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Ulice Tomáše Genrta byla slavnostně otevřena
V pátek 9. září byla v 10:00 hodin
slavnostně otevřena ulice Tomáše Genrta.
Jedná se o komunikaci, která vede přímo
kolem kostela Svatého Vavřince a která
byla v létě rekonstruována nákladem téměř
jednoho milionu korun.
Právě proto, že cesta vede přímo kolem
kostela a proto, že pana faráře Tomáše
Genrta za jeho neutuchající 43letou práci,
měli a mají lidé v celé Chrastavě velmi rádi,
bylo zvoleno pojmenování cesty na jeho
počest. Pan farář nyní žije již třetím rokem v

důchodu v Praze. Nutno říci, že v důchodu
aktivním, neboť vypomáhá jako pomocný
duchovní ve františkánském konventu u
kostela Panny Marie Sněžné. Slavnostního
aktu se pochopitelně osobně účastnil a měl
krásný projev k přítomným občanům, kteří
se dostavili v hojném počtu.
Pan farář Radek Vašinka, který je
nástupcem oslavencovým, poté novou
cestu požehnal.
Celým slavnostním aktem provázely písně
v podání komorního souboru zpěváků
Divadla F.X.Šaldy.
V Chrastavě dne 12. 9. 2016
Michael Canov, starosta města Chrastava

Z obsahu dnešního vydání
Kam odložit odpad?
Svoz odpadů bude 8. a 9. října
–
Vyhlášení osobnosti Chrastavy
a úspěšných sportovců 7. října
–
Program S-klubu a kina
–
Sportovní zpravodajství
–
Pojďte s námi cvičit do Sokola
-------------------------------Bulletin SPHMCH:
Kostel v Andělské Hoře slaví 200 let
ŠKOLNÍK

Sekretariát MěÚ – 482 363 811
MĚSTSKÁ POLICIE CHRASTAVA

603 941 561 603 347 676
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Okénko starosty

města Chrastavy

Dana Drábová navštívila Chrastavu
V pondělí dne 5. září navštívila krátce Chrastavu předsedkyně Státního úřadu
pro jadernou bezpečnost Ing. Dana Drábová, Ph.D., Dr.h.c. Účelem její
návštěvy ovšem nebylo nic, co by se přímo dotýkalo jaderné energie, ale
situace ohledně hnědouhelného dolu Turów a důsledků jeho možného
rozšíření. Proto její krátký pobyt, na který přijela spolu s panem hejtmanem,
byl především ve Vítkově resp. nad ním, kdy si důl Turów prohlédla alespoň
zdálky na vlastní oči. Po této prohlídce jsem měl tu čest paní Danu Drábovou
spolu s panem hejtmanem alespoň na chvíli přijmout ve své kanceláři na
radnici, kde se předsedkyně zapsala do pamětní knihy.
Ještě předtím se však podařilo natočit TV Chrastava s předsedkyní úřadu pro
jadernou bezpečnost rozhovor, který se týkal jaderné energetiky. Ale nebojte
se, žádná jaderná elektrárna ani úložiště jaderného odpadu v Chrastavě
nebude.
V Chrastavě dne 6. 9. 2016

Michael Canov, starosta města Chrastava

Slavnostnízahájeníškolního roku 2016 – 2017
Dne 1. září 2016 jsem spolu s paní místostarostkou a řediteli škol
Alešem Trpišovským a Romanou Sobotkovou přivítal prvňáčky
přímo ve škole. Základní škola otevřela tři plné třídy a malotřídka ve
Vítkově uvítala šest nových žáčků.
A já osobně jsem slavil významné výročí - půl století od vstupu do
školy - 1. září 1966 v Krkonošském městečku Žacléř. Velká část
nás tehdejších prvňáčků neměla ještě šest let (jsem 10. prosince a
ještě jsem nebyl nejmladší). Byli jsme první ročník, kdy se
nepřeučovali leváci, a tak jsem zůstal dodnes nepřeučený. Do
školy se chodilo šest dní v týdnu tzn. i v sobotu (žádné podzimní či
jarní prázdniny, žádná ředitelská volna). Dnešní školáci mé
generaci tak mohou jen závidět, neboť chodí do školy mnohem
méně dní než my tehdy. Tedy, jestli platí pro školáky po celou dobu
školní docházky to, co deklarují první den, kdy jsou ze školy
nadšení.
V Chrastavě dne 2. září 2016

Michael Canov – starosta
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Váženíspoluobčané, dovoluji si pozvat všechny ty, kteříse chtějídozvědět vše
o největšídopravnístavbě v Chrastavě roku 2016 na sto čtyřicátý
VEČER SE STAROSTOU na téma

PROBÍHAJÍCÍ REKONSTRUKCE LIBERECKÉ ULICE.
Na tento večer přislíbili účast zástupci zhotovitele, kterým je firma INTEGRA, zástupci
organizace Krajské správy silnic LK, projektanta M-PROJEKCE, zástupci KORID a ČSAD
ohledně veřejné autobusové dopravy.
Odborným garantem večera je pracovník ORM MěÚ Ing. Daniel Fadrhonc.
Setkání se koná v pondělí 24. října 2016 od 17:00 hodin
v malé zasedací místnosti budovy radnice.

Těším se na Vaši účast.

r

Ing. Michael C a n o v, starosta

Informace z radnice

z radnice

Robert Šipula – nový člen zastupitelstva města
V pondělí dne 5. září 2016 složil slib člena
zastupitelstva města Bc. Robert Šipula, který nahradil
pana Pavla Štekla za volební stranu Starostové pro
Liberecký kraj
Pan Robert Šipula, ač stále mlád, je ve svých 32 letech
již dlouholetým zaměstnancem Policie České
republiky. Jeho koníčkem je od dětství kopaná a tak je
i řadu let aktivním členem fotbalového oddílu TJ

Spartak. V komunálních volbách kandidoval za
politické hnutí Starostové pro Liberecký kraj podruhé,
nyní se však poprvé stal členem zastupitelstva města.
Jsem přesvědčen, že bude platným členem
zastupitelstva.
V Chrastavě dne 12. 4. 2016
Michael Canov, starosta

Usneseníze zasedáníRady města Chrastava ze dne 29. srpna 2016
Rada města na svém zasedání projednala
a usnesla se takto:
-schválila
1) v návaznosti na své usnesení
2014/06/IV/6 ze dne 31. března 2014
smlouvu o zřízení věcného břemene –
služebnosti čj. VB/12/2016 ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a.s., jímž dojde
k zajištění strpění umístění, zřízení a
provozování stavby „Podzemní vedení NN
+ pilíř PPS + podpěrný bod“ v k.ú.
Chrastava I, za cenu 605,- Kč vč. DPH
2) v návaznosti na své usnesení
2015/05/IVI ze dne 30. března 2015
smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě čj. VB/13/2016,
kterou uzavře povinný SVS a.s., oprávněný
pan Petr Sklenář, manž. Petr a Hana
Holanovi manž. Rudolf a Milena Bláhovi a
investor město Chrastava, jímž dojde k
zajištění strpění umístění, zřízení a
provozování stavby „Kanalizace a
kanalizační přípojka pro parcely – 380/6,
380/7 a 362/4“ č. stavby LI 022 066, v k.ú.
Chrastava I, za cenu 2 178,- Kč vč. DPH a
náklady spojené se zřízením věcného
břemene a pověřila starostu jejím
podpisem
-schválila
1) záměr pronajmout část pozemku par. č.
218/1 o výměře cca 30 m2 – zahrada, v k.ú.
Chrastava I, za účelem zřízení zahrady;
2) záměr pronajmout část pozemku par. č.

55 o výměře cca 100 m2 – ostatní plocha, v
k.ú. Chrastava II, za účelem parkování
osobního automobilu a sekání trávy;
3) záměr pronajmout část pozemku par. č.
996/2 o výměře cca 1000 m2 – ostatní
plocha, v k.ú. Dolní Vítkov, za účelem
sekání trávy a údržby zeleně
RM
1) s c h v á l i l a
hodnocení a zadání akce „Chrastava –
přístavba požární zbrojnice“ 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: STAVO-UNION,
stavební společnost s r.o., V Aleji 1544/23,
466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 25407317
2) s c h v á l i l a
návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem:
STAVO-UNION, stavební společnost s r.o.,
V Aleji 1544/23, 466 01 Jablonec nad
Nisou, IČ: 25407317 na realizace akce
„Chrastava – přístavba požární zbrojnice“
RM
1) s c h v á l i l a
hodnocení a zadání akce "Rozšíření těžby
ložiska Turów – návrh opatření na systému
zásobování pitnou vodou (etapa III. a etapa
IV. - lokality Václavice a Horní Vítkov)vyhotovení projektové dokumentace ve

stupni DÚR", vyhlášenou městem Hrádek
nad Nisou na základě plné moci, na základě
Protokolu o posouzení a hodnocení
nabídek, vypsanou v souladu s § 6 a §12
zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a
přidělila zakázku zhotoviteli: Fiala Projekty
s.r.o. Lečkova 1521/15, 149 00 Praha 4, IČ:
28997450
2) s c h v á l i l a
návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem: Fiala
Projekty s.r.o. Lečkova 1521/15, 149 00
Praha 4, IČ: 28997450 na realizace akce
„Rozšíření těžby ložiska Turów – návrh
opatření na systému zásobování pitnou
vodou (etapa IV. - lokalita Horní Vítkov)vyhotovení projektové dokumentace ve
stupni DÚR“a pověřila starostu jejím
podpisem
RM s c h v á l i l a
akceptační protokol na dodávku zemního
plynu pro rok 2017 od společnosti RWE
Energie a.s.
- schválila
plán inventur k provedení řádné
inventarizace majetku a závazků města
Chrastavy za rok 2016
- schválila
na základě žádosti a v souladu se
schváleným rozpočtem na rok 2016
poskytnutí investiční účelové dotace
manželům Luděk Jung a Šárka Jungová,
oba bytem Liberecká 288, Chrastava, na
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rekonstrukci a intenzifikaci domovní ČOV
na adrese Liberecká 288, 463 31
Chrastava, maximálně ve výši 50 %
prokazatelných, účelně vynaložených
nákladů na opatření realizovaná v souladu
s čl. V, odst. 2.1., Pravidel Fondu voda,
včetně jednoho kontrolního rozboru vody,
nejvýše však 30.000,- Kč celkem na jednu
nemovitost - dům určený k trvalému
vlastnímu bydlení
RM s c h v á l i l a
na základě žádosti poskytnutí neinvestiční
účelové dotace TJ Spartak Chrastava,
spolek, Turpišova 292, 463 31 Chrastava,
IČ 467 44 657, pro oddíl volejbalu, na
pořádání prvního ročníku nohejbalového

turnaje pro hráče starší padesáti let, ve výši
1.500,- Kč
RM s c h v á l i l a
na základě žádosti darovací smlouvu
DR/22/2016 – finanční dar společnosti
Babybox pro odložené děti – STATIM, z. s.,
Pod oborou 88, Hájek, 104 00 Praha, IČ
270 06 89, 5 000,- Kč na zřízení babyboxu v
Liberci
RM s o u h l a s i l a
jako orgán plnící funkci zřizovatele
právnické osoby Základní škola a Mateřská
škola "příspěvková organizace" se sídlem
Vítkov 69, 463 31 Chrastava, uděluje
souhlas s přijetím účelově určeného
finančního daru od obecně prospěšné

společnosti Woman for Woman v rámci
jejího charitativního projektu Obědy pro
děti. Finanční dar bude po vydání souhlasu
přijat prostřednictvím naší základní školy,
která jej použije výhradně k účelu uhrazení
stravného ve školní jídelně pro celkem 1
žáka ve školním roce 2016/2017 a to v
období od 1.9.2016 do 30.6.2017.
RM v z a l a n a v ě d o m í
zápis č. 2016/10 z jednání bytové a sociální
komise ze dne 29. 08. 2016
RM r o z h o d l a
o uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší v
zařízení azylového tipu paní Michaele
Čergeové

Ze zasedáníZastupitelstva města Chrastava dne 5. září2016
1. složení slibu
slib člena zastupitelstva města pana Roberta Šipuly, náhradníka volební strany SLK, jehož mandát vznikl dne 22. 7. 2016 v důsledku
zániku mandátu Ing. Pavla Štekla, a to z důvodu změny trvalého pobytu
Zastupitelstvo města na svém zasedání projednalo a usneslo se takto:
-určilo
za spolupracujícího zastupitele ve věcech územního plánování pana Miroslava Balcara
-vydalo
obecně závaznou vyhlášku města Chrastavy č. 4/2016 o doplnění Obecně závazné vyhlášky č. 2/2014 k zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se stanovuje kratší doba nočního klidu, výjimečné případy, ve kterých
lze rozhodnutím vymezit dobu nočního klidu dobou kratší a vymezují činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci, včetně
omezení těchto činností, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 2/2016 a nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 4/16.
-vydalo
obecně závaznou vyhlášku města Chrastavy č. 5/2016 o stanovení místa, na kterém mohou být provozovány technické hry a živá hra
-schválilo
1) záměr prodat část pozemku par. č. 115 o výměře cca 180 m2 – travní porost, v k.ú. Andělská Hora u Chrastavy, za účelem zřízení
zahrady
2) záměr prodat část pozemku par. č. 661/9 o výměře cca 12 m2 – travní porost, v k.ú. Dolní Vítkov, za účelem zázemí k čerpací stanici
na vodovodu
-schválilo
návrh plánovací smlouvy s: Jiří Lupoměský, Seniorů 1207, 463 11, Liberec XXX Vratislavice nad Nisou a pověřila starostu jejím
podpisem
-schválilo
návrh 4. změny rozpočtu a investičního plánu na rok 2016
-schválilo
na základě žádosti a v souladu se schválenou 4. změnou rozpočtu na rok 2016 darovací smlouvu DR/21/2016 – poskytnutí finančního
daru Římskokatolické farnosti Chrastava, Školní 124, 463 31 Chrastava, IČ 467 49 250 ve výši 60.000,-- Kč na ozvučení kostela sv.
Vavřince v Chrastavě
-vzalo na vědomí
žádost Ing. Davida Lukeše, jednatele společnosti EEH s.r.o. o změnu smlouvy uzavřené dne 5. 4. 2006 mezi společností EEH s.r.o. a
městem Chrastava, jejímž předmětem je dohoda smluvních stran o vzájemné spolupráci při výstavbě Větrného parku v lokalitě
Václavice – Uhelná - 16 ks větrných elektráren.
-rozhodlo
že pěší komunikace (ulice) spojující dvě části ulice Školní, alejí vedoucí okolo kostela, přes pozemkové parcely č. 11/1 a 11/2 v
katastrálním území Chrastava I obce Chrastava, dosud bezejmenná, bude nazvána jménem Tomáše Genrta.
-schválilo
komisi pro vyhodnocení nejlepších chrastavských sportovců za období VI/2015 – VI/2016 ve složení: zastupitel/ka – Petra Kopecká,
Oldřich Němec, David Röbisch, Petr Rozmajzl ml., Zita Václavíková. Komise se sejde v pondělí 12. září 2016 v 15:00 hodin v kanceláři
Společenského klubu. Slavnostní večer vyhlášení nejlepších sportovců bude v kinosále města v pátek 7. října 2016 od 17:00 hodin.

Usneseníze zasedáníRady města Chrastava dne 19. září2016
Rada města na svém zasedání projednala a usnesla se takto:
- schválila
hodnocení a zadání akce „Chrastava – oprava komunikace u hřbitova“ 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 a.s., Máchova 1129, 470
01 Česká Lípa, IČ 25018094.
- schválila
návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem: SaM silnice a mosty a.s.,

Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa, IČ 25018094 na realizace akce
„Chrastava – oprava komunikace u hřbitova“
- vzala na vědomí
hodnotící protokol veřejné zakázky v souladu s bodem 3.1.
Směrnice Rady města Chrastava č. 1/2013 o zadávání veřejných,
včetně hodnocení a výběru vybraných uchazečů
- schválila
odpis drobného dlouhodobého hmotného majetku (DDHM),
dlouhodobého hmotného majetku (DHM) a majetku vedeného
v operativní evidenci dle přílohy
-schválila
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v souladu s § 30, odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
převod finančních prostředků příspěvkové organizace Základní
škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 – příspěvková
organizace, 463 31 Chrastava, IČ: 72741724 z rezervního fondu
do investičního fondu
- schválila
odpověď města Chrastava společnosti Energie Pro s.r.o., U
Sluncové 666/12a, 180 00 Praha 8, č.j.: VED/3958/2016/mc ze dne

8. 9. 2016 na předžalobní výzvu ze dne 7. 9. 2016 k úhradě
pohledávek za spotřebovanou elektrickou energii ve dnech 23. 1.
až 31. 1. 2016 a 1. 2. až 10. 2. 2016.
- schválila
pravidla pro odchyt a nakládání s toulavými a nalezenými zvířaty
- schválila
platové výměry řediteli a ředitelkám příspěvkových organizací
města – ZŠ Chrastava, MŠ Chrastava, ŠJ Chrastava a ZŠ a MŠ
Vítkov od 1. 9. 2016

Kam odložit ODPAD?
Směsný komunální odpad je složka komunálního odpadu, která zůstává po vytřídění papíru, skla,
plastů, kovů, biologického, objemného a nebezpečných složek komunálního odpadu z komunálního
odpadu.
- Ukládá se do typizované sběrné nádoby (popelnice, kontejneru) umístěné na individuálním nebo
společném stanovišti

ČERNÁ NÁDOBA SMĚSNÝ ODPAD

Využitelný (tříděný) odpad je složka komunálního odpadu vzniklá odděleným sběrem za účelem
dalšího využití – plasty, papír, sklo, nápojové kartony
- ukládá se do zvláštních sběrných nádob

ŽLUTÝ KONTEJNER - PLAST MODRÝ KONTEJNER - PAPÍR

ZELENÝ KONTEJNER - SKLO

ORANŽOVÝ KONTEJNER NÁPOJOVÉ KARTONY

CHRASTAVA – stanoviště pro tříděný odpad
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CHRASTAVA – sběrný dvůr v Liberecké ulici
Kovy a rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad (biologické odpady rostlinného původu) – se shromažďují na sběrném dvoře v
Liberecké ulici.
Elektrospotřebiče – televizory, bílá technika, výpočetní technika, malé domácí spotřebiče, elektrické nářadí a nástroje, mobilní telefony,
elektronické hračky apod. se v rámci zpětného odběru rovněž odkládají na sběrném dvoře.

Mimo uvedenou provozní dobu je areál sběrného dvora uzavřen!

KOVY, ROSTLINNÉ ZBYTKY, ELEKTROSPOTŘEBIČE, OBJEMNÝ ODPAD...
Objemný odpad je složka komunálního odpadu, kterou nelze uložit do
sběrné nádoby určené pro směsný odpad s ohledem na její rozměr,
hmotnost nebo vlastnosti např. nábytek, koberce apod., nebezpečné
složky komunálního odpadu (barvy, lepidla, oleje, akumulátory atd.) a
pneumatiky (v omezeném množství 4 ks z osobního automobilu či
motocyklu) je možné odložit na sběrném dvoře nebo předat pracovníkům
firmy AVE při pravidelném jarním a podzimním mobilním svozu.
Stavební a demoliční odpad – vykupuje provozovna SEDRUS v Chrastavě v Nádražní ulici nebo Sběrný dvůr Liberec.
Další možností, kam odložit stavební a demoliční odpad (cihly, beton, keramika , stavební suť, obklady, kamenivo apod.) je firma
EUROVIA Liberec, Žitavská ulice, pan Sáblik – denně od 7:00-16:30 hod. (sobota po předchozí dohodě), tel. 777 343 879.

ZBYLÉ LÉKY
Zbylé a nepotřebné
léky – můžete odevzdat
do lékárny v Turpišově
ulici.

V Chrastavě, 14. 9. 2016

TEXTIL, BOTY
Textil – čisté a suché textilie včetně použitelných párů bot
můžete vložit do bílých kontejnerů rozmístěných po městě –
Střelecký Vrch, Dolní Vítkov, ulice Turpišova, Bílo-kostelecká
a Andělohorská.

Zuzana Vojtíšková, referent ORM

Tradičnípodzimnísvoz odpadů proběhne 8. a 9. října
Tradiční podzimní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu se uskuteční v sobotu 8. a v neděli 9. října 2016. Systém svozu
zůstává stejný jako v loňském roce – městem bude projíždět souprava kontejnerů s obsluhou, která bude odpad vybírat a ukládat přímo
na vůz. Vzhledem k uzavírce Liberecké ulice je místo u sběrného dvora zrušeno a nahrazeno delší dobou stání soupravy v Turpišově ulici.
Rozpis míst i časů je uveden dále.
Další možností, jak zlikvidovat objemný a nebezpečný odpad (viz informace v předchozím článku), který nelze uložit do sběrné nádoby
určené pro směsný odpad, je využití služeb sběrného dvora. Do 200 kg/osobu/rok je tato služba pro fyzické osoby, které jsou přihlášeny k
trvalému pobytu v Chrastavě a jsou poplatníky místního poplatku za odpady ZDARMA.
Výrobky pro zpětný odběr – lednice, mrazáky, pračky, myčky, sušičky, mikrovlnné trouby, sporáky, výpočetní techniku, televizory,
přehrávače, videa, elektrické modely, hračky, svítidla apod. přednostně odkládejte na sběrném dvoře v Liberecké ulici. Tyto výrobky se
nezapočítávají do limitu 200 kg/osobu/rok a vybírají se ZDARMA.
Děkujeme vám, že využíváte nabízených služeb a odpad nekončí na černých skládkách v okolí města nebo u nádob na tříděný nebo
směsný komunální odpad.
Z. Vojtíšková, referent ORM
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Z deníku Městské policie Chrastava – 8 / 2016
Nález zraněného dravce – převezen do chovatelské stanice v Bílém Kostele nad Nisou.
Nahlášení rušení nočního klidu (3x) na katastru obce Chrastava – událost řešena dle zákona.
Nahlášení zjištěných či oznámených závad na majetku města na odboru ORM Chrastava.
Nález psa na katastru obce – dle identifikační známky zjištěn majitel, pes předán.
Spolupráce s OO PČR Chrastava při umístění chovance ve výchovném ústavu Chrastava.
Stráž nad Nisou – nahlášeno pálení nebezpečného odpadu - událost řešena dle zákona.
Další činnost
- dohled nad dodržováním nočního klidu a veřejného pořádku v celém katastru obce Chrastava a Stráž nad Nisou
- dohled nad dopravní situací v centru města a okolí města – místní, obecná a přechodná úprava silničního provozu
- v nočních hodinách spolupráce s OO PČR Chrastava při kontrole chatových oblastí, spolupráce při kontrole motorových vozidel a
jejich řidičů (kontroly na alkohol, drogy, odcizené RZ, odcizené motorové vozidla, osoby v pátrání).
Počet odchycených zvířat - 6, předáno majiteli 1, Azyl pes Krásný Les 4x a útulek v Liberci 1x.

8

MĚSTO CHRASTAVA,
nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava
OZNÁMENÍO VYHLÁŠENÍVÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Tajemník Městského úřadu Chrastava vyhlašuje dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,
výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

POKLADNÍ
hospodářsko-finančního odboru
Městského úřadu Chrastava
Místo výkonu práce: Město Chrastava – Městský úřad Chrastava
Platové zařazení: 8. platová třída (odměňování podle zák. č. 262/2006 Sb. a nař. vl. č. 564/2006 Sb.)
Charakteristika vykonávané činnosti
· vedení příjmové a výdajové pokladny města včetně devizové pokladny
· správa místních poplatků ze psů, místních poplatků za užívání veřejného prostranství, místních poplatků ze vstupného, evidence a výdej cenin
· vymáhání nedoplatků na místních poplatcích (výměry, výzvy, exekuční příkazy)
· evidence smluv o pronájmu pozemků v majetku města, správa výběru nájemného
Požadavky:
· min. střední vzdělání ekonomického směru s maturitní zkouškou
· znalost práce na PC (Office: zejména Word a Excel na dobré uživatelské úrovni)
· znalost vedení účetnictví
· dobré komunikační schopnosti a odolnost vůči stresu
· praxe ve veřejné správě výhodou
· praxe v obdobných oblastech vykonávané činnosti výhodou
· řidičský průkaz sk. „B“ výhodou
Zákonné předpoklady:
· předpoklady podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.
Zájemci předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
· přesné označení výběrového řízení
· jméno, příjmení a titul zájemce
· datum a místo narození
· státní příslušnost zájemce
· místo trvalého pobytu zájemce
· číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
· datum a podpis zájemce
Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:
· strukturovaný životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a
dovednostech týkajících se shora uvedených činností,
· osobní dotazník včetně fotografie (tiskopis je k dispozici na webových stránkách města Chrastava nebo je možno si
ho vyzvednout v sekretariátu městského úřadu),
· výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
· ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
Pracovní poměr:
Předpokládaný termín nástupu:
Lhůta pro podání přihlášky:

na dobu neurčitou
duben 2017
31. října 2016 do 12.00 hod

Způsob podání přihlášky:

písemně na adresu: Město Chrastava, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava
telefon: 485 143 085, 482 363 811
e-mail: chvala@chrastava.cz; podatelna@chrastava.cz
Výběrové řízení na místo pokladní hospodářsko-finančního odboru

Obálku označte textem:
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MĚSTO CHRASTAVA, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava
VYHLAŠUJE VEŘEJNOU VÝZVU na obsazenípracovního místa

REFERENT(ka) odboru KANCELÁŘE STAROSTY
asistent(ka) Městského úřadu Chrastava
Místo výkonu práce:
Město Chrastava – Městský úřad Chrastava
Platové zařazení:
7.-8. pl. třída (odměňování podle zák. č. 262/2006 Sb., a nař. vl. č. 564/2006 Sb.)
Charakteristika vykonávané činnosti:
Příprava a zpracování dokumentů pro jednání RM a ZM, agenda ztrát a nálezů, obsluha kanc. techniky, kopírka, telef. ústředna,
městský rozhlas, materiály na WEB města, organizační zajištění chodu kanceláře starosty (KS), podatelny (příjem, oběh a vypravování korespondence), vyřizování běžné korespondence KS, kontrola pravopisu v textech, řízení služebního auta apod.
Požadavky:
· řidičský průkaz sk. „B“ – aktivní řidič
· vzdělání min. střední s maturitou
· aktivní znalost německého nebo anglického jazyka slovem i písmem (schopnost simultánního tlumočení) výhodou
· praxe ve veřejné správě, znalost správního řízení a zák. o archivnictví a spisové službě výhodou
· dobré komunikační schopnosti, asertivní jednání, možnost služebních cest mimo rámec pevné pracovní doby
· dobré vyjadřovací schopnosti v ústním i písemném projevu, kvalitní znalost pravopisu
· absolvovaná zvláštní odborná způsobilost výhodou
· znalost práce na PC (Office: zejména Word na dobré uživatelské úrovni)
· znalost Microsoft Front Page výhodou
Zájemci předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
· přesné označení výběrového řízení
· jméno, příjmení a titul uchazeče
· datum a místo narození uchazeče
· státní příslušnost uchazeče
· místo trvalého pobytu uchazeče
· číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,
· datum a podpis uchazeče
jde-li o cizího státního občana
Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:
· strukturovaný životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech
a dovednostech týkajících se shora uvedených činností
· výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
Pracovní poměr: na dobu určitou po dobu mateřské dovolené zaměstnance
Předpokládaný termín nástupu: duben 2017
Lhůta pro podání přihlášky: do 27. října 2016
Způsob podání přihlášky: osobně nebo písemně na adresu: Město Chrastava, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava,
telefon: 482 363 811, e-mail: tajemnik@chrastava.cz, podatelna@chrastava.cz
Obálku označte textem: Výběrové řízení – REFERENT odboru KS – asistent(ka)

MĚSTO CHRASTAVA, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava
OZNÁMENÍO VYHLÁŠENÍVÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍna obsazeníprac. místa

REFERENT(ka) majetku ORM
odboru rozvoje dotací a správy majetku Městského úřadu Chrastava
Místo výkonu práce:
Město Chrastava
Platové zařazení:
9. pl. třída (odměňování podle zák. č. 262/2006 Sb., a nař. vl. č. 564/2006 Sb.)
Charakteristika vykonávané činnosti:
agenda nemovitého majetku města, evidence a aktualizace nemovitého majetku města, zpracování návrhů smluvních vztahů
města: prodej, nájem, pacht, věcná břemena, objednání geometrických plánů, předkládání materiálů do RM a ZM v oblasti
nemovitého majetku ke schválení a účast na zasedání ZM. Kontrola hospodaření s nemovitým majetkem.
Požadavky:
· dobré organizační a řídící schopnosti, pečlivost
. vzdělání min. střední s maturitou, právní směr výhodou
· praxe v oblasti nakládání s nemovitým majetkem výhodou · řidičský průkaz sk. „B“ výhodou
· dobré komunikační schopnosti, asertivní jednání
· základní znalost práce na PC (Office: zejména Word a Excel na uživatelské úrovni)
Zájemci předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
· přesné označení výběrového řízení
· jméno, příjmení a titul uchazeče
· datum a místo narození uchazeče
· státní příslušnost uchazeče
· místo trvalého pobytu uchazeče
· číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,
· datum a podpis uchazeče
jde-li o cizího státního občana
Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:
· strukturovaný životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech
a dovednostech týkajících se shora uvedených činností
· výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
Pracovní poměr: na dobu neurčitou Předpokládaný termín nástupu: leden 2017 Lhůta pro podání přihlášky: 15. 11. 2016
Způsob podání přihlášky: osobně nebo písemně na adresu: Město Chrastava, nám. 1. máje 1, Chrastava, tel.: 482 363 811
Obálku označte textem: Výběrové řízení – REFERENT majetku ORM
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Kultura

akce / Sklub / kino / galerie
Košt vín 2016

Dne 3. září se na náměstí 1. máje již podruhé uskutečnil „ Košt vín“. Od moravských malovinařů zde prezentoval víno pan Aleš Staněk. K
dobrému vínu nechybělo občerstvení v podobě domácích koláčů, cukrovinek, slaného pečiva a nabídky Pizzerie u dvou přátel.
Akci moderoval pan Roman Kladivo a k poslechu zahrála Cimbálovka Bohuslava Eliáše.
Nejen díky krásnému počasí se akce vydařila, budeme se těšit opět příští rok.
Eva Mouchová, referentka společenského klubu

Vernisáž výstavy fotografiív městské galerii
V pondělí 5.září 2016 začala vernisáží výstava fotografií Doc. Ing.
Jiřího Všetečky a paní Marie Hájkové. Významný český fotograf
osobně dorazil a ke každé fotce měl krátké povídání, jak vůbec
vznikla. Motto Jiřího Všetečky je: „Mám dvě životní lásky a to Prahu
a fotografování lidí.'' Na svém kontě má několik knih (Chodec s

objektivem, Pražský chodec proti tankům, Světla staletí atd.).
Raritou je, že používá aparáty na klasický film, což už není v dnešní
době obvyklé.
Kromě fotografií pana Všetečky, nám své fotky představí i paní
Marie Hájková, která se mnoho let věnuje práci s dětmi ve školní
družině. Jejími koníčky je
hudba, příroda a hlavně
fotografování, o čemž se
můžete přesvědčit. Jsou zde k
vidění fotografie z Francie,
Krkonoš, Veľké Fatry a
spousta dalších.
Na výstavu fotografií jste
srdečně zváni a to každý
všední den od 9. do 16. hodin a
v sobotu od 10. do 14. hodin.
Výstava potrvá v Infocentru do
13. 10. 2016.
Klára Sehnoutková
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SPOLEČENSKÝ KLUB
CHRASTAVA
ŘÍJEN 2016
Pátek

7.
17 hodin
KINO

Středa

12.
19 hodin
KINO

Pátek

14.
17 hodin
TROJLÍSTEK

Středa

OSOBNOST A SPORTOVEC CHRASTAVY 2016
Jako host vystoupí Jakub Děkan

TECHTLE MECHTLE A SCREAMERS
Cena vstupenky 200,-Kč, předprodej v Infocentru
TRAVESTI SHOW
nebo na www.evstupenka.cz
Vlněné květiny

Pořádá Dámský klub,
vede J. Eichlerová.

19.

ZPÍVÁNKOVÝ KABARET

10.00h.
KINO

Pohádka pro děti.

Čtvrtek

20.
NÁMĚSTÍ

Pátek

28.
16 hodin
KOSTEL
SV. VAVŘINCE

Pondělí

31.
17 hodin
CVA

Vstupné: 20,-Kč

MĚSTSKÉ TRHY
KONCERT K PŘÍLEŽITOSTI
Ú činkuje pěvecký sbor JEŠTĚD.
STÁTNÍHO SVÁTKU

HALOWEENSKÝ
VEČER
Přijďte si vydlabat dýni - dýně budou připraveny. Ochutnávka dýňové polévky.

GALERIE

FOTOGRAFIE
J i ř í V še t e čk a

& Marie Hájková
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DIGITÁLNÍ MÌSTSKÉ KINO CHRASTAVA

PROGRAM KINA
ŘÍJEN 2016
Změna programu vyhrazena! Rezervace vstupenek: http://evstupenka.cz
Pátek 14. října v 17:30 hodin – HRAJEME PRO DĚTI
SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ PRO PODIVNÉ DĚTI
- USA – Belgie – Velká Británie – dobrodružný - české zněni - 128
minut – přístupno
Nezapomenutelný filmový zážitek slibuje snímek z dílny vizionářského
režiséra Tima Burtona, který nám připravil další fantaskní výlet do světa
kouzel a fantazie, do Sirotčince slečny Peregrinové pro podivné děti.
Ujal se totiž zfilmování stejnojmenného bestselleru spisovatele Ransoma Riggse.
Vstupné: 100 Kč a děti do 15 let – 80 Kč

Pondělí 24. října v 18:00 hodin
PÁRA NAD ŘEKOU – ČR – hudební/dokumentární – 87 minut –
přístupno
Celovečerní hudební dokumentární film nahlíží ve sledu absurdních
obrazů do životů tří mimořádných jazzmanů: trumpetisty Laca Décziho,
saxofonisty Ľubomíra Tamaškoviče a kontrabasisty Jána Jankejeho,
kteří kdysi uprchli ze Sověty okupovaného Československa na západ,
kde zazářili po boku renomovaných světových hudebníků a pustili se do
jazzové války proti popu.

Pátek 14. října ve 20:00 hodin
Jakub Kohák, Eva Holubová, Petra Špalková, Filip Blažek, Petr Čtvrtníček, Jan Budař, Bára Poláková ve smutné komedii Tomáše Vorla
INSTALATÉR Z TUCHLOVIC – ČR – komedie – 85 minut – do 12 let
nevhodný
Čtyřicetiletý Luboš Cafourek je svérázný instalatér z vesnice Tuchlovice
u Prahy. Je zručný a poctivý, se vším si poradí, žádné práce se nikdy
nezalekne. Nemá auto, za zákazníky jezdí na kole, nebo autobusem,
nebo se nechá vozit. Mobil nepoužívá, telefonáty za něj vyřizuje jeho
matka, která mu také vaří, nakupuje, pere, dělá účetnictví a řídí chod
celé domácnosti.
Vstupné: 120 Kč

Pondělí 24. října ve 20:00 hodin
ANTHROPOID - USA – thriller/životopisný – české titulky – 121 minuta
– do 12 let nevhodný
Film sleduje osudy dvou vojáků českého zahraničního odboje, Jozefa
Gabčíka (Cillian Murphy) a Jana Kubiše (Jamie Dornan), kteří provedou
v prosinci 1941 výsadek do své okupované vlasti. Vybaveni jen
omezeným množstvím informací a minimální výstrojí musejí v nacisty
okupovaném a uzavřeném městě přijít na způsob, jak spáchat atentát
na Heydricha, muže, kterého řada lidí vnímala jako Hitlerova přirozeného pokračovatele a nástupce.
Vstupné: 100 Kč

Pátek 21. října v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI
KUBO A KOUZELNÝ MEČ - USA - animovaný – české znění – 101
minuta – přístupno
Umí vyprávět příběhy tak, že to bere dech. Tím je výjimečný Kubo,
hlavní hrdina výpravného animovaného dobrodružství Kubo a kouzelný
meč. Stejná schopnost zdobí i studio Laika, které stvořilo nejen jeho, ale
i Koralínu a svět za tajnými dveřmi nebo Škatuláky. Kubo i Laika
dokážou zavést své posluchače a diváky do dosud neprobádaných
světů, svézt je na mohutné vlně fantazie a vrátit zpátky na zem
obtěžkané nezapomenutelným zážitkem.
Vstupné: 100 Kč a děti do 15 let – 80 Kč
Pátek 21. října v 19:00 hodin
BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU – ČR – komedie – 97 minut – přístupno
Od tvůrců komedie Ženy v pokušení.
Vstupné: 100 Kč v předprodeji IC Chrastava 80 Kč

Pondělí 31. října v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI
LICHOŽROUTI – ČR – animovaný – 87 minut – přístupno
Rodinný animovaný dobrodružný film o radostech a strastech zlodějů
ponožek - LICHOŽROUTŮ a jejich soužití s námi lidmi. Podle
bestselleru spisovatele Pavla Šruta a výtvarnice Galiny Miklínové.
Vstupné: 120 Kč
Pondělí 31. října v 19:00 hodin
OSTRAVAK OSTRAVSKI – ČR - komedie – 90 minut – do 12 let
nevhodný
Jarek Ostravski je horník jako každý jiný. Když ale v dole bouchne jedna
ze štol a on zachrání spoustu svých kamarádů ze závalu, stane se
hrdinou a rázem se mu jeho život obrátí naruby. Vedením firmy je
povýšen z dolu do kanceláře, aby se staral o horníky, dostane se do
zorného úhlu médií, rodiny, přátel, ale především se znásobí jeho kredit
u žen. Kdo by ale mohl tušit, jak to celé je vlastně doopravdy.
Vstupné: 100 Kč v předprodeji IC Chrastava 80 Kč
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TJ Spartak Chrastava – oddíl kopané – informace o soustředěnímládeže
Dne 23. – 28. 8. 2016 se naše mládež TJ Spartak Chrastava jako
každoročně zúčastnila letního soustředění v Novém Městě pod
Smrkem. Zúčastnilo se celkem 35 hráčů z řad: mladší, starší
přípravky a mladších žáků. Vedoucí soustředění byl pan trenér
Josef Adámek, dále trenéři Daniel Zah, Lukáš Močárko, Jiří Doležal
a Michal Soldán. Letos nám zdravotnici poskytovala paní Zdeňka
Adámková, která svou roli zdravotnici zvládla na výbornou a
přislíbila účast i v dalších letech. Pro soustředění jsme si vybrali
vyloženě letní počasí, panovaly teploty okolo 30°C. Nicméně to
hráče ani trenéry nějak neodradilo a trénovali jsme dvoufázově. Na
programu dne bylo, jak běhání, rozcvička, trénování, tak i vyhlášené
mistrovství světa v Ping Pongu, ze kterého si někteří jedinci, kteří se

umístili na bodovaných místech odvezli medaile. Na soustředění s
námi byl i známý pěvecký sbor Juventus Gaude z Jablonce nad
Nisou, tento pěvecký sbor nás pozval na koncert, který se konal v
evangelickém kostele v Novém Městě pod Smrkem. Tohoto
koncertu jsme se zúčastnili. Nacvičili jsme, jak fotbalové
dovednosti, tak i standardní situace, které doufám zhodnotíme i v
zápasech. Co se týče stravy, tak jsme opět nestrádali, všeho bylo
dostatek a jídlo nám všem moc chutnalo. Závěrem bych chtěl
poděkovat všem zúčastněným trenérům, hráčům a zdravotnici,
věřím, že se příští rok opět shledáme.
Šéftrenér mládeže Spartaku Chrastava,
Josef Adámek
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Zprávy z kolové – září2016
ELITE – muži
Po prázdninové přestávce začaly další nové turnaje, a to hned
10. září třetím kolem 1. ligy, kde si naše dvojice Brodský Tomáš –
Fadrhonc Daniel 6. místem bohužel nezajistila místo v 1. lize a
nadále bude bojovat ve 2. lize. Doufejme, že se nám po roce návrat
do 1. ligy podaří.
Ve stejný den odehrála naše druhá dvojice Fadrhonc Michal –
Košlík Vítězslav turnaj v SRN, a to ve Fraitalu – Dráždany, kde za
účasti silných soupeřů SRN skončila na 6. místě.
Nyní nás čeká 24. září 2016 baráž o 2. ligu.
Žáci
V sobotu 17. září 2016 odjeli odehrát finále Mistroství ČR do
Olomouce, a to ve složení Pospíšil Lukáš – Málek Petr, který
výtečně nahradil Gorala Otu. Po velmi dobrém výkonu získali skvělé
2. místo. Umístění naší dvojice je výborné, být druzí v republice, to
se jen tak někomu nepodaří. Zůstali za vítězem Milo Olomouc, se
kterým prohráli 3:1. Pokračujeme 15. října 2016 prvním kolem
Českého poháru žáků, a to v Chotyni a 16.října druhým kolem v
Liberci. Přejeme dobrý start do nové sezóny.
Chrastava 21. 9. 2016
Ladislav Celler, vedoucí

Začíná podzimnísezóna v Orientačním klubu Chrastava
POŘADATELSKÁ ČINNOST
CHRASTAVSKÝ POHÁREK – sobota 3. září 2016, závodní prostor
podhůří Jizerských hor u Fojtky, shromaždiště v Zaječím Dole.
Dopoledne krátká trať – 509 účastníků z celé ČR i ze SRN,
odpoledne sprint - 405 běžců. Celkem se tedy chystalo téměř 1000
map pro závodníky. Akce se zdařila. Chtěli bychom poděkovat
hasičům z Chrastavy, kteří nám poskytli cisternu pro mytí závodníků
a stánek s občerstvením, obci Mníšek za louku pro parkování,
rodině Sedláků z Fojtky za zapůjčení posekané louky, kam bylo
umístěno shromaždiště, a firmě RECo design s.r.o. za diplomy.
Velký dík patří také rodinným příslušníkům našich dětí, kteří pomohli
při přípravě i vlastní organizaci.
CELOSTÁTNÍ A ZEMSKÉ ZÁVODY JEDNOTLIVCŮ A ŠTAFET,
CELOSTÁTNÍ (A) A ZEMSKÉ(B) ZÁVODY JEDNOTLIVCŮ
10. – 11. září 2016 – pořadatel Jablonec, prostor kolem Karlova a
Slovanky v Jizerských horách, shromaždiště Ski areál Severák,
Hrabětice (uvádíme jen medailová umístění)
Sobota: klasika – D21A 3. K.Kašková, D60B 1. A.Ševčíková
Neděle: krátká trať – D12C 2. K.Matyášová, D50B 3. P.Pavlíková,
D70B 2. E.Kašková, H50B 2. I.Vydra
ČESKÝ POHÁR ŠTAFET A SPRINT JEDNOTLIVCŮ
17. – 18. září 2016 – pořadatel Žabovřesky Brno – prostor štafety:
Košířov u Velké Bíteše, sprint: brněnské sídliště Nový Lískovec.

Ještědskou oblast z našeho klubu reprezentovaly K. Matyášová
(D12) a V. Růžičková (D14) - na snímku ze startu štafet s číslem
466. Štafeta s K.Matyášovou skončila v sobotu na 5. místě, v neděli
4. Děvčatům se vedlo výborně ve sprintu, kde Vendulka obsadila 6.
příčku a Kristýnka stanula na stupni nejvyšším (na snímku z
vyhlášení). Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci.
JINÉ ZPRÁVY
V září nás čekají ještě dva závody v Ještědské oblasti (pořadatelé
Doksy a Rumburk).
Již se rozběhl dětský kroužek, který čítá kolem padesáti dětí. Teď se
ještě více utužíme s dětmi a rodiči od pátku 23. září do neděle 25.
září na podzimním soustředění ve Starých Splavech, kam nás jede
přes sedmdesát.
E. Kašková, OK Chrastava
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TO PERSEUS
Jak se hledá poklad?
Je středa a konec našeho letního tábora se neodvratně blíží. V
kufrech a batozích se vrší špinavé, lehce zavánějící části oblečení.
Přemýšlím, vlastně celý tábor nebyla ani jednou noční hra, přestože
jsme se po ní několikrát ptali. A najednou dnes, kdy vrcholí celoroční
hra, nás čeká noční pokladovka. V srpnu se smráká už po deváté a
to je také čas, kdy za pokladem vyráží i první skupina - družina
šedých, protože vede v hodnocení táborových her.
Naše družina vyráží jako poslední. Nejdříve jsme si v lesíku za
tábořištěm, kam nás odvedl jeden vedoucí, měli vyzvednout obálku.
Vcházíme do setmělého lesa a někdo z nás rozsvěcí baterku, aby
bylo lépe vidět na cestu. V okamžiku se světlo odráží o něco směrem
k nám. Po stromech jsou rozmístěné malé kulaté odrazky. Po nich
jsme došli na místo, kde odrazek na pařezu je víc a kromě nich je tu
přidělaná malá baterka. Stisknu vypínač na ní, nejde to. Tak ho
posunu dopředu a diody různých barev začnou zběsile blikat jako
někde na diskotéce. To mne trochu rozladilo, tak trhnu s knoflíkem
zpět. Cvak - další režim. Červené bodové světlo míří do tmy několik
metrů před námi na strom. Mína začne vystrašeně volat:
„Oběšenec, tam je oběšenec!“ Naštěstí nebojácný Vašek mezitím
dojde ke stromu a poodhrne zavěšenou černou pláštěnku, pod
kterou je ukryta obálka.
Vracíme se k táboru a Rolf nás posílá k rozcestí pod skalní
vyhlídkou. My se tam hned vydáváme. Ve dne jsme tu cestu šli už
několikrát, ale v noci je najednou všechno jiné plné tajemné
atmosféry. To došlo i malým holkám a začíná opravdu děsivé peklo,
protože ty nejbojácnější napadlo, že se budou vzájemně lekat.
Zvuky nebo spíše jekot od nás odlákává zvěř na kilometry daleko.
Konečně jsme na rozcestí. Zde na nás čeká vedoucí Mýval. Holky se
naštěstí v jeho přítomnosti přece jen zklidňují. Dál pokračujeme
podle instrukcí, zatím ještě po cestě, k místu „odkud nás povede
světlo.“
Opravdu se po chvíli ocitáme na malém plácku. Odtud přímo do
prudkého svahu je vyznačena trasa, jako přímá dálnice, z
různobarevných svítících náramků. Do kopce to klouže. Ještě, že
jde s námi silák Standa. Malé holky, když už několikrát ohladí
pískovec neustálým sklouzáváním zpět, chytne Staník za bundy a
vytáhne je nahoru jak koťata. Okolo vyhlídky jenom projdeme mezi
pískovcovými skalami až k jakési puklině. Tam už čekají další
družiny a vedoucí Karbous. Ten postupně spouští děti na sedáku
někam dolů puklinou. Nakonec se spouštíme i my.
Dole jsme prošli z pukliny k velkému převisu. Tady se posadíme na
kládové lavičky u malého čoudícího ohně. Čekáme na všechny
členy naší družiny. Vedoucí Kobík nám prozradí, že máme hledat
provazy a podívat se pak do obálky, kterou jsme získali na začátku
naší strastiplné cesty. Bohužel, místo abychom se ohlédli za sebe,
kde bychom provazy objevili hned, jsme vyrazili do tmy před námi.
Po chvíli se ozval Kobíkův varovný hlas: „Dál už nechoďte nebo se
zřítíte dolů!“ Skutečně, před námi je prudký svah mizící dolů do

emna. Takto podobně to ještě chvíli pokračuje do chvíle, kdy se
někdo z nás vrací k ohništi. Vzápětí se ozve radostný hlas: „Mám
ho, tady je provaz!“ Doběhnu tam a podaří se mi najít i druhý provaz,
který je přidělán také na kolících. Podle návodu z obálky oba
provazy překřížíme a do průsečíku zabodneme tyč. Dave už
holýma rukama odstraňuje nánosy písku. Také se přidáváme k
němu a hrabeme také. Zachvacuje nás zlatá horečka. To, že nad
námi je Kobík a podává nám vojenský rýček, už ani nevnímáme. Po
pár minutách něčí prsty narazí na krabici, ozve se do noci: „Jau!“ My
však vytahujeme malou bedýnku z písku. Poklad je náš…
Za TO Perseus Robert Kopecký „Rolf“

Mölkky 2016
V sobotu 10. 9. 2016 pořádal turistický oddíl Perseus, v parku
Domova pokojného stáří, turnaj ve finské hře Mölkky. Účastníci,
kterých se sešlo cca 20, zápolili celé sobotní dopoledne o pěkné
ceny. Ty do turnaje věnovala firma Albi CZ s.r.o., která byla
partnerem turnaje a zapůjčila též sady na hraní. Mölkky je finská hra
trochu podobná českým kuželkám, ale každá dřevěná kuželka má
číslo a podle toho kolik kuželek házecím kolíkem shodíte, tolik
získáváte bodů. Pokud se podaří shodit pouze jednu, na vaše konto
se připisuje hodnota uvedená na kuželce. Hrát mohou jednotlivci
nebo družstva ideálně dvoučlenná. Počasí účastníkům přálo, park
Domova pokojného stáří poskytl velice příjemné prostředí a odměny
udělaly vítězům radost. Ti, kdo nevyhráli, si domů odnesli pocit
pěkně stráveného dopoledne a na památku placku s logem Mölkky.
Poděkování za pomoc patří pracovníkům Domova pokojného stáří a
vedoucím TO Perseus a také všem účastníkům za to, že se nebáli
vyzkoušet i neznámé…
Na shledání při dalším ročníku v roce 2017 se těší
Petra Kopecká, TO PERSEUS
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Oslavy mikroregionu v Bílém Kostele nad Nisou a TJ Sokol Chrastava
První ročník pod názvem „Den Mikroregionu
Hrádecko–Chrastavko“ se konal dne 10. září 2016 v
Bílém Kostele nad Nisou, který se tohoto úkolu zhostil na
výbornou. Pan starosta Jiří Formánek s paní
místostarostkou Irenou Kostelencovou připravili pestrý
celodenní program.
Od 9 hodin to byla přehlídka šikovnosti dětí a místního
spolku žen - ať již v divadelním, tanečním či pěveckém
představení, nebo při soutěžích, které pro malé i ty větší
připravily členky TJ Sokola Chrastava a jeho pobočky v
Bílém Kostele – jmenovitě - Miloslava Šírová, Miloslava Cellerová, Miluše
Peřinová, Ivana Řehořková, Hanka Nejmanová, Pavlína Ulrichová a Martina
Cellerová - kterým patří poděkování za skvělou přípravu a realizaci.
Také probíhala fotbalová a nohejbalová utkání (každá obec si postavila své
týmy), účastnili se zástupci Sborů dobrovolných hasičů se svojí technikou,
návštěvníci si mohli prohlédnout školu a školku a v neposlední řadě to byly
stánky, kde se každá obec mikroregionu prezentovala něčím zajímavým.
Dobrého jídla a pití byl dostatek, a tak při odpoledním zábavném programu
byli hosté spokojeni a dobře se bavili až do pozdních večerních hodin.
Bílému Kostelu se akce podařila na jedničku, a tak se jen můžeme těšit na
druhý ročník v další obci našeho Mikroregionu Hrádecko–Chrastavsko.
V Chrastavě 14. 9. 2016
Zita Václavíková, místostarostka
A ještě douška od našich sokolek:
V sobotu 10. září 2016 se konaly v Bílém Kostele nad Nisou oslavy Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko. Do pečlivě připraveného programu
se zapojil i SOKOL Chrastava, který od roku 2014 působí i v Bílém Kostele nad Nisou, a to složkami: cvičení nejmladšího žactva a cvičení
rodičů s dětmi, a pro děti v sobotním dopoledni si připravil různé soutěže. Děti si mohly vyzkoušet navlékání kroužků, hod míčkem na
plechovky, nakrmit panáka balónky, chytat rybičky a přejít po kladince.
Účast byla hojná a děti si odnesly spoustu cen za šikovnost a přesnost. Cvičitelky a nadšené dobrovolnice Sokola strávily příjemné slunečné
dopoledne ve společnosti dětí.
V Chrastavě 12. 9. 2016
Pavlína Ulrichová
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HASIČSKÝ SPORT: Memoriál záchranářů z Manhattanu
Každý rok hasiči, policisté a záchranáři uctívají památku obětí útoků
z 11. září 2001 v New Yorku při Memoriálu záchranářů z Manhattanu. Závod se odehrává v prostorách budovy Libereckého
kraje. Soutěží se ve dvojicích, na policisty a záchranáře čeká výstup
do 17. patra v povinné výstroji a výzbroji. Pro hasiče je připraven na
přilehlém parkovišti silový víceboj, při kterém závodníci musí
přenést koše s hadicemi, překonat bariéru, transport figuríny a další
technické a silové úkoly. Po této disciplíně vystoupají do 21. patra v
zakouřeném prostředí za využití aktivního dýchacího přístroje,
taktéž v povinné výstroji a výzbroji.
V kategorii policistů závodily čtyři dvojice, za záchranáře také čtyři
dvojice a za hasiče dvojic jedenadvacet. Mezi nimi běželi chrastavští Michal Kolner a Ladislav Židlický a jeho syn Vladimír Židlický,
který si závod zaběhl dvakrát, poprvé ve dvojici s Pavlem Dvořákem
(SDH Nová Ves) a podruhé s naší členkou Monikou Černou.
Michal Kolner a Ladislav Židlický obsadili 14. místo s celkovým
časem 10 minut 5 sekund (víceboj 2 minuty 51 sekund, výstup 7
minut a 14 sekund). Jediná smíšená dvojice Vladimír Židlický a
Monika Černá si vybojovala 11. místo s celkovým časem 8 minut 55
sekund (víceboj 2 minuty 47 sekund, výstup 6 minut 8 sekund). A
dvojici Vladimír Židlický a Pavel Dvořák se podařilo obhájit loňské
třetí místo s časem 6 minut 17 sekund (víceboj 1 minuta a 43
sekund, výstup 4 minuty 34 sekund).
Všem závodníkům patří poděkování za připomenutí a uctění památky obětí a gratulace za jejich sobotní výkony.
D. Reslová

Návrat k hasičskému dětskému táboru
Mladí hasiči z Chrastavy od 14. srpna do 20.
srpna tohoto roku trávili prázdniny na hasičském
dětském táboře, který byl znovu zrealizován
poprvé od června 1998. Děti bydlely ve stanech
s podsadami na táboře v Černousích u Frýdlantu.
Dopoledne se věnovaly přípravě na „Závod požárnické všestrannosti“, každý den se připravovaly na některou z disciplín tohoto závodu
(střelba, zdravověda, uzle, topografie a další).
V odpoledním programu absolvovaly cestu kolem světa, navštivily Indii, Austrálii a Mexiko. Do
každého státu doletěly letadlem, kde na ně čekali
domácí obyvatelé a úkoly, díky kterým získaly
letenky na další putování. Celý týdenní program
zakončila mexická fiesta a poklad pro celý tým za
umístění v celotáborové hře.
Tábor byl realizován za přispění dotace od
Libereckého kraje. Tímto za celý sbor děkujeme
jak Libereckému kraji, tak všem, kteří byli
nápomocni realizaci tábora.
D. Reslová
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Hasičky z Chrastavy zářily...
V neděli 11. 9. 2016 se konal již 38. ročník soutěže O pohár starosty
Okresního sdružení hasičů Liberec v Dětřichově na Frýdlantsku.
Soutěže se účastní pouze ženská družstva, soutěží se v požárním
útoku na nástřikové terče ve dvou pokusech. Do Dětřichova přijelo
šest družstev, Chrastava jako jediná se dvěma družstvy. Nově
sestavené družstvo, s pracovním názvem Družice, závodilo na své
první soutěži a s časem 34, 71 sekund obsadilo krásné 4. místo. Již
zkušené Labutě svým nádherným a zároveň nejlepším časem
vůbec, 27, 57 sekund, vybojovaly 2. místo. Naše hasičky dělily od
prvního místa desetiny vteřiny, zvítězilo družstvo žen z Bulovky s
časem 27, 22 sekund. Pohár za třetí místo získaly domácí ženy z
Dětřichova.

KOMUNITNÍ CENTRUM BÉTEL
J E D N O TA B R AT R S K Á C H R A S TAVA
Klub seniorů Evergreen 55+
Výlet na Dutý kámen a exkurze do pivovaru ve Cvikově
Dne 14. 9. jsme navštívili malý zalesněný hřbet mezi Cvikovem a
Kunraticemi jižně od Drnovce, který je tvořen lokálně zpevněným
křídovým pískovcem proťatým po celé délce hřbetu žílou třetihorní
vyvřelé horniny. Hlavním důvodem, proč jsme tento přírodní výtvor

navštívili, je pozoruhodný geologický jev: rozpad pískovce do drobných sloupečků.
Zpočátku jsme prošli mezi starými, lesem zarostlými těžebními
jámami, pak jsme vystoupili na nevelkou zarovnanou plošinu a poté
zvolna sestoupili k upraveným skalám. Na jejich začátku je
vytesaná plošinka Karolínina odpočinku s kamennou lavicí, jejíž
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opěradlo zdobí reliéf koruny s výrazným, ale dnes již téměř
nečitelným názvem "Karolinenruh". Kdysi odtud býval pěkný výhled
ke Kunraticím, v současnosti je však zcela zakrytý vzrostlým lesem.
V sousední skále je vyhloubena nevelká jeskyňka a hned za
odpočívadlem vyčnívá vzhůru nejvýznamnější skalní suk,
nazývaný někdy podle svého tvaru Vějíř, nebo Varhany. Ze schodů
pod skálou jsme na západním svahu spatřili štíhlou horolezeckou
věž s malou dutinou na úpatí nazývanou Sloupská jehla.
Hřebenovou cestou jsme dále pokračovali na malé prostranství
mezi skalami, vytvořené lámáním pískovcových bloků. Do jedné z
jeho svislých stěn je vytesán reliéf hlavy s vavřínovým věncem. V
roce 1913 jej vytesali dva místní umělci, jako upomínku stého výročí
úmrtí německého básníka Theodora Körnera (1791-1813).
Odtud jsme se přesunuli procházkovým tempem do města Cvikov
a jeho pivovaru. Tento zdevastovaný a chátrající areál pivovaru
koupil v roce 2013 podnikatel Jiří Jakoubek s cílem obnovit po téměř
50 letech tradici vaření piva. Společně s dalšími spolupracovníky
zrekonstruovali výrobní část pivovaru. V prostorách bývalé sladovny vybudovali velkou restauraci. Majitel plánuje obnovení
celého areálu a kultivaci pozemku s rybníkem a hájem. Má cíl
vyrábět nejen chutné cvikovské pivo, ale také vytvořit v areálu
kulturní a společenské centrum pro region.
Technologické zařízení, které jsme si prohlédli, je moderní a na
vysoké technické úrovni. Náš průvodce byl velmi příjemný a znalý
člověk. Velmi nás potěšila čistota provozu a přísné dodržování
hygienických podmínek výroby piva. Vždyť Cvikovské pivo
čepujeme v Bételu. Odnesli jsme si příjemný pocit z navštívených
míst. Výlet se zdařil, počasí bylo nádherné a nálada účastníků
výborná.
Daniela a Jiří Coufalovi
S Podvodou a Vagónem na Roimund
V pátek 9. 9. se dvě party dětí a vedoucích vypravily na zříceninu
hradu Roimund. Parta Podvoďáků z Chrastavy se sešla na
vlakovém nádraží a po počátečních problémech se zásobováním
vyrazila směr Panenská Hůrka. Kromě jednoho velmi prudkého
stoupání, které někteří zdolávali po čtyřech, jsme šli většinou jen do
mírného kopce. Když jsme dorazili k cíli, už na nás čekala parta
Vagóňáků z Hrádku nad Nisou. Přístřešky jsme stavěli již za
pološera a za tmy se večeřelo. U ohně jsme si vyprávěli příběh o
Roimundu. Navázali jsme přiblížením události z doby komunismu,
kdy v 50. letech došlo k podvedení a následném zabití party skautů.
Děti byly tímto příběhem velmi dotčeny.
V noci nás budil život lesa a ráno se mnohým nechtělo vstávat.
Dopoledne jsme se oddali lesní škole, učili jsme se použití uzlů při
stavbě přístřešku, rozdělávání ohně, práci s mapou a jak si
prakticky zabalit věci do batohu. Po obědě jsme společně vyrazili
k Buku republiky, kde nás Vagóňáci opustili a vydali se do Bílého
Kostela nad Nisou na vlak. My jsme pokračovali dál směr Chrastava, kam jsme po osvěžující kafové zastávce u studánky úspěšně
sestoupili.
Tyto dva dny byly naplněné získáváním nových dovedností a
zkušeností a hlavně prohloubením přátelství mezi dětmi.
Věra Stefanová

Výlet na Dutý kámen u Cvikova...

Výprava na hrad Roimund...

V ŘÍJNU SRDEČNĚ ZVEME
PODZIMNÍ KOKTEJL
- sobota 1. 10. od 14h:

PODZIMNÍ JARMARK

- neděle 2. 10. od 14,30h:

DRAKIÁDA

benefiční trh pro Bétel, BAREVNÁ DÍLNA,
výroba podzimních dekorací a papírových draků.
pouštění draků na Ovčím vrchu, soutěže pro děti,...

KLUB EVERGREEN 55+
- Výlet na Dlaskův statek: zveme nejen ty, kteří s námi chodí pravidelně, ale všechny, které naše aktivity zaujaly, 12. října na výlet na
Dlaskův statek, odjezd od Bételu v 10 h.

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
pokračujeme v pořádání úspěšného cyklu Trénování paměti (čtyři setkání). Začínáme 18. října, vždy v úterý od 15:30 v prostorách
Bételu, cena za jedno setkání je 60,-Kč
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Zveme Vás na přednášku s besedou na téma:

VIRTUÁLNÍ SVĚT A DĚTI

14. 10. v 18,30h, v Bételu, Bezručova 503, Chrastava
PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Mgr. Jan Molnár - vedoucí primární prevence a lektor v o.p.s. Maják
-

Víte co dělají Vaše děti na internetu?
- Vzdělávání přes PC a TV: ano či ne?
Kdo si hraje na PC nezlobí? - Digitální demence? Co to je?
Jaké je současné digitální dění na školách?
Co je kyberšikana? Rozpoznám ji u svých dětí?
Nemůže mé děti někdo sledovat na internetu?
Přijďte si popovídat o těchto a dalších otázkách ze života se z kušeným
lektorem a pracovníkem s mládeží.

Dalšínaše úspěchy v Agility Chrastava
Cvikovské zkoušky 8. 8. 2016
Podvečerní zkoušky v krásném prostředí Cvikova, přinesly další závodní úspěchy našim agility týmům.
Petra Urbanová a fenka Fatalka složily zkoušku v LA1 na výbornou a umístily tímto během na 1. místě. Andrea Žylová a fenka Punky složily
zkoušku v SA2 a tímto čistým během si zaběhly 2. místo.

Závody 3. 9. 2016 Hrádecký agiletec
Těchto závodů konaných v Hrádku nad Nisou se účastnil, náš agility tým Zuzana Šmudlová a fenka Julinka v kategorii pokročilých. Zde si
porovnaly své síly s ostatními závodícími týmy s jiných klubů. Tuto kategorii zaběhly v nejrychlejším čase a umístily se na 1. místě.

Apple cup 11. 9. 2016
Další náš velký úspěch byl na Apple cup 2016 v Mladé Boleslavi. Zde si s námi pohrálo počasí a i přes velké teploty si Petra Urbanová a
Fatalka ve zkoušce LA1 zaběhly čistý běh a tím získaly 2. místo.
Všem týmům gratuluje ZKO Chrastava

Z pera čtenářů.... „Pískoviště pro malé děti”
Když jsem se nastěhoval v roce 1981 do panelového domu v
Andělohorské č.p. 203-207 v Chrastavě bylo všechno jiné.
Samozřejmě, bylo tady tehdy hodně mladých lidí s malými dětmi. I
nyní je jich tu dost. Naše děti už sice odrostly, ale mají své děti a ty si
chtějí také hrát.
Za domem je dětské hřiště. Za naší doby, kdy jsme měli děti, tu byla
kovová prolézačka, dvě houpačky (které si nájemníci zhotovili
sami), byl tu kolotoč a stojany na volejbal a další atrakce. Krom
jiného zde bylo dětské pískoviště o rozměru 4x4 metry s betonovým
obrubníkem, který převyšoval okolní terén o cca 7 cm. V pískovišti
bylo vždy dostatek písku a když bylo potřeba dovezl se nový. V

tomto „velkém pískovišti“ si mohlo hrát současně 7 až 10 dětí, a to
bez problémů.
Po „Sametové revoluci“ se časem dětské hřiště začalo přestavovat.
Odstranil se kolotoč, prolézačky, houpačky a jiné. Namontovaly se
jiné atrakce. Dvě houpačky s plastovým sedákem (jen pro větší děti,
nemají opěrák pro záda a malé děti se na nich neudrží). Další
klasická houpačka (trám se sedáky uprostřed na pohyblivém kůlu).
Další dvě atrakce – koníci na ocelové pružině a pak skluzavka. Ale
co je podstatné, pískoviště se zmenšilo na 2x2 metry s dřevěným
obrubníkem, který převyšuje okolní terén o cca 15 až 20 cm. Když
jsem viděl jak ta malá „prťata“ lezou do pískoviště, bylo mi jich líto.
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Protože v pískovišti je tak málo písku, že vlastně od horní hrany
obruby pískoviště k rovině písku v něm, je to cca 40 až 50 cm
hluboko. Ty nejmenší děti mají problém tam vlézt a ještě větší
problém vylézt. Samozřejmě jsou tu pod dohledem dospělých a ti
jim pomůžou. Do pískoviště se vejdou jen dvě až tři děti tak, aby si
mohly hrát.
Protože písku je v pískoviště tak málo, rozhodl jsem se zajít na
Městský úřad v Chrastavě s tím, že požádám, zda by se mohlo
pískem doplnit. Hovořil jsem s panem Bezvodou, kterému jsem
vysvětlil, co požaduji já a nejen já, ale i ostatní nájemníci domu, kteří
mají malé děti.
Ochotně mě vyslechl a pak mi začal vysvětlovat, proč to nejde

udělat a také padlo vyjádření, že se možná pískoviště (a to nejen u
nás, ale i jinde v Chrastavě) budou rušit. Důvodem je údajně
předpis, kde je stanoveno, že by se pískoviště muselo každý den
zkontrolovat, zda je v pořádku. Na tuto činnost nejsou lidi a peníze.
Myslím si, že je to vše dobrá výmluva. Rodiče, kteří chodí s dětmi na
pískoviště, si to převážně kontrolují sami. Pokud by měl někdo
nějakou mechanizaci (multikáru, nebo něco podobného) a dovezl
by cca 1 kubík písku, tak to klidně zaplatím. Je mi líto jen toho, že
město vydá dost peněz na zhotovení plechových tabulí s provozním
řádem dětského hřiště, ale na písek peníze nemá.
S pozdravem Ladislav Foršt

Město jako arboretum – 5. díl
S podzimem přichází i velice nádherné barevné přírodní scenérie a
následně u mnohých rostlin dojde k opadu listů. Dny se krátí a noci
prodlužují. Slunce, i když občas svítí, nehřeje jako v létě.
Právě změny počasí, hlavně snížení intenzity slunečního záření a
chlad, způsobují rozklad zeleného barviva chlorofylu v listech. To
umožňuje dalším barvivům v listech obsažených, aby byly vidět
(žlutá, červená či jejich kombinace jsou způsobeny zejména
karotenoidy a antokyany). Listy totiž na podzim nežloutnou a
nečervenají, ale zbavují se zelené. Každý podzim je jinak barevný,
protože paletu barev podzimu ovlivňují rozmary počasí – sluneční
svit, výkyvy teplot – chlad a mrazíky a trochu také deště.
Stromy i jiné rostliny, vodu získanou kořeny, odpařují pomocí
průduchů listů. S blížící se zimou musí stromy šetřit s vodou,
protože kořeny již nedokáží dostatečně čerpat vodu z prochladlé či
zmrzlé půdy. A tak se zbavují listů, které vodu odpařují. Opadávání
listů způsobuje hormon etylen, jehož obsah na podzim v listech
roste.

palicovitých latách. Kvete v období června a července. Plody hustě
červeně chlupaté, asi 4 mm v průměru, zploštělé, v zimě na holých
větvích temně červené, purpurové až hnědé.
Její dva u nás občas pěstované kultivary - 'Laciniata' a 'Dissecta'
jsou si hodně podobné a od základního druhu se liší tím, že mají
lístky peřenosečné, téměř kapradinovitě jemně rozeklané až
zpeřené.

Pátý strom, respektive keř, o kterém si dnes něco povíme je
škumpa ocetná. Latinský název tohoto keře je rhus typhina (L.) a u
nás se můžeme setkat kromě základního druhu ještě s dvěma
kultivary.

Škumpa ocetná – list kultivaru Dissecta
Příbuzná, ale u nás málo pěstovaná je škumpa zákeřná (rhus
toxicodendron, L.) někdy označovaná jako škumpa jedovatá (rhus
radicans, L.). Jedná se o keř s plazivými, poléhavými až
vystoupavými větvemi. Vysazuje se nejčastěji v botanických
zahradách a parcích. Je prudce jedovatá a po požití může dojít k
poruchám nervové soustavy, při dotyku pak k zánětům kůže. Dnes
je však naleznete v odborné literatuře pod názvem jedovatec
kořenující (toxicodendron radicans, Kuntze). I on má však, ale
nádherné podzimní zbarvení.

Škumpa ocetná mezi činžovními domy v Chrastavě
Škumpa ocetná patří mezi opadavé, vícekmínkové keře nebo
stromky. Její vzhled je mezi ostatními dřevinami zcela
nezaměnitelný. Na poměrně slabých, často i kroucených kmíncích,
tvoří ploše kulovitou až deštníkovitou, hustě stavěnou korunu.
Výšky jedinců dosahují v rozmezí 3–10 m, letorosty má hustě
huňatě chlupaté, stejně jako řapíky a květenství. Borka je hnědá až
šedá, podélně rozpraskaná. Listy má lichozpeřené, běžně
dosahující 30 - 50 cm. Jednotlivé lístky jsou kopinaté či kopinatě
eliptické, přisedlé, pilovité a zašpičatělé, 4–13 cm dlouhé, naspodu
modrozelené, shora tmavě zelené, s 9–31 lístky. V mládí chlupaté.
Květy žlutavě zelené, v 8–25 cm dlouhých pyramidálních,

Plody škumpy ocetné
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Škumpa ocetná je domovem ze Severní Ameriky. V Evropě se pěstuje asi od
roku 1629, v Čechách roste od roku 1835, kdy byla poprvé zaznamenána v
Praze. Jedná se o nenáročný druh, snáší dobře suché, písčité, kamenité i
zamokřené půdy. Je odolná proti mrazu, potřebuje však dostatek světla.
Nevýhodou tohoto keře je, že vytváří hojné podzemní výběžky a kořenové
výmladky, a je tak brzy schopen obsadit velké plochy.
Severoameričtí indiáni používali větve bez dřeně pro dýmky, listy si přidávali
k tabáku do kalumetů. Také používali různé druhy škumpy pro vydělávání
kůží, pro barvení a léčivé účely. Z plodů škumpy ocetné se v některých
kmenech připravoval nápoj. Osadníci odebírali dutými větvemi šťávu z
cukrového javoru. Přídavkem plodů lze zesílit kyselou chuť octa. Požití
plodů nebo jiných částí škumpy ocetné údajně způsobuje žaludeční a
střevní obtíže, šťáva rostliny vyvolává záněty na kůži.
Vynikající strukturální dřevina, vhodná ke strohé moderní architektuře.
Škumpy ocetné jsou svým žlutým, oranžovým až šarlatově červeným
podzimním zbarvením listů velice dekorativní. Rovněž i červené plodenství
je na první pohled velmi dekorativní. Proto bývá vysazována v zahradách a
parcích jako okrasná rostlina.
Krásný a typický exemplář škumpy ocetné v Chrastavě naleznete na volně
přístupné parkové ploše mezi ulicemi Turpišova, Loudátova, Bezručova a
Soudní. Ano, je to přesně tam, kde jste mohli nalézt douglasku tisolistou
zmiňovanou ve třetím dílu. Přímo pod škumpou je umístěna lavička, na
kterou si můžete sednout a na chvíli se třeba zahledět nad sebou do koruny
tohoto stromu na ohnivou paletu barev podzimu. Další jedince určitě teď na
podzim naleznete sami, stačí se jen dívat v zahradách po Chrastavě i jinde.
------------------------------------------------------------------------------------------------Mgr. Michal Dvořák a Robert Kopecký
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Inzerce

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

soukromé i firemní inzeráty
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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 Chrastavu.
V Chrastavě dne 22. 8. 2016

Výzva občanům
Staňte se spoluautory a tvůrci vánoční výstavy. Žádáme a prosíme
občany o zapůjčení jakýchkoli betlémů (papírové, háčkované,
skleněné, slaměné, z perníku atd.), vánočních ozdob a dekorací i
z let minulých v rámci vánoční výstavy, která se uskuteční v muzeu a
minigalerii.
Betlémy a dekorace je možné donést do Infocentra od pondělí do
pátku od 9.00 do 16.00 hodin a v sobotu od 10.00 do 14.00 hodin.
Informace na telefonním čísle: 485 143 161 nebo na mailové
adrese: sehnoutkova@chrastava.cz.
Předem děkujeme.
Klára Sehnoutková

LÉKÁRNA CHRASTAVA
oznamuje, že prodlužuje otevírací dobu
denně do 17,00 hod.

Strukturálníšetřenív zemědělství
Český statistický úřad připravuje výběrové Strukturální šetření v
zemědělství, které je realizováno s nařízením Evropského
parlamentu a Rady. Smyslem zjišťování je získání srovnatelných
údajů ze všech členských států Evropské unie k určování
zemědělské a agroenviromentální politiky Společenství.
Do šetření jsou zahrnuty zpravodajské jednotky, které ke dni
generování splňovaly prahové hodnoty zjišťování. Těmi jsou: 5 ha
obhospodařované zemědělské půdy vlastní nebo v nájmu, nebo 1
ha sadů, nebo 3500 m2 vinic, nebo 5 ks skotu, nebo 10 ks prasat,
nebo 10 ks koz a ovcí, nebo chov 100 ks drůbeže včetně běžců.
Vyškolení tazatelé budou tyto zpravodajské jednotky kontaktovat
osobně v místě podnikání nebo bydliště, v termínu od 3. září do 10.
listopadu 2016.
Více info - Ing. Jana Hauserová, tel.: 485 238 897, 737 280 481.

Michael Canov – 1. místopředseda Starostů pro Liberecký kraj

Zprávy z Chrastavské Vísky
Letní měsíce a prázdniny jako takové, jsou pro většinu z nás
především příležitostí k odpočinku. Všichni se těšíme na dovolenou,
doufáme v pěkné počasí, ať už si pod tím pojmem představujeme
cokoliv, ale především si to chceme pořádně užít. A jak jinak začít, než
léto pořádně přivítat. A tak jsme na Vísce připravili tradiční akci pro děti
i dospělé, spojili konec školního roku, dětský den a začátek prázdnin a
společně si, jak se patří, užili jedno sobotní odpoledne. Je nutno říci,
že tentokrát k nám počasí nebylo tak přívětivé, jak by jsme si
představovali a v druhé části odpoledne se nám nebe temně zatáhlo a
přišla pořádná bouřka, vítr a na chvíli dokonce i kroupy. Jenže když se
jdou lidé před deštěm schovat, vylezou z lesa zvířátka a snaží se toho
nenadálého klidu využít. A tak jsme mohli z blízka sledovat třeba srnku,
kterak se bezstarostně živí rybízovým keřem. A to, že se sotva deset
metrů od ní tlačí pod malým přístřeškem asi třicet lidí, jí ale vůbec
nevadilo. Nicméně ještě před touto příhodou a příchodem deště jsme
přeci jen část programu stihli. Děti tak navštívily několik
večerníčkových stanovišť, kde potkali například Rákosníčka, s kterým
letěli ke hvězdám, nebo se protáhli s králíky Bobem a Bobkem,
případně prožily hodinu výtvarné výchovy s Machem a Šebestovou.
Zdaleka největší pozornost ale vzbudili Kosí bratři. Odměnou za
splnění tohoto úkolu byl každému malý nožík, klasická rybička. Jenže
pro to aby ji dostaly, bylo potřeba si ji vylovit z láhve plné různých červů,
které hlídala bílá myška. Nakonec všechny děti odcházely spokojené a
s nožíkem jako odměnou za statečnost. A my dospělí jsme se loučili s
pocitem skvěle prožitého odpoledne, které si určitě zase zopakujeme.
Nakonec na to opakování nebylo potřeba ani nijak dlouho čekat. Již
minulý rok jsme si nanečisto ověřili, že spojit dvě nejočekávanější akce
v roce není vůbec špatný nápad. Ano, jedná se o prázdniny a Vánoce.
A protože se letní prázdniny špatně stěhují na 24. prosince, rozhodli
jsme se oslavit „letní Vánoce“ o prázdninách. A když oslava, tak se
vším všudy. Pánové připravili vánoční strom ve tvaru smrkové palmy,
ozdobili ho žárovičkami, připravili prskavky a dámy zase připravily
občerstvení a bramborové saláty. A právě bramborové saláty byly
hlavním bodem programu a zároveň předmětem soutěže o putovní
pohár o „Nejlepší Vísecký Bramborový Salát“. Porota pro tuto soutěž
byla pečlivě vybrána z pánské části osazenstva, protože ochutnat a
ohodnotit patnáct různých bramborových salátů není vůbec
jednoduchá věc, která navíc v letním počasí a vysokých teplotách
vyžaduje i značnou dávku statečnosti a obětavosti. Po vyhlášení
výsledků a dekorování vítězky se nám při pokračujícím všeobecném
veselí pomalu, ale jistě setmělo a přišel čas na rozsvícení vánoční
palmy a rozdávání dárků. Mimochodem dárky jsou ve Vísce rozdávány
takzvaně na slepo. Takže nikdy dopředu nevíte, jaký dárek dostanete a
jestli třeba neodejdete se stejným dárkem, s jakým jste přišli.
A když už jsme na začátku prázdnin slavili konec školního roku, je
potřeba zase na konci prázdnin oslavit jeho další začátek. Tato oslava
je na Vísce spojená se sportovním dnem. Letos jsme ho uspořádali v
duchu končící olympiády. A tak jsme se sešli při Vískiádě. Pro děti jsme
připravili mnoho sportovních disciplín, jako například skok do dálky,
střelbu z luku, nebo vzduchovky, hod medicinbalem. Kromě toho jsme
oživili několik disciplín již téměř zaniklých. Jendou z nich byl například,
dříve hojně používaný, hod granátem. S největším ohlasem se však
setkala společná disciplína dětí a rodičů, která se běžela jako štafetový
závod vyřazovacím způsobem. Zažili jsme u toho spoustu zábavy, i
když některé pády vypadaly vskutku hrůzostrašně .
Závěrem bych rád poděkoval všem, kdo nám při pořádání akcí
pomáhají, protože bez vás by to nešlo a ani by to nebyla taková
zábava, jako to je. Už teď se těšíme se další akce, které připravujeme
ještě do konce tohoto roku.
Občanské sdružení Chrastavská Víska
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DŮLEŽITÁ
TELEFONNÍ
ČÍSLA

InformačníCentrum Chrastava
knihy / publikace / turistické a cyklistické mapy / pohlednice
Chrastavské listy / Véčko / DVD / turistické známky a nálepky
propagační předměty města Chrastavy
informace o pamětihodnostech Chrastavy
kopírování / internetový klub / prodej eVstupenek
průvodcovství v muzeích a galerii

Telefon: 485 143 161

E-mail: info@chrastava.cz

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

PILAØSKÁ VÝROBA
Jiří HAVEL

kompletní dodávky
stavebního řeziva
PROVOZOVNA – PILA:
Oldřichovská ul.
463 34 HRÁDEK NAD NISOU
tel.: +420 721 829 184
e-mail: havles@volny.cz
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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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