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  Předposlední červencový víkend se naši zajištěno v místní boxerské tělocvičně. Po 
mladí chrastavští fotbalisté vydali do part- zabydlení jsme se autobusem přemístili do 
nerského města Eichstättu v Německu areálu, ve kterém jsme měli připravenou 
poměřit své síly v mezinárodním fotba- večeři a ve kterém jsme si mohli zatrénovat. 
lovém turnaji v kategorii U11 a U15. Mladší Přálo nám krásné počasí a tak jsme si 
kategorii reprezentovali Martin Adámek, páteční večer všichni náramně užili. Po 
Jan Bláha, Martin Fiala, Jan Doležal, tréninku jsme procházkou navštívili 
Václav Pelc, Šimon Mucha, Matěj Rožec, centrum města, kde jsme zrelaxovali a den 
Antonín Severa a Filip Grusman, starší jsme zakončili sladkou tečkou v podobě 
kategorii Jiří Hájek, Radovan Šnýdl, Marek výborné italské zmrzliny.
Souček, Daniel Zah, Jakub Hille, Dominik   V sobotu ráno jsme se opět autobusem 
Wolf, Tomáš Pavelka, Petr Fedák, Michal vydali do sportovního areálu, kde jsme 
Suchánek, Martin Tajbr, Dominik Šupol a naše svěřence rozcvičili a lehce jsme 

Následovali penalty. Výborný Václav Pelc v Dalibor Heblák. Oba týmy doprovázeli potrénovali. Již od rána pražilo slunce. Po 
brance propustil za svá záda z pěti pokusů trenéři Josef Adámek, Vladimír Šnýdl, Jiří slavnostním zahájení, proslovu starosty 
pouze dvě střely. Za nás proměnili penaltu Doležal a Petr Grusman. města Eichstättu pana Andrease Stepp-
Filip Grusman a opět Václav Pelc. Po   Odjeli jsme již v pátek dopoledne a cesta bergera a zaznění státních hymen začal 
nerozhodném výsledku následovala trvala přes šest hodin. Eichstätt je turnaj. Hrálo se paralelně na dvou hřištích a 
poslední penalta, ve které měl větší štěstí historické univerzitní město na řece Altmühl čekali nás soupeři z Německa, Polska a 
soupeř. I tak ale bylo poslední utkání přibližně ve středu Bavorska. Obklopují ho Itálie. Nervozita byla značná.
velkým fotbalovým zážitkem a klukům patří kopce přírodního parku Altmühltal a vládne  V mladší kategorii se utkalo 6 týmů 
náš dík.tam naprostý klid a pohodová atmosféra. rozdělených do dvou skupin. Výherci 
  Ve starší kategorii bylo pět týmů a hrál Cesta proběhla bez problémů a odpoledne skupin pak hráli semifinále a finále. Naši 
každý s každým. V prvním utkání jsme jsme šťastně dorazili. Pořadatelé nás mladší kluci byli hned od počátku zakřiknutí, 
bohužel prohráli o jednu branku. V dalším srdečně přivítali, ubytování jsme měli jako by bez energie a chuti vyhrát. To se 
zápase jsme inkasovali dva góly a opět promítlo ve výsledku. Po dvou prohraných 
jsme prohráli. Proti týmu z Itálie jsme však utkáních jsme rázem bojovali o umístění na 
od počátku byli lepší, a to se proměnilo ve pátém místě. Hned z počátku jsme dostali 
výsledném skóre 5:0. Za zmínku stojí dva smolné dvě branky a štěstí se nám tak 
góly vstřelené Dominikem Wolfem z ro-obloukem vyhýbalo. V tomto posledním 
hových kopů v rozpětí pěti minut. zápase kluci bojovali a v posledních 

minutách a z posledních sil skóre vyrovnali. 

Mezinárodní turnaj v kopané byl v Německu

Večer se starostou bude

o budoucnosti koupaliště

–

1. září navštíví Chrastavu 

hejtman Martin Půta

Prodejnu potravin na Střeleckém Vrchu

bude provozovat SIPRON

–

Liberecká ulice – 6. září 2017

slavnostní ukončení stavby

–

Program kina / Sportovní zpravodajství

–

Orientační klub Chrastava pořádá

Mistrovství České republiky 2017

–
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I rozhodčí „vyseknul“ poklonu. Naším nejlepším střelcem byl Michal 
Suchánek, který v celém turnaji uštědřil soupeři šest gólů. Hezká 
podívaná byla i na naše obránce, kde Radovan Šnýdl ukázal několik 
pěkných obranných zákroků. Na pravém křídle pak několikrát předvedl 
Martin Tajbr fantastické zrychlení s balónem a průnik prakticky přes celé 
hřiště. Třetí místo tak bylo zasloužené a rovněž našim starším 
svěřencům patří poděkování.
   Po skončení turnaje proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků, předání 
cen a medailí starostou města Eichstätt. Následovala volná zábava a 
večeře. Navečer jsme opět vyrazili do centra města na ještě lepší 
zmrzlinu, která po parném sobotním dni výtečně chutnala. V neděli ráno 
jsme se po snídani rozloučili s pořadateli, kteří se o nás výborně starali a 
vydali se domů.
  Velké poděkování patří trenérům, hráčům, ale i Davidovi Bednářovi, 
který nás bezpečně dopravil na turnaj i zpět. Příští rok nás čeká turnaj 
partnerských měst v Chrastavě. Věříme, že na něm ukážeme lepší 
výsledky a že nás přijdete podpořit.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Petr Grusman

Mezinárodní turnaj v kopané byl v Německu (dokončení)

Fotogalerie z chrastavských prázdninových akcí

Příměstské 

tábory
2017

BEAT THE FLA
G

2017
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Okénko starosty města Chrastavy

Vážení spoluobčané, dovoluji si Vás pozvat na sto čtyřicátý devátý

VEČER SE STAROSTOU na téma

Těším se na Vaši účast.                                                             Ing. Michael   C a n o v, starosta

KOUPALIŠTĚ SLUNÍČKO A JEHO BUDOUCNOST
 Garantem večera bude vedoucí ORM MěÚ Chrastava Mgr. Jakub Dvořák.    

Setkání se koná v pondělí 11. září 2017 od 16:00 hodin přímo na koupališti Sluníčko 
za účasti jeho provozovatele Miloše Laksara. 

ZM na své schůzi projednalo a usneslo se 4. ukončení termínu podání žádostí do 29. na základě žádosti Farmy Vysoká, IČO: 
takto: 12. 2017 do 12:00 hodin na podatelnu 64041069  obecně závaznou vyhlášku 

Městského úřadu Chrastava města Chrastava č. 2/2017 o doplnění - schválilo
Obecně závazné vyhlášky č. 2/2014 k 5. v případě, že nedojde k prodeji, bude se převod části družstevního podílu v Měst-
zabezpečení místních záležitostí veřejného nabídka opakovat minimálně 1x ročněském bytovém družstvu Chrastava včetně 
pořádku na veřejných prostranstvích, kterou - schválilosouvisejících práv a povinností k bytu č. 8 v 
se stanovuje kratší doba nočního klidu, domě čp. 125, Školní ulice, obec Chrastava, záměr prodat část pozemku par. č. 67/1 o 
výjimečné případy, ve kterých lze za minimální cenu 119.505,- Kč v souladu s výměře cca 185 m2, v k. ú. Horní Chrastava.
rozhodnutím vymezit dobu nočního klidu Podmínkami pro prodej částí podílu města - schválilo
dobou kratší a vymezují činnosti, které by Chrastavy v Městském bytovém družstvu záměr prodat část pozemku par. č. 661/9 o 
mohly narušit veřejný pořádek v obci, Chrastava včetně souvisejících práv a výměře 12 m2, nově označené jako par. č. 
včetně omezení těchto činností, ve znění povinností k volným bytům bez nájemního 661/15, a par. č. 661/14 o výměře 15 m2, 
Obecně závazné vyhlášky č. 2/2016 a vztahu t a k t o: nově označené jako par. č. 661/18, vše v k. 
nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 4/16, ve nejvyšší nabídce Janě a Františku ú. Dolní Vítkov, dle geometrického plánu č. 
znění Obecně závazné vyhlášky č. 4/2016. Vokounovým, za cenu 161.000,- Kč vč. 299-632/2016, za účelem majetkoprávního 
- zamítlonávrhu smlouvy o převodu části členského vypořádání pozemků, na kterých se nachází 
žádosti o zkrácení nočního klidupodílu vč. práv a povinností v MBDCH stavba vodárenského zařízení

Chrastava čj. K/2/2017 - 1. schválilo smlouvu o kompenzaci za - schválilo
zásah do krajinného rázu výstavbou a - schválilo záměr prodat část pozemku par. č. 2/2 o 
provozem větrného parku, s obchodní v návaznosti na své usnesení čj. výměře 18 m2, nově označené jako par. č. 
společností EEH s.r.o., IČ: 272 74 446, se 2016/05/XIII odst. 2 ze dne 27. června 2016 2/16 a st. par. č. 535, vše v k. ú. Dolní 
sídlem Praha 3, Jičínská 226/17, PSČ 130 prodej pozemku par. č. 69 o výměře 195 m2 Chrastava, dle geometrického plánu č. 812-
00, č. Rů/12/– ostatní plocha, v k. ú. Dolní Vítkov  do 23/2017, za účelem majetkoprávního 
- 2. pověřilo osadní výbor Vítkov vlastnictví pana Josefa Málka, za cenu vypořádání pozemků pod stavbou garáže a 
každoročním rozhodnutím o konkrétním 15.600,- Kč a náklady spojené s prodejem, část již oplocené zahrady
využití smluvní finanční kompenzace v vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/3/2017 - schválilo
následujícím kalendářním roce.- schválilo v návaznosti na své usnesení č.j. 
-1. vzalo na vědomí 1. v návaznosti na své usnesení čj. 2016/01/VI ze dne 15.2.2016 kupní smlouvu 

2004/06/VII ze dne 30. 8. 2004 a čj. přehled 29 podílů Města Chrastava v na prodej ČOV a kanalizace ve Vítkově 
2008/06/X ze dne 1. 9. 2008, v souladu s Městském bytovém družstvu Chrastava, kupujícímu: Severočeská vodárenská 
regulačním plánem pro výstavbu rodinných které jsou vesměs v bytech s nájemcem společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 
domů „Polní ulice 60 rodinných domků včetně jejich prodejní cenyTeplice, IČ: 49099469, jejíž součástí je i 
Chrastava“, záměr prodat pozemek par. č. závazek uzavření Smlouvy o peněžitém - 2. schválilo v souladu s čl. III dokumentu 
489/24 o výměře 14.901 m2 – orná půda, v příplatku mimo základní kapitál „Podmínky pro prodej části podílu Města 
k. ú. Dolní Chrastava jako součást celku pro Chrastavy v Městském bytovém družstvu  - schválilo
výstavu 60 RD i samostatně jako ucelenou Chrastava nájemcům bytu, příp. po 30. 6. dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí 
č á s t  p r o  v ý s t a v b u  1 1  R D 2012 i jiným zájemcůmúčelové dotace Libereckému kraji z 
2. upřesnění minimální ceny, v souvislosti se -3. stanovilo, že nájemci bytů mohou rozpočtu Města Chrastava na stavební akci 
zákonem č. 360/2014 Sb. (s účinností od 1. zakoupit podíl od města Chrastava se „Silnice III/27250 ulice Liberecká, 
1. 2016), kterým byl novelizován zákon č. slevou 50 %, tzn. s obdobnou slevou, která Chrastava - nezpůsobilé výdaje“ 
235/2004 Sb.), za pozemky pro výstavbu je dle usnesení 2014/03/X k volným bytům - schválilo
rodinných domů na 400,- Kč/m2 + DPH - 4. stanovilo, že byty, do kterých v obecně závaznou vyhlášku města 
21%, což znamená 484,- Kč/m2 včetně posledních 5ti letech byla investována MBD Chrastava č. 1/2017 o doplnění obecně 
DPH (případně Městem samým) na rekonstrukci závazné vyhlášky č. 5/2006, o stanovení 
3. v případě souběhu nabídek se nejdříve a opravy částka v součtu převyšující tuto místa, na kterém mohou být provozovány 
rozhoduje o nabídkách podaných na celek sníženou cenu, pak za minimálně cenu technické hry a živá hra  
60 rodinných domů těchto provedených rekonstrukcí a oprav - schválilo

Usnesení ze Zastupitelstva města Chrastava ze dne 26. června 2017

Informace z radnice
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Usnesení ze zasedání Rady města Chrastava č. 2017/20 ze dne 28. června 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. 720/1 v k. ú. Andělská Hora u Chrastavy, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., jímž 

dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby č. IP-12-4007287 „LB–Andělská Hora ppč. 49/4, příp. NN“, vč. návrhu 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu čj. SBS/6/2017 
-  s c h v á l i l a 
zřízení služebnosti na pozemku par. č. 788 v k. ú. Dolní Vítkov a na pozemcích par. č. 1079, par. č. 1081/4, par. č. 1228, par. č. 1229, vše v k. ú. 

Horní Vítkov, ve prospěch Města Chrastava, na pozemcích ve vlastnictví Libereckého kraje, jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a 

provozování stavby „Rozšíření těžby ložiska Turów – návrh opatření na systému zásobování pitnou vodou – etapa IV. – lokalita Horní Vítkov,  

k. ú. Dolní Vítkov a  k. ú. Horní Vítkov“, vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti čj. SBS/8/2017 
-  s c h v á l i l a 
v návaznosti na své usnesení čj. 2015/01/IV ze dne 12. ledna 2015 zřízení věcného břemene čj. VB/11/2017 ve prospěch Města Chrastava, 

na pozemcích ve vlastnictví státu s nimiž má právo hospodařit Povodí Labe, státní podnik, jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a 

provozování stavby napouštěcího potrubního systému pro koupaliště, za cenu 4.719,- Kč vč. DPH a náklady spojené se zřízením věcného 

břemene 
-  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 
-  v z a l a   na   v ě d o m í
Informaci vedoucího ORM MÚ Chrastava o veřejné zakázce „Obnova části soustavy veřejného osvětlení RVO 1 a RVO 3 Města Chrastava“.
-   s c h v á l i l a
se souhlasem finančního výboru a v souladu s čl. 2, část III. vnitřní směrnice  „Zásady při nakládání s pohledávkami“ převod daňových 

nedoplatků do podrozvahové evidence    
-  s c h v á l i l a
1. na základě žádosti darovací smlouvu DR/13/2017 – finanční dar na akci „COUNTRY FESTIVAL VYSOKÁ 2017“ pořádaný paní Bc. 

Václavou Jarošovou (FARMA VYSOKÁ), IČ 64041069 
2. v souladu s § 85, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vzdání se práva na poplatek ze 

vstupného do výše max. 20.000,- Kč za akci „COUNTRY FESTIVAL VYSOKÁ 2017“ pořádaný paní Bc. Václavou Jarošovou (FARMA 

VYSOKÁ), IČ 64041069 
-  s c h v á l i l a
na základě žádosti a v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2017 veřejnoprávní smlouvu číslo HFO/VP/1/2017/FV/Sl o poskytnutí 

investiční účelové dotace panu Janu Hořenímu na vybudování domovní ČOV ve výši maximálně 50 % prokazatelných, účelně vynaložených 

- vzalo na vědomí - schválilo svazku obcí Mikroregionu Hrádecko-
Chrastavsko www.mikroregion.info. žádost TJ Spartak Chrastava podaný před- návrh 2. změny rozpočtu a investičního 

sedkyní TJ Spartak Chrastava paní Danuší plánu na rok 2017 - schválilo
Husákovou o mimořádnou podporu oddílu - schválilo na žádost Městského bytového družstva 
kopané v případě další účasti v divizi v Chrastava, se sídlem nám. 1 máje 251, 463 poskytnutí finančního daru ve výši 25.000,-- 
celkové výši 0,4 mil. Kč na sezónu 2017/18   31 Chrastava, IČO 254 19 145 o doplnění Kč z. s. Linka bezpečí, se sídlem Ústavní 95, 
- se zavázalo rozsahu prací ohledně Smlouvy o 181 00 Praha 8 - Bohnice, IČO 613 83 198 

poskytnutí investiční účelové dotace č. v souladu s podanou žádostí (upřesnění: při - schválilo
HFO/VP/2 /2017/S l  schvá lené ZM zachování účasti v divizi) k mimořádné a) v souladu se zákonem č. 239/2012 Sb., 
Chrastava dne 06.02.2017 usnesením číslo podpoře oddílu kopané TJ Spartak kterým se mění zákon 563/1991 Sb., o 
2017/01/IX dodatek č. 1 této smlouvy s Chrastava pro účast v divizní soutěži v účetnictví,
navýšením dotace o 500.000,--Kč v souladu kategorii dospělých ve výši 0,4 mil. Kč na ve znění pozdějších předpisů, a další 
s doplněným rozpočtem viz krycí list sezónu 2017/2018 (2017 – podzim – 0,2 mil. související zákony řádnou účetní závěrku za 
upraveného rozpočtu Kč, 2018 – jaro – 0,2 mil. Kč) s tím, že tato rok 2016

mimořádná podpora je stanovena nad - schválilob) v souladu s § 17, zákona č. 250/2000 Sb., 
dosavadní běžnou podporu a že o případné 1. „Osobnost města Chrastava pro rok o rozpočtových pravidlech územních 
další podpoře pro účast v divizi na další 2017“. Slavnostní vyhlášení Osobnosti rozpočtů,
ročník 2018/2019 rozhodne zastupitelstvo 2017 bude v kinosále v pátek 6. října 2017 ve znění pozdějších předpisů, celoroční 
města na základě další žádosti TJ Spartak od 17:00 hodin.hospodaření a závěrečný účet města za rok 
Chrastava podané v příštím roce. 2. komisi pro vyhodnocení nejlepších 2016 bez výhrad 
- schválilo sportovců pro rok 2017. Slavnostní - vzalo na vědomí
na základě žádosti veřejnoprávní smlouvu vyhlášení bude v kinosále v pátek 6. října v souladu s § 39 zákona č. 250/2000 Sb., o 
číslo HFO/VP/27/2017/Sl o poskytnutí 2017 od 17:00 hodin.rozpočtových pravidlech územních 
neinvestiční účelové dotace ve výši Složení komise z členů zastupitelstva: Karel rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
400.000,- Kč pro TJ Spartak Chrastava, Řehák, Robert Šipula, Petr Rozmajzl st., závěrečný účet Mikroregionu Hrádecko-
spolek na mimořádnou podporu oddílu Petra Kopecká, David RöbischChrastavsko za rok 2016, který byl 
kopané pro účast v divizní soutěži v - vzalo na vědomíschválený Členskou schůzí Mikroregionu 
kategorii dospělých a pověřilo starostu jejím zápisy předložené předsedou kontrolního Hrádecko-Chrastavsko dne 18.04.2017 a je 
podpisem výboruzveřejněn na internetových stránkách 
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nákladů na opatření realizovaná v souladu s čl. V, odst. 2.1., Pravidel Fondu voda, včetně jednoho kontrolního rozboru vody, nejvýše však 
30.000,- Kč celkem na jednu nemovitost (dům určený k trvalému vlastnímu bydlení) 
-  s c h v á l i l a
Místní akční plán vzdělávání pro oblast Liberecko (projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000700
-  z r u š u j e 
své usnesení č. 2017/6/II ze dne 16. 4. 2017 ve věci záměru přechodu práv a závazků vyplývajících ze smlouvy o nájmu pozemku.
-  s c h v á l i l a      
na základě důvodové zprávy naléhavost nákupu nového osobního užitkového vozu pro potřeby rozšířených úkolů pečovatelské služby 
Města Chrastava a   d o p o r u č i l a   zastupitelstvu města změnou rozpočtu města uvolnit na nákup potřebné finanční prostředky. 
-  s c h v á l i l a   konání Chrastavských slavností v roce 2018 od 1. června do 3. června 2018.
-  s c h v á l i l a
zplnomocnění pana Pavla Urbana, k jednání o organizačních a finančních otázkách a uzavíráním smluvních vztahů v rámci Chrastavských 
slavností 2018 a pověřila starostu podpisem plné moci. 
-  s c h v á l i l a  odměny ředitelům příspěvkových organizací ZŠ Chrastava, MŠ Chrastava, ŠJ Chrastava, ZŠ a MŠ Vítkov za 1. pololetí 2017.
-  s c h v á l i l a  platový výměr ředitelky ŠJ Chrastava platný od 1. 7. 2017 
-  s c h v á l i l a
záměr pronajmout prostory sloužící podnikání v objektu čp. 709, Střelecký Vrch, Chrastava, v k. ú. Chrastava I o výměře 55 m2 (přízemní 
místnosti, které se nacházejí po levé straně vchodu budovy a ideální dvě třetiny vchodové chodby), za účelem zřízení a provozování prodejny 
potravin

Rada města na svém zasedání projednala a stavby LI 022 086“, vč. návrhu smlouvy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s 
usnesla se takto: budoucí smlouvě o zřízení věcného § 6 a § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o 

břemene – služebnosti čj. SBS/9/2017 zadávání veřejných zakázek, a se Směrnicí - s c h v á l i l a 
Rady města Chrastava č.1/2013, o - s c h v á l i l a v návaznosti na své usnesení č. 
zadávání veřejných zakázek, a přidělila 2017/11/XVII ze dne 28. června 2017 v návaznosti na své usnesení 2015/05/III 
zakázku zhotovi te l i :  El todo,  a.s. ,  pronájem prostoru sloužícího k podnikání v odst. 1. ze dne 30. března 2015 zřízení 
Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4, objektu čp. 709, Střelecký Vrch, Chrastava, věcného břemene – služebnosti čj. 
Lhotka, IČ: 45274517o výměře 55 m2, který je součástí stavební VB/12/2017 ve prospěch společnosti ČEZ 
2. návrh smlouvy o dílo  se zhotovitelem: parcely č. 812 v k. ú. Chrastava I. (přízemní Distribuce, a. s., jímž dojde k zajištění 
Eltodo, a.s., Novodvorská 1010/14, 142 00 místnosti, které se nacházejí po levé straně strpění umístění, zřízení a provozování 
Praha 4, Lhotka  na realizaci akce „Obnova zadního vchodu budovy a ideální dvě třetiny stavby „LB_ Chrastava, H. Chrastava 
části soustavy veřejného osvětlení RVO 1 a vchodová chodby), za účelem zřízení a 948/1, příp. NN“, za cenu 1.422,- Kč vč. 
RVO 3 Města Chrastava“ provozování prodejny potravin vč. návrhu DPH a náklady spojené se zřízením 

smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k věcného břemene - s c h v á l i l a 
podnikání čj. N/54/2017. Na základě - p o t v r d i l a 1. hodnocení a zadání akce „Chrastava – 
důvodové zprávy se dne 24. 7. 2017 semafor, přechod pro chodce_Pobřežní ul.“ 1. výpověď nájemní smlouvy čj. N/14/2016 
rozhodla t a k t o: na základě Protokolu o posouzení a na část pozemku par. č. 69 o výměře cca 40 
1. nejvhodnější nabídce Sipron Liberec hodnocení nabídek v souladu s § 6 a § 27 m2 v k. ú. Chrastava II
spol. s r. o., Nádražní 167, 463 31 Chrastava zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 2. záměr pronajmout část pozemku par. č. 
IČ: 64650197 veřejných zakázek, a se Směrnicí Rady 69 o výměře cca 80 m2 – zahrada, v k. ú. 

města Chrastava č.1/2013, o zadávání Pro případ neuzavření smlouvy s Chrastava II za účelem zřízení zahrady pro 
veřejných zakázek, a přidělila zakázku nejvhodnějším kandidátem RM schválila rekreaci 
zhotoviteli: NTD group a.s., Jateční 192/32, další pořadí takto: - s c h v á l i l a 
400 01 Ústí nad Labem, IČ: 250457762. Zdeňka Bačáková, U koupaliště 465, 463 1. záměr vypůjčit část pozemku st. par. č. 
2. návrh smlouvy o dílo  se zhotovitelem: 34 Hrádek nad Nisou IČ: 66099854 98/11 o výměře cca 5 m2, v k. ú. Horní 
NTD group a.s., Jateční 192/32, 400 01 Ústí 3. Van Cuong Nguyen, Slunečná 404/14, Chrastava, za účelem položení dlažby u 
nad Labem, IČ: 25045776 na realizaci akce 460 01 Liberec 1  IČ: 28709128 vjezdu do garáže, která je součástí 
„Chrastava – semafor, přechod pro - s c h v á l i l a pozemku st. par. č. 98/8 
chodce_Pobřežní ul.“ dodatek č. 1, čj. N/55/2017 ke Smlouvě o 2. odstranění nesouladu v evidenci druhu 
- s c h v á l i l anájmu nebytových prostor čj. N/9/2014 který pozemku a využití pozemku st. par. č. 98/11 
v souladu s § 31, odst. 1, písm. a) zákona č. uzavře město Chrastava a Pavel Neuber – zastavěná plocha/společný dvůr, v k. ú. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech Horní Chrastava, v katastru nemovitostí dle - s c h v á l i l a 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru v návaznosti na své usnesení č. 2017/9/II ze 
předpisů odpisové plány zřízených nemovitostí (katastrální vyhlášky), a dne 5. června 2017 pronájem části 
příspěvkových organizací na rok 2017 pověřila starostu podpisem Ohlášení změny pozemku par. č. 720/1 o výměře cca 85 m2 – 
sestavené v souladu s ustanovením ČÚS č. údajů o pozemku k zápisu do katastru ostatní plocha, v k. ú. Andělská Hora u 
708nemovitostí Chrastavy pro pana Františka Peterku, za 
a) Základní škola Chrastava, náměstí 1. - v z a l a    n a   v ě d o m ícenu 100,- Kč/rok, za účelem údržby 
máje 228, okres Liberec, příspěvková pozemku před domem, výsadby zeleně a Informaci o poskytnutí dotace z Fondu 
organizace, IČ 72741643zamezení přejezdu septiku, vč. návrhu mikroprojektů v Euroregionu Nisa v rámci 
b) Základní škola a Mateřská škola, nájemní smlouvy čj. N/53/2017 programu Interreg V-A Česká republika – 
Chrastava, Vítkov 69, příspěvková Polsko 2014-2020  na projekty: „Česko-- s c h v á l i l a 
organizace, IČ 72741724 polská Hřebenovka (část Horní Vítkov)“ a  zřízení věcného břemene na pozemku par. 
c) Mateřská škola, Chrastava, Revoluční „Podpora cestovního ruchu v česko-č. 790/1, par. č. 790/33, par. č. 790/39, par. 
488, příspěvková organizace, IČ 72741881 polském pohraničí (Chrastava - Lwówek č. 790/41 a par. č. 793/2, vše v k. ú. 

Śląski)“ d) Školní jídelna Chrastava, Turpišova 343, Chrastava I, ve prospěch společnosti 
okres Liberec, příspěvková organizace, IČ - s c h v á l i l a Severočeská vodárenská společnost a. s., 
69411123 jímž dojde k zajištění strpění umístění, 1. hodnocení a zadání akce „Obnova části 
- s c h v á l i l azřízení a provozování stavby „Chrastava, soustavy veřejného osvětlení RVO 1 a RVO 

Textilanská – rekonstrukce vodovodu, číslo 3 Města Chrastava“ na základě Protokolu o Smlouvu o akceptaci platebních karet 

Usnesení ze zasedání Rady města Chrastava č. 2017/12 ze dne 24. července 2017
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  Trochu v pozapomnění stála po mnoho let bez užitku meteostanice 
v Soudní ulici. Na malé nenápadné stavbě z 20. let minulého století 
se v průběhu mnoha let podepsal zub času a mnohé přístroje již 
správně neplnily svou funkci.
   Přes svou nenápadnost si jistě i tato drobná stavba zaslouží péči a 
proto jsme se rozhodli jí navrátit její původní krásu i účel. 
  Již dříve proběhla její celková rekonstrukce, byl vyměněn celý 

spodní stupeň, na kterém 
spočívala váha celé stanice 
(cca 700 kg). Následně byl 
sloupek kompletně očištěn od 
starých nečistot a odborně 
ošetřen hydrofobním nátěrem. 
Současně byl na povrch 
aplikován tzv. antigrafitti nátěr 
proti případnému poškození 
vandaly. 
Nyní proběhla poslední fáze 
opravy spočívající v osazení 
nových přístrojů – barometru, 
vlhkoměru, teploměru a v ne-
poslední řadě hodin, které v 
původním osazení chyběly, ale 
své místo si zde jistě zaslouží.

Chrastava 19. 7. 2017
                 Mgr. Jakub Dvořák,

 vedoucí ORM 

SIPRON bude provozovat prodejnu potravin na Střeleckém Vrchu 

Meteostanice v Soudní ulici
opět slouží svému účelu

a poskytnutí platebních terminálů (pro paní Marii Skokanové umístění, zřízení a provozování stavby 
Městskou policii Chrastava, Společenský „Rozšíření těžby ložiska Turów – návrh - r o z h o d l a 
klub – infocentrum, HFO - pokladna) opatření na systému zásobování pitnou snížit nájemné u bytu č. 19, Turpišova ulice 
uzavřenou mezi Městem Chrastava a vodou – etapa IV. – lokalita Horní Vítkov,  k. č. p. 240, Chrastava o 25  % z důvodu 
Československou obchodní bankou, a.s., ú. Dolní Vítkov a k. ú. Horní Vítkov“, vč. výskytu plísně a zatékání do bytového 
Radlická 333/150, 150 57  Praha 5, IČO návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení prostoru, v souladu se zákonem č. 89/2012 
00001350 služebnosti čj. SBS/7/2017 Sb., občanský zákoník, dle § 2245. 
- s c h v á l i l a - s c h v á l i l a - s c h v á l i l a
vnitřní směrnici Rady města Chrastavy č. Dodatek č. 4 k Rámcové smlouvě č. žádost Orientačního klubu Chrastava, z. s. o 
1/2017 o oběhu a přezkušování účetních BA/249915 uzavřené dne 30. 3. 2010 mezi zapůjčení 3 stanů (přístřešků) v termínu od 
dokladů O2 Czech Republic a. s. a městem 21. 9. do 25. 9. 2017 s tím, že stany budou 

Chrastava - s c h v á l i l a po ukončení akce předány vedoucímu 
- s c h v á l i l aodpis drobného dlouhodobého hmotného Společenského klubu v neporušeném stavu 

m a j e t k u  ( D D H M ) ,  d l o u h o d o b é h o  na základě žádosti poskytnutí neinvestiční - s c h v á l i l a 
nehmotného majetku (DNM) a majetku účelové dotace TJ Spartak Chrastava, zřízení služebnosti na pozemku par. č. 
vedeného v operativní evidenci dle přílohy         spolek, Turpišova 292, 463 31  Chrastava, 769/1 v k. ú. Dolní Vítkov a na pozemcích 

IČ 467 44 657, pro oddíl volejbalu, na - v z a l a   n a   v ě d o m í par. č. 1225/1, par. č. 1225/2, vše v k. ú. 
pořádání nohejbalového turnaje pro hráče zápis č. 2017/5 z jednání bytové a sociální Horní Vítkov, ve prospěch Města Chrastava, 
starší padesáti let, ve výši 3.000,- Kč komise ze dne 10.  7.  2017 na pozemcích ve vlastnictví státu, s nimiž 

má právo hospodařit Povodí Labe, státní - r o z h o d l a 
podnik, jímž dojde k zajištění strpění  o uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS 

Firma Sipron zvítězila ve výběrovém řízení na provozovatele malé pultové prodejny na sídlišti Střelecký Vrch. Jsem rád, že se do 
výběrového řízení přihlásili hned tři uchazeči a jsem ještě radši, že mezi nimi byla i firma Sipron, která má se svými prodejnami (včetně 
prodejny potravin) v Nádražní ulici v Chrastavě výborný zvuk. 
Ve středu 26. července byla podepsána smlouva mezi Městem a firmou Sipron. Pan jednatel Ondřej Novák na kameru TV Chrastava 
sdělil, že se chce pokusit otevřít 1. září. Ať se mu již termín podaří splnit, či otevře o několik týdnů později, věřím, že prodejna bude mít na 
sídlišti velký úspěch. 

Chrastava  26. 7. 2017                                                                                                                               Michael Canov, starosta města 
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Slavnostní otevření

Liberecké ulice po rekonstrukci

PRONÁJEM POZEMKU

  Očkování je povinné u dosud neočkovaných psů starších 
šesti měsíců. Očkovací průkaz s sebou. Cena za vakcinaci je 
100,-Kč. 

Očkování bude probíhat:
v Horním Vítkově 

v úterý 5. 9. u školky od 16:00 do 16:30 hod.,
v Dolním Vítkově

v úterý 5. 9. u hostince od 16:30 do 17:00 hod., 
v Andělské Hoře 

ve čtvrtek 7. 9. u býv. obchodu od 16:30 do 17:00 hod. 

Vakcinace psů proti vzteklině 

POZVÁNKA 
k slavnostnímu ukončení stavby 

„Silnice III/27250 ulice Liberecká, Chrastava" 
Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na slavnostní ukončení 

stavby, které se bude konat ve 
středu 6. 9. 2017 ve 14.00 hod. 

Sraz účastníků v 13.45 v Chrastavě, nám. 1. máje 
v zasedací místnosti budovy radnice. 

Martin Půta – Hejtman Libereckého kraje 
Marek Pieter – Náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, 

investic a veřejných zakázek 
Ing. Michael Canov – Starosta města Chrastavy 

Ing. Jan Růžička – Ředitel, Krajská správa silnic LK, p.o. 
Ing. Petr Turek – Statutární ředitel Integra stavby, a.s.

 
                 

   

                         

                                                                   

Z deníku Městské policie 

červen / červenec 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
- bezpečnostní dohled a kontrola veřejného pořádku při konání 
Chrastavských slavností
- dopadení pachatelů bezprostředně po poškození cizí 
věci,vyřešeno dle zákona
- zajištění odtažení motorového vozidla, které tvořilo překážku v sil-
ničním provozu
- zabezpečení místa trestného činu – vloupání
- spolupráce s PČR – místní šetření k trestnému činu vloupání
- asistence pro PČR při zajištění agresivní osoby
- asistence pro RZS Liberec při zajištění agresivního pacienta a 
následný převoz do KNL 
- kontrola  objektů při nahlášeném signálu PCO, opakovaně
- asistence pro RZS Liberec při převozu pacientů
- dohled nad dodržováním nočního klidu a veřejného pořádku v ce-
lém 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, odcizená 
motorová vozidla, osoby v pátrání)

Odchyt zvířat: 
- počet mrtvých zvířat: 1 ks, - počet odchycených zvířat: 15 ks, - počet 
předaných zvířat majiteli: 5 ks, - odvoz do útulku  Azyl pes  Krásný  
Les: 10 ks                                             

   V letních měsících dochází často k rušení nočního klidu i přesto, že 
je v měsících červenec a srpen zkrácena doba nočního klidu a to od 
23.00 – 6.00 hod. Hlídka Městské Policie Chrastava vyjížděla k těm-
to přestupkům nesčetněkrát. O přestupek se jednalo přibližně u po-
loviny oznámení. Zjištěné přestupky byly vyřešeny dle zákona, 
převážně ve zkráceném řízení blokovou pokutou. 
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Kultura... stalo se / programy S-klubu a kina

I letos připravil Společenský klub dva turnusy příměstského tábora. 
V červenci se děti přesouvaly z pohádky do pohádky, kde se jim podařilo vysvobodit princeznu ze spárů pětihlavého draka. Druhý turnus 
obcestoval svět a vyhrál sázku nad zlomyslnou starostkou.  
Přihlášky na příští příměstský tábor budou k dispozici od ledna 2018.
Devadesát dva spokojených dětí je ukázkou dobře odvedené práce všech pracovníků, kteří tábor připravili. 
Velké dík tedy patří: 
Tereze Loučkové, Kateřině Kohlíkové, Kláře Sehnoutkové, Ondřeji Vojtíškovi, Adéle Bednářové, Petře Urbanové, Wandě Kmínkové, Evě 
Pinkasové, Janě Eichlerové,  Ivě Loučkové, Ondřeji Laksarovi, Miloši Laksarovi.

Příměstské tábory 2017

Svatovavřinecká pouť 2017

Další fota z táborů najdete na straně 2

O víkendu 12. a 13. srpna proběhla tradiční Svatovavřinecká pouť v 
Chrastavě. V letošním roce ji opět pořádalo Město Chrastava a SDH 
Chrastava. Pro návštěvníky byly připraveny pouťové atrakce, 
prodejní stánky i občerstvení. Oba dva dny probíhala hudební 
produkce a v sobotní večer nechyběla pouťová zábava. Kdo má rád 
zvířata, zajisté zavítal do areálu chovatelů na prodejní výstavu. 
Věříme, že se pouť líbila, a že se na ni uvidíme opět za rok.

Bc. Pavel Urban, vedoucí Společenského klubu
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Jen malá část našich občanů, ale zato velmi horlivá po slastných 
tónech metalové muziky, dokáže ohodnotit 6. ročník festivalu BEAT 
THE FLAG, který se konal v Chrastavě 19. srpna 2017.
Úderem čtvrté hodiny odpolední první kapela ACT OF GOD zahájila 
festival pod širým nebem na koupališti Sluníčko. Jak se záhy 
ukázalo, program byl nabitý muzikou se světelnými efekty a 
humornými příspěvky frontmenů, který nenechal žádného diváka v 
klidu. Naopak i sluníčko občas vykouklo mezi mraky, aby nasálo 
atmosféru radostně tančících nadšenců. Další kapela SME SOCKY 
se představila se svými rebelskými texty skladeb. Dále vystoupily: 
MADAFAKA, DLAŽEBNÍ KOSTKA a na závěr LESSYHO WOHEŇ. 
Všechny hvězdy večera ukázaly, že to umí. Jakmile metalová scéna 
začíná ožívat a ozvěna kytarových strun prosytí taneční arénu, je 
zaručeně finále. Chrastavskému metalu se daří. A proto se těšte na 
přes rok – to bude zase nářez.              Jana Eichlerová, referent SK

BEAT THE FLAG festival

Informační schůzky: KURZY ve školním roce 2017/2018
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PROGRAM KINA
DIGITÁLNÍ MÌSTSKÉ KINO CHRASTAVA

Změna programu vyhrazena!  Rezervace vstupenek: http://evstupenka.cz

ZÁŘÍ 2017

Pátek 1. září v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI Pátek 15. září v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI – KLENOTY 
ČESKÉHO FILMUHURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM – ČR/Belgie/Rusko – 
TŘI VETERÁNI – ČSSR – pohádka – 93 minuty – přístupnýanimovaná komedie- 85 minut – přístupný

Legendární hrdinové, které dobře znáte, přicházejí v animované komedii Tři vysloužilí vojáci: dělostřelec Pankrác, dragoun Bimbác a vojenský 
pro celou rodinu. Filmový příběh Hurvínek a kouzelné muzeum  nabízí kuchař Servác jsou po propuštění z armády bez peněz a toulají se svě-
zcela nové, původní dobrodružství. tem. Od dobrosrdečných skřítků dostanou kouzelné dary: harfičku, která 
               Vstupné: 100 Kč, v předprodeji IC Chrastava – 80 Kč "vyrábí" vojáky, sluhy apod., cylindr, který vykouzlí, na co si člověk vzpo-

mene a ... Tři veteráni přemýšlejí, jak s dary co nejlépe naložit a nako-
nec se vypraví do království Monte Albo, kde se Bimbác zamiluje do Pátek 1. září v 19:00 hodin
princezny Bosany. Bosana je nejen krásná, ale navíc proradná a po-ANNABELLE 2: ZROZENÍ ZLA – USA – horor – české titulky – 
stupně vojáky o všechny dary připraví a nechá je vyhnat. Zatímco se 109 minut - nepřístupné pro děti do 15 let
s králem radují, co všechno budou moci s kouzelnými věcmi podnikat, Annabelle 2 : Zrození zla je pokračováním velmi úspěšného hororu z 
vojákům ještě dlouho trvá než pochopí, co je pro ně na světě opravdu roku 2014 „Annabelle“. Výrobce panenek se svou manželkou přijmou 
nejdůležitější. Pak se znovu objeví skřítci a zavedou veterány ke stro-několik let po tragické smrti jejich dcerky do svého domu řádovou sestru 
mům s kouzelným ovocem. Po něm naroste Bosaně dlouhatánský nos, a několik dívek ze zavřeného sirotčince. Zanedlouho se stanou terčem 
který dokonce překročí hranice království. Pomoci jí může jen ovoce aktiv it Annabelle, posedlého výtvoru výrobce panenek. 
z druhého stromu...         Vstupné: 60 Kč             Vstupné: 120 Kč, v předprodeji IC Chrastava – 100 Kč

Pátek 15. září v 19:00 hodinPátek 8. září v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI
NEJSLEDOVANĚJŠÍ – ČR – dokumentární – 90 minut – přístupnýEMOJI VE FILMU – USA – animovaný – české znění  - 100 minut 
Jsme svědky generačního přerodu audiovizuální zábavy. Televizní pro-– přístupný
dukci konkuruje nezávislá tvorba internetových tvůrců, kteří už stihli za-Emoji ve filmu vás vůbec poprvé zavedou do tajného světa uvnitř vaše-
ujmout v žebříčcích celebrit první místa. Rodiče panikaří, když jejich děti ho mobilu. V aplikaci pro textové zprávy se ukrývá Textopolis, bujná me-
tráví celý den přimrzlé u obrazovek notebooků a smartphonů. tropole, ve které žijí vaši oblíbení Emoji v naději, že se jednou dostanou 
NEJSLEDOVANĚJŠÍ je komunikačním mostem mezi dvěma generace-do zprávy. Každý z Emoji má jen jeden výraz, až na smajlíka jménem 
mi. Co to vlastně znamená být YouTuberem? A proč se stali YouTubeři Gene, který má výraz vícevýznamový. To je ovšem problém, a tak se 
fenoménem, který má už dnes na společnost nepřehlédnutelný vliv? Gene rozhodne stát „normálním.“ Pomocnou ruku mu nabídne Hi-5 a 
Celovečerní dokument poodhaluje tajemství jejich úspěchu a nahlédne nechvalně proslulá hackerka Jailbreak. Společně se vydají na cestu 
do každodenních životů, které drží stranou kamery. Vyslechne názory skrz aplikace, které jsou každá vlastním, zábavným světem, aby našli 
všech, kterých se sledování a vytváření YouTube videí dotýká. Rodičů Kód, který může Gena opravit. Celému mobilu však začne hrozit veliké 
dětí, marketingových specialistů, sociologů, psychologů a samotných nebezpeční a jen tahle tahle trojice může svět smajlíků zachránit, než 
diváků.         Vstupné: 110 Kčbude nadobro vymazán.        Vstupné: 100 Kč

Pátek 22. září v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTIPátek 8. září v 19:00 hodin
LEGO NINJAGO FILM – USA, animovaný – 97 minut – přístupnýPO STRNIŠTI BOS – ČR/SR/Dánsko – komedie – 111 minut – 
Ve filmovém dobrodružství ze světa Ninjago se mladý Lloyd, známý ta-přístupný
ké jako Zelený Nindža, společně se svými přáteli, tajnými bojovníky a Edu Součka, jeho maminku a tatínka už známe z filmu Obecná škola. 
držiteli titulu LEGO Master Builder, zapojí do bitvy o Ninjago City. Pod Nyní jsme však v Protektorátu, kdy je rodina osmiletého Edy donucena 
vedením vtipem sršícího a učitele kung fu Mistra Wu musí porazit zlého vystěhovat se z Prahy na venkov k příbuzným. 
válečníka Garmadona, nejhoršího padoucha všech dob, který je shodou Městečko, kde chlapec dosud trávil jen prázdniny, se nyní stává jeho 
okolností také Lloydovým otcem.domovem. Mladá městská rodina se musí přizpůsobit novému prostředí 

              Vstupné: 100 Kč, v předprodeji IC Chrastava – 80 Kča také soužití pod jednou střechou s tetou a jejími příbuznými, což zahr-
nuje i velmi přísného dědečka.

Pátek 22. září v 19:00 hodinFilm vznikl podle stejnojmenné knihy vzpomínek Zdeňka Svěráka a te-
maticky zapadá do tetralogie filmů Kolja, Obecná škola a Vratné lahve, KINGSMAN: ZLATÝ KRUH – USA – akční komedie – české 
které vyprávějí příběh jednoho muže na pozadí dějinných událostí 20. titulky – 141 min. – nepřístupné pro děti do 15 let
století.          Vstupné: 120 Kč Svět Kingsmanů se poprvé představil ve filmu Kingsman: Tajná služba 

jako nezávislá, mezinárodní, špionážní agentura pracující v hlibokém 
utajení a jejímž cílem je bezpečný svět. V dalším pokračování Kings-Pondělí 11. září v 18:00 hodin
man: Zlatý kruh čelí naši hrdinové novým výzvám. Centrála Kingsmanů NECHTE ZPÍVAT MIŠÍKA – ČR – dokument – 100 minut – 
je zničena a celý svět se stává rukojmím. Kingsmany čekají nové úkoly i přístupný
překážky. Spojí se se spřátelenou americkou špionážní organizací Sta-Režisérka Jitka Němcová představuje ve svém celovečerním dokumen-
tesman. Obě dvě agentury musí společnými silami porazit nebezpečné-tu životní příběh Vladimíra Mišíka, vynikajícího muzikanta, člověka, kte-
ho nepřítele a zachránit tak svět.rý si vždycky stál za svým a nenechal se zkorumpovat ani mocí a metá-
             Vstupné: 120 Kč, v předprodeji IC Chrastava – 100 Kčly, ani komercí.          Vstupné: 80 Kč

Pondělí 25. září v 17:00 hodin – KLENOTY ČESKÉHO FILMUPondělí 11. září ve 20:00 hodin
ČERNÝ PETR – ČSSR – tragikomedie – 89 minut – přístupnýČERVENÁ – ČR – dokument – 80 minut – přístupný
Miloš Forman natočil v roce 1963 svůj hraný celovečerní debut, který Celovečerní dokumentární film Olgy Sommerové o světově proslulé 
patří mezi zásadní díla československé nové  vlny  60.  let.  Jde  o  pro-operní pěvkyni a herečce Soně Červené je příběhem ženy, jejíž malé 
nikavou  psychologickou  a  sociologickou  generační  studii,  které  ne-dějiny, soukromý a profesní život byly ovlivněny velkými dějinami Evropy 
chybí  komediální nadhled a porozumění pro svět otců a synů té doby.20. století. Její umělecká dráha čítá sto operních rolí ve čtyřech tisících 

                         Vstupné: 70 Kčvystoupeních na jevištích pěti kontinentů.         Vstupné: 80 Kč
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DIGITÁLNÍ MÌSTSKÉ KINO CHRASTAVA
Pondělí 25. září v 19:00 hodin – Projekt 100 střednictvím snových představ. Zvrat v jeho životě nastane ve chvíli, kdy 

potká v reálném světě Jill (Kim Greistová), dívku ze svých fantazií. Obě BRAZIL – Velká Británie – sci fi/drama – české titulky – 131 minut - 
roviny příběhu se začnou prolínat. Z nesmělého muže, který se nechce nepřístupné pro děti do 15 let
do ničeho zaplést, se postupně stává rebel bojující proti systému za zá-Příběh filmu se odehrává „kdesi ve 20. století“ v totalitní společnosti, 
chranu milované ženy. V závěru filmu je Sam zatčen, mučen, ale nezlo-která pod záminkou boje proti terorismu převzala kontrolu nad soukro-
men. Záchranu nachází ve vlastním šílenství, které mu umožní odpoutat mím svých občanů. Hlavní postavou je vládní úředník Sam Lowry (Jo-
se od těla a ponořit se do světa fantazie. nathan Pryce), snílek, kterému se z neutěšené reality daří unikat pro-
                                                                                          Vstupné: 80 Kč

 

SPOLEČENSKÝ KLUB
CHRASTAVA

ZÁŘÍ 2017

 21.

 22.

 21.

 20.

 9.

NÁMĚSTÍ

17 hodin / CVA

10 hodin / KINO

NÁMĚSTÍ

19 hodin / KINO

Čtvrtek

Pátek

Čtvrtek

Středa

Sobota

   Pořádá Dámský klub

 Pohádka pro děti, vstupné: 20,-Kč                                   

 Divadelní představení. Předprodej v infocentru nebo na www.evstupenka.cz, vstupné: 250,-Kč                                   

 Prezentace a ochutnávka vín / cimbálová muzika / soutěže / regionální potraviny                                   

O ČERVENÉ KARKULCE

KŠANDA

KOŠT VÍN

VÝROBA DEKORATIVNÍCH RŮŽÍ

MĚSTSKÉ TRHY

FRANZ CLAM-GALLAS

Galerie PhDr. Jan Heinzl
18. 9. – 15. 11.

2017
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Sportovní zpravodajství... výsledky / události

V úterý 20. června 2017 se i přes velmi horké počasí na multifunkčním hřišti za halou Spartaku sešlo 40 sokolíků ze všech dětských složek, 
aby si společně zazávodili a porovnali své nabyté dovednosti především v atletických disciplínách.
Postupně se všichni závodníci vystřídali v hodu kriketovým míčkem, ve skoku do písku, při sprintu na 50 m, při skoku v pytli, skoku přes 
švihadlo či skrz obruč v čase 1 minuty. V mezičase si děti házely či kopaly míčem, svedly bitvu se stříkačkami u lavoru s vodou, ti nejmenší 
překonávaly překážkovou dráhu z kuželů. Na závěr si společně vyzkoušely štafetový běh.
Všichni, včetně těch nejmenších, přistupovali ke svým výkonům velmi zodpovědně a s každým pokusem se snažili být lepší a lepší. Rovněž 
za své snažení během celého školního roku byly děti nakonec odměněny.

Přejeme vám všem příjemný a pohodový zbytek letních prázdnin, dny plné dobrodružství, pohybu a nezapomenutelných chvil a věříme, že 
se v září zase v hojném počtu setkáme.
Prázdninám NAZDAR!                                                                                                          Kolektiv cvičitelek a cvičitel T. J. Sokol Chrastava

SOKOL – rozloučení se školním rokem – atletická olympiáda

Fotbalový turnaj na oslavách mikroregionu
V sobotu 19. srpna 2017 se v Mníšku konaly Oslavy Mikroregionu 
Hrádecko-Chrastavsko. Mníšecký festival zval již od rána 
návštěvníky na místní fotbalové hřiště, kde probíhal samotný 
program oslav. V neposlední řadě také oblíbený fotbalový turnaj. 
Turnaje se zúčastnilo celkem 7 mužstev: z Bílého Kostela nad Nisou, 
Chotyně, Mníšku, Nové Vsi, Rynoltic-Janovic, Oldřichova v Hájích a 
také Chrastavy.

Z těchto sedmi mužstev dokázala Chrastava obhájit třetí místo a 
dovezla si zasloužený pohár.

Tímto děkuji mužstvu Chrastavy za prezentaci, jmenovitě: Miloslavě 
Houdové, Elišce Másílkové, Martinu Slukovi, Jakubu Sochorovi, 
Adamu Sochorovi, Zdeňku Frykovi, Stanislavu Bártovi, Matěji 
Pokornému a Josefu Wolfovi.

Marcel Másílko, velitel MěP Chrastava
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Léto v Orientačním klubu Chrastava
1.VELKÝ ÚSPĚCH KRISTÝNY MATYÁŠOVÉ
Koncem června probíhala v Brně VIII. letní olympiáda dětí a mládeže 
České republiky. Díky svým trvalým výborným výsledkům v kategorii 
D12 byla z našeho klubu vybrána Kristýna Matyášová, aby 
reprezentovala v orientačním běhu Liberecký kraj. Vedla si opravdu 
skvěle. Ve sprintu se umístila na 10. místě, na krátké trati na 6. místě. 
Ve smíšených štafetách spolu s A. Podrábskou, J. Peterkou a M. 
Tkáčem vybojovali bronz s odstupem pouhých 7 sekund od 
druhých. Na snímku při vyhlašování stojí naše Týna úplně vpravo. 
Liberecký kraj skončil v celkovém hodnocení OB na 1. místě. 
Gratulujeme Týně a máme z ní obrovskou radost. Jen tak dál!

2. ZÁVODY JEŠTĚDSKÉ OBLASTI
25. 6. pořadatel Jablonec nad Nisou, prostor okolí Slovanky, 
Hrabětice v Jizerských horách
DOPOPEDNE – SPRINT
1. místa - D21K M.Valešová, D70 E.Kašková
2. místa - D18 M.Pavlíková, D35 B.Lankašová, D60 Z.Šaffková, H35 
J.Polák, H60 R.Kaška
3. místa - D40 D.Pachnerová, D45 P.Pavlíková, H35 P.Pachner (na 
snímku ve dřepu), H45 I. Vydra
Pěkná 4.místa-D14 S.Tomanicová, H16 V.Matyáš
ODPOLEDNE–náročná KRÁTKÁ TRAŤ
1. místa-D21K M.Valešová, D21L K.Kašková, D60 Z.Šaffková, D70 
E.Kašková, P M.Galbavý
2. místa- D16 V.Růžičková, D50 J.Čechlovská, D60 V.Bradnová, 
H35 J.Polák, H70 R.Smetana
3. místa- D18 M.Pavlíková, D35 B.Lankašová, H40 L.Matyáš, H65 
M.Ševčík
Hezká umístění – D10L 5.A.Březinová, 
H10L 4. D.Krupka, 5.Š.Sychra

3. MEZINÁRODNÍ PRÁZDNINOVÉ VÍCEDENNÍ ZÁVODY
6. - 9.7.  TATRY ORIENTEERING  / 4 etapy
(prostor: podhůří Roháčů jižně od Ráčkové doliny, pořadatel 
Rožumberok – velmi náročné závody, kde se někteří závodníci ve 3. 
etapě setkali i s medvědem)
Medailová umístění:
D65 1. Z. Šaffková (na snímku při vyhlašování)

H10 s doprovodem 2. T.Polák
H21B 2. J.Čechlovský 
Další výborné výsledky:
D elita z 32 K.Kašková 6., D40 4.D.Pachnerová, D60 4.A.Ševčíková

4. TUZEMSKÉ PRÁZDNINOVÉ  VÍCEDENNÍ ZÁVODY
26.–30.7. mezinárodní BOHEMIA / 5 etap
(prostor Horní a Dolní Prysk, pořadatel Nový Bor)
Medailová umístění:
H18B 1. O.Bek, H21B 1. P.Kadavý, D21A 1. K.Kašková, D65 1. 
Z.Šaffková, D21B 2. D.Pachnerová, D45A 2. P.Pavlíková 
Další výborné výsledky: D35A  4.B.Lankašová, H35A  4.J.Polák.
V soutěži klubů ze 118 zúčastněných si Chrastaváci vybojovali 2. 
místo. První byl finský klub OK 77 (bodovala se první tři místa v 
etapách).
4.–6.8.  ADVANTA CUP / 3 etapy
(prostor  okolí Teplice nad Metují – Adršpach, pořadatel Dobruška)
Medailová umístění: D65 1.Z.Šaffková

Ještě nás čekají ve dnech 25. – 27.8. PĚKNÉ PRÁZDNINY (3 
etapy) ve skalnatých terénech v okolí Trosek,Věžáku a Boreckých 
skal. Pořadatel TJ Turnov.

5. HODNOCENÍ JARNÍ SEZÓNY
  Po 11 závodech v JO je v Ještědském poháru družstev žáků 
Chrastava na 5. místě z 18 za družstvy z Jablonce nad Nisou, 
Nového Boru,Turnova a Liberce. Družstvo veteránů je dokonce na 
průběžné vedoucí pozici z 25 klubů.
Z mladých závodníků si z jarní části ještědského žebříčku vyběhlo 

H50 1. I. Vydra 

Kristýna
Matyášová

Pavel
Pachner

1. místo Zuzana Šaffková

Vojtěch Matyáš
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licenci B pro příští rok 5 členů: D12 K.Matyášová, D14 
S.Tomanicová, D16 V.Růžičková, H12 F.Kučera, H16 V.Matyáš
-Jenom dva podzimní zemské závody Čechy B a budou jasné 
mládežnické licence A pro příští rok. Mají na ni našlápnuto:D16 
V.Růžičková, H16 J.Bek a H18 M.Galbavý. Tito tři mají díky svým 
výsledkům v jarní sezóně právo startovat na Mistrovství ČR na 
klasické trati. Užijte si to.

6. MISTROVSTVÍ A VETERANIÁDA ČESKÉ REPUBLIKY NA 
KLASICKÉ TRATI
O víkendu 23.–24. září 2017  nás čeká nelehký úkol. Pořádáme asi 
pro 1 500 závodníků Mistrovství a veteraniádu ČR na klasické trati. 
Bližší informace se dozvíte v jiném článku. Držte nám palce, aby víc 
jak roční příprava a samotný závod  dopadly dobře.
                                                                      Eva Kašková, OK CHA

V atraktivním prostoru jizerskohorských bukových lesů u Raspenavy odstartuje o víkendu 23. 9. – 24. 9. 2017 podzimní vrchol sezony – 
Mistrovství a Veteraniáda ČR v orientačním běhu na klasické trati, který pod záštitou hejtmana Libereckého kraje pana Martina Půty pořádá 
Orientační klub Chrastava. Na závodníky čeká orientačně zajímavý a náročný terén, který bude výzvou pro nejlepší orientační běžce 
mistrovských i veteránských kategorií. Pořadatelé nezapomněli ani na zájemce z řad neorganizované veřejnosti, kteří budou mít příležitost 
zazávodit si na kvalitních tratích pro příchozí.
Závodu se zúčastní více než 1000 závodníků z celé republiky, včetně absolutní špičky v orientačním běhu. Na programu je sobotní 
kvalifikace, která ověří podzimní výkonnost závodníků a do nedělního finále pustí pouze ty nejlepší. V neděli se na finálových tratích bude 
bojovat o tituly Mistrů republiky na klasické trati pro rok 2017.  Při závodě bude rozhodovat rychlá a správná volba postupu a fyzická 
připravenost. Zajímavé úseky a vývoj finálového závodu budou moci závodníci i diváci sledovat na velkoplošné obrazovce přímo v centru 
závodu a později také jako záznam České televize.
Cílem pořadatelů z OK Chrastava je připravit pro všechny závodníky zajímavé tratě a zajistit hladký průběh závodů tak, aby MČR v 
orientačním běhu 2017 bylo pro všechny zúčastněné velkým zážitkem. Rozpis závodu, informace o závodním prostoru a další zajímavosti 
jsou k dispozici na: http://mcr2017.okcha.net/                                                                                                                                Z. Šaffková

Mistrovství České republiky v orientačním běhu 2017 – Raspenava



Zahajovačka v T.O. Perseus Chrastavské hasičky

a krajské kolo v požárním sportu
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Pátek 15. 9. 2017 od 16.00 – 17.00
 den otevřených dveří v naší klubovně.

Jedná se o oddílovou schůzku, na které se rádi 
uvidíme i s Vámi, dětmi, které si rády hrají, 

vědí co je kamarádství a nevadí jim dát si trochu
do těla na toulkách přírodou.

Pokud budete mít čas a budete se chtít podívat, co je v naší 
klubovně nového nebo co se děti během roku učí, co hrají 

…….  
Neváhejte  a přijďte  se k nám podívat!  

Těšíme se na vás v červeném domečku za školou, 
Turpišova 230 – CHRASTAVA

Více informací na http://perseus.pionyr.cz/

Turistický oddíl Perseus za podpory Albi pořádá 

Turnaj skupin ve finské hře 

MÖLKKY 

Sestavte družstvo 3 až 5 osob a přijďte si zasoutěžit, pravidla Vás rádi naučíme. 

16. 9. 2017 

10:00 až 12:00, registrace od 9:30 

V parku Domova pokojného stáří (u kostela) 

Startovné družstev 50kč, vítěze čekají prima ceny od Albi 

MÖLKKY je zábavná finská hra, více o jejích pravidlech se můžete dozvědět na www.molkky.cz 

Ženské družstvo SDH Chrastava funguje od roku 2013. Závodit 
začínaly na okolních pohárových soutěžích, postupem času se 
zlepšovaly a začaly přivážet více a více pohárů. Začaly se přezdívat 
Chrastavské labutě, jejich bojovým pokřikem je “Buď jak buď, buď 
labuť” a v loňském roce získaly nové zkušenosti ve Fire Night Cup 
lize.
Ženy z Chrastavy začínaly od nuly, většina týmu jsou matky od rodin, 
většina se požárnímu sportu nevěnuje od dětství. Přesto se díky své 
píli a odhodlání do krajského kola v požárním sportu probojovaly jíž 
podruhé. Reprezentují svůj sbor se ctí a do každého závodu jdou s 
maximálním nasazením. 
V letošním roce dokázaly na krajském kole, jak moc se za tu dobu 
zlepšily. Bojovaly v disciplínách 100 metrů s překážkami, štafetě 4x 
100 metrů i požárním útoku. A i přes zranění a další komplikace 
vybojovaly nádherné 4. místo! 
Jsme na ně právem pyšní! 
Gratulujeme! 
“Buď jak buď, buď labuť!”                                                 D. Reslová
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Chrastavští hasiči reprezentují o prázdninách
Ani v letních měsících chrastavští hasiči nezapomínají na reprezentaci svého sboru. 
Ve sváteční středu 5. 7. 2017 dva závodníci sbor reprezentovali v disciplínách TFA v Rychnově u 
Jablonce nad Nisou. Monika Černá zvítězila ve své kategorii, a protože jí zbyla spousta sil, 
zaběhla si ještě trasu mužů, kde obsadila 20. místo. Další reprezentant Ladislav Židlický ve své 
kategorii obsadil krásné 18. místo a nechal za sebou několik podstatně mladších závodníků. Tím 
ale závody v TFA disciplínách nekončí, dne 15. 7. 2017 se konala noční soutěž v Nové Vsi. Zde 
opět zvítězila chrastavská Monika Černá, Ladislav Židlický obsadil 20. místo a Vladimír Židlický si 
přijel pro místo sedmé. 
Nezahálí ani zbytek závodících členů, dne 9. 7. 2017 soutěžilo ženské i mužské družstvo v obci 
Lvová v klasickém požárním útoku. Ženy přivezly 4. místo, muži pohár za 3. místo.   
                                                                                                                                     D. Reslová

V sobotu 5. 8. 2017 v odpoledních hodinách byla pořádána soutěž v Lužci pod Smrkem v po-
žárním útoku. Soutěž probíhala dvoukolově. V prvním kole družstva provedla klasický požární 
útok v plném počtu sedmi soutěžících členů. V kole druhém už tento útok prováděli v omezeném 
počtu čtyř závodníků. V tomto druhém kole se projevila nejen zručnost a fyzická zdatnost, ale také 
strategické schopnosti členů družstva
Chrastavské hasičky si v klasickém útoku doběhly pro pohár za 3. místo. V disciplíně 
“čtyřčlenného útoku” se zúčastnily jako jediný ženský tým, a mezi mužskými družstvy obsadily 10. místo. Chrastavští muži, s výpomocí jedné 
z žen, běželi pouze ve druhém kole, první příčka jim unikla jen o vteřinu. Muži nakonec přivezli domů pohár za 2. místo. 

D. Reslová

Pohár za klasický útok i útok ve čtyřech

KOMUNITNÍ CENTRUM
JEDNOTA BRATRSKÁ CHRASTAVA

B e z r u č o v a 5 0 3 – C H R A S T A V A
Výlet na hrad Kost tabule o dějinách, flóře a fauně údolí. Mimochodem, název Plakánek 

vznikl od pálení očí uhlířů při pálení dřeva v milířích. Tak se dříve    Protože v plánu akcí klubu Evergreen 55+ máme na každý měsíc 
vyrábělo dřevěné uhlí. Uhlíře dým štípal do očí a tak slzeli (plakali). V připraveny nejenom pravidelné vycházky s hůlkami, ale také jednou 
údolí bývaly pískovcové lomy, kde se těžil stavební materiál - měsíčně výlet, v měsíci červenci jsme vyjeli na hrad Kost.
pískovec. Rybníky, které zde byly původně tři, měly obranný účel. V    Sešli jsme se před Bételem v hojném počtu, obsadili jsme tři auta, 
případě nebezpečí útoku na hrad mohla posádka zaplavit údolí bylo nás 23. Příjemné bylo, že přišlo i několik účastníků, kteří s námi 
kolem a znesnadnit tak nepříteli dobývání hradu. Po procházce jsme pravidelně nechodí, protože by naše pravidelná procházka byla pro 
se sešli před hradem, koupili vstupenky a než začala prohlídka, ně příliš dlouhá. Přepravili jsme se na parkoviště pod hradem Kostí. 
využili jsme příjemné občerstvení pod hradem. Po zahájení Odsud jsme vyrazili na procházku údolím Plakánku na tak dlouhou 
prohlídky průvodkyní jsme vstoupili na nádvoří hradu. Hrad je velmi část, jakou si každý sám určí, aby mu zbylo na prohlídku hradu dost 
šikovně vestavěný na skále v údolí a je prakticky z okolního prostředí energie. Údolím Plakánku vede několik tras, jsou tu příjemně 
neviditelný. Zajímavostí hradu je věž s lichoběžníkovým půdorysem. upořádané chodníky přes mokřady, cestou nás provázejí informační 
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Nepravidelný půdorys věží, který se vyskytuje na řadě českých amazonské žabičky, různé druhy pakobylek… Jenom jsme z 
hradů, použili stavitelé pro ochranu před salvami z děl obléhatelů. důvodu nepříznivého počasí museli zrušit tradiční piknik v místě 
Po stěně, která není k nepříteli natočena kolmo, koule sklouzne a výletu. Přesunuli jsme se tedy zpět do Chrastavy do Bétel bistra, 
nenadělá škodu. Asi proto také hrad nebyl nikdy dobyt. Prohlídka využili jsme možnost společného posezení v klubovně Evergreenu a 
byla zpestřena krátkou ukázkou létání dravců se známým občerstvili se z nabídky bistra. Byl to moc hezký čas. 
sokolníkem Milanem Strakou. Na závěr pan sokolník vybídl k Novinkou byla i cesta na Královku. Velblouda v ohradě v Jizerských 
pohlazení sovy pálené. Dětem udělal velikou radost a moc si té horách často neuvidíme, zde ale tato možnost je. V areálu Královky 
výsady vážily. Konec prohlídky byl korunován cestou po ochozu je také rozsáhlé dětské hřiště, které mnohé okouzlilo.
dlouhém 45 metrů a postaveném bez kovových spojovacích prvků. Další zdařilé výlety byly na Lesanku na borůvky, za krásami Sloupu v 
Hrad se za poslední období hodně změnil k dobrému. Majitelé se Čechách, podél Nisy na Trojzemí, do libereckého Ekoparku a 
snaží a je to vidět. Myslíme si, že tento krásný gotický hrad je miniorienťák v Polesí u Rynoltic.
ozdobou nejen Českého ráje, ale také naší země. Měli jsme všichni z Léto se chýlí k závěru a RC Domeček již připravuje pravidelné kluby 
výletu moc příjemný pocit, výlet se vydařil a moc se líbil. pro malé děti s rodiči (prarodiči) v herně Bételu.
                                                                                         Jiří Coufal                                                                                Slávka Kasalová

Letní výlety RC Domeček
Rodinné centrum Domeček nabízí v červenci a srpnu možnost SRDEČNĚ ZVEME – září: 
společného strávení času na výletech do blízkého či vzdálenějšího RC Domeček zve na přednášku o výchově Mgr. Evalda Ruckého 
okolí Chrastavy. dne 21. 9. od 18h
Tradičně jezdíme do žitavské zoologické zahrady, letos jsme poprvé 
zkusili také návštěvu Motýlího domu v Jonsdorfu. Děti i dospělí byli 

říjen: Podzimní koktejl 7.a 8. 10. spokojení nejen s přehlídkou tropických motýlů, ale i jiných zvířat: 
bližší informace na: www.jbchrastava.czviděli jsme rybky v mořském akváriu, želvy, různé ještěrky, 
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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 psy 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 psy 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 objevily 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.

Autor článku a účastnice voříškiády Lucie Postlová

Ostatní zprávy z města

Voříškiáda 2017 Domov pro seniory–
Domov pokojného stáří–

Domov sv. Vavřince v Chrastavě
přijme na hlavní pracovní poměr

ZDRAVOTNÍ SESTRU (registrace výhodou).
Nástup možný ihned. 

Životopisy zasílejte na adresu asistentochl@volny.cz nebo nás 
kontaktujte na telefonním čísle 485 172 564.

a
přijme na hlavní pracovní poměr 

PEČOVATELKU.
 Absolvování kurzu pracovníka v sociálních službách výhodou. 

Nástup možný ihned. Životopisy zasílejte 
na adresu asistentochl@volny.cz 

nebo nás kontaktujte na tel. čísle 485 172 564  (p. H. Musilová).

Poslechněte si cestovatelské hádanky

s Marcelou Augustovou 

každý všední den na Českém rozhlase Liberec.

Nalaďte 102,3 FM

Město jako arboretum – 15. díl
V dnešním díle se budeme podrobněji věnovat jasanům. Je známo V Čechách je nejznámější ale také nejrozšířenější jasan ztepilý 
okolo padesáti druhů, které mají dohromady necelých dvě stě (fraxinus excelsior, L.). Jedná se o stromy vysoké až 40 m, kmen 
nižších taxonometrických jednotek a kultivarů. Jasany se vysazují mívají až 150 cm tlustý, jejich domovinou je Evropa a Kavkaz. 
jako solitéry nebo do alejí (zvláště kultivary netvořící semena) a jsou Větvení mají pravidelné a vstřícné, větve šedozelené, lysé, zimní 
vhodné i pro větší sadovnické úpravy. V parkových úpravách se pupeny černé nebo hnědavě černé, výhony a řapíky lysé až hustě 
vysazují vzácnější druhy a roubované kultivary jednotlivě, do zahrad pýřité. Listy jsou dlouze (5–10 cm) řapíkaté, 25–40 cm dlouhé, lístků 
se vysazují velikostně vhodné, např. převislé typy. Jasany jsou je 7–13, vejčitě podlouhlých až obvejčitých, přisedlých 3–12 × 1.5–5 
atraktivní svým olistěním a v některých případech také v době květu cm velkých, pilovitých, tmavě zelených, zašpičatělých, naspodu na 
nápadnými květenstvími. Některé druhy jsou rovněž dost odolné středním žebru a u báze chlupatých. Vřeteno listu je téměř lysé až 
vůči suchu. pýřité. Květy jsou uspořádány ve štíhlých, drobných úžlabních latách 
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2–4 cm dlouhých, kalich i koruna chybí, tyčinky 2, prašníky tmavě 
purpurové, kvete v dubnu před listy. Plody má úzce protáhlé až 
čárkovité nebo podlouhle eliptické, 27–55 mm dlouhé, leskle hnědé, 
semenné pouzdro kratší než polovina nažky. Jasan ztepilý má okolo 
70 nižších taxonometrických jednotek a kultivarů, z toho jen několik 
pěkných a za zmínku hodných zahradních kultivarů si dále 
popíšeme. Prvním z nich je kultivar ‚Pendula', který je nižší, široce 
rozkladitě a kaskádovitě polokulovitý strom s větvemi obloukovitě 
nebo vodorovně odstávajícími a často až k zemi čnícími větévkami. 
Výška a šířka je okolo 10–15 m, listy má normální, zpeřené a byl 
objeven asi v polovině 18. století. Druhým výrazným kultivarem je 
‚Diversifolia'. Je to strom řidčeji větvený, koruna užší a úzce oválná 
nebo široce pyramidální, 15–20 × 10–15 m velký; listy 14–18 cm 
dlouhé, jednoduché, většinou tak sestávají pouze ze zvětšeného 
terminálního lístku, nebo až 3četné a pak jsou postranní lístky 
mnohem menší než středový, obvykle hluboce a ostře zastřihovaně 
pilovité; původem Anglie.  A do třetice musíme zmínit i kultivar 
‚Jaspidea', který má listy zprvu zelené, ale během léta krásně 
žloutnou. Je to středně velký strom 10–20 × 7–15 m velký, koruna 
široce kuželovitá, vejčitá až kulovitá, kůra letorostů žlutá, často 
zeleně pruhovaná, obzvláště na dlouhých výhonech, zimní pupeny 
nejsou tak nahloučené; původem Francie.
Jasan má kvalitní, tvrdé a pružné dřevo. Dřevo větších druhů má 
vynikající technické vlastnosti a je užíváno k výrobě překližek, v 
truhlářství, při výrobě nábytku a sportovního náčiní, či výrobě letadel. 
Vyráběly se z něho kočáry a karosérie prvních automobilů, ale také 
první lyže, stejně tak jako kvalitní topůrka, násady, oštěpy.
Jasan je také starou léčivou rostlinou působící močopudně a 
projímavě. Lístky se užívaly při léčbě revmatismu nebo bércových 
vředů. Listy obsahují cukry, silici, flavonový glykosid a další látky. 
Hořká kůra se kdysi užívala jako náhražka chininu proti horečkám.
V dospělosti je to světlomilná dřevina, do jistého věku však slabé 
zastínění snáší a v mládí ho přímo vyžaduje. Rozlišujeme 3 ekotypy: 
lužní, horský a vápencový. Nároky se u nich podstatně různí, 
vápencový jasan je přizpůsoben nedostatku vláhy; stagnující vodu 
jasan ztepilý nesnáší. Je citlivý na klimatické výkyvy, škodí mu silné 
mrazy, nesnáší zasolené půdy a neroste na zrašeliněných 
podkladech. Patří k základním dřevinám evropských lesů 
(vlhkomilných topolových a jilmových doubrav, jasanotopolových 
údolních luhů, olšových jasenin). Je však natolik přizpůsobivý, že 
vystupuje z luhů i do jiných společenstev, např. do lesů na sutích a 
kamenitých půdách. Pro svůj vzhled i hodnotné dřevo byl často 
pěstován i mimo les. Raší dost pozdě. Klest se používala jako 
krmivo. V horských oblastech se jasan vysazoval jako silniční 
alejový strom. Upřednostňuje vlhčí a humózní půdy s dostatkem 
živin, snáší i vápenité půdy, stanoviště plně osluněné až polostín, 
náročný na dostatek vody, na suchých stanovištích prosychá, 

k živým plotům. Odtud se vydáte stezkou – průchodkou, která se vhodná je výsadba do otevřených půd nebo zelených pásů, do 
mezi ploty několikrát lomí a pak zeleným průchodem pokračuje zpevněných ploch v ulicích je nevhodný, často trpí suchem, 
napříč svahem nahoru pod mateřskou školu.  Zde se napojuje na kořenový systém poškozuje podpovrchové konstrukce. 
cestu vedoucí z Liberecké ulice vedle herny Bonver (bývalá Koruna) Vzhledem k mohutnosti stromu věřili staří Vikingové tomu, že svět je 
ke hřbitovu. A právě na počátku zmiňovaného svahu naleznete obrovským jasanem. V nejvyšších větvích sídlili bohové, uprostřed 
jasan ztepilý i s cedulkou památný strom.lidé na zemském kotouči. 
---------------------------------------------------------------------------------------Podle pojmenování byste „Jasan v Muzejní ulici“ v této ulici 
zdroj: http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=28navazující na náměstí mezi Glorií a informačním centrem asi marně 
          https://cs.wikipedia.org/wiki/Jasanhledali. Ale lze ho z této ulice spatřit za předpokladu, že víte, kde 

Mgr. Michal Dvořák a R. Kopeckýstojí. K jasanu se můžete nejblíže dostat,  když  zamíříte od knihovny 

Jasan v pohledu
od Muzejní ulice

Jasan - plod

   Od nového školního roku bude fungovat pro školáky především z 
Andělské Hory a Bílého Kostela, ale nejen pro ně, zbrusu nová zastávka 
u budovy školy ve Školní ulici s oficiálním názvem: Chrastava, Školní. 
Ve dnech školního vyučování malý autobus, který vyjíždí z návsi v 
Andělské Hoře v 7.12, přijede před školu v 7.23 a jede do Bílého Kostela, 
kde školáky naloží v 7.30 a přijede zpět před školu v 7:37. Odpoledne 
přijede malý autobus z Mníšku a Nové Vsi  před školu ve 13.05 a odjíždí 
na náves v Andělské Hoře. Po návratu odjíždí od školy ve 13:53 do 
Bílého Kostela a v 15:05 opět do Andělské Hory. Přestože nová zastávka 
vznikla kvůli školákům, zastávku a dopravu z ní a na ní vedenou, mohou 
využívat cestující jakéhokoli věku za jakýmkoli účelem. 
V Chrastavě 23. 8. 2017                               Michael Canov - starosta  

Zbrusu nová zastávka autobusu u školy ve Školní ulici
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Inzerce – soukromá i obchodní

PRODÁM AUTO Wolgsvagen Lupo, rok výroby: 10/2001, barva 
stříbrná, najeto: 193000 km, motor: benzinový, 999 cm3, STK: do 
3/2019. 
V dubnu 2017: nový rozvodový řemen + vodní pumpa, výměna oleje, 
nový výfuk. Cena: 42 000,-Kč    Tel: 720 430 384
-------------------------------------------------------------------
SBÍRÁM staré panenky, kočárky pro panenky, pojíčky. Vše jen 
vyrobené do roku 1970. Zaplatím. Sháním též dětský kočárek z 
padesátých let tzv. osmipérák. Tel. 606 312 412
----------------------------------------------------------------------------------------
Stánek pečiva Turpišova ul. Chrastava PŘIJME PRODAVAČKU 
na výpomoc. Jedná se o zástup při nemoci a dovolené. 
V případě zájmu informace ve stánku.
----------------------------------------------------------------------------------------
TRAKTOR A PÁSÁK. Dám odměnu 3.000 Kč i více za sehnání 
starého traktoru nebo pásáčku (i nepojizdného). Ne inzeráty. 
Prosíme, pomozte nám, budujeme nové muzeum starých traktorů 
pro další generace. Tel. 777 154 614
DOPRAVNÍK  Dám odměnu 1.000 Kč za sehnání staršího 
dopravníku. Jen v funkčním stavu. Tel. 777 154 614
----------------------------------------------------------------------------------------
PRODÁM pletací příze (250,-Kč/kg) a chemlon (100,-Kč/kg). Tel.: 
721 648 780

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra  

hnědá a Dominant  ve  všech barvách z našeho chovu

Stáří 14- 19 týdnů.

Cena 149-180,- Kč/ ks.                                

Prodej: 17. září a 15. října  2017 
CHRASTAVA – na náměstí u prodejny jízd. kol

–   13.05  hod.   

----------------------------------------------------------------------                                                                                                       

Při prodeji slepiček – VÝKUP KRÁLIČÍCH KOŽEK
Cena dle poptávky. 

---------------------------------------------------------------------

Informace:  Po-Pá  9.00 – 16.00 hod. 

tel.: 601 576 270, 728 605 840

Místo pro Vaší reklamu či inzerát.
Bližší informace v S-klubu.
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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.  

23

DŮLEŽITÁ
TELEFONNÍ

ČÍSLA

Informační centrum 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

i

Telefon: 485 143 161    E-mail: info@chrastava.cz

                NOVÁ
               KNIHA
        S MÍSTNÍ
  TÉMATIKOU  
   V PRODEJI
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DTP a tisk: RECo design s.r.o. Chrastava        Náklad: 550 ks      Internetová verze na www.chrastava.cz      Cena: 15,-Kč

VÝROBCE REKLAM
TISKÁ RNA  grafické studio
/ / / 

/ / / /

/ /

 reklamní štíty infosystémy bannery

 vizualizace  letáky  brožury  vizitky

 velkoplošný digitální tisk  polep aut

 hrnky s potiskem  fotoplátna NOVINKY /

Vítkovská 468 - CHRASTAVA
tel.: 603 260 778   www.recodesign.cz

vše od vizitky po bilboard...

PŘIPOJENÍ K INTERNETU

DODÁ VKY HW a SW

Dr. M.Horákové 44 / LIBEREC / info@adv.cz

internet  telefon  počítače

www.adv.cz   480 000 000

již od 200,-Kč za měsíc!

1990 - 2017Chrastavské listy
Měsíční zpravodaj městského úřadu v Chrastavě

PARTNERSKÁ  MĚSTA
CHRASTAVY

Eichstätt Lwówek Ślaşki

www.prochelektro.cz
tel.: 602 274 283

ELEKTROINSTALACE PRO RD
A PRŮMYSLOVÉ OBJEKTY

REVIZE OBJEKTŮ A ELEKTROSPOTŘEBIČŮ
ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

HROMOSVODY 

    

MONTÁŽE       REVIZE        OPRAVY      

s.r.o.PROCHELEKTRO

1990 – 2017

revize hromo a elektro

energetika staveb / elektroenergetika

pronájem plošiny 16 m

hledání poruch na kabelech

vytýčování el. sítí

VAVERACA
cestovní agentura

...s námi až na konec světa
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ZÁ JEZDY PRO VÁ S
poznávací

pobytové

na objednávku

úvěry stav. spoření     

hypotéky

pojištění

obchodní zastoupení Kateřina Vaverová

cestovní / vozidel / životní 

Náměstí 1. máje 46 – CHRASTAVA –  – tel.: cavavera@email.cz 725 985 020

majetková

ZEMNÍ
PRÁCE
TERÉNNÍ Ú PRAVY
DOVOZ SYPKÝCH HMOT
PRODEJ ŠTĚRKU A PÍSKU
BOURÁ NÍ HYDRAULICKÝM
 KLADIVEM
VYVÁ ŽENÍ SEPTIKŮ
Ú KLID SNĚHU

DÁRKY
na zakázku

RECo design – Vítkovská 468 – CHRASTAVA
tel.: 603 260 778   www.recodesign.cz

barevný sk:

hrnky, popelníky

pokladničky, trika,

polštáře, fotoplátna
z vašich fotek

poti
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