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Hasičská fontána – zlatý hřeb oslav 20. výročíhasičského muzea
V sobotu 13. 5. 2017 proběhly oslavy výročí 20 let od založení Muzea historické hasičské techniky v Chrastavě. Celý program započal
proslovy a křtem nové publikace, vydané k tomuto výročí. Následovala prohlídka muzea a posezení s občerstvením. O zábavu se příchozím
postarali mladí hasiči svými ukázkami zásahu při dopravní nehodě, likvidaci obtížného hmyzu nebo hašení požáru, ukázkou závodů v TFA v
podání těch nejmenších, nahlédnutím do historie při požáru Národního divadla. A společně s hasiči a hasičkami zatancovali na hasičskou
písničku od Míši Růžičkové. Po tomto vystoupení se společně s historickými vozy, hasiči a policií návštěvníci seřadili do průvodu a za
doprovodu kapely vyrazili na koupaliště Sluníčko. Na tomto místě již bylo připraveno sedm sborů dobrovolných hasičů, kteří dvaačtyřiceti
proudy vytvořili dechberoucí podívanou v podobě hasičské fontány. Pod vedením dirigenta, za zvuků hudby a v záři reflektorů završili hasiči
oslavy 20. výročí založení hasičského muzea v Chrastavě první hasičskou fontánou v okrese.
Po celou dobu programu příchozím hrála hudba, jak v prostorech u hasičského muzea, tak v prostorech koupaliště Sluníčko, a zajištěno bylo
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také občerstvení. Poděkování patří těm, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na
přípravách a hladkém průběhu programu.
Daniela Reslová – SDH Chrastava
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Oslava 20. výročízaloženíhasičského muzea – fotogalerie

Okénko starosty města Chrastavy

Město Chrastava porazilo u soudu Krajský úřad LK
Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka Liberec, zrušil svým
rozsudkem 59 A 41/2016-89 ze dne 12.05.2017 rozhodnutí odboru
územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu v Liberci
Sp. zn. OÚPSŘ 51/2016-rozh. ze dne 07.04.2016, kterým KÚ zamítl
právo Města Chrastava a právnické osoby VE s.r.o. podat námitky
ve věci Alternativního zdroje vytápění a ohřevu TUV pro dům na
Střeleckém Vrchu 691-693.
Citace z rozsudku soudu: „Vzhledem k tomu, že souhlas žalobců
nebyl opatřen, měly být jejich námitky posouzeny jako důvodné a
žalovaný měl podle § 117 odst. 5 stavebního zákona rozhodnout o

tom, že oznámení nemá právní účinky, neboť je v rozporu s právními
předpisy.“
Ve sporu šlo o to, že se předmětný dům v rozporu s platnými
právními předpisy, ale se souhlasem krajského úřadu, odpojil od
rozvodu CZT (centrální zásobování teplem) a vybudoval si vlastní
kotelnu. Dle rozsudku soudu vše spěje k tomu, že se nastolí původní
faktický stav.
Chrastava 15. 5. 2017

Michael Canov, starosta města

Město Chrastava Vás srdečně zve na

OSLAVY 10. VÝROČÍ PARTNERSTVÍ S MĚSTEM LWÓWEK ŚLAŞKI
Zahájení slavnostního aktu je v neděli 18. června 2017 ve 13.00 hodin v městské galerii.

LET

PARTNERSTVÍ

CHRASTAVA

&

LWÓWEK ŚLAŞKI

Program:
13.00 – vernisáž výstavy „10 let partnerství“
Program za hasičkou zbrojnicí:
14.00 – hraje kapela
15.00 – slavnostní projevy
15.30 – ukázky mladých hasičů, doprovodný program
Po celou dobu hraje kapela a bude připraveno občerstvení.
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Váženíspoluobčané, dovoluji si Vás pozvat na sto čtyřicátý osmý
VEČER SE STAROSTOU na téma

PARKOVÁ NÍ V ULICI ANDĚLOHORSKÉ.
Město Chrastava bylo upozorněno na problémy s parkováním v Andělohorské ulici. Na základě tohoto
podnětu se uskuteční večer se starostou přímo na místě za účasti člena rady města Th. Mgr. Šimona
Dvořáka. Garantem večera bude pracovník ORM MěÚ Chrastava Ing. Daniel Fadrhonc.
Setkání se koná v pondělí 12. června 2017 od 17.00 hodin u domu č.p. 203 až 207 v Andělohorské ulici.
Těším se na Vaši účast.

Ing. Michael C a n o v, starosta

Informace z radnice

Usneseníze zasedáníRady města Chrastava ze dne 24. dubna 2017
RM na své schůzi projednala a usnesla se takto:
- schválila
v návaznosti na své usnesení 2017/3/IV ze dne 20. února 2017
pronájem části pozemku par. č. 772 o výměře cca 200 m2 –
zahrada, v k.ú. Chrastava I, paní Hedvice Prokešové, za cenu
6.000,- Kč/rok, za účelem zřízení zahrady, vč. návrhu nájemní
smlouvy čj. N/12/2017
- schválila
záměr přechodu práv a závazků vyplývajících ze smlouvy o nájmu
pozemku č. N/25/2011 ze dne 4. 4. 2011 na pronájem části pozemku
par. č. 69 o výměře cca 27 m2 v k. ú. Chrastava II a části pozemku
par. č. 156/2 o výměře cca 21 m2 v k. ú. Dolní Chrastava
- schválila
změny druhu pozemků st. par. č. 125/1 a st. par. č. 125/3, vše k. ú.
Dolní Chrastava, jejichž je město Chrastava ze 3/10 vlastníkem,
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
- vzala na vědomí
hodnotící protokol veřejné zakázky „Projektová dokumentace –
komunikace a parkovací místa SV v souladu s bodem 3.1. Směrnice
Rady města Chrastava č. 1/2013 o zadávání veřejných, včetně
hodnocení a výběru vybraných uchazečů
- vzala na vědomí
hodnotící protokol veřejné zakázky „Demolice objektu č.p. 30,
Chrastava – Vítkov“ v souladu s bodem 3.1. Směrnice Rady města
Chrastava č. 1/2013 o zadávání veřejných, včetně hodnocení a
výběru vybraných uchazečů
- schválila
na základě žádosti o dotaci z Grantu města Chrastava pro rok 2017
na podporu rozvoje kulturní, sportovní, spolkové činnosti a
cestovního ruchu a na základě schváleného rozdělení Grantu
Zastupitelstvem města Chrastava poskytnutí neinvestičních
účelových dotací usnesením ze dne 10. dubna 2017 č. 2017/02/XIII
příslušné smlouvy takto:
a) s Českým kynologickým svazem ZKO Chrastava - 429, pobočný
spolek, Vítkovská č.ev. 53, Dolní Chrastava, 463 31 Chrastava, IČ
467 48 351, ve výši 25.000,-- Kč,
b) s Českým svazem chovatelů Základní organizace Chrastava,
Pobřežní ul. č. ev. 4, Dolní Chrastava, 463 31 Chrastava, IČ 467 47
087, ve výši 20.000,-- Kč,
c) s Českým svazem včelařů, z. s., základní organizace Chrastava,
pobočný spolek, Švermova 356/28, Liberec X-Františkov, 460 10
Liberec, IČ 467 48 938, ve výši 10.000,-- Kč,

d) s Klubem českých turistů, odbor 107008, Chrastava, Turpišova
407, 463 31 Chrastava, IČ 656 35 540, ve výši 20.000,-- Kč,
e) s Chrastavskou Vískou, z. s., spolek, Víska 19, 463 31 Chrastava,
IČ 023 30 318, ve výši 20.000,-- Kč,
f) s TJ Spartak Chrastava, spolek (oddíl stolního tenisu), Turpišova
292, 463 31 Chrastava, IČ 467 44 657, ve výši 45.000,-- Kč,
g) se Společností přátel historie města Chrastavy z. s., spolek,
Liberecká 40, 463 31 Chrastava, IČ 467 47 214, ve výši 25.000,-Kč,
h) s Mysliveckým spolkem Kohoutí Vrch Vítkov, spolek, Dolní Vítkov
č.ev. 14, 463 31 Chrastava, IČ 467 45 912, ve výši 25.000,-- Kč,
ch) se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska Sboru
dobrovolných hasičů Chrastava, Nádražní 203, 463 31 Chrastava,
IČ 640 39 188, ve výši 50.000,-- Kč,
i) s Pionýrem, z. s. – Pionýrská skupina PERSEUS, pobočný spolek,
Loudátova 11, 463 31 Chrastava, IČ 693 87 621, ve výši 30.000,-Kč,
j) s TJ Spartak Chrastava, spolek (oddíl sálové cyklistiky), Turpišova
292, 463 31 Chrastava, IČ 467 44 657, ve výši 40.000,-- Kč,
k) s TJ Spartak Chrastava, spolek (oddíl volejbalu), Turpišova 292,
463 31 Chrastava, IČ 467 44 657, ve výši 20.000,-- Kč,
l) s TJ Spartak Chrastava, spolek (oddíl zápasu), Turpišova 292,
463 31 Chrastava, IČ 467 44 657, ve výši 45.000,-- Kč,
m) s TJ Spartak Chrastava, spolek (oddíl kuželek), Turpišova 292,
463 31 Chrastava, IČ 467 44 657, ve výši 25.000,-- Kč,
- schválila
v souladu s § 30, odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
převod finančních prostředků příspěvkové organizace Mateřská
škola, Chrastava, Revoluční 488 – příspěvková organizace,
Revoluční 488, 463 31 Chrastava, IČ: 727 41 881 z rezervního
fondu do investičního fondu
- schválila
odpis drobného dlouhodobého hmotného majetku (DDHM) a
majetku vedeného v operativní evidenci dle přílohy
- schválila
na základě vyjádření města Chrastava souhlas vlastníka lesa pro
konání skautského závodu SVOJSÍKŮV ZÁVOD 2017 v katastru
Andělská Hora žadatele organizace Junák – český skaut z. s.,
FLOTILA Liberec
- schválila
licenční smlouvu VP_2017_1116 o veřejném provozování
hudebních děl mezi OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k
dílům hudebním o. s. Praha a Městem Chrastava, a pověřila
starostu jejím podpisem
- s c h v á l i l a zápis do kroniky města za rok 2016

Usneseníze zasedáníRady města Chrastava č. 2017/7 ze dne 15. května 2017
RM na své schůzi projednala a usnesla se takto:
- s c h v á l i l a zřízení věcného břemene na pozemku par. č. 1467 a par. č. 1484 v k. ú. Horní Chrastava, ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce, a. s., jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby č. IP-12-4007106 „LB – Chrastava ppč. 1163/1, příp.
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NN“, vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a právu provést stavbu čj. SBS/5/2017
-schválila
v návaznosti na své usnesení 2016/09/II odst. 1 ze dne 29. června 2016 zřízení věcného břemene – služebnosti čj. VB/10/ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a.s., jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby č. IP-12-4006612 „LB_Chrastava,
Frýdlantská ppč. 67/4, př. NN“, za cenu 12.100,- Kč vč. DPH a náklady spojené se zřízením věcného břemene
- zamítla
záměr pronajmout část pozemku par. č. 1388 – ostatní plocha, v k.ú. Chrastava I, za účelem uzavření prostoru v okolí vstupu do rodinného
domu oplocením
- schválila
dohodu o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj.56143/1999-O25, na par. č. 863/1 v k. ú. Dolní Chrastava, se
společností České dráhy, a. s. , Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, IČO: 70994226
- schválila
1. hodnocení a zadání akce „Chrastava – rekonstrukce Soudní 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: Jostav spol. s r. o., Studánecká 74, 463 03 Stráž nad Nisou, IČ: 477 85 2331.
2. návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem: Jostav spol. s r. o., Studánecká 74, 463 03 Stráž nad Nisou, IČ: 477 85 233 na realizaci akce
„Chrastava – rekonstrukce Soudní ulice“
- schválila
1. hodnocení a zadání akce „Chrastava – přechod pro chodce_Vítkovská ul.“ 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: STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/214, 150 00, IČ: 60838744
2. návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem: STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/214, 150 00, IČ: 60838744 na realizaci akce „Chrastava –
přechod pro chodce_Vítkovská ul.“ - s c h v á l i l a
1. hodnocení a zadání akce „Chrastava – rekonstrukce ulice „Kamenka“ 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: Daniel Kolínský, Pivovarská 163 , Liberec 30 , 46311. IČ: 65096151
2. návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem: Daniel Kolínský, Pivovarská 163 , Liberec 30 , 46311. IČ: 65096151 na realizaci akce „Chrastava –
rekonstrukce ulice „Kamenka“
- schválila
záměr nákupu použitých dlažebních kostek cca 16x16 cm od Krajské správy silnic Libereckého kraje v množství do 500 t za cenu 700,-- Kč
bez DPH/t (tj. 847,-- Kč vč. DPH).
Cena obvyklá dle aktuálního ceníku spol. Ligranit činí 2.200,-- Kč/t (tj. 2.662,--Kč vč. DPH)
1. r o z h o d l a
na základě Zprávy o hodnocení nabídek k veřejné zakázce s názvem: „Cyklostezka Chrastava - Bílý Kostel Km 13,555 - 12,050 zadávané ve
zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) a v souladu s uzavřenou
Smlouvou o sdružení zadavatelů, ze dne 31. 03. 2017 a ustanovením § 122 odst. 1 zákona o výběru dodavatele, jehož nabídka byla
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, tj. společnosti JOSTAV spol. s.r.o., Studánecká 74, 463
03 Stráž nad Nisou, IČO: 47785233.
2. s c h v á l i l a
návrh smlouvy o dílo na realizaci akce „Cyklostezka Chrastava - Bílý Kostel, km 12,974 – 13,555, který byl součástí nabídky vybraného
dodavatele, společnosti JOSTAV spol. s.r.o., Studánecká 74, 463 03 Stráž nad Nisou, IČO: 47785233
1. v z a l a n a v ě d o m í rozšířenou nabídku České pojišťovny na roční pojištění odpovědnosti za škodu
2. s c h v á l i l a
pojistnou smlouvu č.85785065-18 o pojištění odpovědnosti a pověřila starostu města podpisem smlouvy s Českou pojišťovnou a.s.,
Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČ 45272956
-schválila
na základě žádosti poskytnutí neinvestiční účelové dotace Sboru Jednoty bratrské v Chrastavě, Bezručova 503, 463 31 Chrastava, IČ 467
45 815, na opravy a údržbu dětského hřiště v Bezručově ulici, ve výši 10.000,-- Kč a pověřila starostu města podpisem veřejnoprávní
smlouvy HFO/VP/25/2017/Sl
- schválila
na základě žádosti poskytnutí neinvestiční účelové dotace Českému svazu chovatelů Základní organizace Chrastava, Pobřežní ul. č. ev. 4,
Dolní Chrastava, 463 31 Chrastava, IČ 467 47 087, na nákup klecí pro drobné zvířectvo, ve výši 20.000,-- Kč a pověřila starostu města
podpisem veřejnoprávní smlouvy HFO/VP/26/2017/Sl
1) s t a n o v i l a
na základě zápisu č. 3/2017 z jednání bytové a sociální komise konané dne 3. 5. 2017 výši nájemného u nově uzavřených smluv na
Střeleckém Vrchu č.p. 715, 463 31 Chrastava, a to na výši 52,-- Kč / m2, od 1. 6. 2017.
0) v z a l a n a v ě d o m í zápis č. 2017/3 z jednání bytové a sociální komise ze dne 3. 5. 2017
1) r o z h o d l a o uzavření smlouvy o nájmu bytu panu Jaroslavu Brzákovi
2) r o z h o d l a o uzavření smlouvy o nájmu bytu panu Jakubu Pelikánovi
3) r o z h o d l a o uzavření smlouvy o nájmu bytu manželům Josefu a Aleně Holinským
4) r o z h o d l a o uzavření smlouvy o nájmu bytu panu Zdeňku Richtrovi
5) r o z h o d l a o uzavření smlouvy o nájmu bytu paní Vlastě Stehlíkové
6) r o z h o d l a o uzavření smlouvy o nájmu bytu manželům Františku a Daně Boudovým
7) r o z h o d l a o uzavření smlouvy o nájmu bytu panu Tomáši Pelikánovi
8) r o z h o d l a o uzavření smlouvy o nájmu bytu manželům Stanislavu a Květě Cellerovým
9) r o z h o d l a o uzavření smlouvy o nájmu bytu paní Evičce Brodské
10) r o z h o d l a o uzavření smlouvy o nájmu bytu panu Josefu Brulíkovi
11) r o z h o d l a o uzavření smlouvy o nájmu bytu panu Tomáši Hekelemu
12) r o z h o d l a o uzavření smlouvy o nájmu bytu manželům Michalu a Lucii Hudcovým
13) r o z h o d l a o uzavření smlouvy o nájmu bytu panu Miroslavu Möllerovi
14 ) r o z h o d l a o uzavření smlouvy o nájmu bytu paní Michaele Velechovské a panu Davidu Janovičovi
15) r o z h o d l a o uzavření smlouvy o nájmu bytu panu Dominiku Hlavovi
16) r o z h o d l a o uzavření smlouvy o nájmu bytu paní Jiřině Ignatovové
17) r o z h o d l a o uzavření smlouvy o nájmu bytu manželům Zdeňku a Janě Jínovým
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18) r o z h o d l a o uzavření smlouvy o nájmu bytu paní Marii Novákové
19) r o z h o d l a o uzavření smlouvy o nájmu bytu manželům Bohumilu a Marii Lamačovým
20) r o z h o d l a o uzavření smlouvy o nájmu bytu paní Jitce Jiroutové
21) r o z h o d l a o uzavření smlouvy o nájmu bytu panu Josefu Klikovi
22) r o z h o d l a o uzavření smlouvy o nájmu bytu paní Evě Říhové
23) r o z h o d l a o uzavření smlouvy o nájmu bytu paní Jiřině Janečkové
24) r o z h o d l a o uzavření smlouvy o nájmu bytu panu Jaroslavě Žďárkové
25) r o z h o d l a o uzavření smlouvy o nájmu bytu panu Josefu Páchymovi
26) r o z h o d l a o uzavření smlouvy o nájmu bytu paní Daně Kaplanové
27) r o z h o d l a o uzavření smlouvy o nájmu bytu manželům Vladimíru a Zdeňce Sokolovým
28) r o z h o d l a o uzavření smlouvy o nájmu bytu panu MUDr. Alddeb Muhannad
29) r o z h o d l a o uzavření smlouvy o nájmu bytu paní Petře Endrychové
30) r o z h o d l a o uzavření smlouvy o nájmu bytu paní Pavle Šírové
31) r o z h o d l a o uzavření smlouvy o nájmu bytu paní Libuši Junkové
32) r o z h o d l a o uzavření smlouvy o nájmu bytu paní Martině Bohatové a panu Petru Bezvodovi
33) r o z h o d l a o uzavření smlouvy o nájmu bytu panu Janu Bartošovi
34) r o z h o d l a o uzavření smlouvy o nájmu bytu paní Ladislavě Grundzové
35) r o z h o d l a o uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS paní Heleně Kůstkové
- schválila
žádost o souhlas s účastí v projektu „Zvyšování kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností
realizovaného v rámci Operačního programu Věda, výzkum a vzdělávání“
- s c h v á l i l a žádost o souhlas s umístěním hrotových systémů proti holubům na parapety a římsy budovy školy na náměstí 1. máje 228
- s c h v á l i l a žádost o souhlas s technickým řešením renovace podlah ve třídách
- s c h v á l i l a žádost o souhlas s uzavřením darovací smlouvy mezi Základní školou Chrastava a Oblastní charitou Liberec

Usnesenímimořádného zasedáníRady města Chrastava č. 2017/08 dne 22. května 2017
RM
1) v z a l a n a v ě d o m í
elektronický platební rozkaz Okresního soudu v Liberci pod jednacím číslem EPR 48309/2017 – 6 a specifickým identifikátorem 3YISP1S8AE-2GLO9-JGOVB ve věci žalobce Amper Market, a.s.
2) p o v ě ř i l a s t a r o s t u m ě s t a
a) podáním rozporu a vyjádřením ve věci samé k Okresnímu soudu v Liberci
b) podáním odvoláním Krajskému soudu Ústí nad Labem pobočka Liberec prostřednictvím Okresního soudu v Liberci
c) všemi dalšími potřebnými úkony v předmětném sporu

Informace z radnice

Na sídlišti Střelecký Vrch proběhne oprava topného kanálu
Ve středu 24. 5. 2017 budou zahájeny na sídlišti Střelecký Vrch práce
na opravě topného kanálu. Omezení se bude týkat především
příjezdové komunikace mezi domy č.p. 699 a 700. Rozsah omezení
vyplývající ze stavebních prací můžete vidět v situaci pod tímto
článkem, kde jsou vyznačeny i NEPRŮJEZDNÉ nebo NEPRŮCHOZÍ části. Stav se může měnit v závislosti na aktuální situaci a
bude vždy vyznačen dle momentální potřeby přímo na místě.
Předpoklad ukončení prací je konec srpna 2017. O přesném termínu
prací budou dotčení obyvatelé písemně informováni zhotovitelem
akce.
Omlouváme se za omezení vzniklé stavbou, ale práce je nutné
provést z důvodu havarijního stavu topného kanálu a navazující
plánované výstavby nových parkovacích míst, o které jsme informovali v Chrastavských listech 4/2017 a na webových stránkách města.
Chrastava 17. 5. 2017
Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM MěÚ Chrastava

Z deníku Městské policie Chrastava / duben 2017
Kontrola dětských hřišť se zaměřením na nebezpečný materiál (injekční stříkačky, jehly).
Kontroly okraj.částí města – Vítkov a býv. statek tzv. pětistovka,Vysoká,Víska, Kolonka, Andělská Hora, Barandov
- dohled nad dopravní situací v centru města a okolí města – místní, obecná a přechodná úprava silničního provozu
- kontroly okrajových částí – hřbitov, přehrada, vodojemy, parky, školky, školy, transbordér, kostel, pomníky, koupaliště, sídliště Střelecký Vrch, okály, okolí rybníků na Střeleckém Vrchu, podchod pod silnicí 1/13, sídliště v ul. Andělohorská, sv. Ján, namátkové kontroly
vysílače na Ovčí hoře,
- kontroly v centru města – tržnice, okolí TJ Spartaku (kotelna, skatepark), hřiště, bývalá kotelna za Kovákem, okolí nefunkční
ubytovny Kovák, betonka, podloubí na náměstí, autobusové zastávky, autobusové nádraží, vlakové zastávky, vlakové nádraží,
- náměstí - parkovací hodiny, vyhláška o požívání alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích, dům azylového typu,
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Eichstättská cesta, školní jídelna, škola, společenský klub
- kontroly krytých vlakových i autobusových zastávek zaměřené na dodržování zákazu kouření
- dohled nad dodržováním nočního klidu a veřejného pořádku v celém katastru obce Chrastava a Stráž nad Nisou
- 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).
Spolupráce s OO PČR Chrastava – zajištění bezpečnosti zasahujících policistů při dopadení pachatele loupežného přepadení.
Odchycena dvě zvířata a předána majiteli.
Setkání s dětmi v Bételu
Dne 4. 4. 2017 strážníci Městské policie Chrastava zamířili do komunitního centra Bétel na besedu s dětmi. Úvodem proběhlo představení
strážníků žákům a seznámení s probíranou problematikou. Přednes obsahoval několik aktuálních problémů ve společnosti. Po dohodě s
pedagogy bylo hlavním tématem zvoleno budoucí povolání a dále chování dětí v silničním provozu. Děti vyslechly několik preventivních rad
např. jak se správně chovat na přechodu pro chodce, jízda na kole, připomenutí zásady vidět a být viděn. Žáci byli velmi poctivými
posluchači, kdy se nebáli přednášejících na cokoli zeptat. Vzájemná spolupráce fungovala bezchybně.

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

Kultura... stalo se / programy S-klubu a kina

Vernisáž výstavy
„Odkrývánívýtvarných souvislostí”
Patnáctý květen 2017 byl dnem zahájení výstavy „Odkrývání
výtvarných souvislostí“. Jedná se o tradiční výstavu prací žáků
výtvarného oboru, který vede paní učitelka Iva Vykypělová při ZUŠ
Chrastava. V úvodu vernisáže se nám představil hrou na housle
Milan Kostelenec za doprovodu Daniela Hutaře. Na housle se učí
Milan hrát i s přípravkou čtvrtým rokem pod vedením učitele Petra
Matějáka. Talent Milana je bezesporu
k nepřehlédnutí. Na
mezinárodní soutěži „Kociánova houslová soutěž“ v Ústí nad Orlicí
vyhrál první místo. Ocenění mu předával osobně Pavel Šporcl, který
ho pozval na společné koncertování. Poslední Milanův velký
úspěch je 1. místo v celostátní soutěži, která proběhla tento měsíc v
Liberci. Všechny přítomné přivítal na vernisáži starosta Michael
Canov a slovo dostala samozřejmě Iva Vykypělová, která děti moc
chválila a opět potvrdila, jak je těžké vybrat jednotlivé výtvory. Na
závěr vernisáže jsme si poslechli ještě jednu skladbu v podání
Milana Kostelence. I letos byla vernisáž provoněná dobrůtkami,
které maminky a babičky napekly nejen dětem, ale i všem ostatním.
Samotná výstava je přehledem celoroční činnosti dětí. Můžete zde
vidět kromě drobné keramiky, prostřihování papírů, razítek a tisku
na textil, také linoryty, akvarely, koláže, zkušební črty, ilustraci textů,

lepenou matrici, vrstvení, přetisky lazurní barvou, grafické tisky a
spoustu kreseb tuší, tužkou, propisovačkou a různými barvami.
Přejeme Vám umělecký zážitek z této výstavy, kterou můžete
navštívit v městské galerii do 9. června 2017.
Jitka Marxová
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Páleníčarodějnic
O Filipojakubské noci se dodržuje tradice pálení čarodějnic.
Nejinak tomu je i v Chrastavě, kde ji připravuje Společenský klub
dohromady se Sborem dobrovolných hasičů. Stalo se již tradicí, že
průvod vychází z náměstí úderem 18. hodiny. V čele průvodu šel
starosta Michael Canov s místostarostkou Zitou Václavíkovou. Děti
si nesly lampiony a hodně jich bylo převlečeno za čarodějnice. Letos
měly děti možnost se vyfotit s velkou nově vyrobenou čarodějnicí,
která se dala navléknout na ruku.
Již počtvrté se čarodějnice pálily na louce za hasičskou zbrojnicí.
Členové SDH postavili 5,5 m vysokou hranici nahoře s čarodějnicí.
Děti si mohly vyzkoušet svoji zručnost při různých soutěžích a
disciplínách a získat odměnu nebo si nechat namalovat obličej.
Občerstvení bylo zajištěné také hasiči. Na malém ohníčku se daly
opéci buřty. Po celý večer nám hrál Bohemia Universal Band.
Pálení čarodějnic se vydařilo nejen díky precizní přípravě, ale i
díky příjemnému počasí. Všem, kteří se na organizaci podíleli,
děkujeme.
Jitka Marxová

Oblastní charita Liberec zve v červnu na:
4. 6. 2017 v 16 hod.

poutní mše svatá v kostele Navštívení Panny Marie ve Vítkově

9. 6. 2017 v 19 hod.

Noc kostelů v kostele svatého Vavřince v Chrastavě (módní přehlídka ornátů,
představení bohoslužebných nástrojů, ochutnávka mešního vína, komentovaná
prohlídka kostela, slovo k zamyšlení s písněmi)

11. 6. 2017 v 15 hod.

poutní mše svatá v kapli Svaté Trojice na Panenské Hůrce

Mgr. Věra Smolová, sociální pracovnice

Oblastní charita Liberec
Domov pokojného stáří – Domov sv. Vavřince
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SPOLEČENSKÝ KLUB
CHRASTAVA
ČERVEN 2017

PROGRAM NAJDETE NA DALŠÍ STRANĚ TOHOTO VYDÁNÍ
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19:00

20:00
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DIGITÁLNÍ MÌSTSKÉ KINO CHRASTAVA

PROGRAM KINA
ČERVEN 2017
Změna programu vyhrazena! Rezervace vstupenek: http://evstupenka.cz
Pátek 9. června v 17:00 hodin
Z PAŘÍŽE DO PAŘÍŽE – Francie/Kanada – dobrodržný-drama – český
dabing – 110 minut – přístupno
Bratři Maurice a Joseph jsou kluci, kterým žádná lumpárna není cizí, a
protože bydlí v Paříži, mají příležitostí pro svá klukovská dobrodružství
více než dost. Tím spíše, když je jednomu deset a druhému dvanáct let.
Bohužel jim do dětských her a radostí zasáhne tvrdý osud. Jednoho dne
jim totiž maminka musí na kabáty přišít žluté hvězdy. Francie je okupována německou armádou a nacistická správa přitvrzuje. Židům v Paříži
už jde o život, a tak tatínek rozhodne, že kluci musí uprchnout do dosud
neokupované zóny na jihu Francie, kde se snad všichni zase setkají.
Vstupné: 100 Kč, v předprodeji IC Chrastava - 80 Kč

Film vypráví příběh dvou bratrů, zlodějů aut, kteří cestují za novou zakázkou na jih Francie, kde se dostanou do hledáčku místního zločineckého bosse. Zloději Andrew a Garrett Fosterovi (Scott Eastwood a Freddie Thorp) se specializují výhradně na nejdražší luxusní auta. Byli najati na krádež nádherného Bugatti z roku 1937 v hodnotě několika miliónů eur a tak za touto zakázkou směřují na jih Francie. Ale Jacomo Morier (Simon Abkarian), místní zločinecký boss a majitel Bugatti, je chytí a
nebere to vůbec na lehkou váhu. Výměnou za své životy budou muset
oba bratři ukrást auto Morierovu úhlavnímu nepříteli Maxi Klempovi
(Fabian Wolfrom) – a to nejen nějaké auto, Morier chce, aby Klempovi
ukradli jeho nejcennější auto, Ferrari 250 GTO z roku 1962.
Vstupné: 120 Kč, v předprodeji IC Chrastava - 100 Kč

Pátek 9. června v 19:30 hodin
WONDER WOMAN - USA – akční-dobrodružný – český dabing – 141
minuta - nevhodné pro děti do 12 let
Ještě než se stala Wonder Woman, podstoupila princezna Amazonek
Diana trénink, který z ní udělal neporazitelnou bojovnici.
Vyrůstala v chráněném ostrovním ráji až do doby, kdy na jejich pobřeží
havaroval americký pilot a vyprávěl jim o masivním konfliktu zuřícím
v okolním světě. Diana opouští bezpečí domova s přesvědčením, že
dokáže hrozbu zastavit. Diana bojuje po boku mužů ve válce, která má
ukončit všechny konflikty, a objevuje plný potenciál svých schopností…
a svůj skutečný úděl.
Vstupné: 120 Kč, v předprodeji IC Chrastava - 100 Kč

Pátek 23. června v 17:00 hodin
TRANSFORMERS:POSLEDNÍ RYTÍŘ – USA – akční – český dabing –
přístupný
Vůdce Autobotů Optimus Prime zmizel. Světem zmítá zuřivá válka mezi
lidmi a ostatními Transformery. V pořadí pátý film Transformers, který
přímo navazuje na čtvrtý díl, jenž nesl podtitul Zánik, asi nemohl mít
beznadějnější výchozí situaci. Režisér Michael Bay, který je duchovním
otcem téhle velmi úspěšné série, tvrdí, že pátý díl je jeho posledním, a
že chce proto odejít s „pořádným ohňostrojem“. V jeho pojetí zní ta slova fanouškům velmi výpravných akčních filmů jako rajská hudba.
Vstupné: 100 Kč, v předprodeji IC Chrastava - 80 Kč

Pátek 16. června v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI
AUTA 3 – USA – animovaný – český dabing – 100 minut – přístupno
Legendární závoďák Blesk McQueen (v českém znění Richard Krajčo)
z ničeho nic zjistí, že ho nová generace závodních aut poslala mimo
závodní dráhu, kterou nade vše miluje. Zpátky do hry mu může pomoci
pouze mladá talentovaná trenérka Cruz Ramirezová, která by sama
chtěla prorazit, a vzpomínky na báječného Doktora Hudsona Horneta.
Slavný závoďák s číslem 95 musí ve finále závodu o Zlatý píst všem dokázat, že nepatří do starého železa.
Vstupné: 120 Kč
Pátek 16. června v 19:00 hodin
Dobrý buchty pořebujou pořádnej pekáč
POBŘEŽNÍ HLÍDKA – USA – akční komedie – české titulky – 119 minut
- mládeži do 15 let nepřístupný
Červené plavky a plovák stejné barvy, těla samý sval a šlacha. Vídali
jsme je rádi, zvlášť ti, kteří se zrovna topili. Pobřežní hlídka se stala fenoménem a jedním z nejúspěšnějších seriálů v televizní historii.
Původní Mitch Buchannon je už sice dávno v důchodu, to ale neznamená, že by lidi i dál nepotřebovali tahat z vody. Ale protože se režie filmového remaku ujal tvůrce Šéfů na zabití Seth Gordon, bylo od počátku
jasné, že tvůrci nebudou chtít podruhé vstoupit do stejného oceánu. Asi
vás to překvapí, ale nová Pobřežní hlídka je řízná akční komedie, které
nejsou svatí ani utopenci.
Vstupné: 120 Kč, v předprodeji IC Chrastava - 100 Kč
Pondělí 19. června v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI
AUTA 3 – USA – animovaný – český dabing – 100 minut – přístupno
Legendární závoďák Blesk McQueen (v českém znění Richard Krajčo)
z ničeho nic zjistí, že ho nová generace závodních aut poslala mimo závodní dráhu, kterou nade vše miluje. Zpátky do hry mu může pomoci
pouze mladá talentovaná trenérka Cruz Ramirezová, která by sama
chtěla prorazit, a vzpomínky na báječného Doktora Hudsona Horneta.
Slavný závoďák s číslem 95 musí ve finále závodu o Zlatý píst všem
dokázat, že nepatří do starého železa.
Vstupné: 120 Kč
Pondělí 19. června v 19:00 hodin
Nemysli a jeď!
EXTRÉMNÍ RYCHLOST – Francie – akční – české titulky – 94 minuty nevhodné pro děti do 12 let

Pátek 23. června v 19:00 hodin
MUMIE – USA – akční – český dabing – 115 minut - nevhodné pro děti
do 12 let
Mumie versus Tom Cruise. Studio Universal připravilo fanouškům impozantní filmový zápas, ve kterém se střetnou dvě legendy. Tento souboj
bude mít podobu výpravného akčního dobrodružství, jež má být prvním
dílem velkolepé série, která nás zavede do světa bohů a monster.
Vstupné: 120 Kč, v předprodeji IC Chrastava - 100 Kč
Pátek 30. června v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI
JÁ, PADOUCH 3 – USA – animovaná komedie – český dabing – 94
minuty – přístupno
Bývalý padouch Gru má problém. Mezi prsty si nechal utéct aktuálně
nejhledanějšího zlosyna na světě, a tak ho vyhodili z práce v Antipadoušské lize. Jeho Mimoni jsou navíc čím dál nespokojenější s tím, že
už páníček není zlý. Nejmladší dcera Agnes touží po živém jednorožci,
který bude neuvěřitelně heboučký. A do toho všeho se Gru dozví, že má
dvojče, který je mu k nerozeznání podobný. Až na ty vlasy. Hora nepříjemností pro Grua je ale báječnou zprávou pro filmové diváky. Těm totiž
dva roky poté, co česká kina zbourali Mimoni (v r. 2015 se stali s bezmála 850.000 diváky vůbec nejúspěšnější domácí premiérou), konečně
končí čekání.
Vstupné: 100 Kč, v předprodeji IC Chrastava - 80 Kč
Pátek 30. června v 19:00 hodin
HOLKY NA TAHU – USA – komedie – české titulky – 97 minut - mládeži
do 15 let nepřístupný
V odvážné, mládeži nepřístupné komedii Holky na tahu uspořádá pětice
nejlepších kamarádek z vysoké školy (v podání Scarlett Johansson,
Kate McKinnon, Jillian Bell, Ilany Glazer a Zöe Kravitz) víkendové setkání po deseti letech v podobě divoké dámské jízdy v Miami. Jejich nespoutané řádění ale nabere překvapivě zlověstný směr poté, co se jim
nešťastnou náhodou podaří zabít striptéra. Zatímco se v nastalém zmatku pokoušejí přijít na to, co si počnou, zažívají další a další bizarní příhody, které je v průběhu celé noci sblíží více než kdy předtím a pomohou jim zvládnout situace, ve kterých na podpoře přátel a kamarádů záleží nejvíce.
Vstupné: 120 Kč
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Poselstvířeky Nisy již po osmnácté – 17. 6. 2017
Již po osmnácté řeka Nisa vyšle své poselství obyvatelům měst a obcí na jejích březích. Skauti, vodáci a víla Nisa plují od pramene až
do Ostritz v Německu. Zastávka bude, stejně jako v předchozích letech, v Andělské Hoře u mostu v sobotu 17. 6. 2017 ve 14:00 hodin.
Zahraje cimbálová kapela Miroslava Kotlára. Všichni jste srdečně zváni.
Bc. Pavel Urban, vedoucí Společenského klubu

Vyhlášení ankety SPORTOVEC CHRASTAVY 2016 / 2017
NEJÚ SPĚ Š NĚ JŠ Í

SPORTOVEC

CHRASTAVY
2016–2017

!!! VÝ ZVA SPORTOVCŮ M – NOMINACE !!!
Vážení sportovní přátelé, vzhledem k tomu, že připravujeme slavnostní večer, kdy vyhlásíme
a oceníme naše nejlepší sportovce, vyzýváme vás k podání nominací. Termín odevzdání nominací je do 1. září 2017.
Kdo se může nominovat? Všichni, kdo sportují v chrastavských oddílech a klubech, základních a mateřských školách,
Sboru dobrovolných hasičů – sportují jinde, ale mají trvalé bydliště v Chrastavě / jednotlivci i kolektivy
Přihlášky k nominaci najdete na www.chrastava.cz (sport – formuláře)
Nominaci můžete odevzdat: v kanceláři Společenského klubu Turpišova ul. (1. patro kina),
na sekretariátu Městského úřadu, nám. 1. máje 1 nebo elektronicky: sklub@chrastava.cz; podatelna@chrastava.cz

Sportovní zpravodajství... výsledky / události

Orientačníběh

Orientační běžci pod Ralskem

Další orienťácké soustředění je za námi. Tentokrát se
nám nabízel prodloužený víkend 6. - 8. 5. 2017, a tak jsme ho využili
a vyjeli jsme na soustředění do nedaleké Stráže pod Ralskem, i když
předpověď počasí neslibovala nic moc. K dispozici jsme měli mapy
od Osečné po Stráž, které nám poskytla Jiskra Nový Bor. Ubytování
s plnou penzí jsme sehnali v domě sociálních služeb Pampeliška
přímo ve Stráži pod Ralskem. Bylo nás tam zase hodně: 40 dětí a 25
dospělých. Připravili jsme 5 tréninků – Kukaččí hnízda v Osečné
(forma skorelaufu), nácvik řešení dlouhých postupů, nočák,
kombotech (kombinace různých mapových technik), a nakonec
napínavé pondělní štafety. Tréninky nám pomohli realizovat členové
klubu, za což jim patří velký dík. Šestý trénink, v neděli odpoledne,
jsme měli na strážské pláži – byl to mikrosprint s vloženým
labyrintem, bylo to zajímavé, až úsměvné. Po mikrosprintu jsme se
všichni „vyblbli“ dosyta v místním krytém bazénu, který jsme měli
jenom pro sebe. Tentokrát se nám nevyhnulo ani několik zdravotních
problémů, které likvidovali maminky a tatínkové vlastní i „nevlastní“.
Oproti předpovědi jsme měli i pěkné počasí, akorát na běhání. Bez
deště nám vydrželo až do hodiny našeho odjezdu. Příští soustředění
máme v září v Jizerkách na chatě Muhu.
Pavla Vokálová

bloudění v labyrintu strážské pláže...
orienťácké soustředění...
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Orientačníklub Chrastava – závod stíhá závod...
1. MISTROVSKÉ ZÁVODY
30. 4. MISTROVSTVÍ JEŠTĚDSKÉ OBLASTI
NA KRÁTKÉ TRATI
(pořadatel Frýdlant, Nový Bor v rámci Česko-polských dnů OB,
prostor Horní Řasnice)
D12 - 2. K. Matyášová, D35 – 1. B. Lankašová, D40 – 3. D. Pachnerová, D60 – 1. Z. Šaffková, D65 – 2. P. Vokálová,
D70 – 3. E. Kašková, H10L – 2. L. Houda, 3. T. Polák,
H35 – 3. J. Polák, H45 – 3. I. Vydra, H60 – 2. R. Kaška,
H70 – 1. R. Smetana
6. 5. MISTROVSTVÍ A VETERANIÁDA ČR
SPRINTOVÝCH ŠTAFET
(pořadatel Brno, prostor město Brno)
DH140 – o 44 sekund štafeta ve složení D. Pachnerová, J. Polák,
P. Pachner, K. Kašková 4. místo
DH18 – M. Pavlíková se štafetou Nového Boru 8. místo
7. 5. MISTROVSTVÍ A VETERANIÁDA ČR VE SPRINTU
(pořadatel Brno, prostor město Brno kolem Špilberku)
Letos podruhé ZLATO z MČR pro K. KAŠKOVOU v D35.
Gratulujeme. Ve stejné kategorii 4. D. Pachnerová. Veřejný závod
vyhrál J. Bek. Na snímku O. Bek s číslem 273 v kategorii H18.

(pořadatel Magnus ASU Šumperk, město Javorník a Jeseníky)
Sobota dopoledne - sprint v Javorníku:
výborné 6. místo K. Matyášové v D12
sobota odpoledne - štafety v prostoru Bílé Vody – naše Kristýna
reprezentovala výběr Ještědské oblasti a v D12 obsadila děvčata
4. místo
neděle dopoledne opět prostor Bílá Voda - štafetě dívek z Ještědské oblasti s K. Matyášovou patřilo 3. místo v D12.
Gratulujeme Týně a máme z ní obrovskou radost!
3. ZÁVODY JEŠTĚDSKÉ OBLASTI
29.4. - 1. 5. – Česko-polské dny OB - 3 etapy
(pořadatel Frýdlant, Nový Bor, polské kluby)
1. etapa - 29. 4. sprint (lázeňské město v Polsku Swieradów
Zdrój)
D12 – 3. K. Matyášová, H21K – 1. J. Bek, 2. O. Bek,
H45 – 2. I. Vydra
2. etapa - 30. 4. krátká trať (viz. Mistrovství JO na KT)
3. etapa - 1. 5. krátká trať (prostor polská strana Jizerských hor
Rozdrože Izerski)
D12 – 3. K. Matyášová, H35 – 1. J. Polák, H45 – 3. I. Vydra, H60
– 1. R. Kaška
--------------------------------------------------------------------------------------Eva Kašková, OK CHA

2. CELOSTÁTNÍ ZÁVODY(A), ZEMSKÉ ZÁVODY ČECHY(B),
ČESKÝ POHÁR ŠTAFET
13. - 14. 5. ZEMSKÉ ZÁVODY ČECHY(B)
(pořadatel Liberec, Družcovský les a přilehlý svah Ještědu)
Umístění na prvních deseti místech:
sobota – klasika: D12C- 1. K. Matyášová, D16B – 5. V. Růžičková, D21A - 6. K. Kašková, D21B – 4. Z. Vejstrková, D35B – 6. B.
Lankašová, D50B – 6. P. Pavlíková, D60B – 8. A. Ševčíková,
D65B – 1. Z. Šaffková, H10L – 5. T. Polák, H18B - 6. M. Galbavý
(na snímku při doběhu), H35B – 7. J. Polák, H40B – 5. P. Pachner, H50B – 6. I. Vydra, H65B – 9. M. Ševčík, H70B – 10. R.
Sme-tana
Neděle – krátká trať: D12C-1. K. Matyášová (na snímku), D21B
– 7. Z. Vejstrková, D35B – 3. B. Lankašová, D60B – 10. V. Bradnová, D65B – 1. Z. Šaffková, H10L – 3. T. Polák, H20B - 9. T. Hlubuček (na snímku při seběhu z kopce), H35B – 3. J. Polák, H40B
– 7. P. Pachner, H50B – 5. I. Vydra, H55B 5. P. Gorčica, H70B –
7. R. Smetana. Na snímku J. Bek H16B na startu.
13. - 14. 5. CELOSTÁTNÍ ZÁVODY (A)
(pořadatel Severka Šumperk, Rychlebské hory)
Sobota – klasika: DH10N – 1. E. Krtičková,
D35B – 6. M. Krtičková
Neděle – krátká trať: D35B – 6. M. Krtičková
20. - 21. 5. CELOSTÁTNÍ ZÁVODY(A) ve sprintu
a ČESKÝ POHÁR ŠTAFET

H20 – Tomáš Hlubuček

H16 – Jiří Bek

D12 – Kristýna Matyášová...

H18 – Ondra Bek

H18 – Matěj Galbavý
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Začátkem dubna skončila našim střelcům vzduchovková sezóna
Vzduchovková sezóna 2016-17 byla zahájena dne 1. 10. 2016 patnáctým ročníkem Střeleckého maratónu v Gorlitz (kdy náš střelec střílel
jeden den 100 ran z malorážky v leže a potom 100 ran ze vzduchovky ve stoje) a byla rovněž i tam ukončena 1. dubna 2017 Pohárem města
Gorlitz. Obou soutěží se zúčastnil Josef Rajnoha a na jaře i nováček dorostenec Jan POLMA. Obsadili jsme 1. a 3. místo.
Libereckou vzduchovkovou ligu střílelo 5 střelců z naší organizace. V puškových
disciplínách v kategorii dorost do 12ti let 30 ran leže skončila Barbora HRABÁKOVÁ na
21.,v kategorii dorostu do 16ti let ze vzduchovky ve stoje 40 ran se Adéla KOČÍ umístila
na 21. místě a Nela MACOUNOVÁ na 25. místě. V kategorii muži 60 ran stoje se Petr
KLINGER umístil na 9. a Josef RAJNOHA na 2. místě. V Brně střílela VzPu 40 ran stoje
Denisa KRATOCHVÍLOVÁ a vystřílela si 8. místo.
Na Mistrovství ČR ČSS v Plzni se nominoval Josef Rajnoha. S nástřelem 561,2 body
skončil na 37. místě.
25. března se v Hanušovicích střílelo Mistrovství Republiky Asociace Víceúčelových
Základních Organizací Technických Sportů a Činností České Republiky vzduchových
zbraní. Za naši organizaci jelo celkem 5 střelců. V kategorii dorostenky do 12 let se
nominovala Barbora HRABÁKOVÁ (VzPu 30ran leže) a vystřílela si třetí místo. V
kategorii dorostenců se na čtvrtém místě umístil Jan KOS. Jan POLMA v kategorii
dorost do 14 let VzPu 40ran stoje se umístil na 2. místě. Za ženy náš klub
reprezentovala Denisa KRATOCHVÍLOVÁ a za muže (VzPu 60ran stoje) Josef
Rajnoha. Oba obsadili 3. místo.
20. května jsme pořádali 10. ročník Velké Ceny Chrastavy v LM , SM 60 a 3x20. Z
důvodu souběžné soutěže v Českých Budějovicích, kde probíhal Kontrolní závod
talentované mládeže, byla účast o něco slabší, ale i tak střílelo 17 střelců.
Do Kontrolního závodu reprezentantů a o Pohár ČSS se nominoval Josef RAJNOHA,
který naše město reprezentuje docela dobře. Po dvou kolech ze 71 nominovaných
střelců se drží v první polovině startovní listiny.
V neděli 21. května se zúčastnil Semilské Šedesátky v LM 60 leže. I přes náročnou
pořadatelskou činnost den předtím na Velké Ceně Chrastavy se mu podařilo vyhrát s
nástřelem 585 bodů.
V rámci Chrastavských slavností chystáme v sobotu a v neděli dny otevřených dveří pro veřejnost. Zde bude možnost si vyzkoušet naše
sportovní zbraně jak vzduchové i malorážkové pušky i pistole pod dozorem našich sportovních střelců.
Zveme všechny zájemce, kteří si chtějí zastřílet v rámci pravidelného tréninku, který se koná každé úterý a čtvrtek od 15–18 hodin. Jsme
ochotni v rámci možností zbraň zapůjčit a prodat střelivo a terče na trénink.
Josef RAJNOHA, vedoucí SSK

Přebor ČOS ve sportovnívšestrannosti
V sobotu 22. 4. 2017 se v Liberci Pavlovicích konaly závody sokolské všestrannosti. Závodilo se
v kategoriích: sportovní gymnastika (hrazda, přeskok, kruhy, kladina, prostná), atletika (běh,
skok daleký, hod), šplh, plavání.
T. J. Chrastava úspěšně reprezentovali – mladší žákyně Tonička Březinová, Evička Stehlíková,
Zuzka Králová, Kamilka Zemanová, Nela Munzarová, Barbora Králová, Natálie Pospíšilová,
Eliška Brodská, Petra Sičáková; mladší žáci – Lukáš Močárko, Toník Hajna, Martin Brodský;
starší žákyně – Viktorka Portelová, Amálka Močárková, Verča Pilařová, Romana Šeflová.
Chrastava byla úspěšná ve všech kategoriích soutěže:

Děkujeme všem dětem za vzornou reprezentaci T. J. Sokol Chrastava.

J

SOKO

L

Antonín Hajna – 3. místo sportovní gymnastika
Viktorie Portelová – 1. místo plavání,
celkově 3. místo ve sportovní všestrannosti.

T

Lukáš Močárko – 1. místo plavání, 1. místo atletika, 2. místo ve šplhu, 2. místo sportovní
gymnastika. Celkově 1. místo ve sportovní všestrannosti.
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Jak funguje rybářský kroužek? Kytičkový den 2017 je za námi
Dětský rybářský kroužek má v naší organizaci dlouhou tradici.
Mnoho z dnešních chrastavských členů tento kroužek navštěvovalo.
Po několikaleté přestávce jsme před čtyřmi lety na tuto tradici
navázali a znovu ho otevřeli. Otevření rybářského kroužku předcházelo několik ročníků dětských rybářských závodů, kde si děti s rodiči
(prarodiči) mohli vyzkoušet chytání ryb.
V prvním roce jsme pro děti zorganizovali víkendový rybářský pobyt
ve Staré Olešce. Tento pobyt byl úspěšný, dětem se líbil, a proto v
této tradici víkendových pobytů pokračujeme.
Ve školním roce realizujeme schůzky v klubovně, v tělocvičně nebo
u vody.
Během schůzek v klubovně probíhá:
- praktická výuka rybářství, tzn. vázání háčků, tvorba montáží,
přednášky o rybolovu
- výuka o vodním ekosystému, organismech ve vodě, vodních
zvířatech, zvířatech kolem vody, vodních rostlinách. O vzájemném
vztahu mezi nimi a rovnováze v přírodě.
Schůzky v tělocvičně a na hřišti jsou určeny pro výuku rybolovné
techniky.
Cílem schůzek u vody je hlavně praktická výuka. Zatím se
zaměřujeme na techniku na plavanou, a to z důvodu, že tato
technika je oblíbená a dynamická. Nutí děti aktivně chytat. Naučí se
zaměřit na lovený druh ryby, vyjít z chování tohoto druhu, přemýšlet
o způsobu chování a zvycích ryby. Pro edukaci metody plavané se
nám podařilo zajistit mistra světa v plavané z roku 2011, pana Otu
Petráčka. Tento patron připravil pro naše děti přednášku, podílel se
radami při rybářských závodech.
Mimo rybolovu pravidelně každý rok vysazujeme plůdek pstruha
potočního na chovných potocích. Letos plánujeme s dětmi vybudování příčných prahů na chovném potoce Ztraceňák. Prakticky tak
děti zapojujeme do chovu a udržování populace pstruha potočního.
Tento původní rybí druh je díky mnoha faktorům v současné době na
pokraji vyhynutí.
Další každoroční akcí je stavění hrázek na Jeřici v Chrastavě. Tato
říčka byla po technických popovodňových úpravách prakticky
nevhodná pro život většiny vodních organismů. Po výstavbě hrázek
s dětmi chodíme pozorovat, jak se do těchto míst vrací rybí osádka.
Dále se děti individuálně účastnily vysazování ryb línů a bílé ryby.
Těmito aktivitami chceme dětem ukázat, že rybolov není jenom
pouhé chytání ryb, ale je to hospodaření na revírech, vztahu k
přírodě, o chápání ryby jako součásti přírody.
V zimě jsme se byli podívat ve Frýdlantě v Čechách na ligových
závodech v rybolovné technice. Zúčastnili jsme se jako diváci.
Podařilo se nám navázat kontakt s vedoucími místního kroužku. Ti
přislíbili účast na našem tréninku.
V letošním roce se chceme znovu přihlásit na dětské rybářské
závody „O pohár předsedy Severočeského Územního Svazu v
plavané“. V loňském závodě se naše zástupkyně Tereza Richterová
umístila na krásném druhém místě.
V tomto roce připravujeme tři děti na soutěž Zlatá udice. Vzhledem
ke krátké době tréninku nebudou závodit ve všech disciplínách.
Budou soutěžit v poznávací části (ryby, živočichové kolem vody a
rostliny), plavané a částečně v rybolovné technice.
O aktivitách našeho kroužku informujeme na facebookovém profilu
„Rybářský kroužek MO Chrastava“. Na tyto stránky dáváme krátké
informace o konání schůzek a fotky z našich akcí.
V Chrastavě, dne 21.5.2017
Josef Kasal

JAK SE ZKOUŠÍ

DIVADLO?
Přijďte se podívat 19. 6. 2017 od 19 hodin
v CVA (bývalá školní jídelna).
jak tvoříme divadelní představení
a pobesedovat s herci Divadla F.X.Šaldy Liberec.

Dne 10. května proběhla, jako již tradičně i v Chrastavě celorepubliková sbírka na podporu Ligy proti rakovině Praha známá pod
názvem „Květinový den“. Děti a vedoucí turistického oddílu Perseus
nabízeli občanům Chrastavy kvítek měsíčku lékařského za symbolickou cenu 20,-Kč a dále letáček, který informoval o prevenci
nádorového onemocnění hlavy a krku.
Po Chrastavě se pohybovaly čtyři skupinky dobrovolníků a prodaly
1099 ks kvítků. Podařilo se jim nasbírat 10.646 kg peněz, což bylo
25.742,- Kč.
Tímto velice děkujeme všem dárcům za příspěvky a milá slova a
všem dětem a dospělákům, kteří kytičky nabízeli, za věnovaný čas a
vynaloženou energii.
Petra Kopecká, Turistický oddíl PERSEUS

Běh nás baví...
Vynikající sportovní kondice se projevila u dětí z naší mateřské
školy, kdy 17. května 2017 opět získaly zlatý pohár za 1. místo.
Zúčastnili jsme se této sportovní události v Home Credit Arena
Liberec již po třetí a vždy se děti umístily na stupních vítězů.
Konkurence byla veliká, celkem 16 mateřských škol. Naši mateřskou školu reprezentovalo 44 dětí. Při soutěžích v běhu byly děti
rozděleny na kategorie mladší a starší, děvčata a chlapci.
Tato velká událost je nejen soutěží, ale probudí v dětech zdravý pocit
soutěžení, zábavnou formou propaguje sportování, děti si osvojí
povědomí o pravidlech fair play.
Jsme pyšní na to, že máme v naší mateřské škole správné a šikovné
děti.
Bc. Helena Hochmanová, ředitelka
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Vítězstvížákyně vítkovské školy
Již tradičně se naše škola zúčastňuje soutěže dramatických souborů „Dlouhomostecké divadelní hrátky“, kterou pořádá Základní škola a
Mateřská škola Dlouhý Most ve spolupráci s Obcí Dlouhý Most. V letošním ročníku jsme soutěžili s operetkou Zdeňka Svěráka „O dvanácti
měsíčkách“. Porotu, kterou vedl herec Pavel Nečas, jsme svým pojetím zaujali i pobavili. Za vynikající pěvecký výkon byla oceněna žákyně
naší školy Maruška Šteklová. Chtěla bych touto cestou poděkovat nejenom jí, ale všem malým hercům a také učitelkám Bc. Daniele Reslové
a Bc. Evě Míškové, které s dětmi představení připravily.
Mgr. Romana Sobotková, ředitelka školy

Informace chrastavských hasičů
MLADÍ HASIČÍ O VÍKENDU NEZAHÁLÍ
V sobotu 13. 5. 2017 se konalo Obvodové kolo hry Plamen,
tentokrát v Karlinkách. Na družstva čekaly tři disciplíny – štafeta
požárních dvojic, štafeta 4x60 m překážek a požární útok. Předvést
svou síly a rychlost přijelo 9 družstev mladších žáků a 11 týmů
starších žáků. Chrastava měla v každé kategorii zástupce v podobě
jednoho družstva. Mladí hasiči závodili s obrovským nasazením a
tak si v obou kategoriích vybojovali krásné celkové šesté místo v
obvodu.
Víkend má ovšem dva dny a tak se nezahálelo ani v neděli 14. 5.
2017. Tento den pořádal HZS Liberec soutěž Dvojboj sv. Floriána v
Machníně. Soutěžilo se v požárním útoku a tajné disciplíně. Do tajné
disciplíny byl aktivně zapojen i vedoucí každého družstva, který byl
připoután a čekal na záchranu od svých svěřenců, ti nejdřív museli
naplnit trubici donášenou vodou v kelímkách a získat tak korek.
Tento jednoduchý úkol byl dětem ztížen pneumatikami, které musely
při každé cestě proskákat. Po získání korku museli mladší žáci
proběhnout betonovými skružemi, starší žáci je překonali
přelézáním. Nakonec museli odepnout klíč z ruky jeřábu a tím
vysvobodit svého vedoucího, s kterým doběhli do cíle. Chrastava se
v kategorii mladší žáci umístila na 13. místě a starší žáci obsadili
místo 6.
D. Reslová
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Fotogalerie – akce v květnu...
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OBĚ DRUŽSTVA CHRASTAVSKÝCH HASIČŮ
NA STUPNÍCH VÍTĚZŮ
V sobotu 21. 5. 2017 se konala soutěž v požárním útoku Okrsku
Chrastava a Hrádek nad Nisou. Do Bílého Kostela nad Nisou, kde
se soutěž pořádala, dorazilo osm mužských družstev a tři týmy žen.
Závod probíhal ve dvou kolech. V kategorii mužů si naši chrastavští
hasiči vybojovali druhé místo s časem 27,24 s. Zlatou příčku
obsadila Nová Ves s časem 22,37 s. a třetí místo si odvezli hasiči z
Hrádku nad Nisou za čas 28,75 s. Ženy z Chrastavy, přezdívané
Chrastavské labutě, za každé situace drží s muži a tak tomu bylo i v
sobotu. Zabojovaly a s časem 33, 82s se usadily také na stříbrné
pozici. První byly hasičky z Hrádku nad Nisou s časem 28,91s. Na
tomto čase se také podílela jedna z chrastavských hasiček, která
kolegyním z Hrádku nad Nisou vypomáhala na rozdělovači. Třetí
místo si odvezly ženy z Dolního Sedla s časem 35,83 s.
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
Víkendovka
Naše dobrodružná výprava začala ve čtyři hodiny na vlakovém
nádraží. Celkově i s vedoucími nás bylo dvacet. Po zhruba
jednohodinové cestě vlakem jsme konečně vystoupili v Tanvaldu.
Cesta na chatu nebyla jednoduchá, vedla do strmého kopce, přímo
vzhůru. Po výborné večeři nám vedoucí prozradili téma víkendovky:
Mistr Jan Hus a jeho priority. Ráno nás probudili v sedm hodin s tím, že
se musíme co nejdříve sbalit a vydat se na výpravu. Po krásných
Jizerských horách jsme poblíž Špičáku hledali dvanáct Husových
stop. Odpoledne jedna část výpravy vyráběla plakáty na téma
pravda, a druhá na téma svoboda. Po večeři jsme si mohli formou hry
zkusit, co je to koncil. Měli jsme možnost obhajovat pravdu a
svobodu, nebo se zastat našich cenných věcí. Nakonec nám zůstaly
plakáty i překvapivě naše cenné věci. Nádherná tečka za uplynulým
dnem byl večer u táboráku. Ráno nás probudili o něco déle, po snídani
jsme se ponořili do víru husitských válek, na programu byla bitva o
Vítkov. Vztyčila se husitská vlajka a mohlo se bojovat, téměř celé
dopoledne jsme strávili házením ponožkových míčků po sobě
navzájem, též vymýšlením nové a působivější strategie. K naší veliké
nelibosti jsme museli opustit chatu už kolem druhé hodiny, abychom stihli vlak. Tato víkendovka byla opravdu krásná, do chaty bych se chtěla
zase někdy podívat. Už se moc těším na další víkendovku!
Anna Kasalová

Jak pomoci dítěti při vstupu do mateřské školy
Ve čtvrtek 20.4. se v Bételu konala poslední přednáška Rodinného centra Domeček v tomto školním roce. Zároveň to byla první přednáška,
která se konala v nově otevřené klubovně klubu Evergreen 55+ (vyladěné samozřejmě dozelena). Tématem večera byla příprava dětí na

18
vstup do mateřské školy a přednášejícími byli Mgr. Evald Rucký ThD. a Mgr. Tereza Bilinská. Zabývali jsme se otázkou, kdy je vůbec dítě
psychologicky zralé na vstup do mateřské školy, proč do školky z hlediska vývoje dítěte není třeba spěchat a jaká náhradní řešení je dobré
zvážit, pokud maminka opravdu musí do práce a dítě ještě není na školku připravené. Součástí večera byly i praktické rady rodičům, jak dítěti
ulehčit samotný vstup do předškolního zařízení - co je dobré s dětmi dopředu natrénovat, jak postupovat při předávání dítěte ve školce, co je
možné očekávat od učitelek a co již ne apod. Protože přednáška povzbuzovala rodiče, aby vstup dítěte do mateřské školy zbytečně
neuspěchali (což je názor, který jde poněkud proti trendům moderní doby) a poukazovala na některé aspekty psychologického vývoje dítěte,
o kterých se příliš často nemuví (např. morální výchovu dítěte v rodině, důležitost dokončení určitého vývojového stupně, než dítě postoupí
na nový,...), následovala po skončení teoretické části dosti živá diskuze a posluchačky si jistě odnesly s sebou domů mnohé náměty k přemýšlení.
Marie Justová
SRDEČNĚ VÁS ZVEME v ČERVNU
Klub Evergreen 55 + zve na výlet 14. června 2017.

Bližší informace na www. jbchrastava.cz

Dámský klub v květnu uspořádal sýrové odpoledne
Další zdařilá akce Dámského klubu proběhla v úterý 16. 5. 2017
v CVA. Jednalo se o sýrové odpoledne. Bylo pro nás připraveno
deset druhů sýrů, zelenina a pečivo. Okusili jsme sýry např. s olivami, sušenými rajčaty, ořechy, různým kořením, česnekem nebo
jen přírodní a opravdu jsme si moc pochutnali. K ochutnávce sýrů
patří samozřejmě i víno a ani to zde nechybělo. Mohli jsme se také
napít kozího mléka, někdo ho pil poprvé. Jiní zase ochutnali
syrovátku, kterou si mohli odnést domů. Povídání o přípravě a
samotné výrobě sýrů bylo velmi zajímavé a poutavé. Informací bylo
tolik, že padlo i mnoho dotazů. Byly nám vysvětleny pojmy
pasterizace, sráživost nebo sýřitelnost. Kdo měl zájem, mohl si
samozřejmě vyzkoušet udělat svůj kousek. Vyráběli jsme sýr
Farmář, který jsme ochutili chilli kořením nebo medvědím
česnekem. Byli jsme překvapeni, kolik času je na výrobu sýrů
potřeba. A jelikož my tolik času neměli, odnášeli jsme si v odkapávající formě svůj sýr domů, poučeni, jak dál doma pokračovat.
Výroba sýru je taková malá věda a je dost časově náročná. Jsme
rádi, že se akce uskutečnila a celá se povedla.
Jitka Marxová

Město jako arboretum – 13. díl
Třináctý díl bude zaměřen na tři dřeviny vcelku exotické a to co do
názvu, tak i výskytu. Ve všech třech případech to jsou dřeviny
introdukované to znamená, že se nejedná o původní druh, ale byly
do našich podmínek dovezeny za účelem pěstování. Ne vždy se
introdukované rostliny uchytí. Jako příklad mohu uvést mohutný
strom pajasan žláznatý, který se hojně vyskytuje v Praze, ale
například v Liberci jej už nenajdete. A to se jedná pouze o 100 km na
severovýchod.
Prvním introdukovaným stromem, který můžete nalézt v Chrastavě

a který si blíže popíšeme je katalpa trubačovitá (catalpa bignonioides, Walter). Jedná se o strom 8–15, ve své domovině i 20 m
vysoký. Kmen má krátký, koruna je široce rozkladitá, borka světle
hnědá, tenká; listy srdčitě vejčité, zašpičatělé, 10–25 cm dlouhé,
zpravidla celokrajné, výjimečně se dvěma nebo jedním postranním
lalokem, báze srdčitá, vrcholek náhle a krátce zašpičatělý, tmavě až
světle zelené a na rubu krátce chlupaté, řapíky jsou 8–16 cm dlouhé.
Květy jsou bílé, 3–5 cm dlouhé, jícen se žlutými pruhy a purpurovými
tečkami, v 15–25 cm dlouhých pyramidálních latách, kvete VI–VII.
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Katalpa trubačovitá – květ
Plody jsou štíhlé, cylindrické, převislé tobolky 15–40 cm dlouhé, 6–9
mm tlusté, tenkostěnné, semena jsou podlouhle čárkovitá, 3–4 mm
široká, světle šedavě hnědá, na obou koncích s chomáčkem bílých
chlupů. Její domovinou je jih USA.
Proslulé jsou i jako alejové stromy, mají majestátní vzrůst, nápadné
velké listy a především jsou velmi atraktivní v době květu a nakonec i
za plodu, který na stromě vydrží i do dubna příštího roku. Do kultury
byla katalpa zavedena teprve po roce 1726 a u nás byla poprvé
vysazena před rokem 1880 do parku zámku Sychrov. V mládí roste
pomalu. Lze ji použít pro výsadbu do zpevněných ploch, ale na
posypové soli citlivá, neroste na půdách zamokřených. V našich
podmínkách to není příliš odolný druh, stanoviště chce plně
osluněné, ale chráněné, ve městech může být poškozována
sluncem, vhodné je stanoviště chráněné proti větru.
Celkem existuje asi 12 druhů katalp, z toho katalpa trubačovitá má
dva významnější kultivary. A to catalpa bignonioides ‚Aurea', který
se vyznačuje při rašení jasně žlutými listy, které později zezelenají a
dále je to catalpa bignonioides ‚Nana', která se častěji roubuje a tím
vytváří husté kulovité stromky cca 3 m vysoké, vhodné do uličních
alejí (vysázeno např. v Hradci Králové). Dalším impozantním
druhem je katalpa křížená, resp. její kultivar (catalpa x erubescens
‚Purpurea'). Vyznačuje se černočervenými listy při rašení, které
posléze mění barvu na purpurovou či zelenavě purpurovou.
Druhým exotickým stromem původem ze Střední Ameriky je
ambroň západní (liquidambar styraciflua, L.). Známe čtyři druhy
ambroní, z toho výše zmiňovaná ambroň západní má něco přes 60
kultivarů. Ve své domovině jsou to stromy až 45 m vysoké,
kuželovité, větévky červenohnědé, s korkovými lištami, borka je
hluboce brázditá. Listy dlanitě (3) 5–7laločné, čepel 7–25 × 4–16 cm
velká, laloky trojúhlé, jemně pilovité nebo někdy opět zubatě
laločnaté, svrchu leskle zelené a lysé, řapíky 44–150 mm dlouhé.
Listy jsou na podzim velmi pestře zbarvené. Květy v kulovitých, 2–3
cm širokých hlávkách, prašníkové květy mají 4–10 tyčinek,
pestíkové květy mají 2 čnělky, kvete III–V. Plodenství má kulovité,
25–40 mm velké a vytrvávající přes zimu. Domovem je jihovýchod
USA, Střední Amerika. Má několik zajímavých kultivarů, které se
vyznačují různě utvářenými a na podzim rozličně pestře
vybarvenými listy a také odlišným habitem.
Pěstuje se od roku 1681 jako první vilínovitá rostlina z USA;
nejnápadnější je na podzim díky svému pestrému vybarvení. Na
mnoha místech však ambroně nesnáší naše zimy a zejména v mládí
omrzají. Obsahuje vonné pryskyřice, voní i rozemnuté listy.
Třetím, i když ne již tolik exotickým stromem je platan. Většina z 9
druhů platanů pochází z USA a Mexika a v ČR se začaly pěstovat ve
20. letech 20 století. Jsou to velké opadavé stromy se silným
válcovitým kmenem s charakteristicky se odlupující borkou, koruna
je rozložitá, letorosty tenké a někdy převislé hustě pokryté

Katalpa – čekání na jaro
lenticelami. Listy jsou střídavé, jednoduché, dlanitě laločnaté,
nepravidelně hrubě zubaté, řapíky na bázi výrazně rozšířené a
obklopující úžlabní pupeny, palisty dlanitoklané. Květy nenápadné,
jednopohlavné, většinou 3–4četné, v kulovitých strboulech, samčí
mají 3–8 tyčinek, kališní lístky volné nebo srostlé, korunní volné,
tyčinky s velmi krátkými nitkami a dlouhými prašníky, semeníky
jednopouzdré, čnělky dlouhé a červené. Kulaté plodenství
přetrvává na stromech přes zimu, je složené z jednosemenných
kyjovitých oříšků majících na bázi věneček přímých tuhých chlupů.
V našich podmínkách se můžeme nejčastěji setkat s platanem
javorolistým (platanus hispanica, Mill.), platanem západním
(platanus occidentalis, L.) a platanem východním (platanus
orientalis, L.). Platan javorolistý – jeho původ neznámý a je
považován spíše za pozůstatek třetihorních platanů (Platanus
aceroides), který kdysi rostl velmi hojně skoro v celé Evropě. Dlouho
se však soudilo, že je to spontánní kříženec mezi platanem
západním a východním, ke zkřížení mělo dojít v Anglii v okolí
Oxfordu, kde byly oba pěstovány. Je to oblíbený parkový a alejový
strom, ale rozpadavá plodenství (chlupy na bázi oříšků se po
rozpadu plodenství v časném jaru uvolňují a rozšiřují větrem) můžou
vyvolávat alergické reakce (záněty očních spojivek a dýchacích
cest); plodnost začíná asi ve 20 letech a není zcela pravidelná,
stromy se dožívají několika set let. Má několik zajímavých kultivarů.
Je to často pěstovaný dekorativní strom (od roku 1835), uplatňuje se
v alejích či solitérně v parcích, nápadný a ozdobný pestrobarevnou
borkou, kmeny i listy; dřevo se používá v truhlářství a na intarzie, je
trvanlivé a tvrdé. Nenáročný, ale upřednostňuje hlubokou, dostatečně vlhkou a propustnou půdu na plně osluněném až polostinném
stanovišti, bujně roste, opadané listy se dlouho rozkládají, při
dlouhém přísušku shazuje listy, v chladných oblastech může
namrzat, lze ho stříhat, velmi dobře snáší městské prostředí,
znečištěné prostředí, přísušky i zpevněné povrchy, kořeny ale
narušují dlažbu, případně rozvody podzemních sítí, toleruje
posypovou sůl, rozpadavá plodenství mohou vyvolávat alergické
reakce.
Z tří výše popsaných druhů se v našich podmínkách asi nejčastěji
můžeme setkat s platany. Byly kdysi hojně vysazovány jako solitéry
v zámeckých parcích a zahradách, v současné době se v některých
jižnějších městech ČR vysazují jako uliční aleje. Jedna takováto alej
je přímo před pivovarem Platan v Protivíně. Vzácněji se můžeme
setkat s katalpou a to hlavně v botanických a zámeckých zahradách.
A asi nejnižší počet výskytů u nás a pomyslné prvenství náleží
stromu jménem ambroň. Ta se nachází hlavně v botanických
zahradách, občas je vysazena jako mladá solitéra v městském či
obecním parku. A čas od času ji můžete nalézt v nějaké soukromé
zahradě dendrologického „fajnšmekra“. Ne jinak tomu je u nás v
Chrastavě. Dvě mladé, nevysoké, ale pěkně rostlé ambroně jsou
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hned za plotem v ulici Nádražní čp.71 naproti Penny Marketu. Je to v
místech, kde se odděluje zkratka pro chodce do ulice Pobřežní
/ještě před kruhovou křižovatkou pod mostem/. Z tohoto místa je
vidět i mladý platan, který je na trojúhelníkovém trávníku spolu s
tabulovou značkou řešící tuto kruhovou křižovatku. Za ten
mimochodem vděčíme stejnému fajnšmekrovi. Stejně jako za

Alej platanů před pivovarem v Protivíně

nedaleké katalpy trubačovité v areálu Medica Sever také v Pobřežní
ulici čp. 383 /hned za plotem/. Takže všechny tyto zmíněné
introdukované dřeviny jsou v Chrastavě takříkajíc na jednom místě.
--------------------------------------------------------------------------------------Zdroj: http://databaze.dendrologie.cz
Mgr. Michal Dvořák a Robert Kopecký

Platan u křižovatky před Penny

Detail ambroně jak z Harry Pottera

Grilovačka a exkurze v libereckém
rozhlase už v neděli 11. června 2017
Den otevřených dveří Českého rozhlasu Liberec proběhne už v neděli
11. června od 9. do 13. hodin, najdete nás v Modré ulici v Zeleném údolí.
Během exkurze můžete prozkoumat „zákulisí rádia“ – odkud se vysílá, jak
vypadá rozhlasové studio i newsroom, kde se každý den od rána pilně
připravuje vysílání Českého rozhlasu Liberec. Můžete se setkat s moderátory,
na zahradě pro vás budeme grilovat a k dobré náladě zahraje liberecký harmonikář.
Odpoledne od 13:30 začíná Gody festival s Českým rozhlasem Liberec na zahradě v Lidových sadech.
I tam bude pestrý program – vystoupí folkové, bluegrassové nebo country kapely z kraje, čeká vás taneční vystoupení,
táborák, indiáni v teepee, bohaté občerstvení. Dění z místa přiblížíme i v přímém přenosu v rádiu od 14. hodin.
Těšíme se na viděnou v neděli 11. června dopoledne v libereckém rozhlase!
Český rozhlas Liberec naladíte na 102,3 FM (Liberec a Jablonec), ve Frýdlantu 97,4 FM, v Harrachově a okolí na 107,9 FM,
v Semilech na 103,4 FM, v České Lípě na 94,3 FM.
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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

Inzerce – soukromá i obchodní
DARUJI kvalitní koňský hnůj. Informace: 603 260 778 (Ivan Vydra)
PRODÁM rohovou obývací stěnu (libovolně sestavitelnou) – 20 ks, tmavé dřevo kombinované se světlým. 3 skříňky se sklem,
3 ks s dvířky, bar, 1 ks se šuplíky, 12 ks bez dvířek + stůl s poličkami a konfereční stolek.
Vše za 4. 000,- Kč. Informace na mobilu – 604 118 296
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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.

24
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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