doklady zašlete do 30. září 2016
na adresu: Město Chrastava, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava,
nebo e-mail: podatelna@chrastava.cz.
Obálku označte textem Obálku označte textem:
Veřejná výzva – STRÁŽNÍK MěP
V Chrastavě dne : 17. 8. 2016

Michael Canov, starosta

elektronova Chrastava
přijme brigádníka – řidiče a obsluhu vysokozdvižné plošiny
na automobilu Nissan
ŘP sk. B a praxe na plošině podmínkou,
vhodné i pro důchodce

Informace tel. 777 337 994
Hana Zagorová, Simona Stašová
nebo Jan Kraus – nejen oni vás pozdraví
na Českém rozhlase Sever Liberec
Ti všichni už s námi vstávali na Českém rozhlase Sever. Každé všední ráno po
osmé hodině voláme V.I.P. osobnostem, kteří mají narozeniny, svátek nebo
představení na severu Čech. Za poslední měsíc s námi vstávali např. malíř
Kristián Kodet, herec David Suchařípa nebo zpěvák Jan Nedvěd. Naladťe si
Dobré ráno Českého rozhlasu Sever a poslouchejte, komu budeme volat.
Pozdraví vás zpěváci, herci, sportovci a další, kteří mají co říct a všichni je
známe nejen z televize nebo divadla. Kromě toho se u nás dozvíte
nejaktuálnější dopravní servis, po čtvrt na osm 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 v září 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,
Smržovka, Tanvaldsko a Harrachovsko 107,9 FM, Semily a okolí na 103,4 FM.
Česká Lípa a Nový Bor nově na 94,3 FM.
Na slyšenou se po ránu těší liberečtí moderátoři
Honza Žíla nebo Tomáš Beneš.

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek
prodává slepičky typu Tetra hnědá a
Dominant
ve všech barvách.
Stáří 14- 19 týdnů.
Cena 149-180,- Kč/ks.

Prodej se uskuteční:
17. září a 15. října 2016
Chrastava – náměstí u jízdních kol
– 13.05 hod.

Při prodeji slepiček

VÝKUP KRÁLIČÍCH KOŽEK
- cena dle poptávky.
Informace:
Po-Pá 9.00 – 16.00 hod.
tel.601 576 270, 606 550 204,
728 605 840
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DŮLEŽITÁ
TELEFONNÍ
ČÍSLA

Informační
Centrum
Chrastava
knihy / publikace / turistické
a cyklistické mapy / pohlednice
Chrastavské listy / Véčko / DVD
turistické známky a nálepky

kopírování / internetový klub
prodej eVstupenek
průvodcovství v muzeích a galerii

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

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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VÝ ROBCE REKLAM
TISKÁ RNA grafické studio
/ reklamní štíty / infosystémy / bannery
/ vizualizace / letáky / brožury / vizitky
/ velkoplošný digitální tisk / polep aut
NOVINKY hrnky s potiskem / fotoplátna
Vítkovská 468 - CHRASTAVA
tel.: 603 260 778 www.recodesign.cz

vše od vizitky po bilboard...
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VAVERA
cestovní agentura

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

www.adv.cz 480 000 000

725 985 020

cavavera@email.cz

...s námi až na konec světa

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

PROCHELEKTRO

s.r.o.

1990 – 2016

revize hromo a elektro
energetika staveb / elektroenergetika
pronájem plošiny 16 m
hledáníporuch na kabelech
vytýčováníel. sítí

DODÁ VKY HW a SW
internet telefon počítače
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 MĚSTA
CHRASTAVY
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