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22. Chrastavské slavnosti 2017 měly úspěch
Je za námi 22. ročník Chrastavských
slavností, který se konal, již tradičně, o
prvním červnovém víkendu.
Páteční hudební program zařídily kapely
New Element, Krávy Bez Medu, De Bill
Heads, Traktor a Vaťák. Během sobotního
dopoledne se představily dětské soubory z
Chrastavy a Vítkova. Dětský program
pokračoval i v odpoledních hodinách, kdy si
mladí hasiči připravili ukázky. Odpoledního
programu se zhostily kapely Nonstop,
Black Beagle, Meredith Hunter a slovenský
zpěvák, známý z TV, Martin Harich.
Otevřena byla také všechna muzea, a ani
letos nechyběly večerní prohlídky
Führichova domu, kde bylo možné opéct
také buřty a poslechnout si kapelu Shortfingers. Hlavní hvězdou celých slavností
byl Dalibor Janda s kapelou Prototyp a
dcerou Jiřinou Jandovou. O tom, že do
Chrastavy zavítala opravdová hvězda,
svědčilo zaplněné náměstí. Kapela Retro
live nás světoznámými hity dovedla až k
půlnočnímu ohňostroji a večerní program
završila kapela Joe Satriani revival.

Z obsahu dnešního vydání
Oslavy mikroregionu proběhnou
19. srpna 2017 v Mníšku
–
Paradýz se stane pro cyklisty rájem
–
Nabídka pronájmu na prodejnu
potravin na Střeleckém Vrchu
–
Program kina / Sportovnízpravodajství
–
Pozvánína chrastavskou
a údolskou pouť
–
Kulturníkalendář
na II. pololetíroku 2017

MĚSTSKÁ POLICIE CHRASTAVA

603 941 561 603 347 676

Po náročné sobotě nás čekala odpočinková neděle. Pro lepší probouzení si
hudební program připravili, vůbec poprvé,
žáci místní hudební školy. V poledne se
nám představila dudácká kapela Heřmánek a hudební program zakončil orchestr
Ladislava Bareše jak jinak, než za
doprovodu dešťových kapek.
Poslední tečkou za celými slavnostmi bylo
divadelní vystoupení hrádeckého souboru
Vojan.
Z bohatého programu si mohl vybrat snad
každý. Mimo hudebních vystoupení nechy-

běly ani již tradiční pohádky pro děti, soutěže, ukázky místních sportovních oddílů,
exhibice a mnoho dalšího.
Čísla výherních losů: 109, 229, 310, 321,
378, 482, 556, 598, 689, 746, 793, 794,
809, 852, 854, 861, 907, 915, 958.
Protože příprava Chrastavských slavností
není otázkou několika týdnů, ale měsíců,
rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří se na jejich přípravě podíleli a pomohli ji
realizovat.
---------- Dokončení na str. 2 ----------
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22. Chrastavské slavnosti 2017 měly úspěch (dokončení)
Tímto tedy děkuji:
organizačnímu týmu – Jitka Marxová, Ivana
Loučková, Petr Bezvoda, Libuše Junková,
Klára Sehnoutková, Pavel Hudec, Marta
Pinkasová, Vlasta Stehlíková, Jana
Eichlerová
Pořadatelům: Tereza Loučková, Adéla
Bednářová, Ondřej Vojtíšek, Filip Kopecký,
David Bednář, Tomáš Hájek, Jan Németh,
Viktorie Henzlová.
Městské policii: Marcel Másílko, Mojmír
Boch, Pavel Just, Jaroslav Ježek, Jan
Loučka, David Novák.
Technickým službám: Josef Vondra,
Zdenek Zoul
Scéně, programování světel: Luboš

Komárek, Petr Bartoš
Zvukařům: Jiří Matys, Jan Ritschel
Moderátorovi: David Jelínek
Pracovníkům veřejně prospěšných prací
Místním spolkům a organizacím:
Sbor dobrovolných hasičů
Střelecký klub
Orientační klub Chrastava
Oddíl – Kuželky
Stolní tenis
Kolová
Nohejbalisté Chrastava
Perseus PS
TJ SOKOL Chrastava
ZKO Chrastava
Jednota bratrská

Chovatelé
Foto a video: Jana Zahurancová, Ing. Vratislav Loučka
Sponzoři: FRISCHBETON s.r.o; PIVOVAR
HOLS a.s., SYNER s.r.o.; VIRGO spol.
s.r.o.; VZDUCHOTECHNIK s.r.o., ZDEŇKA
ZAHRADNÍKOVÁ, Prodejna vín U KONĚ,
AVEodpadové hospodářství, s.r.o.; SVS
a.s.; SKRAMÁK s.r.o., Farma VYSOKÁ,
Kosmetika TRÉSOR, ONTEX Turnov,
P i v o v a r
A l b r e c h t ,
Mediální partneři: Radio Contact Liberec a
Česká rozhlas Sever
--------------------------------------------------Bc. Pavel Urban,
hlavní koordinátor Chrastavských
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Okénko starosty města Chrastavy

Letošníoslavy mikroregionu proběhnou 19. srpna v Mníšku
Všichni obyvatelé mikroregionu
Hrádecko – Chrastavsko, kteří představují Bílý Kostel nad Nisou, Hrádek nad
Nisou, Chotyně, Kryštofovo Údolí,
Mníšek, Nová Ves, Oldřichov v Hájích,
Rynoltice, Janovice v Podještědí a samozřejmě Chrastava, jsou srdečně zváni
na 2. ročník Oslav mikroregionu, který se
letos koná v sobotu 19. srpna v Mníšku
u fotbalového hřiště.
Pro všechny zájemce budou jezdit přes
všechny obce mikroregionu ZDARMA
mimořádné autobusové linky.
První z nich se dostanou na hřiště do
Mníšku již ráno v osm hodin, poslední
odjíždí z Mníšku ve 22.50.
Program s tučně zvýrazněnou účastí
Chrastavy:
Tenisový turnaj s účastí jednoho zástupce z každé obce mikroregionu od 8:30
(registrace od 8:00) – letos premiéra.
Chrastavu reprezentuje pan Robert Lipenský.
Fotbalový turnaj v malé kopané za povinné účasti žen od 9:00 (registrace od
8:30). Chrastavu reprezentuje
mužstvo pod vedením velitele
městské police Marcela Másílka (v loňském ročníku 7. místo). Zájemci o reprezentaci Chrastavy ve fotbalovém
mužstvu se mohou hlásit u pana Másílka
na velitelmp@chrastava nebo tel.:
+420 603 347 676.
Stánky mikroregionu za účasti
Chrastavy se otvírají mezi 9. a 10. hodinou (v pro-vozu do setmění).
Dopolední program na podiu, který představují školní vystoupení a vystoupení
Zumba Mníšek zahajují v 10 hodin reprezentantky Chrastavy Jiřičky.
Ve 13 hodin slavnostní zahájení za účasti
starostů všech obcí mikroregionu včetně
Chrastavy.
Vystoupení hudebních skupin v odpoledním a nočním bloku:
Odpadlíci
16:00 - 17:00
Vymazáno z archivu
17:00 - 18:00
Meredith Hunter
18:20 - 19:15
Continental Band
19:30 - 20:30
Schovanky
21:00 - 21:50
Olga Lounová
22:00 - 22:50
video disco 80.léta
23:00 - 01:00
Organizátor si vyhrazuje možnost případných změn a doplnění v programu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aktuální a oficiální informace u pana Romana Slezáka
tel.: +420 724 179 353
e-mail: starosta@obec-mnisek.cz
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chrastava 21. 6. 2017
Michael Canov, starosta města

4

Pelta byl jen vrchol ledovce... my naivníuchazeči o dotaci
Na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy se v oblasti dotací
pro sport dlouhodobě podvádí, úřední osoby zneužívají své
pravomoci a zřejmě konají ve formě organizované zločinecké
skupiny.
Výše uvedené netvrdím kvůli tomu, že policie vzala před pár týdny
do vazby šéfa českého fotbalu Miroslava Peltu spolu s náměstkyní
MŠMT pro sport. Výše uvedené tvrdím na základě kontrolního
závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z dubna letošního roku. Ve
zprávě je popsáno, jak neuvěřitelným způsobem se rozdělovaly
dotace na investice pro sport za období 2013 až 2015. O všem bylo
předem dávno rozhodnuto, dotaci dostávali ti, kteří nesplňovali
základní kritéria, žádosti podle vyhlášených kritérií nikdo
nehodnotil, poctiví uchazeči plnili jen roli užitečných idiotů. A to
včetně nás. V roce 2015 se za pomoci města o dotaci na komplexní
rekonstrukci sportovní haly ucházel i TJ Spartak. Předem bez šance

jak dokazuje zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu, kvalita či
potřebnost projektu nikoho nezajímala, vše se rozdělilo tak, jak
vedení ministerstva potřebovalo.
Na základě skutečností dokázaných Nejvyšším kontrolním úřadem
jsem dnes podal Nejvyššímu státnímu zastupitelství jako senátor
PČR a jako starosta Chrastavy trestní oznámení na neznámé
osoby ve vedení a v odboru sportu MŠMT v období 2013–2015.
My v Chrastavě jsme si pomohli sami, město vydalo na rekonstrukci
sportovní haly 22 milionů ze svého rozpočtu v roce 2016, to ovšem
nic nemění na tom, že to co se dělo na MŠMT byla zlodějna prvního
(ne)řádu. Při postupu dle pravidel bychom možná dotaci získali a
prostředky města mohli investovat jinam.
Chrastava 5. 6. 2017

Michael Canov, senátor a starosta města

Informace z radnice

Usneseníze zasedáníRady města Chrastava č. 2017/9 ze dne 5. června 2017
RM s c h v á l i l a žádost MŠ Chrastava o výjimku z počtu dětí ve třídě MŠ
RM s c h v á l i l a
záměr pronajmout část pozemku par. č. 720/1 o výměře cca 85 m2 – ostatní plocha, v k. ú. Andělská Hora u Chrastavy , za účelem údržby
pozemku před domem, výsadby zeleně a zamezení přejezdu septiku
RM s c h v á l i l a
navržené vyjádření Města Chrastava ke změnám druhu pozemků a slučování pozemků navržených Katastrálním úřadem pro Liberecký
kraj, Katastrálním pracovištěm Liberec, na základě revize katastru nemovitostí podle § 43 odst. 6 písm. a) vyhlášky č. 357/2013 Sb. o
katastru nemovitostí (katastrální vyhlášky), v k. ú. Dolní Chrastava, a pověřila starostu podpisem Ohlášení změny údajů o pozemku k zápisu
do katastru nemovitostí
RM s c h v á l i l a
1. hodnocení a zadání veřejné zakázky „Chrastava - svoz a likvidace odpadů ze sběrného dvora“ 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: FCC Česká republika, s.r.o., Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8, IČ:
45809712.
2. návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem: FCC Česká republika, s.r.o., Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8, IČ: 45809712 na realizaci akce
veřejné zakázky „Chrastava - svoz a likvidace odpadů ze sběrného dvora”
RM s c h v á l i l a
1. hodnocení a zadání akce „Dodávka pracovního samojízdného stroje – nosiče výměnných nástaveb“ 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 dodavateli: Unikont Group s.r.o., Služeb 609/6, 108 00 Praha 10 – Malešice, IČ :
41193113
2. návrh kupní smlouvy se zhotovitelem: Unikont Group s.r.o., Služeb 609/6, 108 00 Praha 10 – Malešice, IČ : 41193113 na realizaci akce
„Dodávka pracovního samojízdného stroje – nosiče výměnných nástaveb“ a pověřila starostu jejím podpisem v případě schválení
finančních prostředků na nákup vozidla Zastupitelstvem města Chrastava.
RM s c h v á l i l a
dohodu o úhradě nákladů na opravu komunikace Textilanská se společností: GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem, Klíšská 940/96, 400 01, IČ:
27295567.
RM s c h v á l i l a
Smlouvu o spolupráci, při přípravě a realizaci stavby – komunikace Textilanská se společností: Severočeská vodárenská společnost a.s.,
Teplice, Přítkovská 1689, 415 50 a pověřila starostu jejím podpisem.
RM s c h v á l i l a závazné městské standardy veřejného osvětlení Města Chrastava pro roky 2017 – 2022.
RM v z a l a n a v ě d o m í
hodnotící protokol veřejné zakázky „Projektová dokumentace – Oprava ul. Bílokostelecká – Chrastava“ v souladu s bodem 3.1. Směrnice
Rady města Chrastava č. 1/2013 o zadávání veřejných, včetně hodnocení a výběru vybraného uchazeče.
RM v z a l a n a v ě d o m í
hodnotící protokol veřejné zakázky „Server“ v souladu s bodem 3.1. Směrnice Rady města Chrastava č. 1/2013 o zadávání veřejných,
včetně hodnocení a výběru vybraného uchazeče.
RM s c h v á l i l a Plán odpadového hospodářství města Chrastava na roky 2017 – 2021.
RM s c h v á l i l a
na základě žádosti darovací smlouvu DR/10/2017 – finanční dar ve výši 20.000,- Kč pro Orientační klub Chrastava, z.s., spolek, Polní 217,
Dolní Chrastava, 463 31 Chrastava, IČ: 467 48 318.
RM s c h v á l i l a
darovací smlouvu DR/11/2017 – finanční dar ve výši 10.000,- Kč pro pana Karla Boháče, nar. 22.07.1947, bytem Polední 191, 460 01
Liberec 32 - Radčice
RM s c h v á l i l a
na základě žádosti darovací smlouvu DR/12/2017 – finanční dar ve výši 5.000,- Kč pro Junák – český skaut, přístav Flotila Liberec, z.s.,
pobočný spolek, Kaplického 362, Liberec XXIII-Doubí, 463 12 Liberec, IČ: 467 48 725
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RM s c h v á l i l a
smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření za rok 2017 uzavřenou mezi Městem Chrastava a Společností C.P.A. Audit, spol. s r.o., U
Hájovny 1022, 460 01 Liberec 14.
RM v z a l a n a v ě d o m í zápis č. 2017/4 z jednání bytové a sociální komise ze dne 21. 5. 2017
1) RM r o z h o d l a o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu paní Iloně Kopecké
2) RM r o z h o d l a o uzavření smlouvy o nájmu bytu paní Iloně Kopecké
3) RM r o z h o d l a o uzavření smlouvy o nájmu bytu paní Aleně Bartáčkové
4) RM r o z h o d l a o uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS paní Iloně Duškové
5) RM r o z h o d l a o uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší v zařízení azylového typu paní Marii Malé, Blance Surmajové, Ivetě Kováčové

Usnesenímimořádného zasedáníRady města Chrastava 16. června 2017
RM na své schůzi projednala a usnesla se takto:
-schválila
podání výpovědi (příloha č. 1 k originálu usnesení) ze smlouvy o
nájmu nebytových prostor v objektu čp. 709 o výměře 42 m2 (přízemní místnosti, které se nacházejí po levé straně vchodu budovy a
ideální třetina vchodové chodby) čj. N/14/2011, uzavřené s Libereckou rozvojovou agenturou LIRA o.p.s. , se sídlem v Jablonecká

18, Liberec I, IČ 27303161, zastoupené jednatelem Jiřím Černým,
včetně přechodu práv a závazků z této smlouvy ke dni 2. 2. 2016 na
JC PRO GROUP s.r.o., se sídlem Jablonecká 88/18, Liberec, IČ
04299434, zastoupené jednatelem Jiřím Černým, schváleného
Radou města Chrastava usnesením č. 2016/02 a pověřila starostu
podáním výpovědi.

Informace z radnice

Paradýz se stane pro cyklisty konečně rájem
Jestli se u nás něco dlouhá léta opravdu nedařilo realizovat, tak to
byla cyklostezka Paradýz z Chrastavy do Bílého Kostela. Snažili
jsme se dosáhnout její realizace získáním dotace v rámci většího
celku, proběhla mnohá jednání na Libereckém kraji i ve Statutárním
městě Liberci. Velmi nadějnou se jevila v loňském roce žádost
Euroregionu Nisa o Evropskou dotaci na akci Kolem kolem Jizerek,
do které se zapojilo 20 českých a 20 polských obcí, ale která
nakonec pro administrativní nedostatek v žádosti jedné z polských
obcích nebyla schválena.
A tak jsme si společně s kolegou z Bílého Kostela Jiřím Formánkem
řekli jednoho dne dost. Cyklostezka letos bude, i kdyby to mělo být
bez dotace z našich vlastních prostředků. Což především v rámci
Bílého Kostela je husarský kousek a důkaz jeho dosavadního
skvělého hospodaření. Zatímco pro šestitisícovou Chrastavu se
jedná o výdaj ve výši 2,4 mil. Kč, pro osmisethlavý Bílý Kostel o výdaj
ve výši téměř 4 mil. Kč (Paradýz je na jeho straně delší).
Výše uvedené řešení však neznamená, že se předem vzdáváme
dotací. Jak Chrastava tak Bílý Kostel se letos opět přihlásily do
projektu Kolem kolem Jizerek a v případě jeho schválení, o čemž
bude rozhodnuto do února 2018, by byla vyplacena dotace zpětně
na již hotové dílo. A také jsme se obrátili se žádostí o dotaci na
Liberecký kraj.

Ve středu 14. června 2017 došlo ke slavnostnímu podpisu smlouvy
se zhotovitelem firmou Jostav, která vyhrála ve výběrovém řízení. A
pokud vše půjde tak jak má, bude cyklostezka, spojující spřátelený
Bílý Kostel s Chrastavou, do konce letních prázdnin hotova.
Chrastava 14. 6. 2017

Michael Canov, starosta města

Heslo: „Třiďte odpad, má to smysl!” stále platí
Děkujeme všem občanům města Chrastava, kteří třídí odpad. Díky vám naše město opět získalo osvědčení o úspoře emisí a nejen to. V
rámci spolupráce se společností EKO-KOM jsme za vytříděný odpad (plasty, papír, sklo, nápojové kartony) získali v roce 2016 celkem 341
536,00 Kč. Tato částka byla zpětně využita v odpadovém hospodářství na snížení záporného rozdílu mezi příjmy a výdaji na odstraňování
odpadu.
Proto i nadále: Třiďme odpad, má to smysl!
Chrastava 16. 6. 2017
Šárka Spáčilová, DiS., referent odpadového hospodářství

Město Chrastava má nový plán odpadového hospodářství
Město Chrastava má povinnost zpracovat podle zákona o odpadech svůj plán odpadového hospodářství. Byl proto zpracován nový plán
odpadového hospodářství města, který je platný po schválení Radou města Chrastava.
Plán odpadového hospodářství zpracovávají města, která produkují ročně více než 10 t nebezpečného odpadu nebo více než 1.000 t
ostatního odpadu. Například v roce 2016 město Chrastava vyprodukovalo 1.241 t směsného komunálního, 44 t skleněných obalů, 79 t
papíru a lepenky nebo 28 t plastů.
Jedná se o strategický dokument města v oblasti plánování v odpadovém hospodářství. Plán odpadového hospodářství města je závazným
podkladem pro jeho činnost v oblasti odpadového hospodářství a podkladem pro zpracování územně plánovací dokumentace města. Tento
plán se zpracovává za účelem vytváření podmínek pro předcházení vzniku odpadů a nakládání s nimi podle zákona o odpadech.
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Plán má tři části: analytická část plánu obsahuje vyhodnocení stavu odpadového hospodářství města. Závazná část plánu obsahuje
opatření pro předcházení vzniku odpadů v souladu s plánem odpadového hospodářství kraje a stanoví cíle a opatření k jejich dosažení v
rámci obecního systému pro nakládání s odpady a soustavu indikátorů k hodnocení plnění těchto cílů. Směrná část plánu obsahuje návrhy
na zlepšení obecního systému nakládání s odpady a kritéria hodnocení změn podmínek, na jejichž základě byl plán odpadového
hospodářství města zpracován.
Nový plán odpadového hospodářství se připravoval více než rok a je zpracován v souladu se závaznou částí platného Plánu odpadového
hospodářství Libereckého kraje. Zpracovatelem byla společnost ISES, s.r.o., IČ 64583988, Praha.
Návrh Plánu odpadového hospodářství města Chrastava schválila Rada města Chrastava na svém zasedání dne 5. 6. 2017. K plánu se
vyjádřil také Krajský úřad Libereckého kraje, který k němu měl pouze drobné připomínky, jenž byly následně zapracovány.
Plán je zpracován na roky 2017 – 2021.
Plán je k nahlédnutí na www.chrastava.cz nebo na městském úřadě
Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM

Vítánínových občánků
Jak je již zvykem, každé tři měsíce vítáme mezi nás další občánky
města Chrastava. Za krásného slunného počasí se v sobotu 10.
června 2017 sešlo celkem 9 dětí spolu s rodiči a prarodiči, kteří si
tento slavnostní okamžik nenechali ujít.
Spolu s místostarostkou města Zitou Václavíkovou, jsme dětem a
jejich rodičům popřáli hodně štěstí a radostných dnů.
Ivana Loučková, vedoucí kanceláře starosty
Chrastava, 12. června 2017

Oslavy partnerstvíChrastava – Lwówek Śląski
Město Chrastava má dvě partnerská města, neměcký Eichstätt a polský Lwówek Śląski. Právě s polským partnerským městem byla před
deseti lety podepsána smlouva.
K této příležitosti uspořádalo Město Chrastava oslavy, které se konaly v neděli 18. června 2017. Oslav se zúčastnila delegace ze Lwówku
Śląského , pod záštitou starostky Marioly Szczęsne.
V brzkých odpoledních hodinách byla zahájena výstava „10 let spolupráce partnerských měst“, na které si návštěvníci oživí vzpomínky
na společné aktivity a zásluhy obou měst. Od 14.00 hodin hrála kapela WOKO za hasičskou zbrojnicí, kde si připravil sbor dobrovolných
hasičů posezení s občerstvením. Během slunečného odpoledne zakrojili oba městští představitelé do deseti koláčů, které byly upečeny k
této příležitosti, a všichni návštěvníci je mohli ochutnat.
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O zpestření programu se postarali mladí hasiči svými ukázkami zásahu při dopravní nehodě, likvidací obtížného hmyzu nebo hašení
požáru, ukázkou závodů v TFA v podání těch nejmenších, nahlédnutí do historie při požáru Národního divadla. A společně s hasiči a
hasičkami zatancovali na hasičskou písničku od Míši Růžičkové.
Bc. Pavel Urban, vedoucí Společenského klubu

Nabízíme pronájem na prodejnu potravin na Střeleckém Vrchu
Na sídlišti Střelecký Vrch vyvrcholila neutěšená situace s prodejnou potravin. Zde v osmdesátých letech postavená samoobsluha se
dlouhodobě potýkala s rentabilitou provozu. Výsledkem bylo střídání se majitelů a stále klesající úroveň prodeje. Úroveň prodeje za
současného majitele byla již na tak nízké úrovni, že odrazovala i poslední věrné zákazníky a výsledkem je zavřená samoobsluha, která se již
zřejmě samoobsluhou nikdy nestane. Nastala tak situace, kdy v místě s největší koncentrací a počtem chrastavského obyvatelstva,
neexistuje žádná prodejna ani těch nejzákladnějších potravin.
Za dané situace se Město Chrastava snaží vyřešit situaci pronájmem přízemních prostor v bývalém M-klubu (kde byla dosud chráněná dílna,
která se po dohodě s nájemcem stěhuje do Frýdlantské ulice) pro malou, zřejmě pultovou prodejnu potravin (42 m2). Protože Městu záleží
velmi na zřízení této prodejny, aby obyvatelé Střeleckého Vrchu měli alespoň základní potraviny přímo v místě, Město pronájem nabízí jen za
symbolické nájemné.

8
Zájemci, ať se hlásí na MěÚ u paní referentky Miloslavy Houdové, houdova@chrastava.cz, 482 363 822. Uzávěrka přihlášek je v pondělí 24.
července ve 12 hodin. V případě, že nedojde k dohodě se žádným zájemcem či nikdo zájem neprojeví, bude se pronájem nabízet
opakovaně.
Vážení čtenáři, dovolte mi závěrem vyslovit přesvědčení, že vzhledem ke koncentraci obyvatelstva na Střeleckém Vrchu (cca 1/3 celé
Chrastavy), bude, i při předpokládané praxi mnohých obyvatel sídliště konat velké nákupy v obchodních centrech, prodejna velmi dobře
prosperovat a to i v případě, že by se snad někdy v budoucnu současní majitelé samoobsluhy pokusili obnovit její provoz (což je dle mého
názoru krajně nepravděpodobné).
Chrastava 21. 6. 2017

Michael Canov, starosta města

V

Z deníku Městské policie Chrastava / květen 2017
- 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, Eichstättská cesta,
školní jídelna, škola, společenský klub,
- kontroly krytých vlakových i autobusových zastávek zaměřené na dodržování zákazu kouření
- zjištění řidiče pod podezřelého z jízdy pod vlivem alkoholu – řešeno dle zákona
- nahlášen pokus o vloupání – předáno PČR
- rušení nočního klidu – řešeno dle zákona
- na základě oznámení provedeno šetření ohledně týrání zvířete – výsledek negativní
- 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)
V měsíci květnu byla odchycena čtyři toulavá zvířata, 3 předána majiteli, jedno umístěno do útulku Azyl pes Krásný Les. Zajištění likvidace
jednoho uhynulého zvířete.
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Kultura... stalo se / programy S-klubu a kina

Akademie hudebníškoly
Dne 20. června 2017 od 17:00 se konala závěrečná akademie žáků
hudební školy Chrastava. V sále CVA zazněly skladby na kytary,
klavír, klávesy, klarinet a na flétnu. Žáci se svého úkolu ujali s
odvahou a i přes mírnou trému se jim vystoupení všem podařila. Na
závěr koncertu zahráli absolventi kytarového oddělení Kateřina
Novotná a Vojtěch Bursa. Celou akademii poté uzavřely
absolventky klavírního oddělení Tereza Štěpařová a Hanka
Čermáková. Za všechny lektory bych chtěla poděkovat žákům za
jejich odvahu a píli a také jejich rodičům, kteří je podporují. Krásné
prožití léta.
Helena Kačenová

Žáci vítkovské školy zahráli dětem družiny „O dvanácti měsíčkách”
Ve středu si žáci vítkovské školy připravili pro děti z chrastavské družiny hudební operetku „O dvanácti měsíčkách“. Pohádka byla připravena
podle televizní předlohy Jana Svěráka Tři Bratři a v Chrastavě sklidila velký úspěch.
Malí herci, kteří jsou členy sboru Vítkováček, jenž vede Daniela Reslová, měli nejen skvěle připravenou scénu a kostýmy, ale také všechny
písničky zpívali živě a bez ostychu.
Přejeme, aby se podařilo další divadelní dílo, na kterém se všichni opět potkáme.
Bc. Pavel Urban, vedoucí Společenského klubu
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DIGITÁLNÍ MÌSTSKÉ KINO CHRASTAVA

PROGRAM KINA
ČERVENEC 2017
Změna programu vyhrazena! Rezervace vstupenek: http://evstupenka.cz
Tři filmové novinky z programu 52. ročníku Mezinárodního
filmového festivalu Karlovy Vary.
Kousek festivalové atmosféry a pestrého karlovarského programu
divákům po celé republice zprostředkují tři různorodí zástupci
letošního nesoutěžního programu:
chytrá americká romantická komedie Pěkně blbě (The Big Sick,
USA 2017),
německý svěží debut Axolotl Overkill (Německo 2017)
a francouzský psychoerotický thriller Françoise Ozona Dvojitý
milenec (L'amant double, Francie 2017).
Pátek 7. července v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI
PŘÍHODY MAXIPSA FÍKA – ČR – animovaný - 63 minut – přístupno
Epizody z populárního kresleného seriálu o dobráckém mluvícím maxipsovi Fíkovi a jeho kamarádce holčičce Áje. Fík vyniká na psa nejen mimořádnou velikostí a inteligencí, ale i řadou dovedností jako je psaní,
čtení nebo řízení auta. Jeho dětská naivita dokáže i zdánlivě jednoduché úkoly proměnit v akční i humorné situace.
Vstupné: dospělí - 60 Kč, děti - 40 Kč
Pátek 7. července v 19:00 hodin
SPIDER-MAN: HOMECOMING – USA – dobrodružný – český dabing –
133 minuty-přístupný
Mladý Peter Parker / Spider-Man (Tom Holland), který velkolepým způsobem debutoval ve filmu Captain America: Občanská válka, se ve
snímku Spider-Man: Homecoming začíná více sbližovat se svou nově
získanou identitou pavoučího superhrdiny. Peter, nadšený ze svých
zážitků s Avengers, se vrací domů, kde žije se svou tetou May (Marisa
Tomei) pod bedlivým dohledem svého nového učitele Tonyho Starka
(Robert Downey Jr.). Peter se snaží vrátit ke svému běžnému životu což mu komplikuje touha dokázat, že by Spider-Man mohl konat mnohem větší skutky, než kterých se zatím odvážil - ale když se objevuje
nový padouch Vulture (Michael Keaton), ocitá se v ohrožení vše, co je
pro Petera skutečně důležité.
Vstupné: 120 Kč
Pátek 14. července 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 (2015 se stali bezmála
850.000 diváky vůbec nejúspěšnější domácí premiérou), konečně končí
čekání.
Vstupné: 100 Kč, v předprodeji IC Chrastava - 80 Kč
Pátek 14. července v 19:00 hodin - Vary ve vašem kině
AXOLOTL OVERKILL – Německo – drama – české titulky – 93 minuty přístupný od 15 let
Šestnáctiletá Mifti žije v Berlíně, kde vymetá večírky, experimentuje
s drogami a sexem a kašle na školu. Dospělí, které potkává, jí přijdou
zoufalí. Ti si o ní na oplátku rádi myslí, že je moc drzá, často zbytečně
smutná a bezhlavě zamilovaná. Dospělí zoufalci se totiž nechtějí zabývat podstatou věci. Mifti ví, že je na všechno na celém světě sama. Ať
už tahle fráze znamená cokoliv. Je na tom stejně jako vodní dráček
axolotl, který přežije všechno a s každou zkušeností se stává někým
novým. Film natočila „zlobivá holka“ německé kultury Helene Hegemann v pouhých čtyřiadvaceti letech podle vlastního knižního bestselleru.
Vstupné: 100 Kč, v předprodeji IC Chrastava - 80 Kč

Pátek 21. července v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI
Vrabčákovo velké čapí dobrodružství
LETÍME! - Německo / Norsko / Belgie / Lucembursko – animovaná
komedie – český dabing – 85 minut – přístupný
Velkolepé ptačí dobrodružství o vrabcovi, který žije jako čáp, a se svými
svéráznými kamarády sovou Olgou a papouškem Kikim se vydává na
let do Afriky. Dojemný adobrodružný animák pro ornitology i pro celou
rodinu. Kdyby tuhle ptačí partu včas potkal Alfred Hitchcock, točil by pak
pouze barevné rozverné filmy.
Vstupné: 110 Kč
Pátek 21. července v 19:00 hodin - Vary ve vašem kině
PĚKNĚ BLBĚ – USA – romantická komedie – české titulky – 119 minut
- přístupný od 12 let
Kumail je stand-up komik, příležitostný řidič Uberu a největší fanoušek
Akt X. Emily studuje psychologii, má skvělý smysl pro humor a rozhodně se teď nechce vázat. Alespoň do chvíle, než vyrazí na večer standup komiků. Duchapřítomný Kumail Emily okamžitě padne do oka, a i
když oba tvrdí opak, brzy je jasné, že nepůjde jen o záležitost na jednu
noc. Nadějně se rozvíjející vztah ale naruší záhadná nemoc, která Emily
uvrhne do umělého spánku. Teprve v nemocnici se potkává Kumail s jejími svéráznými rodiči, kteří se přes počáteční nedůvěru s Kumailem postupně sbližují, což generuje řadu zábavných situací. Chytrá romantická
komedie z produkce Judda Apatowa (40 let panic, Zbouchnutá) vypráví
skutečný příběh populárního amerického komika, který ve filmu hraje
sám sebe, a stala se na festivalu Sundance diváckým hitem.
Vstupné: 100 Kč, v předprodeji IC Chrastava - 80 Kč
Pondělí 24. července v 17:00 hodin
VALERIAN A MĚSTO TISÍCE PLANET – USA – akční – český dabing –
137 minut – přístupný
Dobrodružství plné fantazie a akční podívané nás zavede do nejpodivuhodnějšího vesmíru, který byl dosud stvořen.
Vstupné: 120 Kč, v předprodeji IC Chrastava - 100 Kč
Pondělí 24. července v 19:30 hodin - Vary ve vašem kině
DVOJITÝ MILENEC – Francie – drama – české titulky – 107 minut přístupný od 18 let
Chloé, mladá křehká žena se sklony k depresím, začne docházet na
psychoterapii a bezhlavě se zamiluje do svého psychologa Paula. Poté,
co se milenci sestěhují, začne Chloé zjišťovat, že v Paulově minulosti
něco nehraje, až objeví existenci jeho jednovaječného dvojčete. Proč
Paul přede všemi skrývá, že má bratra? Jaké dávné tajemství je spojuje
a rozděluje? A jde skutečně o dvojče, nebo jen o promyšlenou lež, kterou se Paul snaží zakrýt druhý život svého temnějšího já? Erotikou prosycený thriller z tvůrčí dílny zkušeného francouzského režiséra Françoise Ozona je promyšlenou filmařskou poctou legendárním snímkům
jako Rosemary má děťátko, Příliš dokonalá podoba nebo Základní
instinkt.
Vstupné: 100 Kč, v předprodeji IC Chrastava - 80 Kč
Pondělí 31. července v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI
MAXINOŽKA - Francie/Belgie – animovaný – český dabing – 91 minuta
Náctiletý outsider Adam se vydává na dobrodružnou cestu, aby odhalil
záhadu svého dávno ztraceného tatínka, jen aby zjistil, že to není nikdo
jiný než legendární Lesní muž!
Vstupné: 100 Kč, v předprodeji IC Chrastava - 80 Kč
Pondělí 31. července v 19:00 hodin
BABY DRIVER – USA – akční – české tit. – 112 minut – od 12 let
Talentovaný mladý řidič (Ansel Elgort), který zajišťuje zločincům únik
z místa činu, je ve své práci tím nejlepším z oboru i díky hudbě, kterou
si během ní pouští. Když se Baby setká s dívkou svých snů (Lily James), vnímá to jako příležitost opustit život zločince a začít znovu. Poté,
co je ale mafiánským bossem (Kevin Spacey) přinucen zúčastnit se další akce, která je předem odsouzena k neúspěchu, ocitá se v ohrožení
jeho život, láska i svoboda.
Vstupné: 120 Kč
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Poselstvířeky Nisy již po osmnácté – 17. 6. 2017
I v letošním roce jsme se mohli těšit na putování s vílou Nisou, která již po osmnácté v doprovodu skautů a vodáků předala poselství lidem,
jak by se měli starat o svou vodu a okolí vody. Zastávka byla jako již tradičně u mostu v Andělské Hoře za doprovodu harmonikářů a malého
občerstvení.
Víla potom pokračovala ve své plavbě do Bílého Kostela a celou svou plavbu pak v sobotu ukončila v Chotyni.
Klára Sehnoutková

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
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Dny lidové architektury
ve Führichově domě
Stejně jako v loňském roce, i letos Vás srdečně zveme na prohlídku
Führichova domu při příležitosti Dny lidové architektury.
Tato akce se koná pod záštitou Libereckého kraje a Chrastava se k
této akci připojuje.
Führichův dům můžete navštívit o víkendu 8. – 9. 7. 2017 od 10.00 –
14.00 hodin.
Vstupné zdarma.
Jitka Marxová

Informačníschůzky kurzů Společenského klubu
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Výstava zvířectva
Chrastavští chovatelé vás srdečně zvou k návštěvě a k přátelskému
posezení na tradiční výstavu králíků drůbeže, holubů a okrasného
ptactva u příležitosti chrastavské pouti ve dnech 12.-13..8.2017 v
prostorách chovatelského areálu v Pobřežní ulici.
Výstava se koná pod záštitou starosty a místostarostky města
Chrastavy, kteří budou v neděli 13. 8. 2017, od 14:30 hodin předávat
Čestné ceny - poháry na nejlépe oceněná zvířata.
Výstava je pro veřejnost otevřena :
v sobotu 12. 8. od 8.00 do 18.00 hod.
v neděli 13. 8. od 8.00 do 15.00 hod.
Možnost nákupu chovných zvířat.
Občerstvení a tombola i s živými zvířaty zajištěna.
Za výstavní výbor Peterka František

Kynologický klub
V sobotu 10. 6. 2017 se v Chrastavě v ZKO konal 10.ročník
Voříškiády. A i tento rok byla akce velmi úspěšná. Na výstavu bylo
přihlášeno 30 psů.
Jako už tradičně měli možnost pejsky vystavovat jak dospělí, tak i
děti, a to v kategoriích – „Nejhezčí fena výstavy" , „Nejhezčí pes
výstavy“ a „Dítě vystavovatel". Zatím co u Nejhezčí feny a psa
výstavy se hodnotil hlavně vzhled a celkové předvedení pejska, u
dětí se hodnotil i soulad psa a dítěte, a to, kolik toho děti o svých
pejscích ví.
V všech kategoriích se vystavovatelé se svými psi nejdříve prošli v
kruhu, a poté řekli pár základních informací o tom, kolik je psovi let,
jaký je a co rád dělá. Kromě toho na všechny čekal i moderátor se
svými záludnými otázkami a odpovědi byly občas velmi vtipné.
Po představení všichni vyrazili se svými psi na připravené překážky,
jako byl třeba slalom nebo tunel. Tady se hodnotily právě dovednosti
pejska a jak dokáže překážky překonat.
Mezi těmito hlavními kategoriemi se tu objevili ještě další dvě
doplňkové kategorie, což byly též už tradičně "Pes šikula" a
"Maškarní". Obě tyto kategorie mám opravdu ráda a vždycky se na
ně nejvíc těším, protože pejsci (a páníčci) jsou každý rok velmi
šikovní a kostýmy jsou čím dál nápaditější a propracovanější. Tento
rok jste na Voříškiádě mohli vidět třeba doktora se svým psím
pacientem, pejska jako miminko v kočárku, piráty a námořníky, nebo
třeba safari smečku. No prostě, bylo celé odpoledne na co koukat.
Po příjemně stráveném odpoledni už zbývalo jen kategorie
vyhodnotit a udělit poháry, medaile, granule, pamlsky, hračky,… No
prostě tu bylo cen víc než dost a proto nikdo ze zúčastněných
neodcházel domů s prázdnou. A kdo se třeba přišel jen podívat nebo
fandit, mohl vyhrát ceny v tombole.
Celkově se mi akce moc líbila a jak pořadatelé, tak i vystavovatelé tu
jako každoročně vytvořili příjemnou atmosféru.

Sportovní zpravodajství... výsledky / události

Kolová: duben – červen 2017
MUŽI
V neděli 23. dubna 2017 proběhl Mezinárodní turnaj v
Olomouci, zúčastnila se ho naše dvojice Brodský Tomáš a Košlík
Vítězslav, kteří v silné konkurenci obsadili 7. místo.
Druhé kolo II. ligy se podle plánu turnajů hrálo 23. dubna 2017 u nás
v Chrastavě. Dvojice Brodský Tomáš a Fadrhonc Michal obsadila 6.
místo a tím nám udržela šanci na postup do 1. ligy.
V sobotu 3. června 2017 jsme byli pozváni opět na mezinárodní
turnaj do SRN, kde v Nieder-Seifersdorfu obsadila dvojice Brodský
Tomáš a Košlík Vítězslav 5. místo.
O týden později, 10. června 2017, proběhlo třetí a poslední kolo II.
ligy v Olomouci, kde naše dvojice Brodský Tomáš a Fadrhonc
Daniel vyhrála a tímto získaným 1. místem se opět náš oddíl vrátil
do bojů v 1. lize pro příští rok 2018. Moc jsme si to přáli a všichni jim k
tomuto skvělému výsledku blahopřejeme.
JUNIOŘI
Junioři našeho oddílu si vybojovali účast na Mistrovství České
republiky Juniorů – finále, kde dvojice Pospíšil Lukáš a Horna Lukáš
obsadila 6. místo, což je nesporně celorepublikově velmi dobré
umístění.
ŽÁCI
Ve středu 5. dubna 2017 proběhlo mistrovství Libereckého kraje
žáků 1. a 2. kolo, jichž se zúčastnily od nás tři dvojice. Dvojice
Pospíšil Lukáš a Tuček Miroslav získala 1. místo, na 2. místě
skončili Rožec Matěj a Málek Petr a na 4. místě Zubr Filip a Vaner

Filip. Další z našich hráčů Herr Adam ve smíšené dvojici s
libereckým hráčem obsadili 3. místo.
V neděli 23. dubna 2017 hráli žáci v Olomouci Mezinárodní turnaj,
dvojice Rožec Matěj a Málek Petr získala 1. místo.
O týden později, 29. dubna 2017, se odehrálo 9. kolo Českého
poháru ve Zlíně, kde ze dvanácti zúčastněných dvojic obsadili naši
Pospíšil Lukáš a Tuček Miroslav 1. místo a Rožec Matěj a Málek
Petr 2. místo.
V sobotu 13. května 2017 proběhlo 10. kolo Českého poháru v
Plzni, kde naše dvě dvojice z celkem patnácti zúčastněných
obsadila 4. místo - Rožec Matěj a Málek Petr, a druhá dvojice Vaner
Filip a Zubr Filip 10. místo.
Další sobotu, 20. května 2017, se odehrálo Mistrovství České
republiky – kvalifikace „A“ v Liberci. Za účasti osmi dvojic vyhrála
naše dvojice Pospíšil Lukáš a Tuček Miroslav před dvojicí z
Pankráce Praha, která skončila druhá, a 3. místo obsadila opět
naše dvojice Rožec Matěj a Málek Petr. Tyto první tři dvojice
postoupily do Finále Mistrovství České republiky, které má
proběhnout 10. června 2017 v Praze.
V rámci Chrastavských slavností se 3. června 2017 konalo u nás v
tělocvičně Finále Českého poháru žáků. Za mohutného
povzbuzování diváků získala dvojice Pospíšil Lukáš a Tuček
Miroslav 1. místo a druhá dvojice Rožec Matěj a Málek Petr 2.
místo, což je obrovský úspěch obou našich žákovských dvojic.
O týden později, 10. června 2017, se konalo Mistrovství České
republiky – Finále v Praze na Pankráci. Dvojice Pospíšil Lukáš a
Tuček Miroslav skončila na velmi pěkném 3. místě a druhá dvojice
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Rožec Matěj a Málek Petr získala místo čtvrté. I toto mistrovství bylo
pro naše žáky úspěšné, získali jsme 3. a 4. místo v republice. K tomu jim my všichni ostatní v oddíle blahopřejeme a přejeme všem,
aby si o nastávajících prázdninách pořádně odpočinuli a s nově

nabytými silami začali koncem srpna ještě více trénovat, aby rok
2018 byl ve výsledcích pro náš oddíl stejný jako ten letošní, ne-li
lepší.
Chrastava 19. 6. 2017
Ladislav Celler, vedoucí oddílu

Zprávy z Orientačního klubu Chrastava
1. MISTROVSKÉ ZÁVODY
27. 5. MISTROVSTVÍ JEŠTĚDSKÉ OBLASTI
NA KLASICKÉ TRATI
(pořadatel Teplice, prostor Krupka, Krušné hory)
Mistry JO se stali: D12 K.Matyášová, D18 M.Pavlíková,
D21L K.Kašková, D60 Z.Šaffková, H70 R.Smetana.
Další výborná umístění: D10L 2.E.Krtičková, 3. A.Březinová,
H10L 2.L.Houda, D35 3. M.Krtičková, D40 3.D.Pachnerová,
H16 2.J.Bek, H45 3. I.Vydra.
4.místa: V.Růžičková D16, F.Kučera H12, M.Galbavý H18
a E.Kašková D70.
10.–11. 6. MISTROVSTVÍ A VETERANIÁDA ČR
NA KRÁTKÉ TRATI
(pořadatel Nové Město na Moravě, Kamenice, prostor Lipnice nad
Sázavou)
MÁME DVĚ ZLATÉ MEDAILE! Katka KAŠKOVÁ v D35 a Zuzka
ŠAFFKOVÁ v D65. Gratulujeme.
Další skvělá umístění: D16B 6. V.Růžičková, D18A 16. M.Pav-

MČR – D35 1. místo

Kateřina Kašková

MČR – D35 8. místo vyčerpaná Domča PACHNEROVÁ
líková, D40A 8. D.Pachnerová (na snímku vyčerpaná náročností
tratě a tropickým vedrem), H50A 6. I.Vydra.
2. CELOSTÁTNÍ ZÁVODY(A), ZEMSKÉ ZÁVODY ČECHY(B)
3.–4. 6. CELOSTÁTNÍ ZÁVODY (A) a ZEMSKÉ ZÁVODY
ČECHY(B) (pořadatel USK Praha, prostor Řitka – Brdy)
Sobotní krátká trať: D 16B 3. V.Růžičková (na snímku při
vyhlašování), H50B 3. I.Vydra, H18B 4. M.Galbavý, H40B 5.
P.Pachner, H55B 5. P.Gorčica
Nedělní klasika: D21A 4. K.Kašková, D21B 5. E.Gorčicová, H16B 5.
J.Bek, H50B 5. I.Vydra
17.–18. 6. ZEMSKÉ ZÁVODY (B) (pořadatel Pardubice)
Sobotní klasika: D12C 1. K.Matyášová, D18.B 6. M.Pavlíková, D65
1.Z.Šaffková, H16B 2.J.Bek, H18B 5.M.Galbavý, 9.O.Bek,H50B 2.
I.Vydra
Nedělní krátká trať: D12C 1. K.Matyášová, D60B 7. A.Ševčíková,
D65B 2. Z.Šaffková, H16B 10. J.Bek, H18B 7. M.Galbavý, 9. O.Bek,
H50B 4. I.Vydra
3. JINÉ ZAJÍMAVOSTI
- 24. 5. jsme se zapojili s dětským kroužkem (na snímku) do
Světového dne OB. Pro žáky 3.a 4. tříd místní ZŠ jsme uspořádali
orienťácké bludiště.
-4. 6. V rámci Chrastavských slavností jsme připravili procházku,

MČR – D 65 Zuzka Šaffková 1. místo

D 16B – 3. Vendy Růžičková
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- 4. 6. V rámci Chrastavských slavností jsme připravili procházku,
proběhnutí po Chrastavě s hledáním kontrol. Při tom jsme poprvé
použili novou mapu Chrastava – sever (autoři P.Hradec a
D.Vejstrk), která byla financována v rámci Projektu výukových map
z dotace MŠMT. Na náměstí si mnozí mohli zkusit, jak jsou rychlí s
čipem mezi kontrolami.
- Od dubna do června jsme každé pondělí vyjížděli s našimi dětmi i
jejich rodiči trénovat do lesů od Jablonce po Českou Lípu. Autobus
nám zajišťoval p.Šimon, s kterým byla skvělá spolupráce. Peníze
na úhradu jsme použili z grantu města, za což Chrastavě moc
děkujeme.

- Máme radost, když se našim členům daří. Ještě více se těšíme z
úspěchů dětí. Nyní jsme hrdi na to, že z našeho klubu byla na
základě výborných závodních výsledků vybrána v D12 Kristýnka
Matyášová, aby reprezentovala Liberecký kraj na Olympiádě dětí a
mládeže v Brně, která proběhne koncem června. Držíme jí palce.
- Stále probíhá intenzivní příprava Mistrovství a veteraniády ČR na
klasické trati, které pořádáme v září 2017.
- Všem našim členům a příznivcům přejeme prázdniny a dovolené
podle jejich přání. S některými se potkáme na vícedenních
etapových závodech během července i srpna.
Eva Kašková, OK CHA

Parta dětského kroužku orientačního běhu...

PERSEUS: Až se nás léto zeptá, co jsme dělali na jaře
Občas se setkáváme s
názorem, že v turistickém oddíle jen chodíme. No a co? Chůze je
přece nejzdravější sport.
A v Perseu jsme na jaře
kromě chůze stihli uspořádat námořnický country bál, jako každý rok
jsme prodávali kvítky
měsíčku lékařského pro
financování boje s
rakovinou. Uklízeli jsme
Chrastavsko. Také jsme
o městských slavnostech pro menší děti
uspořádali námořnické
hrátky. Na klubovně
jsme „spáchali“ brigádu,
letos se odehrávala na téma nátěrů - fasády, meziokenních prostor, oplechování a
sněholamů. Na poslední oddílovce jsme sbírali z řečiště Jeřice netýkavky a trochu i
osaměle rostoucí křídlatky. Také jsme se s dětmi učili např. škrtnout sirkou a rozdělat
oheň. Musím konstatovat, že je nová doba, kde se asi odcizujeme pobytu v přírodě.
Pro dnešní děti představuje už samotné škrtnutí sirkou velký adrenalin. Chvějí se jim
ruce trémou a hlavně strachem z popálení. Ještě větší strach i respekt způsobují
brouci a pavouci všech velikostí zejména při pobytu ve stanech. Až hysterický jekot,
který dokáží vyloudit, by Alfred Hitchcock určitě rád uplatnil ve svých hororech. Další
dobrodružství, která jsme v průběhu jara podstupovali, si můžete prohlédnout na
fotkách v naší vývěsce v podloubí u infocentra.
---------------------------------------------------Za TO Perseus Robert Kopecký – Rolf
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Dokážeme to změnit?
Po povodních v roce 2010 se naše město krásně proměňuje a upravuje. Je to bezesporu i zásluhou dobrého vedení na radnici. V dnešní
době už město investuje do zkrášlení majetku, který není přímo majetkem obce, ale činí město atraktivnější destinací. Bohužel není vše jen
ideální.
Je to možná rok nebo dva, kdy jsem se seznámil na cestách se skupinkou turistů z jižních Čech. Byli zvědaví, odkud jsem. Chrastava jim
zněla povědomě. Začínám výčtem toho, co je u nás zajímavého a co se ve městě odehrálo. Zabrali na povodně 2010 a také na „střelce“ na
prezidenta. Jenže stále nebyli spokojení, a tak jsem vyjmenoval další věci – muzea, slavné malíře, kostel, .. .
Zabrali až na koupaliště. Téměř nadšeně začali volat: „No ano, vy tam máte to nejhorší koupaliště v republice.“
Nemyslím si, že by se v republice nenašlo horší koupaliště. Bohužel tato vizitka našeho koupaliště je i díky webům informujícími o koupání v
republice takhle nastavena. Znám mnoho lidí z Chrastavy, co se rádi koupou, ale naše koupaliště nenavštívili už několik let. Jak to změnit?
Možná dospějeme k názoru, že lepší je nemít koupaliště vůbec. Další možností je začít si klást otázky, analyzovat. Zamyslet se nad tím, pro
koho chceme koupaliště, kdo je cílovou skupinou a tomu přizpůsobit jeho vzhled. Zvážit plusy a mínusy, mít jednu velkou vodní plochu nebo
více malých ploch – brouzdaliště, neplavci, plavci. Jaké zdroje čisté vody pro napouštění jsme schopni zajistit. Koupaliště, které by mělo
sloužit pro děti, by mělo mít i „hravé“ bezprostřední okolí bazénů. Na konec to nejdůležitější – kolik na to budeme schopni získat a vyčlenit
finančních prostředků.
Nynější stav pomalu umírajícího areálu není dobrý pro obyvatele Chrastavy a působí jako silná antireklama pro návštěvníky našeho města
hlavně v letním období. Na tom nic nezmění ani přívětivý úsměv správce a hostinského pana Laksara. Dokážeme to změnit?
Robert Kopecký

Zlatá udice 2017
Poslední květnový víkend se v Litvínově konalo Severočeské
územní kolo Zlaté udice.
Zlatá udice je rybářská soutěž pro děti a mládež, která má tři části.
První se skládá z poznávání ryb, vodních živočichů, rostlin a testu
rybářských znalostí. Druhou část tvoří dvoukolový závod v plavané
podle mezinárodních pravidel. Třetí část je pětiboj v rybolovné
technice.
Z naší organizace jsme do této soutěže přihlásili tři mladé rybáře.
Rozhodnutí jsme udělali začátkem roku. Pro trénink nebylo moc
času a tak naše očekávání nebylo nijak vysoké. Do plného družstva
nám chyběli tři členové. Hlavním cílem bylo zúčastnit se, získat
první zkušenosti a navázat kontakty. Po třech dnech soutěžení nás
naši svěřenci velice potěšili. Anička Kasalová obsadila v kategorii
žákyň vynikající druhé místo. Terezka Richterová obsadila v
kategorii žáků 6. místo (z 25). Pozadu nezůstal ani nejmladší člen
naší výpravy Jirka Richter, který skončil v kategorii žáků na 11.
místě (z 25) hlavně díky dobrým výsledkům v rybolovné technice.
Celková atmosféra soutěže byla velice přátelská a všichni se nám
jako nováčkům snažili pomoci. Obzvláště si ceníme rad pana
Němce – trenéra z Frýdlantu. Ten nám v průběhu závodu pomáhal i
přes to, že Anička soupeřila s jejich svěřenkyní o první místo v
kategorii žákyň.
Ze soutěže jsme si přinesli mnoho rad, nových inspirací a tipů.
Navázali jsme kontakty s oddíly ve Frýdlantu, Jablonci nad Nisou a
Štětí, domluvili jsme si s nimi tréninky a přislíbili účast na halových

závodech rybolovné techniky.
Děti tato soutěž nadchla také. Cestou domů přemýšlely, koho získat
do týmu, abychom příští rok postavili celé družstvo a mohli se tak
poměřit i mezi družstvy.

Chrastavštíturisté se na jaře činili
Chrastavští turisté opravdu nezahálí. Po vydařeném 44. ročníku Chrastavské šlápoty jsme uspořádali první výlet již 16. března a to
údolím Mohelky. Z Liberce jsme jeli vlakem na Sychrov a odtud jsme šli pěšky přes Sedlejovice do Hodkovic nad Mohelkou. Osmi
kilometrová trasa nám na rozhýbání po zimě stačila. 30. března se konal také vlakový výlet, tentokrát do Křížan. Čekala nás půldenní
vycházka přes Čihadla na Krkavčí skály - Vajoletky a přes Zdislavskou
vyhlídku zpět do Křížan. Na sobotu 15. 4. byl naplánován první
autobusový celodenní výlet do Ralska. Měl zde probíhat turistický
pochod, který se ovšem nekonal. Tak jsme si udělali sami okruh kolem
Stráže pod Ralskem. U renesančního zámku, původně gotického
hradu Vartenberku, který ale není pro veřejnost přístupný, jelikož v
roce 1987 vyhořel, jsme se společně vyfotili a přes Zámecký vrch
okolo barokní Kaple sv. Jana Nepomuckého jsme se vrátili zpět. V
hojném počtu jsme se 22. dubna zúčastnili vycházky na Výhledy a
začátkem května jsme vyrazili autobusem na Kokořínsko. Naším
cílem byly unikátní Čertovy hlavy, které leží na modře značeném
okruhu Liběchov – Želízy – Tupadly, který jsme absolvovali. Po
půlkilometrovém poměrně prudkém stoupání jsme se ocitli u dvou 9
metrových hlav čertů, vytesaných do pískovce sochařem Václavem
Levým. Ty se vypínají nad obcí Želízy více jak 250 let. Pokud se vydáte
dál jako my, uvidíte i jiná sochařova díla, třeba Harfenici, Hada, jeskyni
Mordloch, skalní útvar Sedm chlebů, Blaník nebo bohatě zdobenou
jeskyni Klácelku. Další z nenáročných výletů byla cesta do Lvové a
přes Zdislavinu studánku do Jablonného v Podještědí. Jak už z názvu
plyne, přírodní pramen je pojmenován po paní Zdislavě. Ta žila se
svým mužem Havlem a čtyřmi dětmi na zámku Lemberk. V Jablonném
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svým mužem Havlem a čtyřmi dětmi na zámku Lemberk. V Jablonném se nachází za Mlýnským rybníkem zámek Nový Falkenburk s
barokním parkem, který je ale nepřístupný. Dnes se v něm nachází dětský domov. Za návštěvu stojí mokřady se soustavou osmi tůní,
cestiček, dřevěných chodníčků, mol, laviček a odpočinkových míst. Čekají na vás naučné tabule, kde si můžete přečíst jaké rostliny, ptáky a
obojživelníky lze tady spatřit. Poslední květnový výlet se uskutečnil v sobotu 27. 5. do Polska do Świeradówa Zdróje. Jedná se vlastně o
malé, ale krásné lázeňské městečko. Po prohlídce města jsme se přesunuli k lanovce, vybudované v roce 2008 a vyjeli jsme na Stóg Izerski.
Po vrcholu Jizerských hor jsme došli až na Smrk a odtud dolů do Nového Města pod Smrkem. V úterý 6. 6. jsme jeli z Chrastavy do Liberce,
pokračovali jsme městskou dopravou do Radčic a pěšky šli přes Martinskou stěnu do Kateřinek, kde jsme se zastavili v Restauraci U
Dobráka a okolo Kostela U Obrázku jsme pak došli do Lidových Sadů. Na poslední výlet jsme se vydali také za hranice, tentokrát do Löbau.
Hlavním cílem byla černá litinová rozhledna, která je bohatě zdobená. Postavena byla v roce 1854, je 28 m vysoká, má tři vyhlídkové plošiny
a poskytuje překrásný rozhled na celou Horní Lužici.
Téměř na všech výletech nám vyšlo počasí, panovala výborná nálada, za každý ušlapaný kilometr jsme se odměnili v nějaké hospůdce
nebo cukrárně a bylo nám všem fajn. Celkem se těchto výletů a vycházek zúčastnilo téměř 240 turistů.
Přejeme všem čtenářům klidné a spokojené léto, nádherně prožité dovolené a krásné zážitky z poznávání nových míst.
J. Marxová - KČT

INFORMACE ZE ŠKOL
Přednáška ve školce – Den s policií
Strážníci Městské policie Chrastava David Novák, Pavel Just a Jan
Loučka spolu s praporčíkem Michalem Krčilem z Policie ČR
navštívili ve čtvrtek 8. 6. 2017 mateřskou školku v Revoluční ulici.
Preventivní přednášky se účastnilo cca padesát dětí vě věku 4 až 6
let. Přednáška byla zaměřená na oblast bezpečnosti v silničním
provozu. Dětem byla vysvětlena základní pravidla, jak se bezpečně
chovat při pohybu na pozemních komunikacích, a to v roli chodce,
jako např. přecházení přes přechod pro chodce, chůze po chodníku.
Dále správný pohyb po silnici v roli cyklisty, kdy se strážníci věnovali
základním pravidlům jízdy na kole. Nemalá pozornost byla také
věnována významu reflexního oblečení při pohybu po pozemní
komunikaci za snížené viditelnosti, cyklistické helmě a ostatním
ochranným pomůckám při jízdě na kole, kolečkových bruslích či
koloběžce. Při besedě se probíralo, jak se chovat, když potkáme
toulavého psa, co dělat, když najdeme injekční stříkačku či jehlu.

Za odměnu si děti mohly prohlédnout výstroj a výzbroj městské
policie, vyzkoušet policejní čepici nebo pouta. Na závěř besedy bylo
dětem vysvětleno, jak se zachovat při styku s cizí osobou.
Chrastava 16. 6. 2017
Mojmír Boch

Sportujeme pro radost
V pátek 16. června 2017 jsme se s našimi dětmi z MŠ MOTÝLEK
zúčastnily 7. ročníku Sportovní olympiády mateřských škol v Hrádku
nad Nisou.
Celá akce, na kterou se sjely děti z 10 MŠ, začala důstojným
nástupem a zapálením olympijského ohně. Sportování začalo společnou rozcvičkou všech malých sportovců.
Olympiáda proběhla ve třech disciplínách v kategoriích dívky,
chlapci:
HOD KRIKETOVÝM MÍČKEM
- KRŇANSKÁ EDITKA
- HAZI FRANTIŠEK
SKOK Z MÍSTA
- KRACÍKOVÁ ANIČKA
- MÖLLER KRYŠTŮFEK
BĚH NA 40 M
- HOCHMANOVÁ JANIČKA
- SETNIČKA TOMÁŠEK
Čekání na vyhodnocení jednotlivých výkonů nám zkrátily dětičky ze
školek krátkými vystoupeními.
Děti byly úžasné, proto byly všechny oceněny diplomy, medailemi a
malými dárečky. Z naší MŠ nejvýše dosáhla KRŇANSKÁ EDITKA,
která získala za 2. místo stříbrnou medaili a pohár. Gratulujeme!
Velmi bych chtěla poděkovat organizátorům za pěkně připravenou
akci a rodičům, kteří umožnili svým dětem reprezentovat naší MŠ.
Žemličková Ivana, uč. MŠ Motýlek
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A léto je tady!
„Konečně prázdniny“ si určitě řekne každá paní učitelka. I my z mateřské školy se moc těšíme na zasloužený odpočinek, odpočinout si
potřebují i děti od nás.
Však po celý školní rok, kdy jsme byli všichni spolu, jsme toho hodně zažili a dokázali.
Děti byly úspěšné ve sportovních soutěžích, vždyť v okresní soutěži „Běh nás baví“ získaly zlatý pohár a na olympiádě v Hrádku nad Nisou
se děti umístily velmi dobře, Edita Krňanská získala stříbrnou medaili.
Nádhernými akcemi byly „Den s Policií“ a „Den s hasiči“, kdy jsme sledovali se zatajeným dechem různé ukázky. Velkým zážitkem bylo pro
děti posezení přímo v policejním či hasičském autě s veškerým vybavením, používání vysílačky a stříkání hadicí na cíl.
Různými akcemi vedeme děti k soužití s přírodou, navštěvujeme Ekocentrum v Hejnicích, Střevlík v Oldřichově v Hájích a Diviznu v Liberci,
kde jsou pro děti vždy připraveny velmi pěkné a poučné výchovné programy. Ale i při pobytu ve školce se děti nenudí, připravujeme
divadélka, zájezdy do Naivního divadla, výlety, akce „masopust“, besídky pro rodiče, soutěže a paní učitelky oplývají různými nápady, jak
děti zabavit. Víme, že i rodiče tento aktivní přístup oceňují a za spolupráci velmi děkujeme.
Všem „ kolem mateřské školy“ přeji hezké prázdniny, hodně klidu a odpočinku, rodičům hezké zážitky s dětmi a dětem načerpání sil k
novému školnímu roku.
Bc. Helena Hochmanová

Zakončeníškolního roku ve škole ve Vítkově
Na konec školního roku jsme s dětmi měli opravdu napilno. Za
poslední dva měsíce jsme stihli spoustu velkých akcí.
Děti z dramatického kroužku secvičily operetku O dvanácti
měsíčkách od Zdeňka Svěráka. S tímto vystoupením se zúčastnily
divadelní soutěže Dlouhomostecké divadelní hrátky. Do Vítkova si z
této soutěže odvezla individuální ocenění za nejlepší pěvecký
výkon Maruška Štěklová. Operetka měla takový úspěch, že ji děti
zahrály i kamarádům z chrastavské družiny v Centru
volnočasových aktivit v Chrastavě. Divadlo bylo i součástí školní
akademie pro rodiče, na které pomohly školákům i děti z mateřské
školky. Děti cestovaly z pohádky do pohádky, pásmo pohádkových
písniček a básniček doplnily i flétničky a taneček. S tímto pásmem
jsme zpříjemnili návštěvníkům také sobotní dopoledne na
Chrastavských slavnostech.
A aby toho nebylo málo, přiletěla do školy sova Hedvika a pozvala
všechny školáky do školy čar a kouzel ve Vítkově, a tak studenti se
svými kouzelnými plyšovými tvory a předepsaným oblečením
absolvovali dvoudenní výuku v této škole. Samozřejmě byli studenti
rozdělěni do kolejí Nebelvíru, Zmijozelu, Havraspáru a Mrzimoru
moudrým kloboukem. Prošli výukou v létání na vlastnoručně
vyrobeném koštěti a naučili se hrát tradiční hru Famfrpál. Všichni
úspěšně složili zkoušku z lektvarů i hlavolamů. Jejich schopnosti
byly prověřeny při týmových hrách, v pantomimě a jejich kuráž při
stezce odvahy.
Na konci školního roku nesmí chybět ani školní výlet, tentokrát na
zámek Loučeň. Jistě je třeba trochu pořádného pohybu a tak školáci
i nejmenší děti ze školky absolvovaly olympijský běh v okolí. Školka
se zúčastnila Olympiády pro MŠ v Hrádku nad Nisou, kde soutěžila
v běhu, skoku a hodu do dálky, nakonec děti předvedly i své taneční
nadání při tanečku na písničku Nejlepší je česká atletika. I děti
školou povinné na Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko
reprezentovaly školu, ty bojovaly ve více disciplínách- skok do

dálky, střelba ze vzduchovky, jízda na rideru, štafeta a další.
Vítkováci jsou nadaní v mnoha směrech a ukázali své znalosti i
v myslivecké soutěži Zlatá srnčí trofej. Děti si ověřily své vědomosti
v zoologii, botanice, lovectví nebo péči o zvěř. Nejvíce bodů

nasbíral Robin Chmelík, který obsadil druhé místo ve své kategorii.
Další ocenění přivezl Honza Jandák, který si vystřílel první místo ve
střelbě ze vzduchovky.
Letos také pokračovala spolupráce s chrastavskými hasiči a přijeli
do naší školy předvést svou techniku. Abychom viděli ještě více,
vyrazili jsme do muzea hasičské techniky a školáci, kteří navštěvují
hasičský kroužek v družině, se jeli podívat přímo do hasičské
zbrojnice v Chrastavě.
Máme za sebou úspěšný školní rok plný zážitků, děkujeme všem,
kteří nám je zprostředkovali a akcí se s námi účastnili. Dětem,
žákům i zaměstnancům školy přejeme pohodové prázdniny a
spoustu nových prožitků.
Bc. Daniela Reslová, učitelka
Mgr. Romana Sobotková, ředitelka
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Informace od hasičů
Neskutečné výsledky v TFA disciplínách

Zeptali jsme se za vás

V noci ze soboty 27. 5. 2017 konali dobrovolní hasiči ze Zlaté
Olešnice třetí ročník závodu v disciplínách TFA – Zlatoolešnický
železný hasič.
Změřit síly, se soupeři i sami se sebou, přijelo 30 hasičů a 11 hasiček.
V tomto extrémně náročném závodu na účastníky čekalo roztažení
dvou proudů B, 60 úderů 10 kilogramovým kladivem v Hammer
boxu, ženy 40 úderů. Překonání dvoumetrové bariéry libovolným
způsobem, převalení traktorové pneumatiky 10x, ženy převalení 5x,
smotání dvou hadic B a jejich uložení do
boxu na hadice, přenesení závaží (2x 30
kg) na vyznačené trase, ženy 2x 15kg,
tažení pneumatiky po vyznačené dráze,
výstup do druhého patra budovy a
vytažení závaží. A nakonec finální běh do
velmi příkrého kopce, to vše samozřejmě v
plné výstroji a výzbroji.
SDH Chrastava reprezentovali Ladislav
Židlický, nejstarší účastník závodu, který
obsadil 21. místo a za sebou s přehledem
nechal několik mladších závodníků, a
Monika Černá, která si doběhla až na
stupně vítězů pro stříbrnou příčku.
Oběma železným hasičům za celý sbor
moc gratuluji!
D. Reslová

Vážení čtenáři,
jsem moc ráda, že vám mohu představit ženy, které jsou členkami
zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Chrastava.
Paní MONIKU ČERNOU a paní ADÉLU ŽIDLICKOU.
A proč zrovna představuji je?
Je to jednoduché – jsou vůbec prvními ženami, které kdy v této
zásahové Jednotce SDH byly a to nejen u nás v Chrastavě, ale i v
širokém okolí.

Soutěž „Požárníochrana očima dětí”
V pondělí 12. června 2017, v obřadní síni Města Chrastavy, proběhlo
předávání cen chrastavským dětem, které se umístily na nejvyšších
stupních v této soutěži.
Tato soutěž probíhá již hodně let, ale naše děti se jí poprvé zúčastnily
v roce 2015.
Účastní se děti z mateřských škol, základních škol a různých spolků.
Chrastava se může pochlubit opravdu každoroční skvělou účastí a
umístěním našich dětí.
Děkuji všem rodičům, pedagogům a vedoucím spolků za podporu a
pomoc dětem při jejich tvorbě.
Slavnostního předávání cen se za Sbory dobrovolných hasičů
zúčastnila paní Renata Šimíková krajská starostka SDH LK, paní
Daniela Jarischová za okresní Radu dětí a mládeže Liberec a pan
Vladimír Židlický vedoucí mládeže SDH Chrastava, za město
Chrastava paní Zita Václavíková místostarosta a pani Ivana
Loučková vedoucí kanceláře starosty. Děkuji za všem za přípravu a
realizaci celé akce.
V soutěži jsou tři kategorie:Literární práce, Digitální technologie a
Výtvarné práce a zde je přehled výsledků jak okresního tak
krajského kola:

Děvčata, můžete se našim čtenářům představit?
Monika: „Dobrý den, jmenuji se Monika Černá, je mi 41 let.
Vystudovala jsem Střední odborné textilní učiliště a pracuji ve výrobě
obalových materiálů. Do Chrastavy jsem se přistěhovala před 5 lety.
A členem sboru jsem rok“.
Adéla: „Dobrý den, jmenuji se Adéla Židlická, je mi 19 let a právě jsem
úspěšně složenou maturitní zkouškou dokončila Střední školu
právní. Ve sboru jsem už od malička a mezi jeho členy patří i celá má
rodina. Za to jsem opravdu moc ráda. U hasičů bych chtěla nadále
pokračovat, a to u profesionálních hasičů na operačním středisku“.
A nyní již k vaší vášni – hasiči a hasičský sport. Jaké byly vaše
začátky a co vás vůbec vedlo k tomu, že chcete být v zásahové
Jednotce?
Monika: „První zkušenost s hasičským sportem mám ze soutěží v
disciplínách TFA, kde jsem si poprvé vyzkoušela, co hasičský sport
obnáší. Zaujalo mě to tak, že jsem se díky Ladislavu Židlickému stala
členkou SDH v Chrastavě. Jsem dobrovolník v oblastní charitě
Liberec, tudíž mě naplňuje pomoc lidem a být dobrovolným hasičem
ve výjezdové jednotce“.
Adéla: „Bylo mi devět let, když jsem začala chodit do hasičárny.
Jezdili jsme na dětské soutěže a můj starší bratr Vláďa byl můj trenér.
V podstatě to byl on, díky komu jsem chtěla chodit do hasičárny. Bylo
neskutečný, když začala houkat siréna a on okamžitě vyběhl z domu,
přitom ani nevěděl, co se děje. Vidím to i u ostatních kluků z
výjezdové jednotky, to nadšení a adrenalin. A přesně to chci zažívat
taky. Hlavně mě dopředu ženou řeči, že něco nezvládnu.
Chci dokázat, že jde všechno, když si věříte, i přesto, že vám ostatní
nevěří“.
Co všechno musíte splnit, abyste byly členkou Jednotky SDH?
Monika: „Jako každý hasič ve výjezdové jednotce musím splňovat
zdravotní způsobilost, určité školící hodiny, výcviky a kurzy“.
Adéla: „Jako člen výjezdové jednotky být zdravotně způsobilá,
splněné určité hodiny školení a další výcviky“.
Jak Vás přijali muži v Jednotce SDH a Vaše další plány?
Monika: „Muži ve výjezdové jednotce mě přijali vstřícně, ve všem se
mi snaží pomáhat a podporují mě. Za to jim moc děkuji“.
Adéla: „My v hasičárně jsme jedna velká rodina. Mezi kluky jsem
vyrostla a spoustu mě naučili, myslím, že mě tedy přijali dobře. Moje
další plány? Rozhodně nadále pokračovat u sboru, být přínosem jak
pro ženský tým v požárním sportu, tak i pro výjezdovou jednotku“.

Zita Václavíková

Paní Moniko a Adélo, přeji Vám, aby se Vám dařilo v osobním i
profesním životě a děkuji za rozhovor.
Zita Václavíková, místostarostka
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KOMUNITNÍ CENTRUM
J E D N O TA B R AT R S K Á C H R A S TAVA
Bezručova 503 – CHRASTAVA
Posezení na zahradě v Bételu
v rámci Chrastavských slavností
Na začátku června probíhaly slavnosti celého našeho města. Na
zahradě Bételu jsme připravili odpočinkovou zónu pro děti i
dospělé. Vedle připravených hraček se děti mohly osvěžit v bazéncích s vodou a jezdit na koních. V bistru bylo připraveno spoustu
dobrot, obsluha fungovala i na zahradě, v novém stánku se pilně
točila zmrzlina.
Celé odpoledne probíhal bleší trh, na kterém prodávaly děti z klubů,
které zřizuje Jednota bratrská v Chrastavě, použité hračky, knihy,
sportovní potřeby a šperky. Celý výtěžek jde na podporu střední
školy v Sierra Leone v Africe. Děkujeme všem, kteří přispěli darem v
podobě zboží a také těm, kteří na trhu nakupovali.
O příjemnou pohodu se zasloužily děti z hudebně - dramatického
kroužku a několika tanečních kroužků. Zahrály pohádkový muzikál
O Budulínkovi a zatančily. Rodiče jistě byli hrdí na své ratolesti,
které se naučily nelehké divadelní role a taneční kreace.
Vlahý večer přímo zval k posezení s hudbou, živě hrál Swingtet z
Frýdlantu.Doufáme, že někdy v budoucnu opět přijmou naše
pozvání.
Odpoledne se vydařilo, jsme rádi, že jsme mohli přispět do mozaiky
různých programů a vystoupení na slavnostech.
Slávka Kasalová

Výlet klubu Evergreen 55+ na hrad Czocha
a lázní Świeradow Zdrój v Polsku
Dne 14. června se dopoledne před Bételem sešlo 23 účastníků
výletu do Polska. Když jsme vyjeli, zjistili jsme, že trasa, kterou jsme
původně zvolili, nebyla použitelná, protože vybraná silnice se
opravuje. Náhradní silnička nás však již bezpečně dovedla až na
parkoviště u přehradní nádrže na řece Kwise. Přehrada vznikla roku
1905, je impozantní a má architektonicky zajímavou hráz. Kolem
nádrže jsou vybudovány kempy a rekreační zařízení. Řeka Kwisa
původně tvořila hranici mezi českým královstvím a Polskem. Po
krátké procházce jsme pokračovali až na hrad Czocha. Hrad trochu
připomíná náš hrad Bouzov, stojí na vysoké žulové skále nad řekou
Kwisou. Má tajemnou atmosféru, protože je zde mnoho tajných
chodeb, přičemž některé z nich ještě nebyly objeveny. Také jsme
vystoupili, nebo spíše vylezli, po úzkých točitých schodech a
uzoučkých dřevěných schůdcích nahoru až na vrchol mohutné
strážní věže, odměnou byl úžasný výhled na okolí. Z prohlídky
hradu nás nejvíce zaujala postel s nebesy, do které se vcházelo
dvířky vpředu. Podstatné je ale to, že v jedné části lože byl
mechanismus, který se sklopil a osobu na té straně ležící, uvrhl
přímo do žaláře. Zámecký pán se tak mohl jednoduše zbavovat
milenek, když jej omrzely. Důležité ovšem bylo být na správné
straně postele. Past byla demontována až za vlády komunistů, tak
je dnes možné si ložnici s postelí pronajmout i se snídaní, ale za
velké peníze. Hrad se nám líbil.
Potom jsme vyrazili po polských silničkách do lázní Świeradów
Zdrój. Setkání s tímto městečkem bylo velkým a příjemným
překvapením. Široké ulice, rozlehlé parky, nádherný lázeňský dům.
Také velká fontána s měděnými soškami, které splní jakékoliv přání
tomu, kdo je pohladí, měla úspěch. Z historie jsme se dověděli, že
zdejší léčivé prameny „zlepšují chuť k jídlu, zastavují nevolnost,
zmírňují úzkostní stavy a nemoci žaludku či jater”, čímž potvrzuje
účinnost pramenů při léčení zdravotních neduhů. Dobrá informace.
Spokojení jsme nasedli do aut a vyrazili za sladkou tečkou do
cukrárny na náměstí v Novém městě pod Smrkem. Paní cukrářce
naše početná výprava udělala radost, tak nás na závěr obdarovala.
Bylo to od ní moc milé. Její dortíky, poháry a další cukrářské výrobky
nám také chutnaly. Výlet byl plný radosti, příjemných zážitků,
atmosféra v partě byla přátelská. Už se těšíme na další výlet.
Daniela a Jiří Coufalovi

Srdečně zveme
LETNÍ VÝLETY Rodinného centra DOMEČEK:
----------------------------------------------------------------------Na všechny výlety se budeme přepravovat auty.
V případě, že nemáte vůz, domluvte se s někým na dopravě
nebo zavolejte, zajistíme pro Vás místa v některém z aut
(Marie Justová tel.: 737 110 663 nebo
Slávka Kasalová tel.: 778 546 535).
Budeme většinou v přírodě, proto doporučujeme použití
repelentu a opalovacího prostředku. Nezapomeňte na svačinu a pití. Pokud není uvedeno jinak, jsou trasy sjízdné
kočárky (nejlépe terénními). Společný návrat plánujeme
většinou mezi 12. až 13. hodinou, ale lze odjet i individuálně.
V případě silného deště se výlet nekoná.
-----------------------------------------------------------------------27. 6. Na Lesanku na borůvky – autem, popř. na kole
4. 7. výlet se nekoná
11. 7. Do Jonsdorfu do Motýlího domu
18. 7. Na Královku
25. 7. Za krásami Sloupu v Čechách
1. 8. výlet se nekoná
8. 8. Podél Nisy na Trojzemí
15. 8. Do libereckého Ekoparku
22. 8. Miniorienťák v Polesí u Rynoltic
29. 8. Za zvířátky do ZOO v Žitavě
Podrobné informace k výletům najdete na:
www.jbchrastava.cz
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Pozvánína kulturu k sousedům...

Klidnou dovolenou strávenou
podle Vašich představ
přeje čtenářům Chrastavských listů
Redakce
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Město jako arboretum – 14. díl
Ve čtrnáctém díle se blíže seznámíme s mohutným stromem, který
sice pochází z nevelkého území v horách na Balkáně, dnes jej však
naleznete jako dřevinu zplanělou nebo naturalizovanou v celém
mírném pásmu Evropy. U nás je hojně rozšířen a pěstován zejména
jako dřevina v uličních stromořadích nebo jako samostatná solitéra
v parcích či zahradách.
Je to statný listnatý opadavý strom 15–30 m vysoký, s korunou
kulovitou, podlouhle kulovitou nebo někdy pyramidální. Je velmi
hustá, zimní pupeny jsou velké a pryskyřičně lepkavé, listy má při
rašení plstnaté. Listy 5–7četné, tupě a nepravidelně dvojitě pilovité,
lístky 10–25 cm dlouhé, obvejčité či podlouhlé, náhle krátce
zašpičatělé, báze klínovitá, rub červenohnědě plstnatý, později
olysalý, středový lístek největší, vnější mnohem menší, řapíky
15–20 cm dlouhé. Kmen může mít průměr i okolo 2 m, v mládí má
hladkou tmavošedou borku, později je černavá a olupuje se v
malých šupinách. Květy jsou bílé, žlutočerveně skvrnité, 2 cm
široké, v 15–30 cm dlouhých, hustých a vzpřímených latách, kalich
cylindricky zvonkovitý a pýřitý, petal 5. Tyčinky jsou na bázi
chlupaté, semeníky měkce chlupaté a ostnité, kvete v květnu a
červenci. Plody jsou až 6 cm velké, ostnité, semena hnědá s velkým
bílým hilem. Tak doufám, že jste každý podle popisu poznal strom,
který snad ze všech nejvíc milují malé děti. Ano, jedná se o jírovec
maďal (aesculus hippocastanum, L.), lidově také zvaný kaštan
koňský a jeho plody jsou všem známé kaštany.
Jírovec maďal má několik opravdu hezkých a zvláštních kultivarů.
Prvním z nich je kultivar ‚Albovariegatum', který má nepravidelně
bělavě pestré listy, dalšími kultivary jsou ‚Cristata', habitus má
stěsnaně pyramidální, větévky rozšířené, na konci s mnoha
nahloučenými listovými pupeny; lístky krátké a široké, kultivar
‚Digitata' je až 15 m vysoký, listy malé, lístky po 3(–5), tmavě zelené,
jsou 1–2 cm široké a 4–10 cm dlouhé, řapík mírně až výrazně
křídlatý a jako poslední uvedeme kultivar ‚Laciniata', o výšce
zpravidla jen 5 m, ale může dorůst až 10 m (18 m vysoký výjimečný
exemplář je v zámeckém parku v Ploskovicích), větévky má
převislé, hlavně ve spodní části koruny; pupeny s odstálými
šupinami; listy dlanitě 5–7četné, tmavě zelené, tvoří je v podstatě
jen zbytky listové čepele na silnějších žilkách.
Ve 2. polovině 16. století se jírovec spolu s jinými rostlinami pěstoval
v Istanbulu, který byl až do svého pádu vstupní branou pro
introdukci mnoha rostlinných druhů. Odtud byly zaslány do Vídně
(1576 nebo 1577) a zakrátko si jírovec dobyl zámecké parky, aleje a
zahradní restaurace. Od roku 1986 však trpí velkou invazí
drobného motýlka klíněnky jírovcové, která za 14 let od svého
popsání u Ochridského jezera zaplavila téměř celou Evropu.
Již Turci krmili koně kaštany a první semena jírovce maďalu se
dostala do Německa v roce 1646, strom se používal pro okrasu.
Vývar z kůry se používal proti průjmu. Zralá semena se sbírají, když
na podzim spadnou na zem, ihned se suší na topení nebo v troubě,
aby neplesnivěly, kaštany určené k dekoraci zůstanou déle pěkné,

jestliže se potřou olejem nebo se postříkají sprejem na vlasy. Escin
izolovaný ze semen jírovce je obsažen v mnoha hotových lécích,
které se používají při slabosti žil, proti hromadění vody, svědivému
dráždění, bolestem, otokům. Účinná látka utěsňuje malé cévky,
takže se do okolního pletiva dostává méně tekutiny a dochází k
opadnutí otoku. Krémy a želé se zevně používají proti otokům po
sportovním zranění, po vyvrtnutí a při výronu. Jírovec je také jednou
z hlavních složek u oblíbené koňské masti, které dal i jméno.
V dobách nouze se z kaštanů připravovala mouka, k tomu ale bylo
nutno nejdříve několikadenní pracovní procedurou vyluhovat ze
semen saponiny a hořčiny. Semena samotná a z nich vyrobená
mouka mají dobrou schopnost k praní a v době války se využívala
ve formě mýdla.
Jírovec maďal je rychle rostoucí, ve stáří malebný strom, značně
plodí, ale není vhodný pro výsadbu do frekventovaných míst, na
zasolení je citlivý. Roste i ve zpevněných plochách, ale potřebuje
dobré půdní podmínky, pyl může citlivým osobám způsobit alergii.
Jírovce se často s oblibou vysazují na nádvořích veřejných budov
nebo na zahrádkách českých hostinců, protože údajně odpuzují
obtížný hmyz zejména komáry.
Listy trpí klíněnkou jírovcovou, jejíž larvy parazitují v listech a
způsobují jejich předčasný opad. Na území České republiky se
klíněnka jírovcová množí třikrát až čtyřikrát do roka. Přezimovává
pouze poslední generace larev ve spadaných listech. S ohledem na
skutečnost, že klíněnka postihuje porosty jírovce maďalu v celé
Evropě, vznikla společná akce nazvaná CONTROCAM („Control of
Cameraria)“, která má za cíl koordinovat aktivity k ochraně tohoto
stromu a boje proti klíněnce. V současnosti tak v Evropě probíhá
mezinárodní vědecká spolupráce mezi odbornými týmy, které se
snaží podrobně zmapovat životní cyklus tohoto motýla. Do této
spolupráce je zapojeno i pracoviště Ústavu organické chemie a
biochemie Akademie věd ČR. Skutečně efektivní a aktivní látka,
která by měla dopad jen na klíněnku, nebyla zatím nalezena.
Jediné, co zatím platí, ale jen lokálně, je veškeré spadané listí
shrabat a spálit.
A ještě něco málo k původu českého názvu. Jírovec pochází od jarý
(v původním smyslu hořký). Maďal je z maďarského magyal =
durman, který má obdobné bodlinaté plody.
Najít jírovce v Chrastavě není vůbec těžké a většina dětí to ví, že
hned za tržnicí v parčíku naproti autobusovému nádraží, kudy se
prochází do Turpišovy ulice je několik jedinců jírovce maďalu. Je tu i
lavička. Bohužel mnozí lidé, kteří zde odpočívají, si při odchodu
zapomínají odnášet své odpadky. Další stromy můžete potkat, když
procházíte z Liberecké ulice po schodišti ke hřbitovu. Tam jsou
napravo hned nad schodištěm, i když jich tu ještě nedávno bylo víc.
Určitě objevíte na procházkách další výskytiště těchto oblíbených a
hezky rostlých stromů. Stačí se jen řádně rozhlížet. Tajným tipem je,
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Jírovec maďal - list a květ
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že většina restaurací s názvem „Pod kaštany“ mívá ve svém
bezprostředním okolí tyto stromy.
Mgr. Michal Dvořák

--------------------------------------------------------------------------------------Zdroj: http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=5&id=67
https://cs.wikipedia.org/wiki/J%C3%ADrovec_ma%C4%8Fal

Jírovec maďal – stromy za chrastavskou tržnicí.
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Demolice domu čp. 30 ve Dolním Vítkově
Dne 22. 5. 2017 byla definitivně dokončena demolice domu č. p. 30 v
Dolním Vítkově. Tento dům byl již několik let neobydlen a vzhledem k
jeho havarijnímu stavu bylo nutné přistoupit k demolici celého
objektu.
Samotná demolice přišla na 312.000,- Kč, z toho 214.000,- Kč
poskytne Ministerstvo pro místní rozvoj. Zbytek hradí město ze
svého rozpočtu. Akce demolice bude podpořena z podprogramu
Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách Ministerstva pro
místní rozvoj. Cílem tohoto programu je pomoci připravit území tak,
aby jej bylo možné znovu plnohodnotně využít k dalšímu
udržitelnému rozvoji obce. Demolice objektů tak musí být vždy
následována celkovou revitalizací území, které ale musí sloužit
jinému účelu než sociálnímu bydlení.
V případě Dolního Vítkova je plánováno vybudování bezplatného
parkoviště, které bude zahrnovat pět parkovacích míst, z toho jedno
parkovací stání pro osoby se sníženou schopností pohybu a
orientace. Parkoviště bude navíc doplněno o zpevněnou plochu se
stolem a lavicemi pro sezení. Předpoklad realizace parkoviště je na
jaře 2018.
Daniela Halková, technicko-ekonomický referent ORM

Projekt „Demolice objektu v Chrastavě –
Dolním Vítkově“ byl realizován za přispění
prostředků státního rozpočtu ČR
z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Inzerce – soukromá i obchodní
Český rozhlas Liberec:
Jsme s vámi i v létě
na různých slavnostech
Připravili jsme pro vás přímé přenosy z různých akcí. Vysílali jsme na náměstí
z frýdlantských Valdštejnských slavností, přenášeli jsme dobovou atmosféru
z víkendové akce Bitvy u Liberce z Vesce a viděli jste nás i na Staročeských
řemeslných trzích v Turnově. Na konci června jsme vysílali přímo ze ZOO s Pavlem Kudrnou a Ivetou Kalátovou v pořadu
Česko – země neznámá. A možná dorazíme i k vám s rozhlasovým stanem a přímým přenosem. Na začátku prázdnin budeme
v Hejnicích na pouti, odkud přeneseme letní atmosféru, na konci srpna zamíříme do Smržovky na Eurion, v Semilech nás
uvidíte na Semilském Pecenu a v září nebudeme chybět na Oslavách Ještědu. Naše hostesky vám rozdají rozhlasové
dárečky, uvidíte se s moderátory libereckého rozhlasu a potkáte zajímavé hosty, které si zveme k mikrofonu. Prožijte s námi
krásné a pohodové léto. Přímé přenosy zachycují atmosféru vašich akcí a jsme s vámi nejen v éteru. Těšíme se na slyšenou.
Kde nás naladíte? V Liberci a Jablonci na 102,3 FM, v Tanvaldu, Desné, Harrachově na 107,9 FM, ve Frýdlantu a v Novém
Městě pod Smrkem na 97,4 FM, v Semilech na 103,4 FM a v České Lípě a okolí na 94,3 FM.
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STATION

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

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