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Plakety J. Á. Komenského
Již po deváté se stal březen měsícem slavnostního předávání plaket Jana Ámose Komenského pedagogickým pracovníkům za jejich
dlouholetou činnost ve školství. Plakety u příležitosti Dne učitelů převzaly Eva Brožková, Jana Hrdličková, Ivana Žemličková a Miroslava
Šorelová.
Práce pedagoga je náročná a zároveň krásná a nám nezbývá než všem oceněným poděkovat za jejich práci a popřát jim do dalších let
mnoho úspěchů.
Ivana Loučková
Držitelka plakety J.Á.Komenského paní Jana Hrdličková
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Držitelka plakety J.Á.Komenského paní Eva Brožková

Životopisy oceněných pedagogů
HRDLIČKOVÁ JANA
Paní Jana Hrdličková, rozená Káninská, chtěla po maturitě na Střední všeobecně vzdělávací
škole v Chrastavě studovat pedagogickou fakultu, protože její přání odmalička bylo stát se
učitelkou. Kvůli kádrovému profilu (její otec byl v 50. letech zavřen jako politický vězeň) se ale
na vysokou školu nedostala.
Odešla tedy pracovat jako účetní do státního statku ve Václavicích, což jí později umožnilo
přijetí na fakultu. Vybrala si aprobaci národní škola a přírodopis pro 2. stupeň základní školy a
v roce 1968 promovala na Vysoké škole pedagogické v Ústí nad Labem.
Po absolvování fakulty začala učit na ZDŠ ve Václavicích. Postupně v začátcích své
pedagogické kariéry vyučovala na ZDŠ v Bílém Kostele nad Nisou a v Nové Vsi, poté v roce
1975 nastoupila na ZŠ v Chrastavě, Školní ul. chrastavskému základnímu školství zůstala
věrna až do odchodu do důchodu.
Se svěřenými žáky ve volném čase podnikala výlety, neboť mezi její velké záliby patří
turistika. Zajímá se o přírodu, a tak lásku k ní přednášela i na děti. Ráda zahradničí. Kromě
toho hodně čte a dívá se v televizi na naučné pořady a pořady zabývající se cizími zeměmi,
historií. V současnosti studuje na TUL univerzitu 3. věku studijní program zaměřený na
Habsburky.

BROŽKOVÁ EVA
Paní Eva Brožková navštěvovala ZDŠ a poté Střední všeobecně vzdělávací školu v Chrastavě. Po jejím ukončení začala studovat na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem aprobaci
Ruský jazyk – dějepis pro 6. – 9. ročník základní školy, kde v roce 1967 promovala.
Dokončení na straně 2
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Životopisy oceněných pedagogů (Dokončení z titulní strany)
Svou učitelskou kariéru zahájila na 2. ZDŠ v Hrádku nad Nisou, kam
nastoupila v září roku 1966 na řízenou pedagogickou praxi. V roce
1970 přestoupila na ZDŠ do Chrastavy ve Školní ulici a od roku 1977
až do svého odchodu do důchodu učila žáky na ZŠ v Chrastavě,
náměstí 1. máje.
Jako učitelka dějepisu a cizích jazyků organizovala pro žáky různé
vědomostní a recitační soutěže. Mnoho let vedla na škole
Mezinárodní klub přátelství. V průběhu své praxe si také doplnila
vzdělání pro výuku zdravotní tělesné výchovy.
Paní Eva Brožková je aktivní člověk s mnoha zájmy. Věnuje se historii, četbě, navštěvuje kulturní akce, je nadšenou turistkou a cestovatelkou, navštívila řadu zemí po celém světě.

Je svědomitá, vytrvalá. Ivana Žemličková je správná paní učitelka,
je důsledná a spravedlivá, ale je i fajn člověk, na kterého se dá vždy
spolehnout.
Dokáže dobře vnímat a rozpoznat charakter a vlastnosti dětí, jejich
silné i slabé stránky.
Je s ní velmi dobrá spolupráce, je vstřícná, ochotná a vždy přístupná
k diskusi.
Má velké výtvarné cítění a plně ho využívá při výzdobě školy, třídy i
výtvarných činnostech s dětmi. Její výzdoba je vždy nápaditá a
vkusná.
S Ivou se dobře pracuje a děti ji mají rády.

ŽEMLIČKOVÁ IVANA

Paní Miroslava Šorelová celý svůj profesní život věnovala učitelskému povolání. Svou pedagogickou dráhu započala jako učitelka
1. stupně základní školy. Ve školním roce 1971 – 1972 začala učit na
základní škole v Chrastavě. Před tím působila na malotřídní škole v
Machníně.
V průběhu své kariéry přešla do oblasti speciálního školství. Od
školního roku 1985 – 1986 pracovala jako učitelka zvláštní školy v
Chrastavě. Byla vždy usměvavou, milou, pracovitou a spravedlivou
paní učitelkou.

ŠORELOVÁ MIROSLAVA
Po ukončení maturity na Střední pedagogické škole v Liberci v roce
1982 zahájila svou praxi učitelky mateřské školy v Bílém Kostele
nad Nisou, kde se dětem věnovala 6 let do r. 1988, do nástupu na 1.
mateřskou dovolenou.
Po návratu již začala působit v Chrastavě, a to v mateřské škole
Sluníčko v Revoluční ulici. Zde, s krátkou přestávkou na 2. mateřskou dovolenou, učila děti celých 23 let, do roku 2014.
Dnes se dětem věnuje již třetím rokem v mateřské škole Motýlek v
Nádražní ulici.

< Držitelka plakety J.Á.Komenského paní Ivana Žemličková

Držitelka plakety J.Á.Komenského paní Miroslava Šorelová >

Nové chodníky v Andělohorské a horníčásti Liberecké ulice
V nejbližších dnech začne firma Jostav budovat nové chodníky v
Andělohorské ulici (od autobusové zastávky přes most po odbočku
k bývalé Mateřské škole a v horní části ulice Liberecké (od horní
autobusové zastávky po odbočku slepé ulice). Jedná se o dlouho
očekávané akce, takže jsme rádi, že letos dojde k jejich realizaci.
Projekční ceny odhadovaly náklady na 7,3 mil. Kč, vysoutěženo
bylo za 5,6 mil. Kč.

Přesné náklady na vybudování chodníků tak činily 5.589.045,00 Kč,
z toho část Andělská Hora – 3.929.658,00 Kč (projekční cena
5.324.169,70 Kč) a část Liberecká 1.959.387,01 Kč (projekční cena
1.966.955,19 Kč).
V Chrastavě dne 21. 4. 2017

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

PŘÍPRAVY PROTIPOVODŇ OVÝCH OPATŘENÍ
Povodí Labe ve spolupráci s Městem Chrastavou usiluje o přípravu studie a poté o realizaci
protipovodňových opatření. Jaké jsou představy a co to bude znamenat? Tyto a řadu dalších otázek
zodpoví ředitel Povodí Labe (závod Jablonec nad Nisou) Ing. Bohumil Pleskač. Garantem večera bude
vedoucí OVÚS MěÚ Chrastava pan Martin Janoušek.
Setkání se koná v pondělí 22. května 2017 od 17:00 hodin ve velké 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. 2017/5 ze dne 3. dubna 2017
- RM s c h v á l i l a
1) v návaznosti na Smlouvu o spolupráci Dodatek č. 7, čj. N/10/2017
ke Smlouvě o pronájmu tepelného zařízení a souboru movitého a
nemovitého majetku vč. dodatků č. 1 až 6, který uzavře město
Chrastava a VE, spol.s r.o., a pověřila starostu jeho podpisem
2) v návaznosti na Smlouvu o spolupráci Smlouvu o nájmu prostoru
sloužícího k podnikání čj. N/11/2017, kterou uzavře město
Chrastava a E.ON Energie, a.s. za účasti společnosti VE, spol. s
r.o., a pověřila starostu jejím podpisem
- RM s c h v á l i l a
zřízení věcného břemene na pozemcích par.č. 16/1, par.č. 48/1, oba
k.ú. Chrastava II, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., jímž
dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby
„LB_Chrastava, obn. sítě NN Janka 1. část“, vč. návrhu smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti čj.
SBS/2/2017, a pověřila starostu jejím podpisem
- RM s c h v á l i l a
v návaznosti na své usnesení 2015/14/X ze dne 12. října 2015
zřízení věcného břemene – služebnosti čj. VB/9/2017ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a.s., jímž dojde k zajištění strpění
umístění, zřízení a provozování stavby „LB, Dolní Vítkov rekonstrukce NN“, za cenu 19.360,- Kč vč. DPH a náklady spojené
se zřízením věcného břemene, a pověřila starostu jejím podpisem
- RM s c h v á l i l a
změny druhu pozemků st. p. č. 44/4, st. p. č. 122/2, st. p. č. 123/1, st.
p. č. 123/2, st. p. č. 133/2 a sloučení st. p. č. 123/1 a st. p. č. 123/2,
vše k. ú. Dolní Chrastava, zjištěné na základě revize katastru
nemovitostí provedené Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj,
Katastrálním pracovištěm Liberec v k.ú. Dolní Chrastava podle § 43
odst. 6 písm. a) vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí
(katastrální vyhlášky) a pověřila starostu podpisem přílohy
protokolu
- RM
1) s c h v á l i l a
hodnocení a zadání akce „Chrastava – rekonstrukce Hřbitovní
ulice“ na základě Protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, v
souladu s § 6 a § 27 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných
zakázek a se Směrnicí Rady města Chrastava č.1/2013 o zadávání
veřejných zakázek a přidělila zakázku zhotoviteli: 1. jizerskohorská
stavební společnost, s.r.o., Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad
Mohelkou, IČ: 49904884
Vítězná nabídka je levnější o 26,6 % oproti ceně dle projektové
dokumentace.
2) s c h v á l i l a
návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem: 1. jizerskohorská stavební
společnost, s.r.o., Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou,
IČ: 49904884 na realizaci akce „Chrastava – rekonstrukce Hřbitovní
ulice“ a pověřila starostu jejím podpisem
- RM s c h v á l i l a

návrh Smlouvy o dílo se zhotovitelem: Sdružení spolumajitelů
DOMOVNÍK, zastoupené Helenou Kredbovou, se sídlem Střelecký
Vrch 714, 463 31 Chrastava, IČ: 46746536 na komplexní údržbu
zeleně pro rok 2017 na sídlišti Střelecký Vrch na parcelách: 590/17 –
část, 590/6, 590/7, 590/10 – část a pověřila starostu jejím podpisem
- RM s c h v á l i l a
v souladu s § 31, odst. 1, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, odpisové plány zřízených příspěvkových organizací na
rok 2017 sestavené v souladu s ustanovením ČÚS č. 708
a) Základní škola Chrastava, náměstí 1. máje 228, okres Liberec,
příspěvková organizace, IČ 72741643
b) Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69,
příspěvková organizace, IČ 72741724
c) Mateřská škola, Chrastava, Revoluční 488, příspěvková
organizace, IČ 72741881
d) Školní jídelna Chrastava, Turpišova 343, okres Liberec,
příspěvková organizace, IČ 69411123
- RM
0) RM v z a l a n a v ě d o m í
zápis č. 2017/2 z jednání bytové a sociální komise ze dne 13. 3.
2017
1) RM r o z h o d l a
o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu panu Davidu Novákovi a
pověřila starostu města jejím podpisem
2) RM r o z h o d l a
o uzavření smlouvy o nájmu bytu panu Davidu Novákovi a pověřila
starostu města jejím podpisem
3) RM r o z h o d l a
o uzavření smlouvy o nájmu bytu paní Šárce Spáčilové a pověřila
starostu města jejím podpisem
4) RM r o z h o d l a
o uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší v zařízení azylového typu
panu Jiřímu Říhovi a pověřila starostu města jejím podpisem
5) RM r o z h o d l a
o uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší v zařízení azylového typu
panu Robertu Škvorovi a pověřila starostu města jejím podpisem
6) RM r o z h o d l a
o uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší v zařízení azylového typu
panu Tomáši Pohlovi a pověřila starostu města jejím podpisem
7) RM r o z h o d l a
o uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší v zařízení azylového typu
panu Milanu Žejdlovi a pověřila starostu města jejím podpisem
8) RM r o z h o d l a
o uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší v zařízení azylového typu
panu Jiřímu Augustovi a pověřila starostu města jejím podpisem
9) RM r o z h o d l a
o uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší v zařízení azylového typu
panu Milanu Doupovcovi a pověřila starostu města jejím podpisem
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10) RM r o z h o d l a
o uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší v zařízení azylového typu
panu Lubomíru Mistrovi a pověřila starostu města jejím podpisem
11) RM r o z h o d l a
o uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší v zařízení azylového typu
paní Michaele Čergeové a pověřila starostu města jejím podpisem
12) RM r o z h o d l a
o uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS manželům Jaroslavu a
Boženě Svobodovým a pověřila starostu města jejím podpisem
-RM s c h v á l i l a
účast ZŠ Chrastava, náměstí 1. máje 228 v projektu Niesse Geo
2017 (Program přeshraniční spolupráce Česká republika –

Svobodný stát Sasko 2014-2020)
- RM s c h v á l i l a
na základě žádosti veřejnoprávní smlouvu HFO/VP/24/2017/Sl – o
poskytnutí neinvestiční účelové dotace panu Tomáši Martinů, bytem
Pobřežní 486, 463 31 Chrastava, nar. 26.10.1969 ve výši 10 000,Kč na pokrytí výdajů spojených mimo jiné s pronájmem tanečních
sálů, placením hodinové výuky trenéra (lektora) tance, startovným
na tanečních soutěžích, ubytováním a cestovními náklady
tanečního páru slečna Monika Martinů, nar. 14.06.2004, bytem
Pobřežní 486, 463 31 Chrastava a pan Jan Kolařík a pověřila
starostu města podpisem smlouvy

Usneseníze ZM Chrastava dne 10. dubna 2017
ZM na své schůzi projednalo a usneslo se takto:
- ZM schválilo
v návaznosti na své usnesení čj. 2016/05/XIV ze dne 27. června 2016 prodej pozemků par. č. 1391/21 o výměře 20 m2 - ostatní plocha, č.
1391/22 o výměře 181 m2 - ostatní plocha, vše v k. ú. Chrastava I a pozemků par. č. 304/2 o výměře 38 m2 - ostatní plocha, č. 304/3 o výměře
15 m2 - ostatní plocha, č. 304/4 o výměře 3 m2 - ostatní plocha, č. 539/13 o výměře 61 m2 - ostatní plocha, č. 539/14 o výměře 42 m2 - ostatní
plocha, a dle geometrického plánu č. 640-76/2014 ze dne 4. 11. 2014 pozemky par. č. 1519/6 o výměře 1 m2 - ostatní plocha, č. 1519/7 o
výměře 11 m2 - ostatní plocha, vše k. ú. Horní Chrastava, do vlastnictví Libereckého kraje, za cenu 18.600,- Kč a náklady spojené s
prodejem, vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/1/2017 a pověřilo starostu jejím podpisem situace.pdf
- ZM schválilo
v návaznosti na své usnesení čj. 2014/03/VIII ze dne 23. 6. 2014 bezúplatný převod pozemků par. č. 631/3 - trvalý travní porost, č. 741/1 trvalý travní porost, č. 800/1 - trvalý travní porost, a č. 813/1 - trvalý travní porost, vše v k. ú. Chrastava I, do vlastnictví města Chrastava za
účelem zřízení veřejně přístupné pobytové zeleně a plochy sídelní zeleně, vč. návrhu smlouvy o bezúplatném převodu pozemků č.
1002991741, čj. rU/7/2017, a pověřilo starostu jejím podpisem
- ZM schválilo záměr prodat části pozemků:
- par. č. 74 o výměře 189 m2, nově označené jako par. č. 74/2 (SO 202 - opěrná zeď), dle geometrického plánu č. 258-121/2015 (k.
ú. Horní Vítkov),
- st. par. č. 55 o výměře 3 m2, nově označené jako poz. par. č. 1241 (SO 203 - opěrná zeď), dle geometrického plánu č. 259122/2015 (k. ú. Horní Vítkov),
- par. č. 699/5 o výměře 26 m2, nově označené jako par. č. 699/15 (SO 205 - opěrná zeď), dle geometrického plánu č. 280-124/2015
(k. ú. Dolní Vítkov),
- par. č. 695/16 o výměře 8 m2, nově označené jako par. č. 695/17 (SO 207 - opěrná zeď), dle geometrického plánu č. 281-125/2015
(k. ú. Dolní Vítkov),
- par. č. 88/2 o výměře 2 m2, nově označené jako par. č. 88/3 (SO 209 - opěrná zeď) a nově označené jako par. č. 88/4 (SO 106 - rek.
komunikace) dle geometrického plánu č. 282126/2015 (k. ú. Dolní Vítkov),
- par. č. 691/4 o výměře 1 m2, nově označené jako par. č. 691/6 (SO 211 - opěrná zeď), dle geometrického plánu č. 284-128/2015
(k. ú. Dolní Vítkov),
- par. č. 117/1 o výměře 6 m2, nově označené jako par. č. 117/3 (SO 107 - rek. komunikace), dle geometrického plánu č. 285129/2015 (k. ú. Dolní Vítkov),
za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků pod komunikací stavby „Obnova silnice po povodních 2010 (III/27252 Vítkov)“
- ZM schválilo
záměr prodat část pozemku par. č. 720/1 mezi ochranným pásmem dešťové kanalizace a rodinným domem čp. 85, vše k. ú. Andělská Hora,
za podmínky, že žadatelka zajistí na své náklady v součinnosti s ORM geometrický plán.¨
- ZM schválilo záměr prodat část pozemku par. č. 1505/9 o výměře cca 37 m2, v k. ú. Chrastava I, za účelem majetkoprávního vypořádání
pozemku pod opěrnou zdí
- ZM zamítlo záměr prodat část pozemku par. č. 73/1 - zahrada, v k. ú. Chrastava II,
- ZM schválilo
na základě žádosti a v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2017 poskytnutí neinvestiční účelové dotace TJ Spartak Chrastava, spolek,
Turpišova 292, 463 31 Chrastava, IČ 467 44 657, na opravy a udržování sportovišť, která jsou ve vlastnictví TJ Spartak Chrastava, ve výši
200.000,-- Kč
- ZM schválilo návrh 1. změny rozpočtu a investičního plánu na rok 2017
- ZM vzalo na vědomí rozpočet Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko na rok 2017 a rozpočtový výhled na rok 2018 ,2019
- ZM schválilo
na základě žádosti a v souladu se schválenou 1. změnou rozpočtu na rok 2017 darovací smlouvu DR/8/2017 - poskytnutí finančního daru
Hospicu sv. Zdislavy, o.p.s., Pod Perštýnem 321/1, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec, IČ 287 00 210 ve výši 30.760,-Kč (5,- Kč/počet
obyvatel, k 1.1.2017 Chrastava 6 152 obyvatel) a pověřilo starostu k podpisu smlouvy
- ZM schválilo rozdělení grantu města Chrastavy pro rok 2017 na podporu rozvoje sportovní, kulturní, spolkové činnosti a cestovního ruchu
- ZM schválilo
na základě žádosti o dotaci z Grantu města Chrastava pro rok 2017 na podporu rozvoje kulturní, sportovní, spolkové činností a cestovního
ruchu a na základě schváleného rozdělení Grantu
zastupitelstvem města Chrastava poskytnutí neinvestičních účelových dotací a k tomu příslušné smlouvy takto:
a) s Tělocvičnou Jednotou SOKOL CHRASTAVA, náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava, IČ I44223 927, ve výši 70.000,-- Kč,
b) s Orientačním klubem Chrastava, z.s., Polní 217, Dolní Chrastava, 463 31 Chrastava, IČ 467 48 318, ve výši 80.000,-- Kč,
c) se Sborem Jednoty bratrské v Chrastavě, Bezručova 503, 463 31 Chrastava, IČ 467 45 815, ve výši 80.000,-- Kč,
d) s TJ Spartak Chrastava, spolek (oddíl kopané), Turpišova 292, 463 31 Chrastava, IČ 467 44 657, ve výši 70.000,-- Kč,
- ZM schválilo
započetí prací na projektech „Opatření pro zvýšení bezpečnosti chodců v Chrastavě – chodníky Liberecká a Opatření pro zvýšení
bezpečnosti chodců v Chrastavě - chodníky Andělohorská" ještě před rozhodnutím o poskytnutím dotace, za podmínky souhlasu
zhotovitele s proplacením finančních prostředků až po rozhodnutí o přiznání dotace (v případě nepřiznání dotace neprodleně, v případě
přiznání dotace po jejím obdržení).
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- ZM schválilo
zapojení Města Chrastava do projektu realizovaného z prostředků Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko za účelem realizace
projektu „Kolem kolem Jizerek", jehož součástí je výstavba cyklostezky přes „Paradýz" a pověřilo starostu podpisem Dohody o spolupráci.
- ZM vzalo na vědomí - zápis z jednání kontrolního výboru č. 1/2017
- ZM vzalo na vědomí zápis z kontrolního výboru č. 4/2016 včetně vyjádření všech dotčených osob
ZM schválilo - úkoly zastupitelstva města pro kontrolní výbor na zbývající část 1. pololetí 2017
ZM konstatovalo, že jednací řád kontrolního výboru byl schválen Zastupitelstvem města Chrastava dne 13. 4. 2015 pod bodem č.
2015/02/XXII,
- ZM uložilo KV provést kontrolu služebních vozidel opětovně

Informace z radnice

Pokračujeme v opravách bytových domů
Jako v minulých letech se také letos snažíme pokračovat ve
zlepšování stavu bytových domů v našem majetku. Již v minulých
letech proběhla výměna oken objektů č. p. 243-244 a 241-242 v
Turpišově ulici, č. p. 715 na Střeleckém Vrchu a objektu domu s
pečovatelskou službou v ul. Bílokostelecká, č. p. 66.
V pondělí 10. 4. 2017 začne růst lešení u domu č. p. 241-242 v
Turpišově ulici a budou zahájeny práce na zateplení objektu.
Zateplení bude provedeno z grafitového polystyrenu tl. 160 mm,
součástí prací budou také povrchové úpravy stávajících balkónů a
zhotovení okapového chodníčku po celém obvodu objektu. Dále
bude provedena úprava stávajících anténních rozvodů, které budou
nově provedeny jako společná televizní anténa s rozvodem po

celém objektu pro jednotlivé byty.
Barevné řešení fasády bude provedeno v kombinaci šedé a zelené
barvy.
Výběrové řízení na realizaci akce vyhrála společnost KVABY ...
kvalitní bydlení s. r. o., která splnila všechny podmínky výběrového
řízení a nabídla nejnižší cenu – 1 519 553 Kč, vč. 15 % DPH. Vítězná
nabídka byla na úrovni 63 % nákladů dle projektové dokumentace a
ušetřené peníze můžeme použít na další opravy bytového fondu.

Práce by měly probíhat do poloviny června v závislosti na
klimatických podmínkách.
V současné době ještě připravujeme výměnu oken domu č. p. 203 v
Nádražní ulici, kde má zázemí SDH Chrastava a je zde umístěna
jedna bytová jednotka. V rámci výměny oken bude provedena také
obnova nátěrů dřevěného obložení a oprava štítů. Oprava navazuje
na již provedenou opravu střechy v roce 2013.
V Chrastavě dne 29. 3. 2017 Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM

Hasiči radíobčanům – III
Pravidla pálení biologického odpadu
Jaro patří k obdobím, kdy lidé pracují na svých zahradách a zahrádkách. Proto jsou jarní měsíce každoročně spjaty s pálením biologického
odpadu – listí, větví, rostlinného odpadu apod. Z hlediska pohledu požární ochrany je tato činnost spojena se zvýšeným rizikem vzniku
požáru.
CO ŘÍKAJÍ ZÁKONY
Vypalování porostů je zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zakázáno a porušení zákazu je možno trestat u fyzických osob až do
výše 25 000 Kč a u právnických osob postihem do 500 000 Kč. Také spalování „nepřírodních“ materiálů a odpadu je zakázáno.
Na rozdíl od vypalování porostů není pálení shrabané trávy, listí či klestu zákonem výslovně zakázáno. I na tuto činnost však platí určitá
pravidla a omezení. Zákon jasně stanovuje podmínky pro pálení, které provádí podnikající fyzické a právnické osoby. Je to zejména
povinnost ohlašovat každé pálení na krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje (KOPIS
HZS LK).
JAK POSTUPOVAT PŘI OHLAŠOVÁNÍ A VLASTNÍM PÁLENÍ
Pálení lze nahlásit telefonicky na čísle 950 470 111 nebo z pohodlí domova po internetu pomocí jednoduchého formuláře, který je
uveřejněn na webových stránkách www.hzslk.cz v horní pravé části nazvané „pálení klestí“.
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Při ohlašování pálení je nutno uvést následující informace:
l datum a místo pálení
l osobu, která je za pálení odpovědná a kontakt (mobilní telefon)
l dobu, po kterou bude pálení probíhat
Povinnost ohlašovat pálení se nevztahuje na fyzické osoby, které tuto činnost provádějí
na svém pozemku. Pokud ale fyzická osoba plánuje pálení většího množství
biologického odpadu, je vhodné také ohlásit pálení na KOPIS HZS LK. Zamezí se tím
zbytečnému výjezdu hasičů na základě oznámení občana, který si může myslet, že v
blízkosti došlo ke skutečnému požáru. Díky ohlášení je operační důstojník schopen
velmi rychle ověřit u uvedené kontaktní osoby, zda se nejedná o planý poplach.
I pro tyto práce na soukromém pozemku platí určitá pravidla:
l Je třeba dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona o ovzduší a platných obecně
závazných vyhlášek obcí (požární řád obce, vyhlášky o nakládání s komunálním
odpadem apod.)
l Pálení musí být po celou dobu přítomna osoba starší 18 let.
l Oheň by se neměl rozdělávat za pomoci hořlavých kapalin.
l Při nepříznivých povětrnostních podmínkách (silný vítr, inverze) by se pálení mělo
přerušit.
l Je třeba dodržovat bezpečnou vzdálenost ohniště od zástavby a hořlavých předmětů (domy, auta, ploty apod.) a mít k dispozici jednouché hasební prostředky
(lopata, kbelík s vodou, písek apod.).
l Velikost ohniště je třeba volit tak, aby všechen hořící materiál shořel v době,
kdy je na místě přítomen dozor.
l Po ukončení pálení se musí ohniště řádně uhasit. V období sucha je třeba ohniště kontrolovat i v průběhu následujícího dne, popřípadě opakovaně prolít vodou.
l V případě, že se oheň vymkne kontrole a nelze ho uhasit vlastními silami, je osoba provádějící pálení povinna okamžitě vzniklý požár ohlásit KOPIS HZS LK,
případně na tísňové linky 150 nebo 112.
NĚKOLIK SLOV ZÁVĚREM
Všechny již zmíněné informace se samozřejmě týkají i pálení ohňů 30. dubna při „pálení čarodějnic“. Při těchto oslavách je třeba dát také
pozor na konzumaci alkoholu spojenou právě s otevřeným ohněm nebo manipulací se zábavní pyrotechnikou. Také rozdělávání ohně
pomocí hořlavých kapalin a vhazování například sprejů do ohně může způsobit vážná zranění.
Nezapomeňme na pravidlo, které nám v případě vznícení oblečení, pokud nemáme v blízkosti vodu, nejrychleji pomůže: „Zastav se, lehni si,
kutálej se!“
Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková, koordinátorka preventivně výchovné činnosti HZS Libereckého kraje
Ilustrační foto: archiv HZS Libereckého kraje

Z deníku Městské policie Chrastava / březen 2017
- Domov sv. Vavřince, pomoc při přemístění klientky domova
- Frýdlantská 55 Chrastava, místní šetření ohledně hlasité reprodukce hudby a nadměrného hluku z pracovního nářadí. Událost řešena
dle zákona.
- Nález injekční jehly na městském hřbitově.
- Spolupráce s OO PčR Chrastava při převozu osoby do záchytné stanice v Liberci
- Rušení nočního klidu v lokalitě Střelecký Vrch. Přestupek vyřešen dle zákona
- Spolupráce s OO PčR Chrastava – řidič motorového vozidla pod vlivem alkoholu
- Zajištění odklizení překážky na komunikaci 1/13 směrem na 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)
- odchycená zvířata – 6 ks, dvě vrácena majiteli, 1 x útulek Krásný Les, 1 x útulek Liberec
Dne 29. 3. 2017 se konala preventivní akce v ZŠ ve Stráži nad Nisou s žáky I. stupně zaměřená na dopravní výchovu. Akce probíhala
formou přednášky a po skončení členové Městské Policie Chrastava zodpovídali dotazy žáků.

Informace ke kompostérům
Před rokem jsme psali (a zároveň jsme vyplňovali přihlášky) o možnosti získat pro domácnosti zahradní kompostéry v rámci dotace z
Operačního programu Životního prostředí.
Žádost o dotaci podával mikroregion Hrádecko-Chrastavsko na konci roku 2016. Do dnešního dne nemáme žádnou zprávu o tom, zda jsme
uspěli nebo ne. V případě, že naše žádost bude úspěšná, čeká nás ještě se starosty mikroregionu debata, protože při zpracování žádosti
jsme zjistili, že jako mikroregion budeme muset snížit množství odpadu za rok o 600 tun – a to opravdu není legrace. I když vše dobře
dopadne, kompostéry by nebyly dříve než na podzim.
Jana Mlejnecká
starostka Chotyně

Zita Václavíková
místostarosta Chrastava
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Kultura... stalo se / programy S-klubu a kina

Zájezd do Prahy
V sobotu 1.dubna 2017 jsme se vypravili do Divadla Studio DVA na
muzikál Hello, Dolly!
Před samotným představením byl čas na prohlídku a procházku
Prahou, návštěvu velikonočních trhů, nákupy. Protože nám počasí
přálo,tak došlo i na posezení venku u dobré kávy. Pak už jsme se
vydali do divadla.
Muzikál Hello, Dolly! vznikl na motivy frašky Thortona Wildera dnes
známé pod názvem Dohazovačka. Jednoduchý příběh vdovy Dolly
Leviové, která se živí jako dohazovačka, a jednoho ze svých
zákazníků – mrzoutského starého mládence – přiměje svým
šarmem a kouzlem změnit se v milého, galantního muže, zpracoval
Michael Stewart. Geniální hudbou jej opatřil Jerry Herman.
Muzikál měl premiéru 16. ledna 1964 v New Yorku a „rozdrtil”
všechny dosavadní broadwayské rekordy. Ústřední píseň v podání
Louise Armstronga (stejně jako slavná filmová verze s Barbrou
Streisand) obletěla celý svět a stala se nesmrtelným hitem – právě
tak jako celý muzikál.
Ve zbrusu novém zpracování s živým orchestrem se v titulní roli
představí Ivana Chýlková, a to bez alternace.
Celý zájezd se vydařil a my se budeme těšit na další.
Klára Sehoutková

Screamers travesti show
V úterý 11. dubna 2017 se bylo na co dívat. Do kina k nám opět
zavítala skupina SCREAMERS travesti show se svým pořadem 20
let s Vámi. Kluci ze Screamers nás potěšili svým vystoupením, kde
nechyběly krásné šaty, vysoké podpatky, výrazné líčení, ale hlavně
hudba a tanec. Pořad byl doplněn scénkami a vtipy. Opět nechybělo i
zapojení diváků do programu, kdy byli vybráni diváci, kteří se přímo
účastnili vystoupení na jevišti.
Akce se vydařila a my se budeme těšit na další.
Klára Sehnoutková

Největšísvětové evergreeny v Chrastavě
V úterý 4. dubna 2017 od 18 hodin zazněly sálem CVA Nějvětší
světové evergreeny. Do Chrastavy opět dorazil pak František Lamač
s pěvkyní Janou Heryánovou Ryklovou. V jejich podání jsme si mohli
poslechnout sadu valčíků,operu, písně z muzikálu, ale třeba i
kankán, čardáš a irskou hudbu.
Na závěr se s námi rozloučili písní Jednoho dne se vrátíš od Věry
Špinarové a písní Hallelujah.
Koncert se vydařil a my se budeme těšit na další vystoupení pana
Františka Lamače a Jany Heryánové Ryklové.
Klára Sehnoutková

Jarníkoncert hudebníškoly
Stalo se již tradicí, že se Hudební škola Chrastava představuje
třikrát do roka se svými vystoupeními. Po několik let připravují
hudební škola společně s pěveckým sborem Jiřičky Jarní koncert.
Bylo tomu tak i letos. Ve čtvrtek 6. dubna 2017 od 17 hod. se sálem
CVA rozezněl klavír, kytary, klarinety, flétny a zpěv. Téměř
padesátka dětí ukázala svůj vztah k hudbě a písním. Zaplněný sál je
odměnil mohutným potleskem, protože vystoupení se všem
účinkujícím opravdu povedla. Pod vedením zkušených lektorek a
lektorů Jitky Fiedlerové, Heleny Kačenové, Ludmily Filipové,
Františka Boudy, Ondřeje Kouta a Miroslava Kotlára zazněly
skladby od autorů V. Engeleho, J. Ruppa, E. Hradeckého, C.
Süssera a dalších. Sbor Jiřičky, který dlouhodobě vede Vlaďka

Kollmannová a Inka Henzlová, si připravil pásmo lidových písniček a
vystoupila i děvčata se zobcovými flétnami. Nyní se již můžeme těšit
na Závěrečnou akademii, která se bude konat v červnu.
Jitka Marxová
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SPOLEČENSKÝ KLUB
CHRASTAVA
KVĚTEN 2017
Středa

HONZA A ZAKLETÁ VÍLA

3.

Pohádka pro děti. Vstupné: 20,-Kč

Sobota

13.
od 15 hodin
HASIČSKÉ
MUZEUM

OSLAVY 20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ
HASIČSKÉHO MUZEA
Prohlídky muzea, hasičský průvod, hasičská fontána, občerstvení...

Galerie

květen 2017

VÝ STAVA PRACÍ
ZÁ KLADNÍ UMĚ LECKÉ Š KOLY

Muzeum historické hasičské techniky slavídvacetiny

POZVÁNKA
Město Chrastava Vás srdečně zve na

OSLAVY 20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ HASIČSKÉHO MUZEA
Zahájení slavnostního aktu je v sobotu 13. května 2017 v 15.00 hodin u Muzea historické hasičské techniky.
Program
15.00– slavnostní zahájení, přivítání hostů
15.10– křest pamětní publikace „20 let Muzea historické hasičské techniky v Chrastavě“
15.45– prohlídka hasičského muzea
16.00– doprovodný program, ukázky mladých hasičů
18.00– slavnostní hasičský průvod s pochodovou kapelou na koupaliště Sluníčko
18.30– posezení s kapelou, občerstvení
21.00– hasičská fontána
Po celou dobu hraje dechová kapela a bude připraveno občerstvení.
Ing. Michael Canov
starosta

Zita Václavíková
místostarostka
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DIGITÁLNÍ MÌSTSKÉ KINO CHRASTAVA

PROGRAM KINA
KVĚTEN 2017
Změna programu vyhrazena! Rezervace vstupenek: http://evstupenka.cz
Pátek 5. května v 17:00 hodin
STRÁŽCI GALAXIE VOL. 2 – USA – akční dobrodružný - český dabing
– 136 minut - mládeži do 12 let nevhodný
V rytmu zbrusu nových Nejlepších hitů #2 pokračují ve filmu od studia
Marvel Strážci Galaxie Vol. 2 dobrodružství party superhrdinů, kteří se
vydávají až na samé hranice kosmu. Strážci se musí naučit držet pohromadě a odhalit tajemství rodičů Petera Quilla. Staří nepřátelé se stávají
spojenci a na pomoc našim super-hrdinům přicházejí i další oblíbené
postavy z rozpínajícího se filmového vesmíru studia Marvel.
Vstupné: 120 Kč
Pátek 5. května v 19:30 hodin
Největší projekt autorského dua Jan Hřebejk - Petr Jarchovský
ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL – ČR/Slovensko/ Polsko –
milostné drama – 130 minut – přístupný
Tři mladé ženy (Aňa Geislerová, Gabriela Míčová a Klára Melíšková)
a jejich dvě děti (Samuel Budiman a Josefína Marková) čekají během
německé okupace na návrat svých vězněných mužů a otců (Martin
Finger a Jiří Macháček). Válkou vynucenému rodinnému společenství
mezitím obětavě pomáhá rodinný přítel, lékař Jiří (Ondřej Sokol).
Vstupné: 120 Kč, v předprodeji IC Chrastava – 100 Kč
Pátek 12. května v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI
ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE – USA – animovaný – český
dabing – přístupný – 88 minut
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: 90 Kč
Pátek 12. května v 19:00 hodin
DENÍK STROJVŮDCE – Srbsko/Chorvatsko – komedie – české titulky
– 85 minut - mládeži do 12 let nevhodný
Ilija je stejně jako jeho otec i dědeček vlakový strojvůdce a pomalu se
chystá do důchodu. Kromě šedesátky má na kontě i neslavný rekord co
se počtu zabitých lidí týče. Během své kariéry totiž na kolejích přejel 28
osob. Vzrušení Ilijovi přivede do cesty samotný život v podobě desetiletého sirotka Sima, který se stane jeho adoptivním synem. Sima se po
vzoru nevlastního otce a celé jeho mužské rodové linie chce stát samozřejmě také strojvůdcem.
Přes veškeré Ilijovo rozmlouvání si chlapec cestu ke svému snu přece
jen najde, ale nechce se smířit s realitou, že by byl vrahem. Kolegové
strojvůdci mu říkají, že bez nehody nebude skutečným strojvedoucím
a podle statistiky ji musí očekávat brzy, určitě již během prvního týdne.
Sima ale jezdí již několik týdnů a zdá se, že nehody se mu vyhýbají.
Tato skutečnost Simu neuvěřitelně deprimuje a psychicky mučí, tak musí vzít tuto bezvýchodnou situaci do rukou Ilija.
Vstupné: 120 Kč

KINO NÁROČNÉHO DIVÁKA
Pondělí 15. května v 18:00 hodin
MŽITKY – Polsko- drama – české titulky – 98 minut - mládeži do 12 let
nevhodný
Poslední film legendy polské kinematografie Andrzeje Wajdy je mistrovským portrétem zachycující vášnivý boj nezávislého umělce se stalinskými doktrínami, boj na život a na smrt..
Vstupné: 100 Kč, v předprodeji IC Chrastava – 80 Kč
Pondělí 15. května ve 20:00 hodin
NA MLÉČNÉ DRÁZE – Srbsko/Velká Británie/USA,/Mexiko – komedie
– české titulky – mládeži do 15 let nepřístupný

Emir Kusturica se po dlouhých letech vrací po boku Monicy Bellucci
v hlučné a divoké komedií s prvky moderní pohádky.
Vstupné: 100 Kč, v předprodeji IC Chrastava – 80 Kč
Pátek 19. května v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI
PŘÍŠERKY POD HLADINOU – Španělsko - animovaný – český dabing
– 98 minut – přístupný
Když je všude voda, to největší dobrodružství je mokré!
Vstupné: 110 Kč
Pátek 19. května v 19:00 hodin
CUKY LUKY FILM – Slovensko – komedie – 112 minut – dětem do 7 let
nevhodný
Cuky Luky Film Vám povypráví příběh začátku ztřeštěného kamarádství, které je navždy změní. Cuky (Peťa Polnišová) je neuznaná videobloggerka, která touží po slávě a Luky (Zuzana Šebová) je naopak celebrita na výsluní, která má vše, co by si člověk mohl přát. Jedna věc
ale přece jen chybí a tou je láska. Aby Luky získala muže svých snů,
musí z obyčejné ženy z lidu vytvořit Miss. Co se však stane, když tou
obyčejnou ženou bude právě expertka přes trapasy - Cuky?
Vstupné: 120 Kč
Pátek 26. května v 17:00 hodin
PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA POMSTA – USA – dobrodružný –
český dabing – 120 minut – přístupný
V novém filmu Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta se na filmová plátna
v roli ikonického dobrodruha a antihrdiny Jacka Sparrowa vrací Johnny
Depp. V dalším pokračování svých fantastických dobrodružství se kapitán Jack, ke kterému se štěstěna opět jednou nemilosrdně obrátila zády,
ocitá tváří v tvář bandě smrtících pirátských duchů pod vedením strašlivého kapitána Salazara (Javier Bardem), kterým se podařilo uniknout
z Ďáblova trojúhelníku a jejichž jedinou touhou je připravit o život každého piráta – a zejména Jacka.
Vstupné: 120 Kč
Pátek 26. května v 19:30 hodin
VETŘELEC: COVENANT – USA – thriller – české titulky – 122 minuty mládeži do 15 let nepřístupný
Ridley Scott se vrací do vesmíru, který stvořil ve své kultovní sérii Vetřelec. Vetřelec: Covenant je novou kapitolou, ve které posádka vesmírné
lodi Covenant směřuje na vzdálenou planetu na druhé straně galaxie,
která se zdá být neobjeveným rájem. Ve skutečnosti ale skrývá nebezpečí, které si nikdo z členů posádky nedokázal představit.
Vstupné: 120 Kč, v předprodeji IC Chrastava – 100 Kč
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Orientačníběh

1. MISTROVSKÉ ZÁVODY

8. 4. dopoledne
MISTROVSTVÍ JEŠTĚDSKÉ OBLASTI VE SPRINTU
(pořadatel Nový Bor, prostor Mimoň)
D10L 1. A. Březinová, D12 3. K. Matyášová, D21K 2. M. Valešová,
D35 2. E. Lipenská, H10 2. J. Klust, H10L 2. T. Polák, 3. R. Kučera,
H12 1. F. Kučera, H18 1. O. Bek, H35 2. J. Polák, 3. P. Pachner, H45
1. I. Vydra
8. 4. MISTROVSTVÍ A VETERANIÁDA ČR V NOČNÍM OB
(pořadatel Jihlava, prostor Rantířov na Jihlavsku)
Máme ZLATO zásluhou K. Kaškové v D35. Gratulujeme.
Další výsledky: výborné 5. místo I. Vydry v H50, M. Galbavý v H18 24.

2. ZÁVODY JEŠTĚDSKÉ OBLASTI
1. 4. KRÁTKÁ TRAŤ (pořadatel Turnov, Bartošova pec u Rohozce)
Získali jsme pětkrát zlato - D12 K. Matyášová, D21K B. Lankašová,
D60 Z. Šaffková, D70 E. Kašková, H65 M. Ševčík, pětkrát stříbro -D10L E. Krtičková, D50 J. Čechlovská, H35 P. Pachner, H65 J.
Barták, H70 R. Smetana, pětkrát bronz D10 T. Klustová – na snímku,
D21K D. Pachnerová, D65 P. Vokálová, H35 M. Kočárek, H60 R.
Kaška.
8. 4. odpoledne KRÁTKÁ TRAŤ
(pořadatel Nový Bor, prostor Velenice u Zákup)
D10L 3. A. Březinová, D12 1. K. Matyášová, D16 2. V. Růžičková,
D35 1. B. Lankašová, D50 1. J. Čechlovská, D60 1. Z. Šaffková, 2. A.
Ševčíková, H10 1. J. Klust, H10L 2. D. Krupka, H35 2. J. Polák, H60
2. R. Kaška, H65 2. J. Barták, 3. M. Ševčík, H70 2. R. Smetana

H12 3. místo Filip Kučera

3. POŘADATELSKÁ ČINNOST
O víkendu 22. – 23. 4. jsme uspořádali oblíbené mezinárodní závody
SAXBO, které pořádáme společně s německými žitavskými kluby,
které přilákalo přes 800 závodníků do Podvrší u Osečné a Luckendorfu v Žitavských horách. Děkujeme všem členům i nečlenům za
obětavou pomoc při organizaci, moc si jí vážíme. Náš dík patří i
sponzorům – lékárna Chrastava, Autodoprava M. Hradeckého z
Chrastavy (tel. 603 830 318), firma Vaner Liberec, Mocca Liberec,
RECo design s.r.o. Chrastava. O část občerstvení se dobře starala
skupina T. Hájka z Chrastavy. Na fotografii je zachyceno parkoviště v
Podvrší.
- Sobotní výsledky Chrastaváků: závodily jen děti, ostatní pořádali:
H10L 1. T. Polák
- Nedělní výsledky SAXBA v Německu: D12 1. K. Matyášová, D18 2.
M. Pavlíková, D21E 1. K. Kašková, D40 2. D. Pachnerová, H10L 2. T.
Polák, 3. R. Kučera (na snímku v chrastavských čepicích), H12 3. F.
Kučera (viz snímek), H35 2. J. Polák, H50 1. I. Vydra, H70 3. R.
Smetana

D10 3. místo T. Klustová

4. CO NÁS ČEKÁ V KVĚTNU?
6.–8. května třídenní soustředění dětí a rodičů ve Stráži pod Ralskem
Stavba dětského tábora v Krčkovicích v Českém ráji
Středa 24. 5. dopoledne 9 až 12 hod. –
2. ročník Světového dne orientačního běhu pro veřejnost a 3.-4.
třídy ZŠ v areálu školy za kostelem ve Školní ul. v Chrastavě. Přijďte
si zkusit orientační bludiště, jste vítáni.
Oblastní mistrovství na klasické trati, závody žebříčku A a B
Stále intenzivně probíhá příprava Mistrovství ČR na klasické trati,
které pořádáme v září tohoto roku. Podívejte se na naše logo.
Eva Kašková, OK CHA

H10L 2. T. Polák, 3. R. Kučera

SAXBO
2017

Parkovací louka SAXBO 2017
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STOLNÍTENISTÉ DOSÁHLI NEJLEPŠÍHO VÝSLEDKU V HISTORII ODDÍLU
Mistrovská sezóna 2016-17 je u konce
V sobotu 8. dubna a v neděli 9. dubna se v tělocvičně
Spartaku Chrastava uskutečnily poslední zápasy sezóny 2016 –1 7
ve stolním tenise. A-mužstvo přivítalo v krajské divizi týmy z Cvikova
a České Lípy, B-mužstvo v krajském přeboru II. třídy soupeře z
Nového Boru a Doks.
Pro oba naše celky to byly poslední zápasy v soutěži. A protože ani
jeden z našich týmů neměl sestupové starosti, tak se tyto zápasy
staly bojem o konečné umístění v soutěži.

TJ Spartak Chrastava A - SKST Cvikov A
10 : 0
Naše mužstvo nastoupilo ve složení T. Martenek 2/0,
M. Svoboda 2/0, M. Cinibulk 2/0 ,K. Žemlička 2/0 čtyřhra 2/0
(počet vyhranných zápasů/počet porážek).
TJ Spartak Chrastava A - TJ Lokomotiva Česká Lípa A
10 : 5
Domácí – T. Martenek 1/2, K. Žemlička 2/1, M. Cinibulk 1/2,
M. Svoboda 4/0, čtyřhra 2/0

Svoboda Michal
Martenek Tomáš
Cinibulk Miroslav
Žemlička Karel

rok narození

1993
1970
1954
1962

počet výher /porážek

58 / 17
34 / 35
29 / 31
22 / 48

Výsledky B – mužstva
TJ Spartak Chrastava B - TJ Jiskra Nový Bor C
10 : 7
Domácí – P. Zahradník 3/1, P. Průša 2/2, M. Šimon 1/2,
M. Živnůstka 3/1, čtyřhra 1/1
TJ Spartak Chrastava B - TJ Doksy - Mimoň A
3 : 10
Domácí – P. Zahradník 1/2, R. Lipenský 0/3, M. Šimon 1/2,
M. Živnůstka 0/2, čtyřhra 1/1
Tabulka úspěšnosti krajský přebor:

Tabulka úspěšnosti v krajské divizi:
Jméno

V sobotním předposledním kole soutěže nastoupil náš A-tým proti
již sestupujícímu mužstvu z Cvikova a roli favorita zvládl na
jedničku. Nedovolil soupeři žádný vítězný zápas a s přehledem
zvítězil konečným výsledkem 10 : 0. A když vyhrál i nedělní zápas se
silným celkem z České Lípy, zrodilo se nejlepší umístění v historii
našeho oddílu.
A-mužstvo ve složení Miroslav Cinibulk, Tomáš Martenek, Michal
Svoboda a Karel Žemlička se umístilo na sedmém místě krajské
divize Libereckého kraje a dosáhlo tak na největší úspěch ve své
historii.

Jméno
úspěšnost

77,33%
49,28%
48,33%
34,25%

rok narození

Zahradník Petr
1962
Živnůstka Miroslav 1960
Průša Pavel
1956
Šimon Miroslav
1967

počet výher / porážek

úspěšnost

43 / 26
35 / 29
33 / 33
24 / 31

62,32%
54,69%
50,00%
43,64%

Karel Žemlička - předseda oddílu
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Na Výhledy došlo letos 125 turistů
Z jedné jarní procházky několika členů KČT před mnoha lety vznikl dnes již legendární jarní pochod na Výhledy.
Klub českých turistů Chrastava společně s osadním výborem Vítkov uspořádal v sobotu 22. dubna 2017 již 38. ročník dnes již
mezinárodního setkání turistů na Výhledech. Dá se říci, že se vlastně jedná o hvězdicový pochod, jelikož turisté a cyklisté přichází a přijíždí z
mnoha směrů a ze tří zemí. Jednotná trasa není určená. Každý si může naplánovat svoji cestu. Z Chrastavy se pravidelně odchází z náměstí
od kašny mezi osmou a půl devátou. Letos jsme se scházeli v infocentru, protože počasí nepřálo a ráno dost pršelo. I přes rozmary
aprílového počasí (déšť, vítr, chvílemi sluníčko, ale i mírné chumelení) se nás nahoře sešlo celkem 125. Za posledních pět let máme průměr
245 účastníků. Také nás přijel pozdravit starosta Chrastavy Michael Canov. Samozřejmě, že i tentokrát dorazili na vrchol turisté z Polska a
Německa, ale také dvě osoby ze Švédska. Byli zrovna na návštěvě v Čechách, tak se vydali na pochod. Do návštěvní knihy napsali, že jsou
zvyklí jen na švédské rovinky, takže jim dal výstup zabrat, ale že jsou spokojeni.
Na vrcholu panovala výborná nálada. Vítkovští jako každý rok měli připravené občerstvení a pití, posezení, oheň a dřevo, takže se
opékaly buřtíky. Patří jim velký dík. Počasí se nakonec umoudřilo, všem nám bylo fajn a těšíme se na další ročník výšlapu na Výhledy.
J. Marxová - KČT

PERSEUS: Ukliďme svět, Česko, Chrastavsko...
S tímto motem jsme vyrazili ze Stráže n. N., kam jsme dojeli
vlakem. Šli jsme na Čertovu skálu a také do jednoho vlhkého
podzemí pro kešku. Pak jsme se s chutí vrhli na sbírání odpadků,
vybaveni speciálními bílými pytli s nápisem „Ukliďme česko“ a
rukavicemi. Zásob odpadků bylo na naší cestě dostatek a nikdo
neživořil. Zamířili jsme do Bedřichovského lesa a odpadků byla ještě
větší hojnost. V čase oběda jsme si vydezinfikovali ruce a začali
svačit. Za chvíli jsme se ocitli v první bojové linii. Kolem nás svištěli
tenisáky. Za tenisáky dorazili i lidé s holemi, co tu hráli cross golf.
Zvali nás, ať příště vyrazíme na tuto jejich zábavu také a že se to
hraje ve dvojicích na jaře a na podzim, kdy je nízká tráva cca na 4 km
území a sčítají se odpaly.
My se vydali do Mordové rokle, kde jsme šli proti toku potoka. Po
chvíli jsme odbočili do stráně na první přítok, který nás úžlabem
dovedl ke studánce. Na tomto přítoku byly všude pneumatiky, což
opravdu hyzdilo jinak pěknou krajinu. Obětavě až masochisticky
jsme začali postupně vytlačovat a koulet pneumatiky nahoru na
cestu jako hovniválové. Zejména pneumatiky z nákladních vozů
byly prověrkou naší morálky. Dokázali jsme to a všechny je vyvalili
na cestu a dále do lomu. Ten se jmenoval kdysi Oregon a byla tu
trampská osada, její členové nosili bílé šátky. I zde v lomu bylo dost
věcí na úklid jako např. plechovky od piv a energetických nápojů.
Pak jsme šli ještě do bývalého vojenského území na asfaltové
plochy, ze kterých jsme zamířili do Vísky. Pytle se zvětšovaly a také
jich přibývalo. Ajax a Pepa, co chodí na Strojní školu, sestrojili
indiánský smyk pro několik pytlů. Malý Štěpán našel další pneu, pro
změnu z osobního auta a tu statečně dovalil až ke klubovně.
Nakonec ji naložil překvapené mamince do auta s tím, že bez ní
domů nepojede. No a taky jsme spáchali společná fota s
pneumatikami v lomu a pak ještě s pytli odpadů u klubovny. V

samotné Chrastavě bylo méně odpadů než v lese, to nám udělalo
radost. I tak to bylo hodně práce a poměrně jsme se unavili. Myslím,
že svět je teď i díky nám čistější místo pro život a o tom to je…..
Další fota viz
http://robertakopecky.rajce.idnes.cz/Uklidme_Chrastavsko/
za TO Perseus Robert Kopecký – Rolf a Petra Kopečtí
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Léto a s ním spojené cestování. Zkontrolujte si PASY!
Duben se pomalu přehoupl do své druhé poloviny a právě v tomto
okamžiku se nejčastěji zamýšlíme nad naší letní dovolenou,
plánujeme která města a státy navštívíme, kde si odpočineme od
shonu všedních dní, koho vezmeme s sebou, a když se hodně
zasníme, začínáme už pořizovat letní plážové oděvy, ve kterých
zazáříme na promenádách u moře. Málokdo z nás ovšem začne
plánovat dovolenou tím, že by si zkontroloval své doklady.
Chyba! Nyní je přesně ten pravý čas, kdy lze nový cestovní doklad
vyřídit bez zbytečných nervů a včas tak, abychom mohli bez
problémů vybrat jakoukoliv destinaci. Ať už se rozhodneme pro
dovolenou ve státě Evropské unie (uvnitř Schengenského
prostoru), kam lze cestovat i s platným občanským průkazem, nebo
ať si vybereme z nabídek dovolených v ostatních státech, kam je
nutné cestovat s platným cestovním pasem. Pokud si již nyní
vyřídíme nový cestovní pas, můžeme si později z inzerce
cestovních kanceláří vybrat jakoukoliv destinaci bez ohledu na to,
je-li součástí Schengenského prostoru či nikoliv. S platným pasem
totiž můžeme cestovat do všech států světa.
A co budeme k vyřízení nového cestovního pasu potřebovat?
Prvním krokem je podání samotné žádosti. O pas je nutné požádat
na úřadě příslušném k jeho vydání a nově od ledna 2016 je možné
tak učinit i mimo místo trvalého pobytu. Pasy jsou vydávány ve dvou

zákonných lhůtách. Do třiceti dnů je pas vydán za 600,- Kč a do 6
pracovních dnů za 4.000,- Kč. Platnost pasu je v obou případech 10
let. Jsou-li pasy vydávány pro děti do 15 let, jsou správní poplatky
nižší. Pas vydaný do třiceti dnů přijde rodiče dítěte mladšího 15 let
na 100,- Kč a v případě pasu vydaného do šesti pracovních dnů
rodič zaplatí 2.000,- Kč. Pasy pro tyto děti mají platnost 5 let.
Chcete-li si ušetřit starosti a vyhnout se největším frontám při
vyřizování nových cestovních pasů, podejte si žádost o vydání co
nejdříve. Čas do odletu na dovolenou tak budete moci strávit
opravdu tím příjemným plánováním a ne zbytečnými starostmi s
propadlými doklady. Na závěr si dovolujeme upozornit, že některé
státy mají specifické podmínky pro vstup na své území, které se
týkají především délky platnosti pasu nebo podmínek, za kterých
mohou cestovat děti mladší 18 let bez rodičů. Tyto podmínky je vždy
nutné před odcestováním ověřit na příslušném zastupitelském
úřadu daného státu.
S dotazy se můžete obracet na autora tohoto článku:
Mgr. David Fátor, metodik správních činností EO, OP a CD
Tel. 485 226 232, david.fator@kraj-lbc.cz
Krajský úřad Libereckého kraje, odd. matrik a státního občanství

KYNOLOGICKÝ KLUB: 2. ročník Čarodějnický agihrádek
V sobotu 22. 4. 2017 jsme se účastnili neoficiálního závodu agility 2. ročníku Čarodějnických agihrádek, přes očekávání celodenního
deště se nakonec počasí umoudřilo a my si dopoledne nadmíru užili. Maruška a Jucy běžely v začátečnících a získaly 1. místo, Petra a
Fatalka byly již v kategorii pokročilých a umístily se na 2. místě. Zuzana a Gerry se umístili v začátečnících na 2. místě a Zuzana a Julie
si v pokročilých zaběhly 2. místo, v závěrečné hře na rychlost zaběhly 3. místo.
Gratulujeme ZKO Chrastava

ZÁPIS DO MŠ VÍTKOV
Zápis do MŠ Vítkov
pro školní rok 2017 – 2018
se koná

ve čtvrtek 11. 5. 2017
od 13,30 do 15,30
ve vítkovské MŠ.

S sebou vezměte rodný list dítěte.

15
18. března 2017

Vítání občánků
města Chrastavy
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Chrastavštíhasiči uklízeli Chrastavu
V sobotu 8. 4. 2017 proběhl hlavní den čtvrtého ročníku akce
“UKLIĎME ČESKO!”. Jedná se o celorepublikovou dobrovolnickou
úklidovou akci drobného odpadu či přímo černých skládek. Cílem
akce je nejen uklidit naše okolí, ale i mediálně zviditelnit dlouhodobě
neřešenou problematiku černých skládek.
Do této akce se zapojili i chrastavští hasiči, kteří vyzvali k pomoci
své mladé hasiče a jejich rodiče. Společnými silami odklidili odpad
na Městským úřadem vybraných lokalitách. Celkově se do úklidu
zapojilo 23 dobrovolníků, z toho deset dětí, tři rodiče, osm hasičů z
řad dospělých členů a na pomoc přišli dva zástupci Městské policie
Chrastava. Dobrovolníci se rozdělili do dvou úklidových skupin.
Jedna s rodiči a menšími dětmi vyrazila odklízet odpad podél
Vítkovského potoka a jeho okolí, druhá část čistila břehy Jeřice.
Celkem se našim dobrovolníkům povedlo naplnit 35 pytlů drobným i

větším odpadem, kromě běžných odpadků se našly i pneumatiky,
velké kusy železa, rozpadlou židli a dokonce i několikery boty.
Odhad množství odpadu se blíží k neuvěřitelným dvěma stům
kilogramům odpadu.
Na všechny zapojené dobrovolníky po návratu k hasičské zbrojnici
čekala odměna- diplom pro každého uklízeče, pro děti drobná
sladká odměna, výborné koláčky od paní Hrubešové a buřtíky od
Města Chrastava.
Velké poděkování patří dobrovolníkům za účast a také za odvahu při
sběru některých nálezů, Městu Chrastava za propagaci, pomoc při
výběru lokalit, materiální pomoc a občerstvení. Také paní
Hrubešové za výborné energii doplňující koláčky a sběrnému dvoru
za odběr odpadu.
V. Židlický & D. Reslová

KOMUNITNÍ CENTRUM
J E D N O TA B R AT R S K Á C H R A S TAVA
Bezručova 503 – CHRASTAVA
Ples Evergreen 55+
Jako každoročně se 25. března v sálu CVA uskutečnil ples seniorů.
Téma plesu nám připomnělo dobu první republiky. Při vstupu do sálu
provázela návštěvníky hudba dvacátých let, na stolech byly
nádherné květiny, výstřižky ze starých časopisů, v čele u pódia stála
krásná figurína oblečená v dobovém kostýmu. Obsluha i lidé
provázející ples slovem měli na sobě šaty s dobovými prvky. Bylo to
moc pěkné.
Také program plesu byl sestaven v duchu retro. Se zaujetím jsme
zhlédli ukázky starých filmů, které byly pomůckou ke kvízovým
otázkám. Jedna z otázek zněla, jak se jmenuje typický tanec a ve
kterém státu a městě vznikl. Nebylo těžké odpovědět. Charleston
jistě zná každý člen Evergreenu, jelikož se ve vzpomínce mohl
přenést do doby svého mládí k písni známé zpěvačky Edity
Štaubertové "Babičko nauč mě charleston". Správnou odpovědí na
druhou část otázky bylo: tento tanec pochází z USA, z města
Charleston v Jižní Karolíně. O rozšíření charlestonu v Evropě se
zasloužila tanečnice Josephine Bakerová. Když byla roku 1925 na
turné po Evropě, zastavila se i v Berlíně a stalo se něco, co by nikoho
ani ve snu nenapadlo. Svým úchvatným tancem a malou
banánovou sukýnkou rozpoutala charlestonovou horečku.
Charleston se stal tancem období dnes známého pod pojmy „zlatá“
či „báječná“ dvacátá léta.
V plesovém programu následovala prezentace z výletů Klubu
Evergreen 55+ doplněná komentářem. Důležitým bodem bylo
vystoupení tanečního souboru Nisanka PLUS z Jablonce nad Nisou
na známé melodie z předválečné doby. Moc se nám líbilo.
K tanci hrála známá a osvědčená kapela MIX MUSIC, jejíž

obsazení bylo letos rozšířeno o zpěvačku. Na závěr nám pan
kapelník zahrál krásné sólo na trubku. Procházel mezi stoly a
vystoupení bylo efektní.
Ples byl zdařilý. Velké poděkování patří našim sponzorům, kteří
přispěli dary do plesové soutěže. Při následujícím plesu v dalším
roce se těšíme nejen na všechny pravidelné účastníky, ale také na
ty, kteří se teprve osmělují. Věříme, že se určitě příště zúčastní a
ples si užijí spolu s námi.
Jiří a Daniela Coufalovi
Na slovíčko s pediatričkou
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Na slovíčko s pediatričkou
Ve čtvrtek 30. března bylo v Bétel bistru plno. Naše pozvání přijala
dětská lékařka paní doktorka Štičková. Zdraví dětí je jednou z priorit
všech rodičů a na mnohé otázky a odpovědi není v ordinaci vždy
dostatek času. Paní doktorka odpovídala na dotazy maminek, které
se týkaly především prevence nemocí a s tím spojeného očkování a
také možných rizik tohoto typu předcházení vážným onemocněním.
Dále se mluvilo o upevňování zdraví dětí (otužování, strava, pobyt
na čerstvém vzduchu), o tom, kdy je vhodné dát dítě do školky a kdy
nikoliv s ohledem na jeho zdravotní stav.
Mnoho informací je všeobecně známých, ale přesto paní doktorka
několik maminek uklidnila, že i prodělání některých onemocnění
naše děti posilní.
Děkujeme touto cestou paní doktorce za její ochotu přijít odpovídat
na otázky, které nás rodiče mnohdy trápí.
Slávka Kasalová

Velikonoční vyrábění v Bételu
V pátek 7. dubna jsme uspořádali tradiční velikonoční vyrábění pro
ženy. V podvečer se příjemné prostory Bétel bistra a nově vznikající
seniorské klubovny proměnily v místo plné kreativity a pohody. Při
vyrábění heboučkých velikonočních králíčků, veselých látkových
kuřat, skořápkových věnců, elegantních pedigových zápichů a
zdobení barevných plechovek s jarními kytičkami byl čas na
povídání i mlsání. Čerstvě upečené dezerty a palačinky, voňavá
kvalitní káva, moravské víno a křupavé bagety bezpečně zahnaly
hlad a přispěly ke spokojené náladě všech zúčastněných. Večer,
kdy jsme si společně mohly odpočinout od každodenního shonu,
jsme se rozcházely domů s originálními velikonočními dekoracemi,
které zkrášlily naše domovy o velikonočních svátcích. Již teď se
těšíme, až se zase společně sejdeme při dalším tvoření.
za kreativní tým Kateřina Helisová

Srdečně Vás zveme v květnu
Klub Evergreen 55 + zve na výlet 24. května. Bližší informace na
www. jbchrastava.cz.

Dámský klub v dubnu
Velikonoční věnečky
Dámský klub má za sebou další povedenou akci, která proběhla v
pátek 24. 3. 2017 v klubu Trojlístek. Dámy vyráběly velikonoční
věnce.
Příprava byla několikadenní a časově dost náročná. Nejprve se
musely nastříhat z látky pásky a z nich čtverečky, do kterých se
napíchaly špendlíky. Celkem to bylo cca 2 000 ks, z kterých se
vytvořily tavnou pistolí kvítky. Ty se zapichovaly do polystyrénových
věnečků. Některá z nás si věneček obalila zelenou látkou, přidělaly
se stužky a už se pilně zapichovaly kvítky. Pod rukama vznikaly
zajímavé barevné kombinace věnečků. Co kus to originál. Nakonec
se přilepily slepičky s kuřátky. A velikonoční věnečky se mohly
pověsit a dělat radost svým autorkám. Celé odpoledne proběhlo v
příjemné tvořivé atmosféře.
Jitka Marxová

Dubnové čarodějnické tvoření DK
Pracovní schůzka Dámského klubu se uskutečnila 7. dubna v
klubu Trojlístek a tamtéž se konalo i čarodějnické tvoření v pátek 21.
dubna 2017.
Chrastavské ženy a děti letos přípravu na čarodějnice opravdu
nepodcenily. Maminky a babičky vyráběly košťata. Nastříhaly si
větvičky, které přivázaly k násadě, a košťata si libovolně ozdobila. A
každá tak měla svůj vlastní „letecký prostředek“ na 30. dubna. Děti
mezitím vybarvovaly obličeje čarodějnic, které pak vystřihovaly. Z
látek vytvořily šaty a dolepily vlasy. A krásné a zajímavé
čarodějničky byly na světě. Někdo si ještě vyrobil pavoučka. Na
závěr vzniklo společné foto. Celé odpoledne jsme si moc užily. (Fota
najdete i na straně 18.)
Děkujeme za zajištění této akce Janě Eichlerové. Další akce
Dámského klubu se uskuteční v květnu v CVA a sejdeme se při
výrobě sýrů pod taktovkou Pavla Urbana.
Jitka Marxová

18

Město jako arboretum – 12. díl
V dnešním dvanáctém díle se podrobněji podíváme na topoly. Jsou
to stromy často zmiňované v lidových písničkách či básních. Rostou
všude kolem nás. Je známo přibližně 60 druhů topolů vyskytujících
se v boreálním až subtropickém pásmu severní polokoule. Jsou to
opadavé, dvoudomé a většinou rychle rostoucí, vysoké stromy.
Různé druhy mají různé nároky na půdu i stanoviště, nicméně
většina topolů je převážně světlomilná.
V našich podmínkách se nejčastěji vyskytuje topol černý, topol
osika, topol bílý a topol kanadský. Jako výrazné prvky v zámeckých
či městských parcích nebo botanických zahradách můžeme vidět
topol balzámový, chlupatý, Simonův, chlupatoplodý a Wilsonův.
Asi nejhojněji vyskytující se druh na našem území je topol černý
(populus nigra, L.).
Je to strom 25–40 m vysoký, korunu má širokou, rozkladitou, větve
silné, široce rozložité, stará borka hluboce rýhovaná, černošedá.
Kmen může mít průměr až 2 m, letorosty jsou oblé, šedožluté, lysé,
pupeny červenohnědé, lepkavé a odstávající. Listy kosočtverečné
až kosočtverečně vejčité, trojúhlé nebo vejčité, zašpičatělé, 4–12 ×
3–8(–15) cm velké, lem je průsvitný, jemně vroubkovaně pilovité,
nebrvité, lysé. Listy krátkých výhonů jsou menší a širší, všechny listy

lesklé, naspodu trochu bledší než svrchu, řapíky tenké, 2–7 cm
dlouhé. Jehnědy 4–12 cm dlouhé, samčí květy s 6–30 tyčinkami,
prašníky jsou napurpurověle červené či karmínové a nitky bílé,
samičí květy mají 2 zelenavé blizny. Kvete v březnu až dubnu, plody
v jehnědách 10–15 cm dlouhých, vejcovité, 7–9 mm dlouhé a
zřetelně stopkaté. Vyskytuje se od severní Afriky přes Malou Asii,
Evropu až na Sibiř.
Má několik kultivarů, z nichž asi nám všem nejznámější je sloupovitá
forma populus nigra subsp. pyramidalis, Spach, někdy označován
jako Populus nigra var. italica . Tento rychle rostoucí kultivar bývá
hojně vysazován podél komunikací jako větrolam. Jsou to stromy s
poměrně štíhle sloupovitou korunou, velikost asi 20–25 × 3–5 m,
všechny větve od báze téměř kolmo vystoupavé a kmen má
poměrně krátký. Letorosty kulaté, raší asi 3 týdny dříve než původní
druh, kůra tmavě šedá, hladká, zprvu trochu lesklá, později matná a
ploše rýhovaná, dvouleté větve (svítivě) žluté. Listy jsou trochu
menší, více okrouhle kosočtverečné, řapíky načervenalé, 2.5 cm
dlouhé, ploché, 6 × 4.5 cm velké, s pravidelnými malými zuby, svěže
zelené, lysé. Pochází ze Střední Asie, znám je od roku 1750 z Itálie.
Druhým, hojně se vyskytujícím topolem se zcela nezaměnitelnými
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listy, je topol bílý, lidově zvaný linda. Jeho latinský název je populus
alba, L. Je to strom s rozložitě košatou, polokulovitou nebo
kyticovitou korunou, až 20–40 m vysoký, kmen má až 2 m v
průměru. Mladé větévky a pupeny jsou běloplstnaté, borka
zelenošedá, v mládí světlá a hladká, ve stáří černavá a rozpukaná,
zimní pupeny jsou pýřité, vzácně lysé. Listy tvarem vejčité až
okrouhlé, 4–12 cm dlouhé, na dlouhých výhonech ale 3–5laločné,
laloky hrubě zubaté, báze okrouhle srdčitá, svrchu tmavě zelené,
naspodu běloplstnaté, na krátkých výhonech menší, vejčitě
eliptické, chobotnatě zubaté, naspodu spíše šedoplstnaté, řapíky
12–37(–50) mm dlouhé. Jehnědy 3–10 cm dlouhé, samčí silné a
3–7 cm dlouhé, šupiny eliptické až klínovitě eliptické, tyčinek je 6–8
(3–30), prašníky zprvu lehce purpurové, nakonec žluté, plodící
jehnědy jsou 10–12 cm dlouhé, semeníky podlouhle kónické a
krátce stopkaté, blizny 2, narůžověle červené. Výskyt - Evropa,
severní Afrika, Malá, Přední a Střední Asie až po Himálaj, Sibiř. Je to
pěkný parkový strom s několika zajímavými kultivary.
Topol bílý – linda se dožívá až 250 let. Patří mezi naše nejrychleji
rostoucí dřeviny. Každoročně bohatě plodí. Je světlomilný, mladé
rostliny snášejí obstojně slabší zastínění. Dle nároků na vláhu jsou
zřejmě dva ekotypy spojené přechody, tj. linda lužního lesa
(vyžaduje snadno přístupnou vodu) a stepní a polopouštní linda
(vydrží extrémní nedostatek vláhy). Z našich dřevin je asi
nejodolnější vůči zasolení. U nás je složkou lužních lesů,
roztroušeně ji najdeme v naší krajině všude v nižších polohách. V
Čechách není pravděpodobně původní. Kvalita dřeva je všeobecně
horší než u osiky a černých topolů. Má roztroušené pórovité dřevo
rozlišené na jádro a běl, odlupčivé, skvrnité a málo trvanlivé, na
druhou stranu poskytují některé stromy výborné dřevo na dýhy.
Dobře odolává větrům, což se osvědčuje hlavně v ochranných
lesních pásech, odolná v oblastech se znečištěným ovzduším. Kůra
mladších větví obsahuje glykosidy salicin a populin, používá se při
onemocnění močového měchýře, jako prostředek proti horečkám.
Nenáročný, roste nejlépe ve vlhčích, na živiny bohatých půdách na
plně osluněném místě až v polostínu. Může slabě odnožovat, hodí
se pouze do nezpevněných povrchů, kořeny mohou narušovat sítě
či jiné podpovrchové konstrukce. Strom je silně alergenní, obtížné
mohou být ochmýřené plody.
Před několika lety jsme putovali na kolech po Kladensku a okolo
páté hodiny odpolední jsme dorazili k hornickému skanzenu - dolu

Topol černý u školky v jarním hávu
Mayrau. Průvodce právě zavíral bránu. Poprosili jsme ho, jestli
bychom mohli alespoň nahlédnout do areálu. K našemu úžasu
nejenže nás bývalý horník nechal nahlédnout, ale udělal nám
prohlídku areálu. Takhle vznikají nezapomenutelné chvíle a
nezapomenutelná byla i otázka z jakého dřeva se používalo
obložení na brzdy hornických výtahů, aby vydrželo, nepálilo se a
neodštěpovalo. Samozřejmě jsme říkali dub jako i mnozí jiní
návštěvníci. Jak správně tušíte tím nejosvědčenějším dřevem bylo
právě dřevo topolu. A s jakými dalšími výrobky z topolového dřeva
se můžeme setkat – například to jsou hračky, dýhy a překližky,
zápalky, bedýnky a přepravky.
V Chrastavě můžete topol černý najít v areálu mateřské školy v
Revoluční ulici. Jeho koruna není pravidelná, byla zkrácena nejspíš
z důvodu bezpečnosti dětí. To však nezabraňuje stěhovavým
ptákům ho na podzim před odletem celý obsypat. Další topoly černé
sloupovité můžete vidět na turistických stezkách nad Vysokou a
nesmím opomenout turistickou zelenou značku, která vede po
silničce – ulici Města Lwówek Šlaski do Vísky. Zde se vine, až by to
svádělo říct, meandruje, silnička a s topoly vytváří skutečně
malebnou krajinářskou kulisu. Snad právě proto tudy často vede
trasa Chrastavské šlápoty. Topol černý dobrý pozorovatel objeví i na
našem sídlišti Střelecký Vrch.
Za vzrostlým topolem bílým musíme do Liberce. Konkrétně v
blízkosti Malého náměstí je malý parčík vymezený ulicemi
Valdštejnská, Zeyerova a Heliova. Právě v jeho rohu nad bývalou
trafikou mezi zmíněnými ulicemi Zeyerovou a Valdštejnskou je
krásný mohutný jedinec topolu bílého.
Zdroj: http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=50

Topol bílý v Liberci pod Malým náměstím

Mgr. Michal Dvořák a Robert Kopecký
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AKCE – Informativní rozbor pitné vody

AKCE – Krácený rozbor pitné vody

Rozsah rozboru odpovídá vybraným ukazatelům vyhlášky 252/2004 Sb., příloha č.5 Krácený rozbor

Rozsah rozboru odpovídá ukazatelům vyhlášky 252/2004 Sb., příloha č.5 Krácený rozbor

TRVÁNÍ

1.3. - 31.5. 2017

TRVÁNÍ

ROZSAH STANOVENÍ:

1.3. - 31.5. 2017

ROZSAH STANOVENÍ:

Escherichia coli
Koliformní bakterie
Amonné ionty
Dusičnany
Dusitany
TOC (CHSK-Mn)
pH
železo nebo mangan
tvrdost (Ca, Mg)
Jsme Vám k dispozici na všech 33 pracovištích v rámci
9 krajů ČR

Cena pro soukromé osoby: 750,- Kč
Cena je uvedena včetně DPH a obsahuje: rozbor vzorku, vystavení protokolu s výsledky, vystavení odborného posudku.

V PŘÍPADĚ ZÁJMU O KOMPLETNÍ ROZSAH KRÁCENÉHO ROZBORU DLE VYHLÁŠKY
252/2004 Sb. PŘÍLOHA 5 PLATÍ CENA 1 250,- Kč

Escherichia coli
Koliformní bakterie
Počet kolonií při 22 0C
Počet kolonií při 360C
Pach
Chuť
Barva
Zákal
Konduktivita
Amonné ionty
Dusičnany
Dusitany
TOC (CHSK-Mn)
pH
Jsme Vám k dispozici na všech 33 pracovištích v rámci 9 krajů ČR
železo

Cena pro soukromé osoby: 1 250,- Kč
Cena je uvedena včetně DPH a obsahuje: rozbor vzorku, vystavení protokolu s výsledky, vystavení odborného posudku.

Pracoviště: Liberec
Adresa: U Sila 1139, 463 11, Liberec 30 tel: 482 411 640, gsm: 734 531 336
Po, Út: 7:00-16:00 St, Čt: 7:00-15:00
Pá: 7:00-13:00

Zdravotní ústav provozuje akreditované laboratoře, tj. provádí rozbory. Nejsme kontrolním orgánem,
nedáváme sankce za nevyhovující vodu. Pomůžeme vám zjistit, jakou vodu pijete a por adíme vám v případě,
že voda nevyhovuje limitům vyhlášky.

Infolinka: 844 06 06 06 od 8:00 do 15:00 E-mail: info@zuusti.cz

21. ročník ČESKÝ DEN proti RAKOVINĚ
Celonárodní sbírka LPR Praha
10. květen 2017
-----------------------------------------------------------I letos budou mít občané na celém území Čech a Moravy možnost
přispět na podporu Ligy proti rakovině. A také letos se sbírka
uskuteční v Chrastavě.
Květ Měsíčku lékařského budou, za symbolickou cenu nejméně
20,- Kč, nabízet dobrovolníci turistického oddílu Perseus. Poznáte je
podle žlutých triček a úsměvu na tváři. Spolu s kvítkem Měsíčku
lékařského obdrží každý letáček s informacemi o prevenci
rakovinového onemocnění.
Tématem Českého dne proti rakovině je letos skupina nádorů hlavy
a krku.
Nebuďme lhostejní a nestrkejme „hlavu do písku“.
Na viděnou se těší dobrovolníci TO Perseus
21. ročník celonárodní veřejné sbírky

Český den

proti rakovině
Koupit e-kytičku můžete odesláním dárcovské SMS ve tvaru
DMS KVET 30 nebo DMS KVET 60 nebo DMS KVET 90 na číslo 87 777.
Cena DMS je 30, 60, 90 Kč. Více na www.darcovskasms.cz.
Přispět můžete také na sbírkový účet č. 6500065/0300.

10.5.2017
www.cdpr.cz

www.lpr.cz

www.zuusti.cz
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LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁ BORY

Pivo, grilovačku i koncert Marcela Zmožka
nabídne party Pochoutkového roku
s Českým rozhlasem Liberec
Velká party s pivem a grilováním Pochoutkového roku Českého rozhlasu
Liberec se připravuje na čtvrtek 4. května na Mírovém náměstí v Jablonci nad
Nisou. Těšit se můžete na vystoupení Jany Chládkové, Marcela Zmožka nebo
Josefa Zocha. Mluveným slovem vás provede moderátor Patrik Rozehnal,
kterého možná znáte z nedělních Pochoutek nebo pořadu Humoriáda,
sekundovat mu bude Iveta Kalátová, moderátorka Českého rozhlasu Liberec.
Hasit žízeň všech příchozích bude retro pivovarský vůz, ze kterého budeme čepovat pivo i limonádu, na grilu připravíme
masové speciality, pro děti nafoukneme skákací hrad a chybět nebude stan Českého rozhlasu Liberec s hosteskami, které
budou rozdávat drobné pozornosti z rozhlasu. A to zdaleka není všechno.
Chcete se dozvědět víc? Poslouchejte Český rozhlas Liberec a nezapomeňte – ve čtvrtek 4. května v centru Jablonce od dvou
odpoledne do půl šesté – roadshow Pochoutkového roku s Českým rozhlasem Liberec. Na viděnou nebo na slyšenou na
102,3 FM (Jablonec, Liberec, Turnov); 107,9 FM (Smržovka, Desná, Harrachov); 103,4 FM (Semily); 97,4 FM (Frýdlant a
Nové Město pod Smrkem, Hejnice, Raspenava); 94,3 FM (Česká Lípa).
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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

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

STATION

Michael Canov, starosta města

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 20. května a 17. června – 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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