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Práce na tržnici byly ukončeny
V listopadu byly ukončeny stavební práce na rekonstrukci městské
tržnice u autobusového nádraží. Rekonstrukcí došlo k zásadní
změně dispozice tržnice. Původní plocha byla rozdělena na 2 části,
prodejní stánky byly přesunuty k přilehlé budově (železářství) a
nově vzniklý prostor je oplocen, aby byl samostatně uzamykatelný.
Současně byla celá plocha vydlážděna a opravena dešťová
kanalizace.
Vedlejší plocha (tam, kde byly původně stánky) byla upravena a
slouží jako odpočinková zóna. Lidé zde mohou využít dvě lavičky a
nově bylo instalováno pítko (funkční ovšem bude až na jaře, až
pomine riziko mrazů). Povrch v okolí laviček byl upraven a nově
osázen keři. Na jaře se pak můžete těšit na čtyři kvetoucí jabloně.
Celá akce, jejíž náklady činily 400 tis. Kč, byla financována z
rozpočtu města Chrastava.
Věříme, že se vám nová podoba tohoto prostoru líbí a bude dobrou
vizitkou pro návštěvníky města při cestě od autobusového nádraží
do centra.
V Chrastavě dne 18.11.2016
Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM

Z obsahu dnešního vydání
Informace z Rady města
–
Město vyhlásilo grant na podporu
kultury a sportu na rok 2017
–
Pozvánky na adventní akce
–
Program kina
–
Informace ze sportu
–
Město jako arboretum - díl sedmý
-----------------------------------Bulletin SPHMCH
ŠKOLNÍK - zpravodaj ZŠ Chrastava

Sekretariát MěÚ – 482 363 811
MĚSTSKÁ POLICIE CHRASTAVA

603 941 561 603 347 676
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Okénko starosty

města Chrastavy

Váženíspoluobčané, dovoluji si Vás pozvat na sto čtyřicátý druhý
VEČER SE STAROSTOU na téma

TV CHRASTAVA.
Odborným garantem večera je pracovník společenského
klubu Ing. Vratislav Loučka.
Setkání se koná v úterý 6. prosince 2016 od 14:00 hodin
v sídle Tv Chrastava (v budově kina).
Těším se na Vaši účast.

Ing. Michael C a n o v, starosta

PROSINCOVÉ POZVÁNKY NA NĚKTERÉ VÁNOČNÍAKCE

ANDĚLSKÁ HORA

CHRASTAVA – NÁMĚSTÍ
BÉTEL
CHRASTAVA – MUZEUM A GALERIE
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Informace z radnice

z radnice

Usneseníze zasedáníRady města Chrastava ze dne 31. října 2016
RM na své schůzi projednala a usnesla se takto:
- RM s c h v á l i l a
1) v návaznosti na své usnesení 2016/12/II/1 ze dne 29. 8. 2016
pronájem části pozemku par.č. 218/1 o výměře cca 30 m2 –
zahrada, v k.ú. Chrastava I, panu Jakubovi Bednářovi, za
účelem zřízení zahrady pro rekreaci, vč. návrhu nájemní smlouvy
čj. N/25/2016
2) v návaznosti na své usnesení 2016/12/II/2 ze dne 29. 8. 2016
pronájem části pozemku par.č. 55 o výměře cca 60 m2 – ostatní
plocha, v k.ú. Chrastava II, panu Miroslavu Brejšovi, za účelem
zřízení parkovacího místa pro osobní automobil (20 m2) , sekání
trávy a údržba zeleně (40 m2), vč. návrhu nájemní smlouvy čj.
N/26/2016
3) v návaznosti na své usnesení 2016/12/II/3 ze dne 29. 8. 2016
pronájem části pozemku par.č. 996/2 o výměře cca 1000 m2 –
ostatní plocha, v k.ú. Horní Vítkov, panu Ladislavu Pincovi, za
účelem sekání trávy a údržby zeleně, vč. návrhu nájemní smlouvy
čj. N/27/2016
- RM s c h v á l i l a
v návaznosti na své usnesení 2014/20/III/2 ze dne 15. prosince
2014 návrh smlouvy o zřízení služebnosti čj. VB/14/2016 ve
prospěch společnosti SVS a.s., jímž dojde k zajištění strpění
umístění, zřízení a provozování stavby „Chrastava, ul. Školní –
splašková kanalizace pro Benteler“, za cenu 16.335,- Kč vč. DPH
-RM s c h v á l i l a
1) zřízení věcného břemene na pozemcích par.č. 1394, 484/7 a
1395 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 Chrastava – Liberecká II. část“, vč. návrhu
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj.
SBS/16/2016 (příloha č. 3a k originálu usnesení) a pověřila
starostu jejím podpisem
2) zřízení věcného břemene na pozemcích par.č. 771/4, 790/1,
790/33,790/39 a 790/41 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 Chrastava –
Textilanská, číslo stavby: 7700073047“, vč. návrhu smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj.
SBS/17/2016(příloha č. 3b k originálu usnesení) a pověřila
starostu jejím podpisem;
3) zřízení věcného břemene na pozemku par.č. 318/3 v k.ú. Dolní
Chrastava, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., jímž
dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby
„LB, Chrastava, ppč. 318/8, přípojka NN“ , vč. návrhu smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a
smlouvu o právu provést stavbu čj. SBS/18/2016 (příloha č. 3c k
originálu usnesení) a pověřila starostu jejím podpisem
-RM s c h v á l i l a
smlouvu o souhlasu se vstupem a vjezdem na pozemek, čj.
RU/23/2016, kterou uzavře město Chrastava a „Ještědský horní
spolek“, pro realizaci akce „Sanace provozu a údržby důlních děl“
na pozemku par.č. 269/2 v k.ú. Chrastava II
-RM
1) s c h v á l i l a
hodnocení a zadání akce „Projektová dokumentace –
modernizace základní školy v Chrastavě“ na základě Protokolu o
posouzení a hodnocení nabídek, v souladu s § 6 a §27 zákona č.
134/2016 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, se Směrnicí Rady města Chrastava č.1/2013 o zadávání
veřejných zakázek a Metodickým pokynem pro oblast zadávání
veřejných zakázek pro programové období 2014 – 2020, verze 3,

červenec 2014, vydaným Ministerstvem pro místní rozvoj a přidělila
zakázku zhotoviteli: V&M spol. s r.o., Matoušova 21, 460 02 Liberec
III, IČ: 47282525
2) s c h v á l i l a
návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem: V&M spol. s r.o., Matoušova 21,
460 02 Liberec III, IČ: 47282525 na realizace akce „Projektová
dokumentace – modernizace základní školy v Chrastavě“
-RM v z a l a n a v ě d o m í
hodnotící protokol veřejné zakázky na zpracování projektové
dokumentace opravy Textilanské ulice v Chrastavě v souladu s
bodem 3.1. Směrnice Rady města Chrastava č. 1/2013 o zadávání
veřejných, včetně hodnocení a výběru vybraného uchazeče
-RM v z a l a n a v ě d o m í
seznam akcí financovaných z Fondu bydlení
-RM v z a l a n a v ě d o m í
v souladu s § 102, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Plán
veřejnosprávních kontrol pro rok 2016 u příspěvkových organizací
zřízených Městem Chrastava a u Městského bytového družstva
Chrastava
-0) RM v z a l a n a v ě d o m í
zápis č. 2016/11 z jednání bytové a sociální komise ze dne 03. 10.
2016
rozhodla
o uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší v zařízení azylového typu
panu Milanu Doupovcovi
rozhodla
o uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší v zařízení azylového typu
panu Lubomíru Mistrovi
rozhodla
o uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší v zařízení azylového typu
panu Jiřímu Říhovi
rozhodla
o uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší v zařízení azylového typu
panu Robertu Škvorovi
rozhodla
o uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší v zařízení azylového typu
panu Milanu Žejdlovi
rozhodla
o uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší v zařízení azylového typu
panu Tomáši Pohlovi
-0) RM v z a l a n a v ě d o m í
zápis č. 2016/12 z jednání bytové a sociální komise ze dne 17. 10.
2016
rozhodla
o uzavření smlouvy o poskytnutí nájmu bytu v DPS paní Boženě
Putnové
rozhodla
o uzavření smlouvy o poskytnutí nájmu bytu v DPS paní Stanislavě
Holubové
rozhodla
o uzavření smlouvy o poskytnutí nájmu bytu panu Marcelu Másílkovi
-RM s c h v á l i l a
na základě usnesení RM č. 2016/14/VI ze dne 10.10.2016 platový
výměr ředitelky MŠ Chrastava
-RM s c h v á l i l a
ceník č. 2/2016 - materiálu, služeb a inzerce pro Infocentrum
Chrastava
-RM s c h v á l i l a
vyjádření města Chrastava k podkladům rozhodnutí odvolacího
orgánu, vypracované starostou města, ve věci odstranění stavby
Kováku
-RM v z a l a n a v ě d o m í
situaci ve věci řízení se společností SAZKA a.s. IČ: 26493993
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Usneseníze zasedáníRady města Chrastava ze dne 21. listopadu 2016
Rada města na svém zasedání projednala a usnesla se takto:
-schválila
1) zřízení věcného břemene na pozemku par.č. 783/3 v k.ú. Dolní Chrastava, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., jímž dojde k
zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby „Zemní kabelové vedení NN“ pro pozemek par.č. 150/8 v k.ú. Dolní Chrastava, vč.
návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu čj. SBS/19/2016 (příloha č.
1a k originálu usnesení) a pověřila starostu jejím podpisem;
2) zřízení věcného břemene na pozemku par.č. 61/1 v k.ú. Chrastava II, ve prospěch pana Karla Žemličky, a.s., jímž dojde k zajištění strpění
umístění, zřízení a provozování stavby „Zemní kabelová přípojka NN pro RD na pozemku par.č. st. 67 v k.ú. Chrastava II“, vč. návrhu
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti čj. SBS/20/2016 (příloha č. 1b k originálu usnesení) a pověřila
starostu jejím podpisem;
-schválila
1) hodnocení a zadání akce „IT vybavení ZŠ“ na základě Protokolu o posouzení a hodnocení nabídek (příloha č. 2a k originálu usnesení), v
souladu s § 6 a §27 zákona č. 134/2016 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: TOPSOFT JKM, s.r.o., Jungmannova 1029, 413 0l Roudnice nad
Labem, IČ: 25403435.
2) návrh smlouvy o dílo (příloha č. 2b k originálu usnesení) se zhotovitelem: TOPSOFT JKM, s.r.o., Jungmannova 1029, 413 0l Roudnice
nad Labem, IČ: 25403435 na realizace akce „IT vybavení ZŠ“ a pověřila ředitele základní školy jejím podpisem
-schvál ila
návrh Smlouvy o využití systému zavedeného městem Chrastava pro nakládání s komunálním a separovaným odpadem (příloha č. 3 k
originálu usnesení) s: mandelinka.eu, Frýdlantská 88, 463 31Chrastava, IČ: 05379768, pro provozovnu: Žitavská 215, 463 31 Chrastava a
pověřila starostu města jejím podpisem
-schválila
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 (příloha č. 4 k originálu usnesení)
-schválila
na základě žádosti a v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2016 veřejnoprávní smlouvu číslo HFO/VP/3/2016/FV/Sl o poskytnutí
investiční účelové dotace panu Helmutu Dresslerovi, bytem Andělská Hora 95, 463 31 Chrastava, na vybudování domovní ČOV na adrese
Andělská Hora 95, 463 31 Chrastava, ve výši maximálně 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) a pověřila starostu jejím podpisem (příloha č. 5a, 5b a 5c k originálu usnesení)
-schválila
na základě žádosti a v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2016 veřejnoprávní smlouvu číslo HFO/VP/4/2016/FV/Sl o poskytnutí
investiční účelové dotace manželům Rudolf Bouda a Lubomíra Boudová, oba bytem Andělská Hora 89, 463 31 Chrastava, na vybudování
domovní ČOV na adrese Andělská Hora 89, 463 31 Chrastava, ve výši maximálně 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) a pověřila starostu jejím podpisem (příloha č. 6a, 6b a 6c k originálu
usnesení)
-schválila
na základě žádosti a v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2016 veřejnoprávní smlouvu číslo HFO/VP/5/2016/FV/Sl o poskytnutí
investiční účelové dotace manželům Josef Šimek a Šárka Šimková a paní Lucii Kratzmannové, všichni bytem Liberecká 489, 463 31
Chrastava, na vybudování domovní ČOV na adrese Liberecká 489, 463 31 Chrastava, ve výši maximálně 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) a pověřila starostu jejím podpisem(příloha
č. 7a, 7b a 7c k originálu usnesení)
-schválila
na základě žádosti a v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2016 smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace TJ Spartak
Chrastava, Turpišova 292, 463 31 Chrastava, IČ 46744657, na projekt pod názvem „Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a mládeže
realizovaná v TJ Spartak Chrastava na rok 2016“, ve výši maximálně 38.250,-- Kč a pověřila starostu města podpisem smlouvy
HFO/VP/27/2016/Sl (příloha č. 8a a 8b k originálu usnesení)
- 0) RM v z a l a n a v ě d o m í zápis č. 2016/13 z jednání bytové a sociální komise ze dne 7. 11. 2016 (příloha č. 9a k originálu usnesení)
1) RM r o z h o d l a o uzavření smlouvy o poskytnutí nájmu bytu v DPS paní Vlastislavě Skalické (příloha č. 9b k originálu usnesení) a
pověřila starostu města jejím podpisem
2) RM r o z h o d l a o uzavření smlouvy o poskytnutí nájmu bytu paní Kateřině Honzejkové (příloha č. 9c k originálu usnesení) a pověřila
starostu města jejím podpisem
3) RM r o z h o d l a o využití práva na uzavření nájemní smlouvy dle návrhu bytové a sociální komise
- s c h v á l i l a změnu č. 7 organizačního řádu Města Chrastavy ze dne 29. 6. 2009 (příloha č. 10 originálu usnesení)
- s c h v á l i l a dodatek č. 1. k Směrnici pro poskytování osobních ochranných pracovních pomůcek - OOPP (příloha č. 11a a 11b k originálu
usnesení)
- v z a l a na v ě d o m í oznámení ředitelky ZŠ a MŠ Chrastava, Vítkov 69 Mgr. R.Sobotkové
1) čerpání rezervního fondu
2) udělení ředitelského volna do konce roku 2016 (příloha č. 12a a 12b originálu usnesení)
- s c h v á l i l a žádost ředitele ZŠ Chrastava Mgr. A.Trpišovského o souhlas s realizací projektu v rámci Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání – OP VVV (příloha č. 13 k originálu usnesení)
-schválila
žádost o účelovou neinvestiční dotaci pro doplnění dokumentů Stavebně historického průzkumu při záchraně kostela Navštívení Panny
Marie ve Vítkově. Žadatel: Spolek Svítání, Horní Vítkov 79, 463 31 Chrastava, jednatel Viktor Kačáni (příloha č. 14 k originálu usnesení) z
rozpočtu OV Vítkov
-schválila
finanční dary pro členy Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Chrastava za rok 2016. Výplata darů bude v běžném výplatním termínu
Městského úřadu (příloha č. 15 originálu usnesení)
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Vyjádřeník odstoupeníčlena kontrolního výboru
MUDr. Petr Hartl, člen kontrolního výboru, přednesl svoji rezignaci
na schůzi kontrolního výboru, kterou datoval k 1. 11. 2016.
Jde o člověka, který pracuje precizně a jeho činnost jako člena
kontrolního výboru byla vždy smysluplná a věcná.
Učinil tak na základě komentáře k jeho osobě na posledním jednání
Zastupitelstva města Chrastavy, který přednesl starosta města.
Komentář považuji za účelový útok na práci kontrolního výboru a na
jeho členy. Od samého začátku mé práce v kontrolním výboru se
opakuje stále stejná chyba, na kterou nás nikdo ze zaměstnanců
úřadu neupozornil. Měla by to být úloha odborného garanta se
znalostí zákona o obcích. Jedná se buď o pochybení nebo záměr,
který vedl až k tomuto rozhodnutí jednoho ze členů kontrolního
výboru.
Nikdo nemůže být veřejně zostuzován jen proto, že dělá dobře svoji

práci.
Přesně tak, jak to učinil pan starosta, který veřejně upozornil na
možné porušování zákona o obcích tím, že bylo opomenuto nechat
vyjádřit kontrolovanou osobu (za kterou on se považoval, ikdyž jí
nebyl).
Přitom sám zapomněl na to, aby dal možnost se bránit MUDr. Petru
Hartlovi proti nařčení.
Pravděpodobně se jedná o úmyslné vměšování do práce kontrolního výboru a pokus o manipulaci s jeho nezávislostí.
Členové kontrolního výboru jsou voleni z různých stran a hnutí tak,
aby jejich činnost byla nestranná a nezávislá. Je vysoce nevhodné a
neprofesionální zasahovat do této činnosti z pozice vedení silného
politického hnutí.
David Röbisch, předseda kontrolního výboru

Město Chrastava vyhlašuje pro rok 2017 grant (dotačníprogram)
na podporu rozvoje kulturní, sportovní, spolkové činnosti a cestovního ruchu
Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 17. 10. 2016 dotační program na podporu rozvoje sportovní, kulturní, spolkové
činnosti a cestovního ruchu ve výši Kč 300.000,- Kč pro kalendářní rok 2017.
Žadatelem může být právnická nebo fyzická osoba, jakož i složky organizační struktury právnických osob (např. sportovní oddíly TJ Spartak
apod.) působící na území města.
Písemná žádost o poskytnutí finančních prostředků musí být doručena do Společenského klubu, organizační složky města, Turpišova 407,
463 31 Chrastava, e-mail: sklub@chrastava.cz nejpozději do 31. ledna 2017 do 12.00 hod. (lze podávat od 18. listopadu 2016).
Bc. Pavel Urban, vedoucí Společenského klubu

Úplné znění žádosti, požadované přílohy a pravidla pro přidělení grantu jsou k dispozici na:
- www.chrastava.cz
· Společenský klub, Turpišova 407, 463 31 Chrastava – Bc.Pavel Urban, Eva Mouchová
· Informace na tel.: 482 312 231, 485 143 348, e-mail: sklub@chrastava.cz

Z deníku Městské policie v Chrastavě – 10 / 2016
- zajištění odklizení olejové skvrny na pozemní komunikaci v katastru města
- spolupráce s OO PČr Chrastava při rvačce v restauraci ve Stráži nad Nisou
- oznámení ohledně zraněné osoby v katastru obce. Poskytnuta první pomoc a přivolání RZS Liberec.
- převoz uteklého chovance Výchovného ústavu Chrastava na služebnu OO PČr Chrastava
- spolupráce s OO PČr Chrastava při zadržení osoby
- zajištění odemčení bytu v DPS Chrastava při nechtěném uzamčení osoby (2x)
- spolupráce s Rybářskou stráží. Na místě zjištěna osoba chytající ryby bez patřičného oprávnění, věc řešena dle zákona.
- nahlášení nalezu odpadu v ul. Vítkovská. Osoba, která zde odpad zanechala, nezjištěna. Zajištěn úklid.
- zajištění odklizení vraku vozidla v ul. Nádražní
- počet odchycených zvířat – 4, odvoz do útulku Azyl pes Krásný Les a Liberec
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 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)

MBD
CHRASTAVA

MĚSTSKÉ BYTOVÉ DRUŽTVO CHRASTAVA
informuje, že v rámci optimalizace nákladů byla zrušena pevná linka, telefonní číslo 485 143 362 již není v současné
době v provozu. Platná telefonní čísla:
Hana Urbanová - předseda družstva - 607 738 350 / Ing. Tomáš Procházka - ředitel družstva - 723 613 360
Zdeňka Hrušková - provozní technik - 724 068 142.
Ing. Tomáš Procházka, ředitel družstva
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Kultura

akce / Sklub / kino / galerie

AUTOKOLEKTIV – Zdeněk Izer
Ve středu 9. 11. 2016 jsme opět přivítali Zdeňka Izera se svým novým
pořadem Autokolektiv. Zcela vyprodané kino vypovídalo o tom, že se
na něj všichni těšili. Celý večer nás bavil svými humornými scénkami, vtipy a písněmi. Budeme se těšit na další jeho show.
Eva Mouchová, referentka společenského klubu

POZVÁ NKY
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SPOLEČENSKÝ KLUB
CHRASTAVA
PROSINEC 2016
Neděle

4.
16 hodin
KOSTEL

Pondělí

5.
17 hodin
NÁMĚSTÍ

Sobota

10.

ADVENTNÍ KONCERT
Účinkujíčlenové Divadla F.X.Šaldy v Liberci

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
A ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Účinkuje Bohemia universal band + pěvecký soubor JIŘIČKY

VÁNOČNÍ TRHYNA NÁMĚSTÍ

Neděle

VÁNOČNÍ
PRAHA
+
CYRANO
VYPRODÁNO
18. Autobusový zájezd, cena 600,-Kč

Pondělí

19.
10 hodin.
KINO

JAK ŠEL KUBA DO PEKLA
Pohádka pro děti, vstupné: 20,-Kč

Pondělí

VÁNOČNÍ POSEZENÍ HUDEBNÍ
ŠKOLY Účinkujížáci chrastavské hudebníškoly
Sobota
TERARISTIKA
24. VÁNOČNÍ
Poznejte neobyčejné kouzlo plazů, obojiživelníků a sklípkanů.
19.

17 hodin
CVA

9 – 12 h.
CVA

Galerie

Vánoční výstava betlémů
Součástí výstavy bude i prodej vánočních výrobků klientů
Oblastní charity Liberec - Domoc sv. Anny a sv. Moniky, Charity Chrastava a sdružení TULIPAN
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DIGITÁLNÍ MÌSTSKÉ KINO CHRASTAVA

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

ANDĚL PÁNĚ 2 – ČR- rodinná filmová pohádka - 90 minut-přístupný
Anděl Páně 2 je volným pokračováním úspěšné vánoční pohádky s Ivanem Trojanem a Jiřím Dvořákem v hlavních rolích.
Vstupné: 120 Kč

najdeme pochopení..?
Vstupné: 100 Kč, v předprodeji IC Chrastava 80 Kč
Pondělí 19. prosince v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI

ANDĚL PÁNĚ 2 – ČR- rodinná filmová pohádka - 90 minut-přístupný
Pátek 2. prosince v 19:00 hodin
PŘÍCHOZÍ – USA – sci fi, drama – české titulky – 117 minut –
nevhodný do 12 let
Snímek Příchozí je provokativním vědeckofantastickým thrillerem od
slavného režiséra Denise Villeneuvea (Sicario: Nájemný vrah, Zmizení).
Když po celém světě přistanou tajemné vesmírné lodě, dojde k sestavení elitního týmu – v čele s odbornicí na lingvistiku Louise Banksovou
(Amy Adams) – s cílem zjistit, jaké mají mimozemšťané úmysly. Zatímco
celé lidstvo balancuje na pokraji globální války, Banksová se společně
se svým týmem pokouší ve velmi omezeném čase najít odpovědi – a
aby je byla schopna najít, bude muset přistoupit k činům, které mohou
ohrozit nejen její vlastní život, ale dost možná osud celého lidstva.
Vstupné: 110 Kč

Anděl Páně 2 je volným pokračováním úspěšné vánoční pohádky s Ivanem Trojanem a Jiřím Dvořákem v hlavních rolích.
Vstupné: 120 Kč
Pondělí 19. prosince v 19:00 hodin

ROGUE ONE: STAR WARS STORY – USA – akční, dobrodružný –
český dabing – 133 minuty – přístupný
Rogue One: Star Wars Story je první z nové série samostatných filmů
Lucasfilmu. Vypráví příběh skupiny netradičních hrdinů, kteří se dají
dohromady, aby splnili odvážný a zdánlivě nemožný úkol: Ukrást plány
Hvězdy smrti.
Vstupné: 130 Kč
Pátek 30. prosince v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI

ZPÍVEJ – USA – animovaný – český dabing – 110 minut – přístupný
Pátek 9. prosince v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI

ODVÁŽNÁ VAIANA: LEGENDA O KONCI SVĚTA – USA –
animovaný – český dabing – 107 minut – přístupný
Před třemi tisíci lety se po nekonečných vodách Tichého oceánu plavili
prastaří mořeplavci a objevovali ostrovy Oceánie. Pak ale na celé tisíciletí jejich plavby ustaly. A nikdo neví proč.
Walt Disney Animation Studios uvedou struhující počítačově animovaný
film Odvážná Vaiana: Legenda o konci světa o nebojácné dospívající
dívce, která se vydává na nebezpečnou cestu, aby zachránila svůj lid.
Vstupné: 110 Kč

Podnikavý koalí chlapík jménem Buster Moon má poslední šanci zachránit divadlo, které zdědil po svém otci. Všechno vsadí na jednu kartu, na velkolepou talentovou pěveckou soutěž, jakou svět ještě neviděl.
A stejně jako je pestré složení zvířecích soutěžících, je pestrý i jejich
repertoár, který se rozpíná od Franka Sinatry po Lady Gaga. Tvůrci
Mimoňů a Tajného života mazlíčků se tentokrát vydali dobývat kina
s příběhem, který vám pohladí nejen duši, ale i uši.
Vstupné: 100 Kč, v předprodeji IC Chrastava 80 Kč
Pátek 30. prosince v 19:00 hodin

MANŽEL NA HODINU – ČR – komedie – 92 m - nevhodný do 12 let
Pátek 9. prosince v 19:00 hodin
PAŘBA O VÁNOCÍCH – USA – komedie – české titulky nepřístupné pro děti do 15 let – 105 minut
Když vedoucímu pobočky jeho upjatá sestra ve funkci generální ředitelky společnosti pohrozí, že jeho pobočku zavře, rozhodne se zachránit
situaci velkolepým vánočním večírkem, na kterém by ulovil významného
klienta, ale večírek se mu poněkud vymkne z rukou…
Vstupné: 100 Kč, v předprodeji IC Chrastava 80 Kč
Pondělí 12. prosince v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI

ČERVENÁ ŽELVA – Francie – animovaný - beze slov – 80 minut –
přístupný
Příběh trosečníka na tropickém ostrově, obydleném želvami, kraby
a ptáky, je zároveň univerzálním příběhem všech zásadních okamžiků
v životě člověka. O sebepoznání, lásce, rodičovství i střídání generací
vypráví oscarový režisér Michaël Dudok de Wit beze slov, jen s pomocí
řemeslně dokonalé animace. Magický snímek, srozumitelný napříč generacemi i kontinenty, získal v Cannes Zvláštní cenu v sekci Un Certain
Regard a je prvním počinem kultovního japonského studia Ghibli s evropskou koprodukcí.
Vstupné: 80 Kč

Manžel na hodinu jako pokračování mimořádně úspěšné české komedie a diváckého hitu z roku 2014 sleduje další osudy čtveřice hráčů
vodního póla z Nymburku, kteří začali pracovat jako hodinoví manželé.
Vstupné: 110 Kč

PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ
VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
A V NOVÉM ROCE DOSTATEK ČASU
K NÁVŠTĚVĚ NAŠEHO KINA.
PŘEJÍ ZAMĚSTNANCI
SPOLEČENSKÉHO KLUBU

Pondělí 12. prosince v 19:00 hodin

MILUJ MĚ, JESTLI TO DOKÁŽEŠ – ČR – dokumentární – 63
minuty - nepřístupné pro děti do 15 let
Dokument Dagmar Smržové otevírá tabuizované téma sexuální asistence pro hendikepované a nabízí citlivý pohled do intimního života lidí
s postižením.
Všichni chceme milovat a být milováni. Zdraví nebo nemocní, silní nebo
slabí ... Stejně tak Adam a dva Tomášové, hendikepovaní mladíci, jejichž touha po ženské náruči zůstává nenaplněna. Pak se ale rozhodnou to změnit a vydají se na dobrodružnou cestu za vlastním uspokojením.
Budeme je litovat nebo jim fandit? Bude nás to pobuřovat, nebo pro ně

Anděl páně 2.
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Sport

informace sportovních klubů

ZPRÁVY Z KOLOVÉ / říjen – listopad 2016
ELITE – MUŽI
V sobotu 10. září 2016 dvojice Fadrhonc Michal – Košlík Vítězslav
odehrála turnaj v SRN, a to ve Fraitalu (Dráždany), kde z osmi
zúčastněných mužstev obsadila naše dvojice 6. místo.
O tři týdny později se naše první dvojice Fadrhonc Daniel – Brodský
Tomáš rovněž zúčastnila turnaje v SRN, a to v Niederseifersdorfu,
kde zvítězila a obsadila 1. místo.
Mezinárodního turnaje v Praze 8. října 2016 se zúčastnila opět
dvojice Fadrhonc Daniel – Brodský Tomáš a zde ve velmi silné
konkurenci se naši borci umístili na 6. místě.
ŽÁCI
Soutěž Český pohár žáků začala v sobotu 15. října 2016 prvním
kolem, které se mělo odehrát u nás, avšak vzhledem k tomu, že
naše hala je už od února letošního roku v rekonstrukci a my
trénujeme přechodně v hale TJ Sokol Chotyně, tak i první kolo
Českého poháru se odehrálo v Chotyni. Naše první dvojice Pospíšil
Lukáš – Tuček Miroslav za účasti 11 dvojic hrála výborně a získala
1. místo, druhá naše dvojice Rožec Matěj – Málek Petr obsadila
rovněž pěkné 7. místo a náš další hráč Herr Adam, který hrál v
kombinované dvojici s hráčem Lokomotivy Liberec, se umístil na
místě desátém.
Hned druhý den, tedy v neděli 16. října 2016, se hrálo druhé kolo
Českého poháru žáků v Liberci. Naše dvojice Pospíšil Lukáš Tuček Miroslav opět za účasti jedenácti mužstev zvítězila a získala
1. místo. Dvojice Rožec Matěj - Málek Petr získala opět 6. místo a
Herr Adam s libereckým hráčem obsadili místo deváté.
V sobotu 22. října 2016 jsme odjeli na dva turnaje na Moravu,
nejdříve do Olomouce, kde se odehrálo 3. kolo Českého poháru
žáků. Pospíšil Lukáš a Tuček Miroslav zase bojovali velmi úspěšně
a obsadili opět 1. místo. Druhá dvojice Rožec Matěj a Málek Petr
skončila na dobrém 6. místě.
Den na to – 23. října 2016, se hrálo 4. kolo Českého poháru žáků v
Přerově. Naši Pospíšil Lukáš a Tuček Miroslav opět nezklamali,
zvítězili a obhájili 1. místo, a druhá dvojice Rožec Matěj a Málek Petr
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skončili znovu na pěkném šestém místě.
Páté kolo Českého poháru žáků se konalo 12. listopadu 2016
tentokrát v Plzni. Opět jsme hráli výborně, borci Pospíšil Lukáš a
Tuček Miroslav obsadili 2. místo a Rožec Matěj a Málek Petr skončili
na 5. místě.
Závěrem všem zúčastněným děkuji za výborné výsledky, je to určitě
velmi dobrý vstup do nové sezóny v této soutěži a věřím, že stejně
skvěle budou pokračovat i nadále, protože nám zbývá odehrát ještě
4 kola Českého poháru v roce 2017.
Ladislav Celler, vedoucí oddílu
Projekt byl spolufinancován Libereckým krajem

Orientačníklub Chrastava – závodnísezóna 2016 je za námi
Závodní činnost
- Poslední závod Ještědské
oblasti - 23. 10. 2016 – pořadatel
Stadion Nový Bor a Kamenický
Šenov, prostor Sosnová u České
Lípy
(dětské kategorie a kategorie
příchozích - umístění v první desítce):
D10 4. B. Lipenská, 8. M. Šírlová,
D10L 6. Z. Šírlová, 9. A. Březinová (na snímku-není v dresu),
D12 1. K. Matyášová, D14 4. V.
Růžičková, 8. S. Tomanicová (na
snímku s úsměvem v cíli), 9. A.
Lišková (na snímku v dresu), H10
6. K .Březina, H10L 1. T. Polák, 5.
R. Šťastný, P 8. V. Houda, 10. K.
Šírl
(dorostenecké a dospělé kategorie pouze do 3. místa)
D21K 1. D. Pachnerová, D21L 2. K. Kašková, D55 1. Z. Šaffková, D60 2. A. Ševčíková, D65 3. P.
Vokálová, D70 3. E. Kašková, H35 1. P. Pachner, H40 2. J. Polák, H45 1. I. Vydra, H60 3. M. Pavlík

S. Tomanicová

A. Lišková

Různé
1. Protože končí naše celoroční závodní sezóna, chtěli bychom touto cestou poděkovat všem
rodičům, rodinným příslušníkům a našim přívržencům za jakoukoli pomoc, kterou poskytovali
během roku jak na trénincích (pravidelně P. Holan st.– na snímku), tak i na závodech našemu
dětskému kroužku, ale také při organizování Saxba a Pohárku. Bez jejich pomoci bychom to
nezvládli. Také nás těší, že spousta rodičů propadla kouzlu orientačního běhu, trénuje,
zúčastňuje se závodů, ba dokonce i mnozí už stanuli na stupních vítězů. Navíc utvořili skvělou
partu. Je radost s nimi spolupracovat.
2. Jaké akce nás ještě čekají v prosinci?
- Mikulášský víkend na Sokolce v Hraběticích v Jizerských horách
- Noční vánoční závod pro děti a dospělé
- Silvestrovské odpolední setkání na Královce
v Jizerských horách
3. Přejeme všem našim dětem, dospělým, ale
i ostatním pokojné vánoční svátky ve zdraví,
lásce a míru.
E. Kašková, členka OK CHA

A. Březinová

P. Holan
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Třídennívýlet s Perseem do Hřmelína v Českém ráji
V pátek jsme vyrazili vlakem do Sobotky. Spojení bohužel šlo pouze
delší a dražší variantou přes Mladou Boleslav, kde jsme si povinně
počkali i s ostatními vlaky na pozdní odjezd kvůli zpožděnému
rychlíku. Odtud jsme se autobusem přepravili do bývalé školy ve
Hřmeníně, kde jsme se ubytovali. Hned jsme začali topit v obou
kamnech. Další den se nám podařilo vytopit dolní velkou místnost
na snesitelných 16°C. Pokojíky v prvním patře, kde spaly děti, na
tom byly naštěstí lépe.
Největší a nezapomenutelnou atrakcí této trojdenky byla dvě rezavá
koťata, která přišla ze vsi a ubytovala se na schodech před
vstupními dveřmi. Některé děti, od té chvíle, trávily veškerý volný
čas s těmito roztomilými „tygry“ venku na schodech.
Jako obvykle jsme se v sobotu vydali na výlet. Vzhledem k
sychravému počasí jsme volili jen kratší vycházku na půl dne. Vydali
jsme se ke Hřmenínskému kostelíku a pak ještě kousek po silnici a
následně úvozovou cestou k vysílači. Tady začala pravá
„agroturistika“ po podmáčených polních cestách necestách. Chvíli a
bezvýsledně jsme hledali smírčí kámen, který se má někde tady
mezi Hřmenínem a Sedlištěm nacházet. Okolo hájku jsme sešli k
chatové osadě a rybníku Peklo též zvanému Ryba pod Zeleneckou
Lhotou. V létě jsme se sem občas jezdili z Dolního Bousova koupat,
ale teď jsme jen prošli po zelené značce severně proti toku
Bukoviny. Ve Skuřině jsme posvačili a pokračovali po zelené značce
a silnici do Mrkvojed. Zde stojí zrekonstruovaná kaplička se soškou
p. Marie a také zrekonstruovaná trafostanice. Pak jsme došli do
Markvartic, kde naproti spodnímu hřbitovu /vlevo od silnice/stojí
zachovalý smírčí kříž. Markvartice je pěkná středisková obec s
dominantou kostela sv. Jiljí a pěknými chaloupkami. Ty jsou ostatně i
ve všech okolních obcích. Dále jsme pokračovali po silnici na Rakov,
ze které jsme odbočili na konci Markvartic doprava po zpevněné
cestě na Hřmenín. Minuli jsme dva rybníčky a došli k odbočce k
Žižkovu valu. Valy jsou patrné, i když se Žižkou nemají nejspíš nic
společného, spíše s Kelty. Dnes je tu obnovena Keltská svatyně.
Hráli jsme zde hru na postřeh a pak jsme se celkem promrzlí vrátili
na naši základnu do Hřmenína. Pro upřesnění, letos je celoroční hra
na motivy šerpů. Zatímco jsme odpočívali a studovali informace o

Vaření oběda

Tygřík objevuje svět
osmitisícových vrcholech, rozmístil Rolf s instruktory názvy těchto
osmitisícovek po okolí Hřmenína. Naším úkolem bylo názvy, které
byly v různých geometrických obrazcích posbírat a přilepit k hracím
kartám, kde byly místo názvu jen ty obrazce. To nám vydrželo do
večeře. Pak jsme získali ve hře další nálepku, tentokrát brýlí proti
sněžné slepotě, kterou jsme si nalepili do průkazu šerpy hned vedle
navigace. No a před spaním jsme ještě hráli hry po tmě – „Na
Sardele“ a „Podpisy ve tmě“. V neděli jako obvykle po posunutém
budíčku v osm hodin následovala snídaně a strašlivé balení a
neméně strašlivý úklid. Po předčasném obědě jsme zamířili
(naštěstí autobusem) na nádraží. Za zmínku stojí ještě to, že
instruktoři blbnuli, což se, jak se dalo čekat, neobešlo bez následků.
Šimonova peněženka přistála na střeše nádraží v Sobotce. Naštěstí
se pro ni Šimonovi podařilo vyšplhat, a tudíž jsme mohli jet v klidu
domů.
Za TO Perseus Robert Kopecký - Rolf
Smírčí kříž
u Markvartic

Štěpánku, už ho pusť
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Sokolská světýlka 14. 10. 2016
Datum Památného sokolského dne je oficiálně stanoveno na 8.
října, a to proto, že v noci ze sedmého na osmého října roku 1941
došlo k největšímu a nejrozsáhlejšímu zatýkání členů Sokola a
vedení ČOS a osmého října říšský protektor Reinhard Heydrich
sokolskou organizaci rozpustil a zakázal. Celkový počet postižených sokolů v době II. světové války byl asi 20 tisíc. V týdnu kolem 8.
října vyplují v celé republice na vody našich potoků a řek osvětlené
lodičky, kdy jedna lodička je za každou sokolskou duši, která obětovala svůj život. ČOS se snaží, aby 8. říjen byl zařazen do
celostátního kalendáře jako "Pamětní den sokolstva".
Oslava tohoto svátku se konala v Chrastavském Sokole v pátek
14.10.
Sešel se velký počet sokolíčků z řad dětí a žactva, kteří spolu s rodiči a cvičitelkami uctili památku statečných sokolů. Přestože jako
již tradičně počasí příliš nepřálo hořícím svíčkám na ručně
vyrobených lodičkách, alespoň na chvilku bylo možné vidět světýlka
na Jeřici. Přání mnoha dětí bylo, aby právě ta jejich lodička doplula
co nejdále, ti nejmenší sokolíčci se naopak jen těžko loučili se svou
lodičkou, na které si dali tolik záležet...
Oddíl mladšího žactva ještě v tentýž večer absolvoval noční
výpravu po Chrastavě, která byla zakončena rozluštěním rébusu a
společným nocováním v prostorách CVA Chrastava. Společné
přenocování na karimatkách bylo pro děti zážitkem a zároveň
možností dozvědět se o historii Sokola o něco více.
Cvičitelky Zdeňka Močárková a Míla Houdová

Škola ve Vítkově má novou čistírnu odpadních vod
Základní škola a Mateřská škola ve Vítkově se dočkala nové čistírny
odpadních vod. Ta původní – disková, již vzhledem ke svému stáří
neplnila svou funkci a proto bylo rozhodnuto o instalaci nové čistírny,
která bude splňovat nejpřísnější požadavky na limity vypouštěných
odpadních vod.
Nově čištění spočívá v rozkladu splaškových vod bakteriemi na
vodu, kysličník uhličitý a dusík. Bakterie se pak shlukují do vloček,
které po ukončení čištění rychle klesají ke dnu. Po dokončení
čistícího procesu je pak čistá voda nad kalem vyčerpána z čistírny do
vodoteče.
Celkové náklady akce činily 200 tis. Kč a byly hrazeny z rozpočtu
školy, město se na akci podílelo přípravou technické specifikace
nové čistírny a odborným poradenstvím při realizaci.
V Chrastavě dne 9.11.2016
Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM

Nový studijní obor vyučovaný od září 2017:

POŽÁRNÍ OCHRANA
Pro absolventy základních škol, pro chlapce a děvčata
Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou
Studijní obor Požární technik připravuje žáky pro výkon
středních řídicích a technických funkcí
v Hasičském záchranném sboru ČR, v oblasti požární
prevence a pro výkon funkcí
v rámci státního požárního dozoru.
Absolvent se uplatní při výkonu služby v jednotkách
požární ochrany, v oblasti požární prevence
nebo v oblasti ochrany obyvatelstva. Uplatnění naleznou
také na úseku krizového řízení a havarijního plánování,
jako odborně způsobilá osoba na úseku požární ochrany
i jako lektor odborných předmětů z oblasti požární
prevence. Absolvent může dále pokračovat
v prohlubování svých znalostí při studiu na vysoké škole.
Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského
oprávnění skupin B a C.

IsŠ Semily
jediná střední škola v Libereckém
a Královéhradeckém kraji,
kde je možné tento obor studovat.
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KOMUNITNÍ CENTRUM BÉTEL
J E D N O TA B R AT R S K Á C H R A S TAVA
Poruchy příjmu potravy v Bételu
Ne, není třeba se bát, s jídlem v Bételu problém nemáme. Poruchy
příjmu potravy byl název besedy, kterou ve spolupráci s Majákem
o.p.s. 3.11. pořádalo Rodinné centrum Domeček.
Beseda na toto téma se v Bételu konala poprvé a byli jsme zvědaví,
jakou odezvu téma vyvolá. Jakékoli obavy se ukázaly jako zbytečné
- Bétel bistro bylo zaplněno téměř do posledního místečka.
Odbornou lektorkou byla Bc. Karin Novotná, sociální pracovnice v
nízkoprahovém klubu Zakopanej pes v Liberci. Poskytla nám nejen
zajímavé a obsáhlé informace o anorexii, bulimii či jiných méně
známých poruchách příjmu potravy, věnovala se také prevenci
poruch příjmu potravy či naopak pomoci postiženým. Poukázala na
to, že podhoubím pro budoucí rozvoj poruch příjmu potravy bývá
často špatný vztah k jídlu už u matek nemocných děvčat, špatné
stravovací návyky v rodině či výchova příliš zaměřená na výkon a
krásu s nedostatkem bezpodmínečného přijetí dítěte.
Součástí večera bylo také vyprávění ženy, která sama prošla
anorexií a bulimií. Její otevřená zpověď byla pro účastníky silným
zážitkem a pomohla lépe pochopit mechanismy, které probíhají v
myšlenkách postižených žen.
Beseda probíhala v přátelské a uvolněné atmosféře, což dokládá
nejen množství otázek a osobních zkušeností, které v zazněly, ale i
fakt, že účastníkům se ani nechtělo domů a v bistru bylo živo ještě
dlouho po oficiální otevírací době. Věřím, že jsme spolu strávili velmi
užitečný večer a že maminky a tatínkové pochopili, že mohou být
svým dětem důležitými průvodci na cestě k nalezení zdravého
vztahu k jídlu, své postavě i sami k sobě.
Marie Justová

Cestopisná beseda
Ve čtvrtek 10. listopadu proběhla v Komunitním centru Bétel
přednáška o Řecku se zaměřením na Peloponéský poloostrov a
Athény. Za sychravého večera jsme se mohli přenést na slunné
řecké pláže a také se dozvědět něco o řecké historii. Mohli jsme
obdivovat starodávnou mykénskou kulturu s působivými
rozvalinami města Mykény, nebo nahlédnout do období vrcholu
řecké kultury, představované nejdůležitějšími památkami z tohoto
období v Athénách. Sledovali jsme projev apoštola Pavla s obrázky
Aeropágu v Athénách, kde se Pavel hájil. Zajímavá byla též výměna
stráží před řeckým parlamentem v jejich tradičních uniformách,
novodobý olympijský stadion, a nebo technický zázrak konce 19.
století - Korintský průplav. Přednáška s obrázky byla zpestřena
ochutnávkou tradičního řeckého koláče.
Jiří Helis
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Město darovalo jízdníkola
Koncem října došlo v ZOO Liberec k zajímavé situaci.
Zástupce města předal pracovníkům ZOO 9 kusů ojetých
jízdních kol, obratem obdržel pro město toto poděkování.
Kola se nashromáždila za poslední roky od lidí, kteří je jako
nepotřebná odložili na sběrném dvoře, případně pocházela
z nevyzvednutých ztrát a nálezů.
Možná se ptáte, k čemu budou ZOO sloužit jízdní kola? Ne,
nebudou se na nich učit jezdit opice ani jiná zvířata…kola
budou zapojena do celostátního projektu „Kola pro Afriku“.
Každé kolo (i nepojízdné) projde kontrolou a podle jeho
stavu se rozhodne o jeho opravě, případně rozebrání na
náhradní díly. Po kompletaci se vhodná a pojízdná kola
naloží a odešlou do Afriky, konkrétně do Gambie, kde slouží
svému původnímu účelu a to hlavně dětem při cestě do
školy.
Více se o tomto zajímavém projektu můžete dočíst na
stránkách http://www.kolaproafriku.cz/, kde jsou i kontaktní
místa v případě, že by jste měli zájem se do projektu zapojit
(nejbližší místo v okolí Chrastavy je právě ZOO Liberec).
V Chrastavě dne 2.11. 2016
Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM
VZPOMÍNKA
Dne 18. 12. 2016 by se dožil můj táta Alfred Mojžíš 83 let.
Prosím věnujte mu vzpomínku. Stále vzpomíná dcera Dana. Děkuji Dana Hetfleischova

Město jako arboretum – 7. díl
Blíží se období vánoc, a proto se v tomto díle zmíníme o dvou
dřevinách, které jsou pro vánoce typické. Tou první a zvláštní
dřevinou, keřem, je jmelí bílé, latinsky viscum album (L.). Jeho
zvláštnost spočívá v tom, že se jedná o parazita. Neroste
samostatně, ale můžete ho najít v korunách listnáčů (javory, habry,
jasany, trnovníky, jabloně, topoly, olše, břízy, lípy, jeřáby, vrby), ale i v
korunách borovic. Vytváří kulovité keře až 1 m v průměru, jmelí je
typické svým olistěním a bílými průsvitnými nepravými bobulemi
velikosti hrachu. Na nová stanoviště je roznášeno ptáky, kteří se živí
plody. Semeno je schopno klíčit až po průchodu jejich trávicím
ústrojím. U nás je roztroušené od nížin do podhůří. Jmelí je

Kromě jmelí, dnes už neodmyslitelně patří k vánocům i ozdobený
stromek. Původně se vánoční stromeček věšel za kmen nad stůl
špičkou dolů nebo naopak za špičku (v jiných oblastech) a až později
se stavěl na zem a zdobil se. Tento zvyk, ale není zdaleka u nás tak
starobylý jako třeba stavění jesliček. Nejspíš k nám přišel z
Německa. Lze předpokládat, že se nejdříve u nás vyskytl v
příhraničí hojně osídleném Němci. Traduje se, že první vánoční
stromek v Praze postavil na Vánoce r. 1812 ve svém libeňském sídle
pro své štědrovečerní hosty ředitel Stavovského divadla J. K.
Liebich.
Nejčastějším vánočním stromkem byla v minulosti jedlička a smrk.
Jak začala jedle mizet z našich lesů, přestala se hojně používat jako
vánoční strom a vystřídala ji borovička.
V dnešní době se pěstují speciální vánoční kultivary, kde se jen stěží
určí, co to je za strom. Naštěstí můžeme konstatovat, že letošní
vánoční stromek pro Prahu je z Jičínska a jedná se právě o tradiční
smrk ztepilý. A to je právě druhá dřevina, se kterou se blíže
seznámíme, latinsky picea abies (L.) H. Karst. Je známo a popsáno
okolo 200 kultivarů a nižších taxonometrických jednotek a s velkým
množstvím z nich se u nás můžeme setkat. Mezi nejčastěji u nás
pěstované kultivary patří zejména ty zakrslé, poléhavé či kulovité, z
těch větších exemplářů jsou to pak jedinci převislého habitu či s
různě zbarveným jehličím. Samostatnou skupinou jsou tzv. hadí
smrky, které vynikají jednotlivými a velice dlouhými větvemi.

Jmelí
odedávna považováno za rostlinu s magickými a léčivými účinky,
dodnes se sbírá jako léčivka. Jeho větévky v přírodní podobě či
pozlacené nebo postříbřené se velice často používají jako vánoční
ozdoby.

Smrk ztepilý je rychle rostoucí vždyzelený jehličnatý strom, s
rovným, až do vrcholu koruny průběžným kmenem, kuželovitou
korunou a špičatým vrcholem. Větve má v pravidelných přeslenech,
mírně převislé, jeho habitus je lehce závojovitý. Je schopen dorůst
do výšky 50–70 m a je tak nejvyšším domácím stromem v Evropě,
dožívá se i přes 500 let. Průměr kmene může dosáhnout 2 m, ve
výjimečných případech až 6 m. Kořenový systém je, díky
zakrnělému kůlovému kořenu a bohatě větveným vedlejším
kořenům, pouze mělce pod povrchem rozložený. Proto ve větrných
polohách trpí vývraty. Zimní pupeny jsou kónické, šupiny červenavě
hnědé. Jehlice protáhle přišpičatělé, 10–25 mm dlouhé, vyrůstají na
hnědavých až červenožlutých letorostech a vytrvávají na stromě
kolem 8 let. Květy jednopohlavné, samčí žlutavé v úžlabí horních
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jehlic na loňských větévkách, samičí většinou karmínové na konci
letorostů nebo loňských větévek. Válcovité šištice jsou převislé,
nerozpadavé, 8–19 × 3–4 cm velké, semenné šupiny kosočtverečně
obvejčité nebo kosočtverečně vejčité, semeno je asi 4 mm dlouhé,
křídlo asi 16 mm, žlutavé, asi třikrát delší než semeno.
Jeho domovinou je Evropa, přesněji severní a severovýchodní
Evropa a podhůří a hory střední a jihovýchodní Evropy (od Alp po
Balkán). Smrk ztepilý obsadil horské i podhorské oblasti, je ale i
součástí porostů mokřin i rašelinišť. V Alpách roste například až do
výšky 2000 metrů. Na půdu nemá velké nároky, na klima také
nenáročný. Dobře roste v provzdušněných, vlhkých, kyselých až
neutrálních půdách na plně osluněném místě až v polostínu.
Upřednostňuje chladnější polohy s vyšší vzdušnou vlhkostí a
vyššími srážkami, chráněné proti prudkým větrům. Je značné
náročný na půdní vlhkost, protože má povrchové kořeny. Snese
dobře nadbytečnou vlhkost, vydrží i stagnující vodu bažin a
rašelinišť. Nesnáší dlouhá období s vysokými teplotami a suchem, v
teplejších oblastech je také náchylnější k napadení škůdci. Je citlivý
na znečištění vzduchu (pamětníci určitě vzpomenou například na
holé svahy Jizerských hor v 80. letech minulého století). Nehodí se
do zpevněných ploch, může je poškozovat kořeny a může citlivě
reagovat na posypovou sůl. Je to dřevina světlomilná, snáší v mládí
zástin, snadno vniká do porostů jiných dřevin. Na našem území jsou
bez smrku teplé úvaly velkých řek, jinak je zastoupen téměř všude.
Dobře se hodí pro zakládání stálezelených tvarovaných stěn a plotů,
jsou důležité pro hnízdění a obživu ptactva. Původní druh množíme
nejčastěji výsevem na jaře, řízkováním množíme některé zakrslé
kultivary, které narostou při naroubování do nežádoucích rozměrů,
řízkujeme v VII-VIII, pokud možno používáme vrcholové řízky.
Roubují se hlavně pestrobarevné kultivary.
Jedná se o lesnicky nejvýznamnější dřevinu v ČR i v celé Evropě,
pro svou rychlost růstu a nenáročnost byly smrky dlouho pěstovány
jako monokultura, takovéto lesy však působí neutěšeně a mrtvě,
protože v nich chybí přirozená rovnováha a tím jsou náchylnější k
různým chorobám a škůdcům, vyžaduje vláhu a čisté ovzduší.
Smrkové dřevo má široké uplatnění ve stavebnictví, nábytkářství a
výrobě papíru; tzv. rezonanční dřevo z horských smrků je velmi
ceněno při výrobě hudebních nástrojů. Pryskyřice se dříve těžila
jako surovina na výrobu bednářské smůly, kalafuny a terpentýnu.
Mladé letorosty a pupeny jsou bohaté na vitamín C, odvar se
používal v léčitelství jako prostředek proti kurdějím. Smrky jsou také
hojně používány na vánoční stromky, ve Velké Británii je to
nejběžnější druh na tyto účely i přes to, že nemá pro tento účel
nejlepší vlastnosti a suché jehlice brzy opadávají. Pro naše předky
byl smrk stromem ochranným, přebíral na sebe lidské nemoci a
ztělesňoval ženský aspekt jako strom života a mateřství. Staré
herbáře doporučují terpentýnový olej z pryskyřice ke vtírání a jako
náplast proti revmatu a dně, odvar ze zelených větví se považoval
za účinný proti kurdějím. Obecně známá je francovka ze smrkového
jehličí, která se vtírá v případech namožení údů, bolesti svalů a
kloubů apod. Do koupele se nabízejí různé pěny, soli a podobně s
obsahem oleje z jehličí, možno také z vrcholků smrkových větví
připravit přísadu do koupele či prostě rozetřít hrst jehličí a rozsypat
do vody.
Z našeho území je smrk doložen již ze staršího pleistocénu.
Největším smrkem u nás byl do 4. 12. 1970 Král smrků či Král
Šumavy, rostoucí v Boubínském pralese. Byl přes 400 let starý a
57,6 m, vysoký, obdivovaný četnými návštěvníky, kteří se také
zřejmě podíleli na jeho konečné zkáze udupáním půdy nad kořeny
(roční návštěvnost kolem 50 tisíc). V době pádu byl již rok suchý. Na
konci života byl napaden václavkou a vyhnilý. Po jeho pádu „žezlo“
přebral tzv. Vidlicový smrk v ochranném pásmu boubínského
pralesa (míry v roce 1981 - výška 54,4 m, stáří asi 450 let). Do
uschnutí v 2004 byl považován za nejmohutnější smrk.. Rozměrů
Krále dosáhl smrk tzv. Těptínský v údolí Kamenického potoka ve
středních Čechách (míry v roce 2003 - výška 58 m a obvod 515 cm),
kde rostl na chráněném místě s dostatkem vody a byl součástí
skupiny 31 chráněných smrků. Bohužel v roce 2008 při bouři padl,
nepochybně hlavně v důsledku napadení hnilobou.
Jméno Král smrků se v současné době užívá rovněž při označení
různých mohutných jedinců, např. u Mariánských lázní, u obce

Smrk ztepilý u garáží
Písečná aj. Z pravého Krále smrků byly za jeho života odebrány
rouby a dnes žije několik desítek jeho potomků.
Se smrky ztepilými se samozřejmě můžeme setkat i v centru
Chrastavy a to přímo v parčíku na náměstí 1.máje. Další poněkud
větší dva jedince potkáte na spojce z Turpišovy ulice na autobusové
nádraží u bloku s garážemi. A je dobře, že smrk ztepilý a nejen ten,
zdobí a dotváří příjemné prostředí sídliště Střelecký vrch.
Výskyt jmelí jsme přímo v Chrastavě nikde nezaznamenali, ale asi
nejblíže volně rostoucí jmelí můžete spatřit u silnice z Dětřichova do
Kunratic nebo směrem na Turnovsko. Další rozsáhlejší výskyty jmelí
můžete spatřit při cestě na Moravu.
Mgr. Michal Dvořák a Robert Kopecký

Na chrastavském náměstí obklopují smrky ztepilé
menšího pichlavého.
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PROGRAM BOHOSLUŽEB
24.12. dětská mše svatá
v Bílém Kostele od 15 hod.
24.12. půlnoční mše svatá od 22 hod.
25.12. bohoslužba od 11 hod.
26.12. bohoslužba od 11 hod.
31.12. bohoslužba od 15:30 hod.
1.1. bohoslužba od 11 hod.

Klub českých turistů společně se Společenským klubem Chrastava
Vás srdečně zve na

44. ročník

Sobota 7. LEDNA 2017

i

Inzerce

soukromé i firemní inzeráty

18

Chrastavské listy – příspěvky, inzerce
MÍSTO PRO VAŠÍ
REKLAMU

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.
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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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DÁ RKY na zakázku
barevný potisk:
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pokladničky, trika
fotoplátna z vašich fotek
Vítkovská 468 - CHRASTAVA - tel.: 603 260 778 www.recodesign.cz
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VAVERA
cestovní agentura

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

www.adv.cz 480 000 000

725 985 020

cavavera@email.cz

...s námi až na konec světa

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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