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Termálnílázně Chrastava 2017 dávajínaději
Uprostřed loňského roku se po vítězné dražbě ujal Termálních lázní v Chrastavě nový majitel resp. majitelé ve firmě Elektra s.r.o. Noví
majitelé nemají nic společného s dluhy a se zpronevěřenou dotací původního majitele. Zároveň však sami nemohou očekávat žádné dotace
na další rozvoj. Vše záleží jen na jejich uvážení a ekonomických rozvahách. Napětí a zvědavost, zda si noví majitelé s Lázněmi poradí, byla a
je pochopitelně veliká.
Po osobní návštěvě a jednání mohu říci, že současný stav nevypadá v zrcadle událostí několika posledních let vůbec špatně. Především
jsou nadále v provozu samotné termální lázně. Navíc však byl obnoven provoz hotelu na Zámečku a je opět v provozu restaurace u Švejka.
Před dokončením je nadstandartní ubytování v Benešově vile a připravují se další práce v areálu. Podrobně se lze se současným stavem a s
nadcházejícími plány seznámit v reportáži Tv Chrastava, která byla natočena s mluvčím Termálních lázní panem Pavlem Novákem na
různých místech areálu 27. února 2017.
V Chrastavě dne 27. 2. 2017
Ing. Michael Canov – starosta

Z obsahu dnešního vydání
Jarnísvoz odpadů proběhne
15. a 16. dubna
–
Chrastava hledá dětského lékaře
–
O opravách letošních komunikací
v Chrastavě
–
Program kina a S-klubu
–
Sportovnízpravodajství
–
Tradičníjarnísetkáníturistů
na Výhledech – 22. dubna
–
Nabídka příměstských táborů

MĚSTSKÁ POLICIE CHRASTAVA

603 941 561 603 347 676

Dokončenírekonstrukce Liberecké ulice
Město Chrastava usiluje v rámci svých možností o řádné dokončení rekonstrukce krajské
komunikace Liberecké ulice v potřebné kvalitě. Z tohoto důvodu byla v prosinci rekonstrukce
zastavena a nyní přichází na řadu její dokončení a oprava toho, co bylo na sklonku minulého
roku učiněno chybně.
Dokončení části Liberecké ulice nad sídlištěm Střelecký Vrch bude realizováno jako 1. etapa
s úplnou uzavírkou po velikonocích v termínu 18. až 30. dubna 2017. Po tuto dobu veškerá
doprava do a ze sídliště povede přes centrum města. Autobusové linky kolem sídliště
nepovedou, ale malý bus bude pro cestující zdarma jezdit z autobusového nádraží. Ale pozor,
kvůli pracím a následnému uzavření samotné křižovatky na sídliště bude po celé dva týdny
zastávka u prvního vjezdu („ke starým panelákům“). Po dobu úplné uzavírky křižovatky tudy
povede veškerá doprava (pravděpodobně v týdnu od 24. až 28. dubna).
Protože se ne všechno při rekonstrukci v roce 2016 podařilo, budou následovat 2. a 3. etapa.
Ve 2. etapě se ve dnech 20. až 31. května bude opravovat nejspodnější část Liberecké od
(včetně) náměstí až po odbočku do ul. Luční. Po tuto dobu povede veškerá doprava přes ulici
Revoluční (na semafory).
Závěrečná 3. etapa, kdy se bude opravovat spodní část Liberecké po vjezd na sídliště a
současně se opraví chodník, bude probíhat od 5. června do 15. července. Po tuto dobu se
doprava povede přes rychlostní komunikaci, a to včetně dopravy veřejné, kdy takto budou
sjíždět k sídlišti i autobusy na svých běžných linkách a u vjezdu do sídliště se točit na
provizorní točně.
Zhotovitel bude dle svých vyjádření v době úplných uzavírek vyžadovat po dobu 5 dnů
úplnou uzavírku totální, tzn. i pro rezidenty.
Dokončení na straně 2
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Dokončenírekonstrukce Liberecké ulice

(Dokončení z titulní strany)
S výjimkou sídliště Střelecký Vrch (kde bude fungovat výše zmíněný průjezd přes vjezd „ke starým panelákům“) to bude znamenat, že se
rezidenti po tuto dobu autem do místa svého bydliště nedostanou.
Vážení občané a návštěvníci Chrastavy, omlouvám se všem za způsobené komplikace. Věřím ale, že finálový výsledek bude stát za to.
V Chrastavě dne 22. 3. 2017

Michael Canov

V

V

V
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Výlukový jízdnířád – 18. - 30. 4. 2017 sídliště – AN

Kontakt na centrální dispečink IDOL: 704 702 000

Okénko starosty města Chrastavy
Váženíspoluobčané, dovoluji si Vás pozvat na sto čtyřicátý sedmý
VEČER SE STAROSTOU na téma

PŘESTUPKY A JEJICH ŘEŠENÍ
Co je to přestupek, jak a kde se řeší? Tyto a řadu dalších otázek zodpoví garant večera,
pracovník OZO MěÚ pan Karel Pokorný, který má danou problematiku v gesci.
Setkání se koná ve středu 5. dubna 2017 od 17.00 hodin v malé zasedací místnosti budovy
radnice.
Těším se na Vaši účast.

Ing. Michael C a n o v, starosta

Informace z radnice

Usneseníze zasedáníRady města Chrastava č. 2017/4 ze dne 13. března 2017
RM na své schůzi projednala a usnesla se
-RM s c h v á l i l a

1) zřízení věcného břemene na pozemku par.č. 1104/1 v k.ú. Horní
Vítkov a par.č. 768 v k.ú. Dolní Vítkov, které jsou ve vlastnictví České
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republiky – Státního pozemkového úřadu, ve prospěch města, jímž
dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby
„Rozšíření těžby ložiska Turów – návrh opatření na systému
zásobování pitnou vodou (etapa IV. – lokalita Horní Vítkov“ vč.
návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj.
SBS/3/2016 a pověřila starostu jejím podpisem;
2) zřízení věcného břemene na pozemku par.č. st.861, poz.par.č.
800/4 a 800/5 k.ú. Chrastava I, ve prospěch společnosti E.ON
Energie, a.s., jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a
provozování stavby „Instalace kogenerační jednotky 600kWe v
plynové kotelně v Chrastavě – sídliště Střelecký vrch“, vč. návrhu
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene –
služebnosti čj. SBS/4/2017 a pověřila starostu jejím podpisem;
-RM s c h v á l i l a
zřízení věcného břemene – služebnosti čj. VB/8/2017 ve prospěch
společnosti GasNet, s.r.o., jímž dojde k zajištění strpění umístění,
zřízení a provozování stavby „NTL plynovodní přípojka pro č.e.34
HASIČI, Chrastava, č.stavby 9900090068“, za cenu 605,- Kč vč.
DPH a pověřila starostu jejím podpisem;
-RM s c h v á l i l a
na základě usnesení ZM č. 2017/01/XI ze dne 6. 2. 2017, kterým ZM
vyčlenilo finanční prostředky na dotační akce z fondu mikroprojektů
v roce 2017, podání žádosti na projekt „Podpora cestovního ruchu v
česko-polském pohraničí (Chrastava - Lwówek Śląski)“ v rámci
Programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika –
Polsko 2014-2020 Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa – Nysa a
pověřila starostu podpisem Prohlášení o partnerství;
-RM s c h v á l i l a
na základě usnesení ZM č. 2017/01/XI ze dne 6. 2. 2017, kterým ZM
vyčlenilo finanční prostředky na dotační akce z fondu mikroprojektů
v roce 2017, podání žádosti na projekt „Česko - polská Hřebenovka
(část Horní Vítkov)“ v rámci Programu přeshraniční spolupráce
Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020 Fond
mikroprojektů Euroregionu Nisa – Nysa a pověřila starostu
podpisem Prohlášení o partnerství;
-RM s c h v á l i l a
podání žádosti města Lwówek Śląski na projekt „Festival místních
chutí a tradic ve Lwówku Śląském“ v rámci Programu přeshraniční
spolupráce Interreg V-A Česká republika – Polsko2014-2020 Fond

mikroprojektů Euroregionu Nisa – Nysa a pověřila starostu
podpisem Prohlášení o partnerství. Obsah projektu je přílohou
-RM s c h v á l i l a
podání žádosti města Lwówek Śląski na projekt „Polsko – česká
trefa do černého!!!“ v rámci Programu přeshraniční spolupráce
Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020 Fond
mikroprojektů Euroregionu Nisa – Nysa a pověřila starostu
podpisem Prohlášení o partnerství. Obsah projektu je přílohou
-RM s c h v á l i l a
podání žádosti města Lwówek Śląski na projekt „Společná
propagace partnerských měst Lwówek Śl. – Chrastava na území
příhraničí“ v rámci Programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A
Česká republika – Polsko 2014-2020 Fond mikroprojektů
Euroregionu Nisa – Nysa a pověřila starostu podpisem Prohlášení o
partnerství. Obsah projektu je přílohou.
-RM r o z h o d l a
o vypořádání zlepšeného výsledku hospodaření zřízených PO za
rok 2016 dle přílohy
-RM s c h v á l i l a
v souladu se zákonem č. 239/2012 Sb., kterým se mění zákon
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony a v souladu s usnesením RM ze dne 13.03.2017
č.j. 2017/4/x účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací za
rok 2016
1) Základní škola Chrastava, náměstí 1. máje 228, okres Liberec,
příspěvková organizace, IČ 72741643
2) Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69,
příspěvková organizace, IČ 72741724
3) Mateřská škola, Chrastava, Revoluční 488, příspěvková
organizace, IČ 72741881
4) Školní jídelna Chrastava, Turpišova 343, okres Liberec,
příspěvková organizace, IČ 69411123
-RM s c h v á l i l a
na základě žádosti veřejnoprávní smlouvu HFO/VP/4/2017/Sl – o
poskytnutí neinvestiční účelové dotace TJ Spartak Chrastava,
spolek, Turpišova 292, 463 31 Chrastava, IČ 467 44 657, pro oddíl
zápasu a pověřila starostu města podpisem smlouvy
Zapsala: Šárka Severýnová

V Chrastavě dne 14.3.2017

Informace z radnice

Upozorněnína splatnost poplatku za komunálníodpad
Připomínáme, že splatnost místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů (dále jen „místní poplatek za komunální odpad”) je do 30. 4. 2017.
Upozorňujeme všechny poplatníky místního poplatku za komunální odpad, že v těchto dnech dochází k vyměření nedoplatků - včetně
navýšení, na těchto místních poplatcích za rok 2016 prostřednictvím hromadného předpisného seznamu (dále je HPS).
U místního poplatku za komunální odpad se jedná o vyměření nedoplatků prostřednictvím HPS v případě, že u poplatníka je evidován
nedoplatek za celý kalendářní rok 2016.
Informace o jeho vyhotovení budou zveřejněny na úřední desce a bude k nahlédnutí u správce poplatku, tj. Městský úřad Chrastava,
hospodářsko-finanční odbor, č. dveří 206.
V praxi to znamená, že již nebudou zasílány platební výměry do vlastních rukou. Po nabytí právní moci HPS přistoupí správce poplatku
bezodkladně k daňové exekuci. Tím dojde k dalšímu navýšení poplatku o exekuční náklady ve výši 500,-- Kč.
hospodářsko-finanční odbor

Tradičníjarnísvoz odpadů proběhne 15. a 16. dubna 2017
Tradiční jarní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu se
uskuteční v sobotu 15. a v neděli 16. dubna 2017. Systém svozu
zůstává stejný jako v loňském roce –městem bude projíždět
souprava kontejnerů s obsluhou, která bude odpad vybírat a ukládat
přímo na vůz. Rozpis míst i časů je uveden dále.
Další možností, jak zlikvidovat objemný a nebezpečný odpad, který
nelze uložit do sběrné nádoby určené pro směsný odpad, je využití
služeb sběrného dvora. Do 200 kg/osobu/rok je tato služba pro
fyzické osoby, které jsou přihlášeny k trvalému pobytu v Chrastavě
a jsou poplatníky místního poplatku za odpady ZDARMA.

Výrobky pro zpětný odběr – lednice, mrazáky, pračky, myčky,
sušičky, mikrovlnné trouby, sporáky, výpočetní techniku, televizory,
přehrávače, videa, elektrické modely, hračky, svítidla apod.
přednostně odkládejte na sběrném dvoře v Liberecké ulici. Tyto
výrobky se nezapočítávají do limitu 200 kg/osobu/rok a vybírají se
také ZDARMA.
Děkujeme Vám, že využíváte nabízených služeb a odpad nekončí
na černých skládkách v okolí města.
Šárka Spáčilová, DiS. referent odpadového hospodářství
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Z deníku Městské policie Chrastava / únor 2017
- Zajištění odklizení olejové skvrny na pozemní komunikaci, přivolán SDH Chrastava
- Převoz zraněného zvířete do útulku Archa Liberec
- Zajištění odklizení uhynulého zvířete z pozemní komunikace
- Předání majitelům ptactva a drůbeže na území katastru obce Chrastava rozhodnutí Krajské veterinární správy ohledně možného výskytu
ptačí chřipky
- Kontrola dopravní situace na sídlišti Střelecký Vrch
- Řešení nočního klidu na území katastru obce (2x)
- Kontrola stavu vodních toků na území katastru obce
- Kontroly azylového domu
- Spolupráce s OO PčR Chrastava při dopadení osoby podezřelé z krádeže motorového vozidla
- Místní šetření ohledně přihlášení psů
- Místní šetření ohledně podezření ze založení černé skládky (odkládání odpadu mimo vyhrazená místa)
- Spolupráce s lékařskou záchranou službou při převozu pacienta do KN 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)
- odchyt šesti zvířat – tři předána majiteli tři předána do útulků v Krásném Lese a Liberci
- nález a zajištění likvidace dvou mrtvých zvířat

Připravujeme letošníopravy komunikací
Blíží se jaro a s ním plánované opravy komunikací. Letošní rok
můžeme bezesporu nazvat rokem oprav komunikací. Kromě
běžných lokálních oprav po zimě a dokončení rekonstrukce
Liberecké ul. (akce Libereckého kraje) připravujeme také
celoplošné opravy komunikací. Zde přinášíme přehled, o které se
bude jednat:
- Dokončení opravy ul. Loudátovy, jedná se o poslední úsek mezi
ul. Revoluční a stavebninami p. Rozmajzla. Součástí bude nejen

oprava povrchů, ale také výměna zábradlí Jílového potoka, včetně
zvýšení jeho koryta o jednu řadu žulových kvádrů. Plánovaný
termín realizace je březen – duben a práce provede spol. Strabag.
- Poslední etapa oprava komunikace mezi ul. Novoveskou a ulicí
Města Lwówek Śląski (cesta na Vísku). Plánovaný termín realizace
je duben – květen. Výběrové řízení na tuto akci vyhrála spol.
Eurovia.
- Oprava komunikace na Barandově – úsek od mostu přes Nisu po
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konec katastru města. Termín je duben – květen a práce provede
spol. Strabag.
- I. etapa opravy komunikace Školní (k výchovnému ústavu) – úsek
od školy k parkovišti u sportoviště výchovného ústavu. Termín
realizace duben – květen a nejlevnější nabídku na tuto akci
předložila spol. Strabag.
- Oprava propojky mezi ul. Lipová a Ještědská. V daném úseku
dojde současně k rozšíření komunikace, termín realizace je duben
– květen a práce provede spol. Eurovia.
V současnosti probíhá výběrové řízení na rekonstrukci ulice
Hřbitovní – úsek podél plotu MŠ Luční směrem k ulici Liberecká,
kde pokračuje novým chodníkem až po napojení na ul. Libereckou.
Součástí je i nová dešťová kanalizace a veřejné osvětlení. Termín
realizace je plánovaný od dubna do července.
V nejbližší době připravujeme vypsání výběrového řízení na
realizaci opravy ul. Soudní (před DPS a školní jídelnou), včetně
navazující rekonstrukce vnitrobloku Turpišova (parkovací místa,
chodník). Předpoklad realizace je červen – srpen.
V letošním roce ještě dále připravujeme opravu povrchů
komunikací na Střeleckém Vrchu (SV) v úseku od napojení s ul.
Textilanskou po č.p. 671. Součástí akce bude rozšíření možnosti
parkování o 40 parkovacích míst a nové chodníky (viz situace).

Termín realizace chodníků je březen – duben (práce bude provádět
Daniel Kolínský), ostatní stavební práce předpokládáme srpen –
říjen.
Projekční příprava probíhá také na rekonstrukci „Kamenky“,
spojnice ulice Revoluční a sídliště SV. Realizaci plánujeme na
červen – červenec.
Na základě podnětu Osadního výboru připravujeme opravu
komunikace za kostelem v Andělské Hoře. Termín realizace
předpokládáme červenec – srpen.
V souvislosti s akcemi na letošní rok ještě zmíním plánované akce v
dalších letech. Město připravuje rozsáhlé opravy komunikací,
včetně navazujících oprav inženýrských sítí. V této věci již proběhlo
jednání s jejich správci (Innogy, ČEZ, SVS), kde se projednal
společný postup při realizaci oprav. Jedná se o tyto lokality:
Textilanská (2018), náměstí 1. máje (2018), lokalita Bílokostelecká,
Větrná, Polní, Sedmidomská (2019-2021). O těchto akcích budeme
ještě informovat.
Omlouváme se za nepříjemnosti z omezení vyplývajících ze
stavebních prací a věříme, že zadostiučiněním bude výsledný stav
po opravě.
V Chrastavě dne 13.3.2017
Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM MěÚ Chrastava

LEGENDA
OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACÍ

ZPEVNĚNÉ PĚŠINY

CHRASTAVA HLEDÁ DĚTSKÉHO LÉKAŘE – NABÍZÍBYT!
Město Chrastava hledá dětského lékaře (nástupce po paní doktorce Ivaně Hampejzové).
V této souvislosti město Chrastava nabízí novému lékaři do nájmu městský byt.
Potencionální zájemci mohou kontaktovat přímo paní doktorku na čísle +420 482 720 976,
resp. +420 737 485 512 případně přes e-mail ivana.hampejsova@seznam.cz.
Veškeré informace ohledně nabízeného bytu poskytne vedoucí OZO MěÚ
paní Hana Urbanova + 420 482 363 825, resp. +420 607 738 350, e-mail urbanova@chrastava.cz.
V Chrastavě dne 22. 3. 2017

Michael Canov, starosta města
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Kultura... stalo se / programy S-klubu a kina

Vernisáž výstavy Josefa Zíky
Druhá letošní výstava v městské galerii a muzeu odstartovala
vernisáží 8. 3. 2017. Tentokrát se jedná o výstavu „Obrazy a kresby“
Josefa Zíky. Úvodní slovo na vernisáži pronesl dlouholetý přítel
pana Zíky Ing. Zdeněk Santner.
Pan Zíka se narodil v roce 1941 v jižních Čechách, od roku 1948 žil
v Chrastavě až do roku 1973, kdy se odstěhoval do Liberce.
Vystudoval Střední průmyslovou stavební školu, ale také
navštěvoval Lidovou školu umění, kde se věnoval tvorbě figurálních
kreseb. Maloval pod vedením malířů Pavla Šulce a Jaroslava Švihly.
Jeho obrazy mají osobitou atmosféru, kterou dotváří jeho technika,
kde využívá větších vrstev barev nanášených pomocí špachtlí a
širokých štětců. Nejraději maluje ženy, krajiny a abstrakce, kde
používá zejména olej a akrylové barvy.
První výstavu měl už v roce 1961, od té doby vystavoval na
různých místech Libereckého kraje více jak dvacetkrát. Je členem
Sdružení Artefactum a se členy tohoto sdružení vystavoval v
Turecku, Chorvatsku a Itálii. V Chrastavě si můžete prohlédnout
kolem padesátky obrazů a všechna díla jsou prodejní. Výstava
probíhá do 27. dubna 2017 a navštívit ji můžete od pondělí do pátku
od 9.00 – 16.00 hod. Obrazy s názvy např. Býk, Andělé, Bludný
Holanďan, Carmen, Terminátor, Volný pád, čtyřdílná Křížová cesta a
další se těší na Vaše zhlédnutí.
Více se o autorovi této zajímavé výstavy dozvíte na
www.josefzika.wz.cz nebo na www.chrastava.cz.
Jitka Marxová

Pátý chrastavský country bál
V pátek 17.3. se sál CVA zaplnil tolika proužky, že to Chrastava s
největší pravděpodobností ještě nezažila. Společenský klub
Chrastava a turistický oddíl Perseus pořádal již pátý country bál v
pořadí. Letošní ročník byl s podtextem námořnický. Většina
účastníků se oblékla velice stylově. Sál byl plný proužků, pruhů,
námořnických i kapitánských čepic. Zábavy se zúčastnila také
mořská panna a nechyběl ani sám velký Neptun. K tanci již tradičně
hrála vynikající skupina Hazard z Liberce. Tradičně se o nápoje a
plné žaludky staral pan Laksar se svým týmem a o poslední tradici, a
sice předtančení s výukou country tanců se postarala netradičně
taneční skupina Karolína z Jičína. Sál byl vyprodaný, parket plný a
tanec byl střídán námořnickými soutěžemi. Kdo měl chuť, mohl
potrápit hlavu námořnickým kvízem a vyhrát jednu ze zajímavých
cen. Celý večer dokumentovala paní Zahurancová se svým
fotoaparátem a krátkou reportáž můžete také vidět na televizi RTM.
Petra Kopecká
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Zpěvák Jakub Smolík opět navštívil Chrastavu
Po velkém úspěchu z roku 2015 naše město opět navštívil zpěvák
Jakub Smolík spolu se zpěvačkou Hedvikou Tůmovou. Sál kina byl
15. března 2017 zaplněn do posledního místa.
Známé hity Jakuba Smolíka byly proloženy vyprávěním, vtipy a došlo i na zodpovězení otázek od publika.
Po skončení bylo možné fotografování, spolu s autogramiádou a také možností koupit si CD nebo plakát.
Všichni, kteří dorazili, odcházeli spokojeni a s dobrou náladou.
Klára Sehnoutková

Hedebníkouzelný kabaret v knihovně ve Vítkově
V pondělí 27. 2. 2017 se knihovna ve Vítkově zaplnila do posledního místa. Pro děti z místní mateřské a základní školy si knihovnice paní
Hana Matoušová připravila překvapení.
Se svým hudebním kabaretem plným kouzel a písniček na téma úrazy dorazil do knihovny kouzelník Karel Marcolli se svým hostem,
hercem a zpěvákem Dominikem Vrbou.
Pomocí interaktivní tabule a malovací show si děti zopakovaly barvy a jejich důležitost v dopravě a to vše za pomoci kouzel. Děti se
dozvěděly základy silničních pravidel a první pomoci, kterou si mohly samy i vyzkoušet. Akce se vydařila, všichni si to užili, pobavili se a
zároveň se i naučili základy silničního provozu.
Velké díky patří paní Ivetě Horáčkové Delišové z Generali Pojišťovny, která měla pro děti připraveny odměny v podobě bublifuků, modelíny,
kříd, reflexních pásek. Kouzelníkovi Marcollimu, D. Vrbovi, ale hlavně knihovnici paní Haně Matoušové za perfektně připravenou akci.
Knihovnu ve Vítkově je možné navštívit každé úterý od 13.30 do 16.30 hodin.

Klára Sehnoutková
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DIGITÁLNÍ MÌSTSKÉ KINO CHRASTAVA

PROGRAM KINA
DUBEN 2017
Změna programu vyhrazena! Rezervace vstupenek: http://evstupenka.cz
Pondělí 3. dubna v 17:00 hodin HRAJEME PRO DĚTI
KRÁSKA A ZVÍŘE – USA – pohádka – cca 100 minut – přístupný
V hrané adaptaci animované klasiky Kráska a zvíře společnosti Disney,
jež je ohromující filmovou oslavou jednoho z nejpopulárnějších příběhů
vůbec, velkolepým způsobem ožívají příběh a postavy, které diváci znají
a zbožňují. Kráska a zvíře popisuje pozoruhodný příběh Krásky, bystré,
krásné a nezávislé mladé dívky, kterou ve svém zámku uvězní děsivé
zvíře. Navzdory strachu se spřátelí se zakletým zámeckým služebnictvem a uvědomí si, že se pod obludným zvířecím zevnějškem ukrývá
vlídná duše skutečného prince.
Vstupné: 110 Kč
Pondělí 3. dubna v 19:15 hodin
RANDE NASLEPO – Německo – komedie – český dabing – 111 minut
– přístupný
I když svůj sen nevidíš, můžeš za ním jít. Romantická komedie Rande
naslepo byla natočena podle skutečného životního příběhu, kterou ve
své knize vtipně popsal sám Saliya Kahawatte.
Vstupné: 100 Kč, v předprodeji IC Chrastava 80 Kč
Pátek 14. dubna v 15:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI
ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE – USA – animovaný – český
dabing - 90 minut – přístupný
V tomto novém, zcela animovaném filmu o Šmoulech se Šmoulinka po
nálezu tajuplné mapy vydává společně se svými nejlepšími kamarády
Koumákem, Nešikou a Silákem na vzrušující a napínavou pouť Zakázaným lesem plným kouzelných stvoření, aby nalezli tajemnou, dávno
ztracenou vesnici dříve, než se to podaří zlému kouzelníkovi Gargamelovi. Na své dramatické cestě plné akce a nebezpečí jsou Šmoulové na
stopě objevu největšího tajemství šmoulí historie.
Vstupné:110 Kč
Pátek 14. dubna v 17:00 hodin - HRAJEME PRO DĚTI
POWER RANGERS: STRÁŽCI VESMÍRU – USA – dobrodružný –
český dabing – 100 minut – přístupný
Pět poněkud vzdorných teenagerů se nevysvětlitelnou náhodou či řízením osudu sešlo, aby se z nich stala nová generace v řadách bojovníků
známých jako Strážci vesmíru.
Vstupné: 100 Kč, v předprodeji IC Chrastava 80 Kč
Pátek 14. dubna v 19:00 hodin
ŠPUNTI NA VODĚ – ČR – komedie – 83 minut – přístupný
Režisér Jiří Chlumský (Dvojníci, Martin a Venuše) natočil prosluněnou,
hravou komedii pro celou rodinu. Herecké obsazení filmu je plné zvučných jmen. Do jiskřivých peřejí se pod taktovkou zkušeného režiséra
ponořili Jiří Langmajer, Pavel Liška a Hynek Čermák za nadšené podpory dětských herců. V rolích jejich něžných poloviček se představí Tatiana Vilhelmová, Anna Polívková a Jana Kvantiková.
Vstupné: 120 Kč, v předprodeji IC Chrastava 100 Kč
Pátek 21. dubna v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI
MIMI ŠÉF – USA – animovaná komedie - český dabing – 97 minut –
přístupný
Mimi šéf se musí se svými pomocníky z BabyCorp vydat na speciální
misi za záchranou rodičovské lásky. A aby v boji proti konkurenci uspěl,
musí na svou stranu získat i svého staršího brášku. A jak to opadne? Na
to si musíte počkat do kina.
Vstupné: 100 Kč, v předprodeji IC Chrastava 80 Kč
Pátek 21. dubna v 19:00 hodin
RYCHLE A ZBĚSILE 8 – USA – akční – české titulky – 136 minut nevhodné pro děti do 12 let
Dominic Toretto (Vin Diesel) zradil svou rodinu. V jedné z nejúspěšnějších filmových sérií všech dob je sice možné cokoliv, ale tohle je víc než
automobilové seskoky padákem, průlety aut mezi mrakodrapy, nebo tažení obřího trezoru ulicemi Ria. Rychle a zběsile 8 rozhodně nepojede

na neutrál. Naopak, k absolutní dokonalosti „vytuněnou“ káru (sedmý díl
patří mezi rekordmany v rychlosti překročení miliardové tržby) dál
vylepšuje. Teď například o skvělé herečky Charlize Theron a Helen
Mirren nebo o automobilovou honičku s ponorkou.
Vstupné: 120 Kč, v předprodeji IC Chrastava 100 Kč
Pondělí 24. dubna v 17:00 hodin
PUTOVÁNÍ TUČŇÁKŮ: VOLÁNÍ OCEÁNU – Francie – dokument –
český dabing – 82 minuty – přístupný
Příběh malého tučňáka, připravujícího se na svou první cestu k moři,
nás zavádí do ledového království vzdálené Antarktidy. Tak jako každý
tučňák, i náš hrdina naslouchá tajemnému volání, které ho vábí na dalekou pouť do neznáma. V zásadních chvílích dospívání jsou mu oporou matka a moudrý otec, který díky svým zkušenostem a autoritě dodává odvahu i dalším členům skupiny a pomáhá jim čelit těžkostem a
nástrahám. Pokračování oscarového snímku Putování tučňáků natočil
režisér Luc Jacquet v rozlišení 4K, s využitím nejmodernějších technologií včetně ponorek a dronů. Dobrodružství nejodlehlejších částí naší
planety se mu díky tomu podařilo zachytit tak, jak bylo ještě před několika lety nemyslitelné.
Vstupné: 80 Kč
Pondělí 24. dubna v 19:00 hodin
ŠPÍNA – SR/ČR – drama – 87 minut - přístupný od 15 let
Špína je příběhem dospívající sedmnáctileté Leny, která je na vrcholu
puberty. Právě se poprvé zamilovala. Touží po svobodě a dobrodružství.
Její magický svět však padá, když ji znásilní její učitel, do kterého jsou
platonicky zamilované všechny dívky. Lena se rozhodne mlčet, dokonce
i před svou nejlepší kamarádkou. Její pocity viny, studu a strachu, že jí
nikdo neuvěří ji donutí k pokusu o sebevraždu. Lenina rodina je v šoku
a ona sama se ocitá na psychiatrii. Přes děti, kterým dospělí nerozumějí
se Lena začíná konfrontovat se svým problémem a zjišťuje, že nejen
ona má takovou zkušenost. Po odchodu z léčebny se touží vrátit do
svého bezstarostného světa, to však nejde ....
Vstupné: 90 Kč
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SPOLEČENSKÝ KLUB

Úterý

4.
18 hodin / CVA

Čtvrtek

6.

17 hodin / CVA

Úterý

11.
19 hodin / KINO

Čtvrtek

20.
NÁMĚSTÍ

Pátek

21.

17 hodin
KLUB TROJLÍSTEK

Sobota

22.

ZÁJEZD DO PRAHY - Hello Dolly!
Jarnízájezd do divadla. Odjezd z náměstív Chrastavě ve 14 hodin.

PR
O

1.

VY

Sobota

DÁ
NO

CHRASTAVA
DUBEN 2017

NEJVĚTŠÍ SVĚTOVÉ EVERGREENY
ÚčinkujíF. Lamač a J.H.Ryklová, vstupné 70,-Kč, předprodej na www.evstupenka.cz

JARNÍ KONCERT ŽÁKŮ
HUDEBNÍCH ŠKOL

TRAVESTIE SHOW SCREAMERS A TECHTLE MECHTLE
Vstupné: 200,-Kč, předprodej v Infocentru nebo na www.evstupenka.cz

MĚSTSKÉ TRHY
ČARODĚJNICKÁ DÍLNA
PRO CELÉ RODINY

PořádajíSpolečenský klub
a Dámský klub

38.
ROČNÍK SETKÁNÍ TURISTŮ NA VÝHLEDECH
Pořádá Klub českých turistů.

Středa

POHÁDKA
26. JARNÍ
Pohádka pro děti, vstupné: 20,-Kč

10 hodin / KINO

Neděle

Lampionový průvod odcházív 18 hodin z náměstí1. máje
ČARODĚJNICE
za hasičskou zbrojnici. K tanci a poslechu hraje
30.
kapela BOHEMIA UNIVERSAL BAND
A LAMPIONOVÝ PRŮVOD

18 h / NÁMĚSTÍ

Galerie

březen
–
duben

Josef ZÍKA

OBRAZY A KRESBY
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Zveme Vás v dubnu

Sportovní zprávy

TJ SPARTAK CHRASTAVA – TURNAJ ROBISCH CUP
Dne 25. 2. 2017 se konal v hale TJ Spartak Chrastava
turnaj mladších žáků, který sponzoroval náš dlouholetý
kamarád pan David Röbisch, jenž poskytl do turnaje
vklad v hodnotě cca 5.000,-Kč (medaile, poháry).Tento turnaj byl již
třetí ročník a doufáme, že budeme příští rok dělat čtvrtý ročník v
řadě. Každopádně děkujeme panu Robischovi za podporu fotbalové mládeže v Chrastavě.
Info z turnaje:
Na tomto turnaji mladších žáků hrály týmy Chrastavy, Višňové,
Bílého Kostela nad Nisou, Mníšku a Vesce. Za Chrastavu nás
jmenovitě reprezentovali pod vedením trenérů Jiřího Doležala a
Josefa Adámka a kapitána mužstva Martina Adámka, tito hráči:
Gólman: Adam Válek
Obrana: Martin Adámek, Vašek Pelc, Patrik Šprysl a Honza Doležal
V útoku pak působili: Jan Bláha, Šimon Mucha, Tadeáš Teichman a
Matěj Magdalen
Umístění na turnaji:
1. místo Chrastava, 2. místo Višňová, 3. místo Bílý Kostel nad
Nisou, 4. místo Vesec, 5. místo Mníšek
Naši borci vyhráli všechny zápasy a skóre bylo 14:4, tj. že musíme
pochválit našeho gólmana Adama Válka, který nás opět podpořil.
Také musíme pochválit Šimona Muchu, který se neustále zlepšuje a
dále kluky Vaška Pelce za výbornou obrannou činnost a Matěje
Magdolena za skvělý útok. Nemůžeme zapomenout na Tadeáše
Teichmana, který řádil v útoku, dále Honzu Doležala a Patrika
Šprysla, kteří nás v obraně podrželi a Honzu Bláhu, který vstřelil

rozhodující gól. To vše pod vedením kapitána mužstva Martina
Adámka.
Děkujeme též našim ženám, které nás nenechaly o hladu při turnaji
a staraly se o občerstvení, jmenovitě děkujeme p. Marcele Válkové
a p.Jiřině Pelcové. Závěrem děkuji všem účastněným hráčům za
reprezentaci TJ Spartaku Chrastava. Hoši, děkujem!
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Orientačníběh
OB JE SRDEČNÍ ZÁLEŽITOST

1. LYŽAŘSKÝ ORIENTAČNÍ BĚH (LOB)
Ačkoli letošní zima byla velmi štědrá na sníh a nemusel se rušit žádný
LOB, naši chrastavští „lobáci“ se zúčastnili pouze tří závodů, a to
ještě v malém počtu, neboť ostatní měli zdravotní problémy (V.
Růžičková…) nebo dali přednost jiným akcím.
18. - 19. 2. se v okolí Maxova v Jizerských horách konalo Mistrovství
ČR ve sprintu a také dva závody celostátního žebříčku (krátká trať a
klasika). Ve sprintu byla v D35 D. Pachnerová 5., J. Polák 8.(H35), na
krátké trati D. Pachnerová 8. (v neděli nejela), J. Polák na KT i klasice
po oba dva závody 3.(na snímku).

Jarda Polák

2. MEZINÁRODNÍ DENNÍ OB
U nás sníh a mráz, ve Španělsku u moře i v Izraeli krásně.
Ve dnech 24. - 25. února bylo na programu Mistrovství Izraele,
kde naše barvy hájili Z. a E. Kadaví a nevedli si špatně. E. Kadavá
D55 5., Z. Kadavý H65 6.
Do Španělska odjely na tréninkový kemp ve dnech 17. - 24.2. M.
Pavlíková a K. Kašková. V rámci programu si zaběhly mezinárodní
závody Costa Cálida v Murcii. K. Kašková skončila v kategorii D21A
ve sprintu na 2. místě, ve dvojzávodě na klasice a krátké trati v součtu
si vybojovala 3. místo (na snímku - z tréninku u kontroly), M.
Pavlíková pak v D18A ve sprintu 5., celkově 7. (na fotu s číslem 229).
3. DOMÁCÍ SCÉNA DENNÍHO OB
Předzvěstí nové orienťácké sezóny nejen pro Ještědskou oblast, ale
i další destinace jsou závody Jarní skály, které se odehrávají v těžkém, ale nádherném terénu plného pískovcových skal, kamenů,
údolí v okolí hradu Kosti. Sjede se vždy kolem tisícovky nabuzených
orientačních běžců, kteří se nemohou dočkat, až zase s mapou a
buzolou vyběhnou po celé republice do lesů a budou hledat
červenobílé lampiony.
Letos 11. března přálo i počasí. Výborných výsledů dosáhli:
D12 – 3. K. Matyášová (na snímku), D21A – 4. K. Kašková,
D55 – 4. A. Ševčíková, D65 – 1. Z. Šaffková, H21B – 5. M. Galbavý,
H45 – 4. I. Vydra.
E. Kašková, OK CHA

Zápas řecko-římský
Turnaj mládeže
o pohár starosty města Meziboří
MEZIBOŘÍ u Litvínova / 4. 3. 2017
Turnaje se zúčastnilo 120 závodníků z 15 oddílů ČR.
Náš oddíl reprezentovalo celkem 11 mladých nadějí,
kteří vybojovali 9 medailí (6 x 1. místo, 2 x 2. místo a 1 x 3. místo). Pro
některé to byl vůbec první turnaj v životě. Jen tak dále.
Výsledky jednotlivců :
st.žáci - 76 kg
Hakl Tadeáš - 1. místo
ml.žáci - 47 kg
Musil Matouš - 5. místo
př.A - 43 kg
Tvrdek Daniel - 3. místo
př.B - 28 kg
Musil Štěpán - 6. místo
35 kg
Škrabálek Richard - 1. místo
ml.žákyně - 35 kg
Čiháčková Nikola - 1. místo
př.C - 20 kg
Mauer Kristian - 1. místo,
Piterka Nicolas - 2. místo
22 kg
Gänsel Benjamin - 1. místo
25 kg
Čihák Vítězslav - 1. místo
Házi František - 2. místo

Markéta Pavlíková

Katka Kašková

Kristýna Matyášová
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MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY kadetů a seniorů – zápas ř.ř. / 18. 3. 2017
Tadeáš Hakl a Patrik Kolomazník se zúčastnili své první ,,republiky " v kategorii kadetů, ačkoli patří věkem ke starším žákům. Startovalo
celkem 95 závodníků z 25 oddílů ČR a závodníků ze Slovenska a Německa.Tadeáš Hakl začal výborně ve váze do 76 kg , ve skupině se
dostal do finále , kde ale prohrál na body s třineckým Brukem. Tato chyba znamenala, že už může bojovat ,,pouze" o bronzovou medaili. Tu
vybojoval po suverénním výkonu nad Vrbou z Plzně. Druhý náš zástupce Patrik Kolomazník se umístil ve váze do 85 kg na 6 místě. U něj se
projevila nezkušenost s velkými závody. Také on je věkem ještě starší žák. Jsme spokojeni hlavně s bojovností a on předvedl, na co
momentálně má.

Po stopách Persea – výlet do Českého Ráje
V zimním období, předjaří a na počátku jara navštěvuje naše
kopečky přece jen méně turistů a cyklistů. To je podle mne
nejvhodnější období podniknout výpravu do jinak tak přeplněného
Českého Ráje. Takže jedeme vlakem do Liberce a návazně
využijeme vlaky do Turnova a Turnova-města.
Odtud už lze pokračovat pěšky. Ještě po silnici překročíme tok
Libuňky a pak odbočíme po cyklostezce č. 4012 podél Jizery –
nejmohutnější řeky našeho kraje. Podél cesty rostou břízy i olše.
Na rozcestí se dáme po neznačené cestě vedoucí podél slepého
ramena Jizery do Modřišic. V Modřišicích je kamenná zvonice a
pěkně rostlý platan. Kolem požární zbrojnice a dětského hřiště se
dostaneme k zadní málo frekventované silnici na Podháj - místní
část Modřišic. Tam je hospůdka, kde dělávají kafe alá Podháj /kafe s
nanukem/. Teď dopoledne a mimo sezónu je bohužel zavřeno. Za
hospodou je přístupová cesta do lesa a k turistické žluté značce. Po
té lze vyšplhat na romantickou skalní zříceninku Hradu Kozlova
/zvaného též Chlum/. Jsou tu vytesané skalní místnosti a také
oplocená zásobárna na vodu. Do té, ale nelezte, protože vylézt
odtamtud ven je hodně těžké. Raději se nasvačte, je to tady pro
svačinu ideální místo.
Pak stále po žluté pokračujeme nahoru na Raisovu vyhlídku. Je
odtud pěkně vidět Turnov i zatím pocukrované kopce. Míříme dál k
jihu a vyměníme žlutou značku za zelenou. V Pohoří nás čeká

krátká odbočka k vyhlídce na Bezděz /tam a zpět celkem 0,5 km/. Z
této vyhlídky je vidět nejen Bezděz, ale také vrch Mužský, vykukuje i
Ralsko. Dále ještě chvíli jdeme po zelené, ale neodbočíme po ní
doleva na Rybničky, raději dojdeme po silnici do Olešnice. Tam je na
návsi sloupcová zvonička, hospůdka a malinký geopark. Po napití z
vlastních zdrojů jdeme po silnici na Všeň. Jsou tu kolem pěkné
louky na hry pro děti. Z rozcestí u svatého Františka lze pokračovat
na kraj letiště Všeň ke kříži nazvanému Bene Ambula. Nejedná se o
žádného bambulu, ale o latinský citát „Jdi v dobrém“ neboli
„Šťastnou cestu“. Když budete mít štěstí jako my, uvidíte tu vzlétat
nějaké to motorové rogalo. Stále rovně podél letiště a luk dojdeme
do Ploukonic k ranči. I zde je zavřeno, a tak spolu se žlutou značkou
přejdeme po mostu řeku Jizeru a na pláži Písečáku si dáme další
svačinu. Po svačině dojdeme po žluté do Příšovic na silnici.
Odbočíme doleva okolo roubeného Holánova statku do
pohostinství Jilm, kde se občerstvíme limonádou nebo čajem. Na
nádraží Příšovice se musíme kousek vrátit ke žluté, ale není to
nikterak daleko a pak nasedneme do vlaku směr Turnov.
Popisovaná trasa měří 16 km a převýšení na ní je +258 m a -270 m
Další fota viz
http://robertakopecky.rajce.idnes.cz/Vylet_do_Ceskeho_Raje/
Robert Kopecký - Rolf
Hra na louce...

Vstup do hradu...
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KOMUNITNÍ CENTRUM
J E D N O TA B R AT R S K Á C H R A S TAVA
Bezručova 503 – CHRASTAVA
Argentina
Ve čtvrtek 23. února proběhla v Komunitním centru Bétel v Bezručově ulici přednáška o Argentině. Za hojné účasti nám život v době
krize, kterou Argentina procházela, přiblížil biskup Jednoty bratrské,
pan Evald Rucký.
Ten měl možnost v době tohoto úpadku navštívit argentinské hlavní
město a jeho okolí. Tam se mohl společně s místní církví zapojit do
pomoci potřebným a vidět, jak je možné si poradit i v tak náročné
době. Tato přednáška nebyla zaměřena v první řadě na přírodní
krásy Argentiny. Vyslechli jsme poutavé vyprávění zejména o životě
obyčejných lidí, které nám nemohlo nepřipomenout aktuální situaci,
ve které se nyní nachází Evropa v době uprchlické krize.
Jiří Helis

nevynucovat si medikaci na cokoliv, co nás trápí. Často máme
trápení způsobené nadměrnou medikací, kterou jsme si nějak
zařídili "svépomocí". Je nutné, aby každý lékař věděl, jaké další léky
užíváme - to je také na nás, na pacientech. V Chrastavě můžeme
dokonce využít nabídky osobní konzultace, týkající se léků, které
užíváme. Paní doktorka farmacie nám tuto možnost osobní
konzultace nabídla pod názvem "Ptejte se na své léky". Konzultaci
poskytuje zájemcům zdarma. Přednáška nás zaujala, obohatila a
moc se nám líbila.
Jiří a Daniela Coufalovi

Péče o stárnoucího rodiče

Výlety Klubu Evergeen 55+
Abychom naplnili naši touhu po příchodu jara, podnikli jsme v
nedávné době výlet do Libereckých Ruprechtic ke známému
kostelíku "U Obrázku". Obdivovali jsme krásné umístění kaple na
kopci, odkud je pěkný výhled na Liberec. Přečetli jsme si nápis
umístěný u studánky s údajně léčivou vodou. "Bůh je tak veliký, že
se nám jej vyplatí po celý život hledat". To je velká pravda. Potom
jsme prošli křížovou cestou osázenou kaštany z roku 1833. Během
výletu jsme uspořádali malé "trénování paměti", na základě textů a
obrázků z informační tabule u ruprechtického lesíka. Dopadlo to "na
jedničku".
Dalším výletem bylo putování kolem státního zámku Lemberk.
Cílem bylo věnovat se okolním stavbám a pobýt v přírodě kolem
hradu. Zaujal nás Bredovský letohrádek, který sice není přístupný
veřejnosti, ale přesto jsme se seznámili s jeho zajímavou historií.
Historickou lipovou alejí jsme došli až k Markvartickému rybníku
kolem starobylé pohřební kaple. Samozřejmě jsme ochutnali vodu
ze Zdislaviny studánky. Také jsme obdivovali nakvétající trsy
sněženek v okolí. I tady jsme měli úkol. Jaké zvířátko se hojně
vyskytuje ve starých hornických štolách, půdě hradu a sklepích?
Zase to dopadlo výborně. Pozorní účastníci samozřejmě zase byli
"v obraze". Je to potvrzení, že dobrá mysl spolu s pohybovou
aktivitou udržují také dobrou paměť.
Přednáška "Lékové poradenství"
V březnu jsme měli možnost zúčastnit se velice zajímavé
přednášky s názvem "Lékové poradenství". Přednášela nám
chrastavská lékárnice paní PharmDr. Zdeňka Močárková.
V průběhu své profesionální přednášky nám objasnila základní
principy vzájemného působení léků v závislosti na jiných lécích,
potravních doplňcích a dalších faktorech. Vysvětlila nám, jaký
osobní postoj k předepisování léků by měl zaujmout pacient, který
má zodpovědnost za své zdraví. Neplést se lékaři do jeho práce a

2. března se v Bételu konala přednáška s besedou na téma: „Péče
o stárnoucího rodiče“. A nešlo jen o stárnutí – mluvilo se otevřeně i o
vážných nemocech, bolesti a smrti. Téma se ukázalo být velmi
aktuální a živé. Jako přednášející jsme přivítali MUDr. Terezu
Dvořákovou, zakladatelku hospice Dobrého pastýře v Čerčanech.

Paní doktorka má bohaté zkušenosti z praxe – pracovala jako
internistka v nemocnici, obvodní lékařka a lékařka mobilního i
stacionárního hospice a zároveň sama pečuje o svou téměř
devadesátiletou maminku. Její přednáška byla tudíž fundovaným
náhledem do tématu stárnutí a posléze umírání, bez zbytečného
patosu, našlapování po špičkách, ale s velkou dávkou pochopení
pro stárnoucí rodiče i pečující rodinu. Protože pozvání přijala i vrchní
sestra hospice Svaté Zdislavy Bc. Jana Vohlídalová, byly součástí
večera i praktické informace o hospicové a odlehčovací péči v
našem regionu.
Ve zcela zaplněném Bétel bistru jsme se tento večer, kdy mnohé
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oči nezůstaly suché, dotkli velmi důležitého tématu, otevřeli prostor
pro otázky, které se mnoho lidí bojí pokládat, a prolomili některá
tabu. Věříme, že mnozí účastníci byli tímto večerem povzbuzeni do

odvahy nehledět na stárnutí a blížící se odchod svých blízkých s
takovými obavami, ale s naopak s nadějí, že je možno to zvládnout a
že čas, který jim věnují, má rozhodně smysl.
Marie Justová

SRDEČNĚ ZVEME v dubnu
Rodinné centrum Domeček
VELIKONOČNÍ TVŮRČÍ DÍLNY 7. 4. od 17.30 hod. v Bételu
- výroba jarních dekorací, aktivní odpočinek (tentokrát bez dětí), možnost občerstvení
v Bétel bistru - s sebou: skořápky od vajec, peníze na materiál
JAK POMOCI DÍTĚTI PŘI VSTUPU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
20. 4. od 18 hod. v Bétel bistru - přednáška s besedou, přednáší Mgr. Evald Rucký, ThM.
Klub Evergreen 55+
PROCHÁZKA JARNÍ PŘÍRODOU
26. 4. sraz v 10 hod. u Bételu
- do okolí Neumanova mlýnu u Mařenic, středně náročná trasa cca 9 km

Ú norový Dámský klub
Další ze zdařilých akcí Dámského klubu, která se konala v pátek 24. 2. 2017 v klubu Trojlístek pod vedením zkušené lektorky Jany
Eichlerové, byla výroba trubičkových náramků. Podařilo se nám získat drobné korálky v mnoha barvách, takže bylo z čeho vybírat.
Trubičky byly připraveny ve třech odstínech. Dámy na ně připevnily uzavírající komponenty a naplnily je korálky. Každá z nás si vyrobila
více kousků, abychom mohly náramky kombinovat k oblečení.
Další schůzka se konala také v Trojlístku a to 10. 3. od 17.00 hod. Dámy stříhaly čtverečky, propichovaly je špendlíky a tavnou
pistolí z nich dělaly kvítky na věnečky.
Jitka Marxová

Město jako arboretum – 11. díl
S nastupujícím jarem můžeme pozorovat, jak se příroda postupně probouzí. A to postupné probouzení je patrné i u stromů a keřů. Můžete si
všimnout, že pučení listů u dřevin nastává téměř ve shodnou dobu. Během několika dnů se objeví pupeny a brzy nato se zazelenají mladými
lístky. Ovšem jinak tomu je, pokud jde u stromů a keřů o květy. Tady má každý strom jasně „naprogramováno“, kdy má kvést. A s trochou
nadsázky můžeme říci, že s kvetoucími dřevinami se v našich podmínkách můžete setkat celoročně. Nevěříte? Tak se tedy pojďme podívat
na to, co kdy kvete:
l

Pozn. V období duben – červen kvete většina dřevin a výčet dřevin pro jednotlivé měsíce není úplný, jedná se spíše o dřeviny s významným
květem v daném období.
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Některé dřeviny mohou být pro Vás možná podle názvu i cizí, ale
věřte, že na mnohých zahrádkách a zahradách si už našly svoje
místo a staly se tak trvalou flórou v našich podmínkách. Co se týká
doby kvetení, tak některé dřeviny odkvetou během několika dnů, u
jiných se můžeme kochat jejich květy i několik měsíců. Barevná
škála květů je rovněž velmi obsáhlá, zvláště v dnešní době
šlechtění různých kultivarů. Stačí se podívat na růže. Druhy
květenství necháme na každém z Vás, co si pamatujete ze školních
lavic, nicméně květenství má úzkou vazbu na estetičnost celé
dřeviny. Můžeme je rozdělit do tří základních skupin:
1. dřeviny s esteticky významným květem (velké, barevně výrazné
květy, popř. kvetoucí ještě před rašením listů – např. magnolie, růže,
pivoňky, vistárie, plaménky),
2. dřeviny s esteticky méně významným květem (květy drobné,
barevně nevýrazné – např. javor, rybíz, většina jehličnanů,
barvínky, skalníky,
3. dřeviny esteticky nevýznamné (květy schované nebo barevně
splývající s olistěním, pro běžného pozorovatele téměř neviditelné,
např. zimostráz)
Jedenáctou dřevinou v pořadí, kterou si dnes přiblížíme, je
magnolie. Celkem je magnolií okolo 100 druhů a kříženců, kultivarů
je něco málo přes 500. Původ magnolií je v Asii a Severní Americe s
přechodem až do Brazílie. Jedná se o opadavé nebo stálezelené a
někdy velké stromy, nebo jen keře, lysé nebo pýřité, s velkými

vyžaduje však slunnou polohu. U nás prvně pěstována roku 1844 v
Královské oboře. Tento kříženec vznikl na zahradě p. Soulange–Bodina ve Fromontu blízko Paříže.
V Chrastavě dva nádherné vzrostlé jedince šácholanu Soulangeova vedle sebe můžete spatřit před budovou pošty v Nádražní
ulici. A pokud budou příznivé podmínky a budete ve správný čas na
správném místě, tak je budete moci spatřit ve své plné nádheře jako
na fotografii.
--------------------------------------------------------------------------------------Zdroj:
http:// http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=40
Mgr. Michal Dvořák

Pošta v záplavě květů...

Květ
pupeny, kůra šedá, palisty blanité, listy velké, střídavé, občas
nahloučené na vrcholcích větví, kožovité a vytrvávající nebo blanité
a opadavé, jednoduché, celokrajné. Květy jsou většinou velké a
hezké, jednotlivě nebo vzácně po 2–3, terminální, přisedlé nebo
krátce stopkaté, oboupohlavné, tepal 6–45, jsou spirálovitě nebo
přeslenatě uspořádané, tyčinky početné, prašníky čárkovité, plody
jsou měchýřky v souplodích v podobě šišticí, semena velká a
červená, peckovicovitá.
Asi nejvýraznější a u nás nejčastěji pěstovaný druh je šácholan
Soulangeův (magnolia x soulangiana, Soul.-Bod. ex Thunb.).
Jedná se o kříženec magnolia denudata a magnolia liliiflora, který
byl vyšlechtěn již v roce 1820. Je to široce protáhle polokulovitý keř
bez význačnějšího kmínku, většinou zavětvený k zemi, někdy nízký
stromek, 4 –10 m vysoký. Letorosty a pupeny má chlupaté, listy
zelené, obvejčité až eliptické nebo široce eliptické až téměř
okrouhlé, 8–20 cm dlouhé, ke špičce zúžené, naspodu více nebo
méně chlupaté. Květy jsou vzpřímené, zvonkovité, asi 10 cm
dlouhé, uvnitř zpravidla bělavé, zvenčí víceméně načervenalé, mají
6–9 dovnitř zahnutých tepal. Kvete v období březen – květen
(červen) ještě před olistěním. Souplodí je růžové nebo načervenalé,
nepravidelně pokroucené, válcovité, délky 6–10 cm. Má spoustu
krásných kultivarů vyznačujících se převážně velikostí nebo barvou
květů, popř. odlišující se habitem. Barvy květů jednotlivých kultivarů
jsou od čistě bílé do temně fialové.
Je velmi často pěstován hlavně pro svoje dekorativní květy a
nejlépe vynikne jako solitéra. Městské ovzduší snáší dobře,

Šácholan Soulangeův – plod
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Předjarnívítáníobčánků v Chrastavě
Předjarní vítání občánků města Chrastava proběhlo dne 18. 3. 2016 v obřadní síni Městského úřadu.
Naši nejmenší občánci se sešli spolu s rodiči, babičkami a dědečky, aby je do života přivítala místostarostka města paní Zita Václavíková,
která dětem popřála hodně štěstí a rodičům jen a jen radost z jejich potomků.
Při slavnostním aktu nechyběly ani děti z první třídy základní školy, které měly připravené krátké pásmo písniček a říkanek. Toto milé
zpestření s dětmi nacvičila paní učitelka Inka Henzlová, které bychom chtěli zároveň touto cestou moc poděkovat.
Přivítali jsme: Klárku, Maxíka Nicolase, Martínka, Jiříka, Terezku, Theušku, Emičku, Viktorku, Jiříka a Vendulku.
Ivana Loučková

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁ BORY
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KČT Chrastava a Osadnívýbor Vítkov Vás zve na tradičnísetkáníturistů a široké veřejnosti

VÝHLEDY 2017
– sraz u kašny na náměstív 8 – 8:30 hodin
– buřtíky a jiné dobroty s sebou
– táborák a občerstvenína Výhledech od 10 hodin
(připravujípořadatelé)
– délka vycházky z Chrastavy je 6 km

22. dubna 2017
Inzerce – soukromá i obchodní
DARUJI kvalitní koňský hnůj. Informace: 603 260 778 (Ivan Vydra)
HLEDÁM BRIGÁDNÍKA NA ÚDRŽBU ZAHRADY. Práce typu hrabání listí, údržba živého plotu, pokácení dřevin, posekání
zahrady, zbourání skleníku, údržba plotu atd. Odměna dle dohody ihned po provedení práce. Informace: 603 260 778

STATION

Čerpací stanice 7 Station v Hrádku nad Nisou
hledá do svého kolektivu PRACOVNÍKA na pozici

OBSLUHY ČS
a SMĚNÁRNY
Požadujeme spolehlivost, zodpovědnost a znalost německého jazyka.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V případě zájmu nás kontaktujte na telefonním čísle 733 628 321 nebo e-mailu: zdenek@7station.eu

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá a Dominant
ve všech barvách z našeho chovu! Stáří 14 - 19 týdnů.
Cena 149-180,- Kč/ks .
Prodej 22.dubna 2017 – CHRASTAVA – na náměstí u jízd. kol – 13.05 hod.

Při prodeji slepiček - VÝKUP KRÁ LIČÍCH KOŽEK – cena dle poptávky.
Informace: Po-Pá 9.00 – 16.00 hod. tel.601 576 270, 728 605 840
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DŮLEŽITÁ
TELEFONNÍ
ČÍSLA

i 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

NOVÁ
KNIHA
S MÍSTNÍ
TÉMATIKOU
V PRODEJI

E-mail: info@chrastava.cz

Inzerce je černobílá a uvnitř vydání. Barevná inzerce se sjednává na celý
rok dopředu a její uzávěrka na rok 2018 bude 18. 11. 2017.
Bližší informace získáte v kanceláři Společenského klubu.
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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...

CA

VAVERA
cestovní agentura

ZÁ JEZDY PRO VÁ S
poznávací
pobytové
na objednávku

obchodnízastoupeníKateřina Vaverová

úvěry stav. spoření
hypotéky
pojištění majetková
cestovní/ vozidel / životní

...s námi až na konec světa
Náměstí 1. máje 46 – CHRASTAVA – cavavera@email.cz – tel.:

725 985 020

www.adv.cz 480 000 000

PROCHELEKTRO
MONTÁŽE

REVIZE

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

s.r.o.

OPRAVY

ELEKTROINSTALACE PRO RD
A PRŮMYSLOVÉ OBJEKTY
REVIZE OBJEKTŮ A ELEKTROSPOTŘEBIČŮ
ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ
HROMOSVODY
tel.: 602 274 283

www.prochelektro.cz

DODÁ VKY HW a SW
internet telefon počítače
Dr. M.Horákové 44 / LIBEREC / info@adv.cz

ZEMNÍ
PRÁCE

1990 – 2017

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

TERÉNNÍ Ú PRAVY
DOVOZ SYPKÝ CH HMOT
PRODEJ ŠTĚRKU A PÍSKU
BOURÁ NÍ HYDRAULICKÝ M
KLADIVEM
VYVÁ Ž ENÍ SEPTIKŮ
Ú KLID SNĚHU

DÁ RKY

na zakázku
barevný potisk:
hrnky, popelníky
pokladničky, trika,
polštáře, fotoplátna
z vašich fotek
RECo design – Vítkovská 468 – CHRASTAVA
tel.: 603 260 778 www.recodesign.cz

Chrastavské listy

1990 - 2017

PARTNERSKÁ MĚSTA
CHRASTAVY
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