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Liberecká ulice je oficiálně otevřena
Ve středu 6. září 2017 byla slavnostně otevřena Liberecká ulice po kompletní
rekonstrukci v celkovém nákladu téměř 50
milionů Kč. Náklady na sítě činily 15 mil.
(plyn) + 10 mil. (voda) Kč a na samotnou
komunikaci 20 mil. (Liberecký kraj) + 4 mil.
(Město Chrastava). Akce zahájená v loňském roce měla být i v loňském roce
kompletně realizována, ale byla poměrně
komplikovaná a tak se protáhla do roku
letošního. Věřím však, že kvalita provedení
všechny přesvědčí, že se to vyplatilo.
Jménem Města Chrastava chci tímto
poděkovat Libereckému kraji, KSS LK a
samozřejmě zhotoviteli, kterým byla firma
Integra, síťařům – plynařům z Innogy (dříve
RWE) a vodákům ze SVS a SčVK. Zvláštní
poděkování zasílám i touto cestou
koordinátorovi veřejné dopravy firmě Korid
LK, která zajistila po dobu uzávěrek speciální autobusové spojení z a na Střelecký
Vrch. A děkuji všem občanům a návštěvníkům Chrastavy za bezproblémové strpění
proběhlých omezení.
Věřím, že Liberecká ulice, která po dořešení

Z obsahu dnešního vydání
Ze zasedánírady a zastupitestva města
–
Tradičnísvoz odpadů proběhne
7. a 8. října
–
Oznámenío termínu
konánívoleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR – 20. - 21.10. 2017
–
V galerii probíhá výstava
o Franzi Clam-Gallasovi
–
Program kina / Sportovnízpravodajství
–
Město jako arboretum – 16. díl

MĚSTSKÁ POLICIE CHRASTAVA

603 941 561 603 347 676

všech administrativních záležitostí přejde
do vlastnictví Města Chrastavy, bude občanům a návštěvníkům Chrastavy sloužit k jejich spokojenosti.
V Chrastavě dne 7. 9. 2017
Michael Canov

Ročník 27

Cena: 15,-Kč

Kompletníčeská elita se sešla
na MČR pořádaném OK Chrastava
O víkendu 23. a 24. září 2017 uspořádal
Orientační klub Chrastava Mistrovství a veteraniádu ČR v orientačním běhu na klasické trati. Centrum závodů bylo v severním
podhůří Jizerských hor mezi Raspenavou a
Oldřichovem v Hájích. Náročné tratě byly
připraveny v kamenitém a zčásti bažinatém
terénu mezi Šolcovým rybníkem (pod Oldřichovským sedlem) až po Albrechtice u
Frýdlantu.
Jednalo se o vyvrcholení letošní sezóny
orienťáků a na startu se sešla úplná elitní
špička, včetně reprezentantů, ale také nejlepší dorostenci, junioři a veteráni.
DOKONČENÍ NA STR. 2

MISTROVSTVÍ
A VETERANIÁDA ČR
V ORIENTAČNÍM BĚHU

2017 KLASIKA
OK CHRASTAVA
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Kompletníčeská elita se sešla na MČR pořádaném OK Chrastava (dokončení)
Pořadatelé z OK Chrastava akci připravovali téměř celý rok a na pronajatých
loukách z pátku na sobotu vyrostlo zázemí
pro závodníky (občerstvení, kryté stany,
školka pro děti, výpočetní středisko s WiFi,
velkoplošná televize, toalety a mytí,
komentátorská věž, první pomoc,...) a parkoviště pro téměř pět stovek automobilů.
Výsledky se on-line přenášely jak do centra,
tak i na internet.
Vše klapalo, jak má, a jediné co nevyšlo,
bylo počasí. Prakticky oba dva dny
propršely, v lese bylo přítmí a mlha a
závodníci mohli na vlastní kůži poznat
drsnost našich hor.
Přesto téměř všichni účastníci pěli slova
chvály na terén i výbornou stavbu
mimořádně těžkých tratí. Nedělní finále (v
sobotu proběhl kvalifikační závod) natáčela
i Česká televize. Celou akci zabezpečovalo
téměř sto pořadatelů.
Výsledky – hlavní kategorie:
--------------------------------------------------------Muži elita / H21A 15.60 km, 26 kontrol,
převýšení 800 m
Vendula Horčičková,
mistryně ČR

1. Nykodým Miloš Žabovřesky Brno
2. Král Vojtěch
SK Severka Šumperk
3. Šedivý Jan
SK Praga Praha
4. Rollier Baptiste OK 99 Hradec Králové
5. Procházka Jan SK Praga Praha
6. Kubelka Tomáš Lokomotiva Pardubice
ŽENY elita / D21A 9.80 km, 17 kontrol,
převýšení 520 m
1. Horčičková Vendula Slovan Luhačovice
2. Knapová Jana
Lokomotiva Pardubice
3. Indráková Adélka SK Žabovřesky Brno
4. Gregorová Kamila SK OB Chotěboř
5. Omová Michaela
OOB TJ Turnov
6. Mechlová Lenka Slavia Hradec Králové
Pořadatelé děkují všem, kteří jakýmkoli
způsobem pomohli při organizování této
"mega" akce. Děkujeme sponzorům a Městu Chrastava, které akci podpořilo jak finančním příspěvkem, tak i zapůjčením některého materiálu. Děkujeme i všem Chrastavákům, kteří přišli a přiložili ruku ke společnému a "zdárnému" dílu.
Bližší informace o zdařilé akci se dočtete v listopadových Chrastavských listech.

Jirka Bek – postup do finále H16B

Ivan Vydra, OK Chrastava

Jana Knapová
– 2. místo MČR

Jan Procházka
– 5. místo MČR

Shromaždiště se začíná plnit

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

HOSPODA U PAVLA, ZNOVUOTEVŘENÁ SAMOOBSLUHA
A VŠE DALŠÍ, CO SE TÝKÁ SÍDLIŠTĚ STŘELECKÝ VRCH
Večer se starostou na téma hospoda U Pavla za účasti jejího vedoucího pana Pavla Neubera i na téma
znovuotevřená samoobsluha za přislíbené účasti jejího provozovatele pana Martina Háo i na vše ostatní, co se
týče sídliště Střelecký Vrch. Garantem večera budou pracovníci ORM MěÚ Chrastava paní Miroslava
Houdová a pan Petr Bezvoda.
Setkání se koná v pondělí 23. října 2017 od 17:00 hodin přímo v hospodě u Pavla.

Těším se na Vaši účast.

Ing. Michael C a n o v, starosta
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Chodník v Andělské Hoře
V současnosti probíhají dokončovací práce na chodníku v Andělské
Hoře. Součástí akce bylo i zhotovení nové gabionové zdi. Chodník
začíná hned za mostem přes Lužickou Nisu a končí odbočkou do vsi
(u přejezdu). Součástí akce je i chodník na autobusové zastávce
před mostem. Věřím, že vybudovaný chodník přispěje k bezpečnosti Andělohoráků i návštěvníků Andělské Hory.
V Chrastavě dne 8. 9. 2017

Michael Canov, starosta města

Chodník v Liberecké ulici
Téměř do konce roku 2006 byla Liberecká ulice bez chodníků. V
roce 2006 byl chodník konečně zhotoven po vjezd na sídliště na
Střeleckém Vrchu. Tento, již v nedobrém stavu nacházející se
chodník, byl kompletně vyměněn a rozšířen při rekonstrukci
Liberecké ulice firmou Integra. Nezávisle na této rekonstrukci byl
vystavěn zbrusu nový chodník v horní části Liberecké ulice od
autobusové zastávky až téměř po vjezd do Chrastavy. Tuto akci
realizovala firma Jostav.
Při této příležitosti se chci omluvit občanům Chrastavy za
komplikace u sjezdů do Chrastavy, kdy při rekonstrukci ulice
Hrádecká v Machníně, byly sjezd a výjezd do a z Chrastavy zcela
nesmyslně (na celou dobu realizace několikaměsíční akce)
uzavřeny (bez vědomí chrastavské radnice), ačkoliv se zde kromě
vyfrézování po celou dobu nic nedělo. Nakonec se podařilo za
pomoci osobní intervence hejtmana Libereckého kraje tuto
nesmyslnou uzávěru (po dobu nečinnosti) zrušit.
V Chrastavě dne 12. 9. 2017

Michael Canov, starosta města

Sníženíceny tepla na obzoru
Platí obecně, že kogenerační jednotka přináší snížení ceny tepla o
cca 10 %. A takováto kogenerační jednotka se právě v těchto dnech
realizuje v Chrastavě. O tom, jak konkrétně, se píše v následujících
řádcích.
Kogenerační jednotka, jejíž investorem je společnost E.ON Energie,
a. s., je technologické zařízení na společnou výrobu elektrické
energie a tepla, které bude využito k vytápění nejen bytových domů
na sídlišti, ale i veřejných budov v centru města. Kogenerační
jednotka má elektrický výkon 600 kW, s předpokládanou roční
výrobou tepla 9.000 GJ. Součástí celé technologie bude i vodní
akumulátor tepla o objemu 60 m3.
K zahájení stavby instalace kogenerační jednotky v objektu kotelny
v Liberecké ulici došlo dne 17. 7. 2017, kdy bylo oficiálně předáno
staveniště. V současné době probíhají na stavbě práce, které zajistí
stavební připravenost pro osazení samotné kogenerační jednotky a
budoucí technologické propojení všech jednotlivých částí, včetně
jejího propojení se systémem Centrálního zásobování teplem
města. Součástí celé stavby je také nové napojení na nadzemní
vedení VN, včetně nové trafostanice umístěné vedle stávající
kotelny.
Vlastní technologické zařízení by mělo být dle informací od
investora do Chrastavy přivezeno v prvním říjnovém týdnu. Veškeré
stavební práce budou dokončeny do konce tohoto roku. Od ledna
2018 bude následovat zkušební provoz, který prověří bezpečnost a
provozuschopnost celého díla.
Hlavním cílem celé této stavební akce je snížení nákladů na výrobu
tepla v kotelně v Liberecké ulici, které by se mělo pozitivně
promítnout do konečné ceny tepla nejen pro připojené obyvatele
města, ale i pro veřejné budovy v majetku města.
Chrastava 13. 9. 2017
Miroslav Chvála s přispěním Michaela Canova

Realizace cyklostezky Paradýzem
se bohužel odkládá
Při realizaci cyklostezky Paradýzem z Chrastavy do Bílého Kostela
nad Nisou se bohužel vyskytl závažný technický problém, který
znemožňuje dokončení cyklostezky v plánovaném termínu. Na
úseku, kde cyklostezku objímá z jedné strany Lužická Nisa a ze
strany druhé náhon (ve vyšší hladině o několik metrů), dochází k
průsakům, a proto musí být násyp od řeky zpevněn. O tom probíhá
jednání s Povodím Labe a ke zpevnění by mělo dojít dle dohody s
panem ředitelem nejdéle v měsíci říjnu. Z tohoto důvodu dochází k
posunutí termínu otevření cyklostezky na konec letošního roku ba
dokonce nelze vyloučit dokončení až v průběhu příštího roku. Všem
milovníkům cyklo a pěší turistiky a taktéž milovníkům in-linů se
jménem svým i jménem svého kolegy z Bílého Kostela nad Nisou
Jiřího Formánka velmi omlouvám.
Chrastava 30. 8. 2017

Michael Canov, starosta města

Prodejna na Střeleckém Vrchu –
všechno je jinak, ale otevřeno bude
V pondělí 18. září 2017 znovu otvírá samoobsluha (250 m2) na
Střeleckém Vrchu. Má nové nájemníky, je již vybavována novým
zbožím a má být otevřena denně od 7 do 19 hodin.
Spolu s jednatelem firmy Sipron, který zde měl otevřít v městských
prostorách malometrážní prodejnu, jsme navštívili nové nájemníky
samoobsluhy a nakonec padlo od pana jednatele následující
rozhodnutí v tom smyslu, že po dobu opětného fungování řádově
větší samoobsluhy by otevření malometrážní prodejny na Střeleckém Vrchu nemělo velkou šanci na úspěch. Proto ji neotevře. Je
však připraven, v případě zájmu města, okamžitě prodejnu otevřít, v
případě že i nový nájemce samoobsluhy neuspěje. Město bude
předmětné prostory pro případ opětného kolapsu samoobsluhy pro
Sipron držet. Po dobu fungování samoobsluhy budou předmětné
prostory sice nabídnuty do pronájmu, ale s povinností urychleně
prostory uvolnit v případě potřeby.
Novému nájemci samoobsluhy přejeme, aby se mu dařilo a aby se
do samoobsluhy vrátili zákazníci, které jejich předchůdci ztratili.
Chrastava 11. 7. 2017

Michael Canov, starosta města

Nová Ves a Chrastava usilujío zákaz
těžké tranzitnídopravy
Především od obyvatel Nové Vsi, ale také od obyvatel Chrastavy ve
Frýdlantské ulice jsou stále častější stížnosti na houstnoucí tranzitní
dopravu především těžkých vozů naplněných dřevem přes Novou
Ves a Chrastavu, které se takto vyhýbají placení mýtného po silnici
první třídy.
A byla to starostka Nové Vsi paní Renata Hajnová, která iniciovala
jednání mezi vedením Chrastavy a Nové Vsi a příslušnými orgány
na vydání zákazu tranzitní dopravy vozidel nad 12 tun. Jednání
dosud probíhají velmi nadějně, a tak realizaci příslušného
dopravního značení lze očekávat během roku 2018.
Samozřejmě se plánované dopravní opatření nijak netýká
kamionové dopravy s cílem v Nové Vsi či v Chrastavě, ale jen a
pouze dopravy tranzitní.
Pro úplnost doplňuji, že se jedná o aplikaci § 24a) zákona č. 13/1997
o pozemních komunikacích, který byl do zákona vpraven novelou č.
268/2015 Sb. a který od loňského roku umožňuje zákaz tranzitní
dopravy vozidel nad 12 tun. Město Chrastava ho již jednou použilo
(dle dostupných informací jako první v republice), kdy takto zakázalo
tranzit kamionů přes náměstí.
V Chrastavě 13. 9. 2017

Michael Canov, starosta

4

Informace z radnice

UsneseníRady města Chrastava č. 2017/13 dne 28. srpna 2017
Rada města na svém zasedání projednala a usnesla se takto:
-schválila
zřízení věcného břemene na pozemku par. č. 1391/5 v k. ú.
Chrastava I, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., jímž
dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby „IV12-4015627 LB - Chrastava - ppč. 359/2, kNN, SS“, vč. návrhu
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene –
služebnosti čj. SBS/11/2017
-schválila
zřízení věcného břemene na pozemku par. č. 1344/1, par. č. 1344/2,
vše v k. ú. Horní Chrastava, ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce, a. s., jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a
provozování stavby „IP-12-4007236 - LB - Chrastava - ppč. 1542,
přípojka NN“, vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene – služebnosti čj. SBS/12/2017
-schválila
zřízení věcného břemene na pozemku par. č. 1467, par. č. 1484, vše
v k. ú. Horní Chrastava, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.
s., jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování
stavby „IP-12-4007106 - LB - Chrastava - ppč. 1163/1, příp.NN“, vč.
návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene –
služebnosti čj. SBS/13/2017
-schválila
v návaznosti na své usnesení 2011/08/IV odst. 2 ze dne 9. května
2011 zřízení věcného břemene – služebnosti čj. VB/13/2017 ve
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., jímž dojde k zajištění
strpění umístění, zřízení a provozování stavby č. EP-12-4001941
„LB_ Chrastava, přeložka vvNN.kvNN, KSSL“, za cenu 13.552,- Kč
vč. DPH a náklady spojené se zřízením věcného břemene
-schválila
v návaznosti na své usnesení 2016/08/II ze dne 6. června 2016
zřízení věcného břemene – služebnosti čj. VB/15/2017 ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s., jímž dojde k zajištění strpění
umístění, zřízení a provozování stavby č. IV-12-4014545 „LB_Horní
Vítkov ppč. 1035/2, úpr. NN“, za cenu 1.210,- Kč vč. DPH a náklady
spojené se zřízením věcného břemene
-schválila
zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě čj.
VB/14/2017 ve prospěch města Chrastava, na pozemcích ve
vlastnictví p. Františka Novotného, jímž dojde k zajištění strpění
umístění, zřízení a provozování stavby veřejného osvětlení v ul.
Ještědská, za cenu 10.000,- Kč a náklady spojené se zřízením
věcného břemene
-schválila

dodatek č. 1 čj. N/56/2017 ke smlouvě o nájmu pozemků čj.
N/58/2011 kterou uzavře město Chrastava a paní Jana Kolářová
-schválila
návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru
elektrozařízení s provozovatelem: Asekol, a.s., Československého
exilu 2062/8, 143 00 Praha 4, IČ: 27373231
-vybrala
na základě předložených variant vánoční výzdoby smrku na
náměstí 1. máje variantu „f” a pověřila vedoucího ORM realizací
vybrané varianty.
-vzala na vědomí
hodnotící protokol veřejné zakázky „PD – Sportovní hřiště ZŠ
Školní“ v souladu s bodem 3.1. Směrnice Rady města Chrastava č.
1/2013 o zadávání veřejných, včetně hodnocení a výběru
vybraných uchazečů.
-schválila
plán inventur k provedení řádné inventarizace majetku a závazků
města Chrastavy za rok 2017
-schválila
na základě žádosti a v souladu se schváleným rozpočtem na rok
2017 smlouvu o poskytnutí investiční účelové dotace paní Ivaně
Konečné, bytem Andělská Hora 68, 463 31 Chrastava, na
odkanalizování rodinného domu č.p. 68, Andělská Hora, maximálně
ve výši 50 % prokazatelných, účelně vynaložených 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).
-vzala na vědomí
celkový přehled pohledávek a daňových nedoplatků po lhůtě
splatnosti k 31.05.2017 (dle části V., čl. 1, bod č. 3 vnitřní směrnice
„Zásady při nakládání s pohledávkami“)
-schválila
Smlouvu o poskytování služeb uzavřenou mezi Městem Chrastava
a Neogenia s.r.o., Hybešova 42, 602 00 Brno
-souhlasila
s užitím znaku města Chrastavy oddílem orientačního běhu v rámci
pořádání MČR v orientačním běhu dle žádosti
-souhlasila
v souladu s ustanovením § 102 odst. 3, věta druhá zákona č.
128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů se svěřením
své pravomoci k podávání žádostí o změny kultur a scelování
pozemků města za účelem odstranění nesouladů v evidenci
katastru nemovitostí městskému úřadu

Usneseníze Zastupitelstva města Chrastava ze dne 4. září2017
ZM na své schůzi projednalo a usneslo se takto:
- schválilo
převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 6 v domě čp.
247, Loudátova ulice, obec Chrastava, za minimální cenu 305.676,- Kč v souladu s Podmínkami pro prodej částí podílu města Chrastavy v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k volným bytům bez nájemního vztahu
t a k t o:
nejvyšší nabídce Anně Zbořilové, za cenu 855 555,- Kč vč. n ávrhu smlouvy o převodu části členského podílu vč. práv a povinností
v MBDCH Chrastava čj. K/8/2017
- schválilo
převody částí družstevních podílů v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností dosavadním nájemcům, kteří nemají splatné pohledávky za městem, v souladu s Podmínkami pro prodej části podílu města Chrastavy v Městském bytovém družstvu Chrastava nájemcům bytu, příp. po 30. 6. 2012 i jiným zájemcům takto:
a) paní Marii Bacové k bytu č. 24 v domě čp. 203, ulice Andělohorská, obec Chrastava, za cenu 452.571,- Kč, včetně návrhu smlouvy o
převodu části členského podílu vč. souvisejících práv a povinností v MBD Chrastava čj. K/9/2017
b) paní Zdeňce Minaříkové k bytu č. 3 v domě čp. 683, ulice Střelecký Vrch, obec Chrastava, za cenu 432.337,- Kč, včetně návrhu
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smlouvy o převodu části členského podílu vč. souvisejících práv a povinností v MBD Chrastava čj. K/10/2017
c) paní Heleně Búriové k bytu č. 5 v domě čp. 372, ulice Andělohorská, obec Chrastava, za cenu 172.990,- Kč, včetně návrhu smlouvy o
p ř e v o d u č á s t i č l e n s k é h o p o d í l u v č . s o u v i s e j í c í c h p r á v a p o v i n n o s t í v M B D C h r a s t a v a č j . K / 11 / 2 0 1 7
d) manželům Karlovi a Marii Michálkovým k bytu č. 16 v domě čp. 203, ulice Andělohorská, obec Chrastava, za cenu 385.053,- Kč, včetně
návrhu smlouvy o převodu části členského podílu vč. souvisejících práv a povinností v MBD Chrastava čj. K/12/2017
e) paní Jitce Augustové k bytu č. 17 v domě čp. 204, ulice Andělohorská, obec Chrastava, za cenu 245.557,- Kč, včetně návrhu smlouvy o
převodu části členského podílu vč. souvisejících práv a povinností v MBD Chrastava čj. K/15/2017
f) manželům Josefovi a Anežce Koubíkovým k bytu č. 2 v domě čp. 682, ulice Střelecký Vrch, obec Chrastava, za cenu 429.872,- Kč, včetně
návrhu smlouvy o převodu části členského podílu vč. souvisejících práv a povinností v MBD Chrastava čj. K/16/2017
g) manželům Romanovi a Michaele Opřátkovým k bytu č. 10 v domě čp. 203, ulice Andělohorská, obec Chrastava, za cenu 388.584,- Kč,
včetně návrhu smlouvy o převodu části členského podílu vč. souvisejících práv a povinností v MBD Chrastava čj. K/17/2017
h) paní Evě Boubelové k bytu č. 23 v domě čp. 204, ulice Andělohorská, obec Chrastava, za cenu 254.542,- Kč, včetně návrhu smlouvy o
převodu části členského podílu vč. souvisejících práv a povinností v MBD Chrastava čj. K/19/2017
i) manželům Jiřímu a Romaně Kašovým k bytu č. 21 v domě čp. 205, ulice Andělohorská, obec Chrastava, za cenu 386.150,- Kč, včetně
návrhu smlouvy o převodu části členského podílu vč. souvisejících práv a povinností v MBD Chrastava čj. K/20/2017
- schválilo
v návaznosti na své usnesení čj. 2017/02/VI ze dne 10. dubna 2017 prodej dle geometrického plánu č. 328-107/2017 pozemku par. č. 720/14
o výměře 16 m2 – ostatní plocha, v k. ú. Andělská Hora u Chrastavy, do vlastnictví paní MUDr. Jany Prattingerové, za cenu 800,- Kč a náklady
spojené s prodejem, vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/13/2017
- schválilo
v návaznosti na své usnesení čj. 2016/06/VII odst. 1 ze dne 5. září 2016 prodej dle geometrického plánu č. 329-110/2017 pozemku par. č.
115/2 o výměře 182 m2 – trvalý travní porost, v k. ú. Andělská Hora u Chrastavy, do vlastnictví pana Roberta Semeráka, za cenu 18.200,- Kč
a náklady spojené s prodejem, vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/14/2017
- schválilo
v návaznosti na své usnesení čj. 2017/02/VII ze dne 10. dubna 2017 prodej dle geometrického plánu č. 942-59/b/2017 pozemku par. č.
1505/13 o výměře 37 m2 – ostatní plocha, v k. ú. Chrastava I, do vlastnictví Povodí Labe, státní podnik, za cenu 3.120,- Kč a náklady spojené
s prodejem, vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/6/2017
- schválilo
v návaznosti na své usnesení čj. 2017/03/IX ze dne 26. června 2017 prodej dle geometrického plánu č. 812-23/2017 pozemku par. č. 2/15 o
výměře 14 m2 – ostatní plocha a pozemku pod stavbou na st. par. č. 535 o výměře 4 m2 – zastavěná plocha, vše v k. ú. Dolní Chrastava, do
vlastnictví manželů Libora a Jany Matyášových, za cenu 6.000,- Kč a náklady spojené s prodejem, vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/7/2017
- schválilo záměr prodat pozemek par. č. 1158/1 o výměře 651 m2 – trvalý travní porost, v k. ú. Horní Chrastava
- schválilo
na základě doporučení RM a důvodové zprávy vedoucí OZO nákup nového osobního užitkového vozu pro potřeby pečovatelské služby
Města Chrastava a uložila vedoucímu HFO vyčlenit potřebné prostředky na nákup v investičním plánu rozpočtu města.
- schválilo návrh 3. změny rozpočtu a investičního plánu na rok 2017
- schválilo
v souladu s ustanovením § 85 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, svěření své pravomoci rozhodovat o
nabytí hmotné nemovité věci nebo práva stavby obcí v dražbě, ve veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku nebo jiným obdobným způsobem
pro elektronickou dražbu dobrovolnou nemovitosti v k.ú. Chrastava I zapsané na LV 990

Usnesenímimořádného zasedáníRady města Chrastava č. 2017/15 ze dne 22. září2017
RM na své schůzi projednala a usnesla se takto:
- s c h v á l i l a výjimku ze směrnice číslo 1/2013 o výběru zhotovitele pro akci „oprava železničního přejezdu v Andělské Hoře“ a pověřila
starostu podpisem objednávky na zhotovitele STRABAG, a. s.

UsneseníRady města Chrastava č. 2017/14 ze dne 18. září2017
Rada města na svém zasedání projednala a usnesla se takto:
-schválila
uzavření Dodatku č. 2 nájemní smlouvy o přechodu práv a závazků společnosti JC PRO GROUP s. r. o. , IČ 04299434, čj. N/63/2017
vyplývajících ze stávající smlouvy o nájmu nebytových prostor č. N/48/2009 ze dne 19. 10. 2009 vč. dodatku č. N/50/2009 ze dne 24. 11.
2009, na pronájem části nebytových prostor v objektu č. p. 709 v k. ú. Chrastava I, na společnost JC PRO FITKO s. r. o., se sídlem
Jablonecká 88/18, 460 05 Liberec, IČ 05649412, zastoupená jednatelem Jiřím Černým
-schválila
v návaznosti na své usnesení 2016/15/III odst. 3 ze dne 30. října 2016 zřízení věcného břemene – služebnosti č. j. VB/18/2017 ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s., jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby č. IP-12-4006904 „LB_Chrastava ppč.
318/8, přípojka NN“, za cenu 605,- Kč vč. DPH a náklady spojené se zřízením věcného břemene
- schválila
v návaznosti na své usnesení 2016/02/III ze dne 1. února 2016 zřízení věcného břemene – služebnosti čj. VB/19/2017 ve prospěch
společnosti GasNet, s. r. o., jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby č. 59189 „Reko MS Chrastava - Liberecká“,
za cenu 13.794,- Kč vč. DPH a náklady spojené se zřízením věcného břemene
- schválila
1. zřízení věcného břemene čj. VB/16/2017 ve prospěch města Chrastava, na pozemcích ve vlastnictví společnosti BOHEMIA Production s.
r. o., jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby napouštěcího potrubního systému pro koupaliště, za cenu 8.228,Kč vč. DPH a náklady spojené se zřízením věcného břemene
2. zřízení věcného břemene čj. VB/17/2017 ve prospěch města Chrastava, na pozemcích ve vlastnictví spolku TJ Spartak Chrastava, jímž
dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby napouštěcího potrubního systému pro koupaliště, za cenu 7.800,- Kč a
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náklady spojené se zřízením věcného břemene
-schválila
v návaznosti na své usnesení čj. 2017/12/VII ze dne 24. července 2017 výpůjčku části pozemku par. č. 1555 o výměře cca 5 m2, v k. ú. Horní
Chrastava, panu Karlu Podroužkovi, za účelem zadláždění plochy před vjezdem do garáže stojící na st. par. č. 98/8, vč. smlouvy o výpůjčce
čj. RU/18/2017
-schválila
návrh smlouvy o právu k provedení stavby "Chodník ve Frýdlantské ulici - Chrastava“ s vlastníkem části pozemku: Liberecký kraj, U Jezu
642/2a, 461 80 Liberec 2, IČO 70891508
-schválila
cenovou nabídku společnosti ČEZ a.s. na dodávku elektřiny pro roky 2018 a 2019
-schválila
odpis drobného dlouhodobého hmotného majetku (DDHM)
- schválila
v souladu s § 30, odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, převod
finančních prostředků příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69, příspěvková organizace, 463 31
Chrastava, IČ: 727 41 724 z rezervního fondu do investičního fondu
- v z a l a n a v ě d o m í zápis č. 2017/6 z jednání bytové a sociální komise ze dne 4. 9. 2017
- r o z h o d l a o uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS paní Růženě Jirouškové
- r o z h o d l a o uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS panu Jaromíru Jandovi
- r o z h o d l a o uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS panu Františku Kafkovi
- r o z h o d l a o uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS panu Václavu Šedovi
- r o z h o d l a o uzavření smlouvy o nájmu bytu panu Jiřímu Flemingovi
- r o z h o d l a o uzavření smlouvy o nájmu bytu paní MUDr. Lindě Faour Khazer Aldeeb
- r o z h o d l a o uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší v zařízení azylového typu panu Jiřímu Říhovi
- r o z h o d l a o uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší v zařízení azylového typu panu Robertu Škvorovi
- r o z h o d l a o uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší v zařízení azylového typu panu Tomáši Pohlovi
- r o z h o d l a o uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší v zařízení azylového typu panu Milanu Žejdlovi
- r o z h o d l a o uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší v zařízení azylového typu panu Jiřímu Augustovi
- r o z h o d l a o uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší v zařízení azylového typu panu Milanu Doupovcovi
- r o z h o d l a nesnížit nájemné u bytu č. 1, Turpišova ulice č.p. 240, Chrastava, neboť v době prohlídky se žádná plíseň nevyskytovala.
-schválila
na základě žádosti ředitelky MŠ Chrastava snížení kapacity školní jídelny ze 130 na 52 stravovaných a se zvýšením kapacity školní jídelny –
výdejny ze 75 na 153 stravovaných Mateřské školy, Chrastava, Revoluční 488 – příspěvková organizace, s účinností k 01.10.2017.
-schválila
záměr nákupu nového služebního vozidla určeného pro potřeby Městské policie Chrastava z důvodu zvýšení hospodárnosti provozu a
uložila vedoucímu ORM ve spolupráci s velitelem MěP realizovat výběrové řízení a vedoucímu HFO zapracovat potřebné finanční prostředky
do změny rozpočtu a tuto předložit na nejbližší jednání ZM.
-schválila
1. uzavření Dohody č. j. D/5/2017 se společností SIPRON LIBEREC s. r. o., IČ 64650197, zastoupené jednatelem Ondřejem Novákem, o
ukončení nájmu prostor sloužících k podnikání č. j. N/54/2017 ke dni 18. 09. 2017 z důvodu znovuotevření samoobsluhy (250 m2) na
Střeleckém Vrchu a velmi malé šanci na úspěch provozování současně i malometrážní prodejny
2. záměr pronajmout na dobu určitou 10 let 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 cenu 10.500,Kč za rok s podmínkou, že v případě uzavření samoobsluhy na Střeleckém Vrchu bude s jednoměsíční výpovědní lhůtou prostor uvolněn pro
zřízení a provozování prodejny potravin
-vzala na vědomí
informaci tajemníka MěÚ o nabytí účinnosti zákona č. 14/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony.
- svěřila
podle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích starostovi města svou pravomoc uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí s nabyvatelem
části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu, kterému zastupitelstvo města Chrastava převod části družstevního podílu
schválilo. Jde o případy, ve kterých je podpis této smlouvy požadován po nabyvateli finančním ústavem jako podklad pro uvolnění finančních
prostředků.

Tradičnípodzimnísvoz odpadů proběhne 7. a 8. října 2017
Tradiční podzimní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu se uskuteční v sobotu 7. a v neděli 8. října 2017. Systém svozu
zůstává stejný jako v loňském roce –městem bude projíždět souprava kontejnerů s obsluhou, která bude odpad vybírat a ukládat přímo
na vůz. Rozpis míst i časů je uveden dále. Další možností, jak zlikvidovat objemný a nebezpečný odpad, který nelze uložit do sběrné
nádoby určené pro směsný odpad, je využití služeb sběrného dvora.
Do 200 kg/osobu/rok je tato služba pro fyzické osoby, které jsou přihlášeny k trvalému pobytu v Chrastavě a jsou poplatníky místního
poplatku za odpady ZDARMA.
Výrobky pro zpětný odběr – lednice, mrazáky, pračky, myčky,sušičky, mikrovlnné trouby, sporáky, výpočetní techniku, televizory,
přehrávače, videa, elektrické modely, hračky, svítidla apod. přednostně odkládejte na sběrném dvoře v Liberecké ulici. Tyto výrobky se
nezapočítávají do limitu 200 kg/osobu/rok a vybírají se také ZDARMA.
Děkujeme Vám, že využíváte nabízených služeb a odpad nekončí na černých skládkách v okolí města.
Šárka Spáčilová, DiS. referent odpadového hospodářství
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Z deníku Městské policie
srpen 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 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
- 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
- spolupráce s PČR Chrastava, kontrola chatové oblasti s podezřením na vloupání
- asistence pro RZS Liberec při zajištění agresivního pacienta a
následný převoz do KNL
- kontrola objektů při nahlášeném signálu PCO, opakovaně
- rušení nočního klidu – řešeno dle zákona 2x
- oznámení o provádění stavebních prací bez povolení – řešeno dle
zákona
- spolupráce s PČR Chrastava – napadení osoby (rvačka)
- asistence pro RZS Liberec při převozu pacientů
- dohled nad dodržováním nočního klidu a veřejného pořádku v celém katastru obce Chrastava a Stráž nad Nisou
- v nočních hodinách spolupráce s OO PČR Chrastava při kontrole
chatových oblastí, spolupráce při kontrole motorových vozidel a
jejich řidičů (kontroly na alkohol, drogy, odcizené RZ, odcizená
motorové vozidla, osoby v pátrání)
- bylo odchyceno jedno zvíře a předáno majiteli
----------------------------------------------------------------------------------------

Začátek školního roku
Dětem největší nebezpečí hrozí právě s prvními dny nového školního
roku, kdy ještě pravidla bezpečného pohybu po ulicích nemají
zažitá.
Stejné varování jako pro děti ale platí i pro řidiče, i pro ně začátek
září znamená větší nároky na pozornost. Za volantem je nutné se
připravit na pohyb žáků v blízkosti škol i při přecházení komunikací.
Dopředu počítejte, že malé dítě může z nepozornosti vstoupit do
silnice bez rozhlédnutí či že na přechodu pro chodce může dítě
zakrýt zaparkované auto.
Městská Policie Chrastava na začátku školního roku předala
prostřednictvím ZŠ žákům prvního ročníku hru Pexeso s tématikou
dopravních značek.

Nové osvětlenívánočního stromu
na náměstí1. máje
Rada města na svém posledním zasedání vybrala novou výzdobu
vánočního stromu na náměstí 1. máje. Současná výzdoba již
dosloužila a její oprava by již nebyla rentabilní, proto byla zvolena
varianta kompletní nové výzdoby tak, aby navazovala na již
realizovanou novou výzdobu náměstí.
O výsledné podobě se budete moci přesvědčit již tuto zimu, první
možnost budete mít na tradičním rozsvěcení vánočního stromu dne
5. 12. 2017.
Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM
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Vítáníobčánků
Dne 9. září 2017 byl příjemný sobotní den, ve kterém jsme opět vítali nové občánky města.
V úvodu dětem, jejich rodičům a dalším rodinným příslušníkům zarecitovali školáci pod vedením paní
učitelky Zuzky Živnůstkové. Poté se již slova ujala zastupitelka města paní Miloslava Šírová, která
mimo jiné popřála dětem šťastný život a rodičům jen a jen radost z jejich potomků. Následovalo focení,
rozdání drobných pozorností a zápis do pamětní knihy novorozených miminek.
Děkujeme všem za hojnou účast, z které máme velkou radost a budeme se těšit zase někdy příště.
Ivana Loučková, vedoucí Kanceláře starosty

Oznámení o době a místě konání voleb
do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky
Starosta města ve smyslu § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů
oznamuje:
1. Volby do PČR se uskuteční: 20. 10. 2017 14.00 – 22.00 hod.
21. 10. 2017
8.00 – 14.00 hod.
2. Místem konání voleb
okrsek č. 1
zasedací místnost MěÚ, nám. 1. máje 1, Chrastava
pro voliče bydlící v ulicích: Bílokostelecká, Cihlářská, Liberecká, Luční, Malá Kostelní, Muzejní,
Nádražní, Pobřežní, Polní, Revoluční,Sedmidomská, Soudní,
Turpišova, Větrná, Žitavská
okrsek č. 2
Společenský klub (CVA), Turpišova 407, Chrastava,
pro voliče bydlící v ulicích: Alšova, Bezručova, Družstevní, Frýdlantská, Hřbitovní, Kostelní,
Loudátova, Mlýnská, Mostní, nám. 1. Máje, Richtrův Vrch, Spojovací,
Sportovní, Školní, Vysoká, Víska, Vítkovská, Víta Nejedlého,
Novoveská, Města Lwówek Śląski
okrsek č. 3
budova Mateřské školy, Nádražní 370, Chrastava,
pro voliče bydlící v ulicích (v k. ú.): Andělohorská, Barandov, Andělská Hora, Lipová, Ještědská,
Na Hůrce, Nový Domov, Tovární, U Nisy
okrsek č. 4
budova bývalého "S-klubu", Střelecký Vrch 709, Chrastava,
pro voliče bydlící v ulicích: Střelecký Vrch, Textilanská
okrsek č. 5
budova ZŠ a MŠ, Horní Vítkov 69, Chrastava,
pro voliče bydlící v k. ú.: Dolní Vítkov, Horní Vítkov
V Chrastavě dne 11. 9. 2017

Ing. Michael C a n o v, starosta
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Kultura... stalo se / programy S-klubu a kina

Košt vína
V sobotu 9. září 2017 se konal třetí ročník akce s názvem Košt vín. Akce pod záštitou Města Chrastava a vinařství pana Aleše Staňka se těší
stále větší oblibě. Sobotní odpoledne nám zpříjemnila nejen cimbálová muzika Bohuslava Eliáše, ale také dětský pěvecký sbor Jiřičky.
Návštěvníci mohli ochutnat nejen vynikající moravská vína, ale také zakoupit klobásky, sýry, šperky a výrobky z chráněné dílny TULIPAN.
V letošním roce byla připravena soutěž o nejlepší moučník, ve které byli porotou právě návštěvníci. Ti vybrali jako vítěze bábovku od Petra
Ulricha z Bílého Kostela nad Nisou. Vítěz získal sadu na pečení. V prvním ročníku bylo celkem šest vzorků a věříme, že za rok přijmeme ještě
více přihlášek.
Bc. Pavel Urban, vedoucí Společenského klubu
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V Galerii probíhá výstava Franz Calm-Gallas – Pocta šlechtici ducha a muži činu
V pondělí 18. září 2017 proběhla v infocentru vernisáž, která
zahájila podzimní výstavu pod názvem „ Franz Clam-Gallas – Pocta
šlechtici ducha a muži činu“. Tuto putovní výstavu uvedl PhDr. Jan
Heinzl ze spolku Frýdlantsko a hlavní slovo měl historik PhDr. Milan
Svoboda Ph.D.
Celá výstava je věnována osobnosti posledního Clam-Gallase,
jehož 163. výročí narození si letos připomínáme. Franz Clam-Gallas
se narodil na libereckém zámku, zemřel ve Frýdlantě a je pohřben v
hejnickém chrámu Navštívení Panny Marie. Dětství prožil v Čechách, ale i v Rakousku pod přísným dohledem anglické vychovatelky, která ho vedla ke skromnosti, pokoře a střídmosti. Získal
univerzitní vzdělání v oboru práva a historie. Jeho velikým zájmem
byla příroda a lesy Jizerských hor, kde se staral o vlastní rozsáhlou
oboru. Jeho péčí a podporou se rozvíjel turismus. Byl sportovně
založený – miloval jízdu na koni, hrál pólo, golf, tenis, plaval, lyžoval,
bruslil. Zajímal se o chov anglických koní. Patřil mezi první motoristy
v českých zemích. Jeho rozhled sahal od humanitních věd po

ekonomii, práva, až k technickým dovednostem. Některé ze svých
vynálezů si nechal i patentovat. Rád a dobře kreslil. Oženil se s
hraběnkou Marií Hoyos-Sprinzenstein. V manželství spolu setrvali
48 let. Stali se milujícími rodiči svých sedmi dcer. Franz Clam-Gallas
byl osobností, která pro svou rodinu, přátelé, ale i zdejší obyvatele
mnoho znamenala. Ne však proto, že byl šlechticem, ale pro jeho
otevřené srdce, laskavý humor, dobrou mysl, velkou moudrost a
šikovnost, gentlemanství, milý úsměv. Hrabě Clam-Gallas byl široce
uznávanou skutečnou autoritou.
Nejen tyto informace, ale i mnoho dalších zajímavostí ze života této
jedinečné osobnosti se dozvíte v městské galerii. Srdečně Vás
zveme k návštěvě.
Výstava je v dvojjazyčné mutaci a k této příležitosti byla i vydána
kniha „Hrabata z Gallasu, Clam-Gallasu a Hejnice“ od autorů Milana
Svobody a Jana Heinzla. Publikaci si můžete zakoupit v rámci
výstavy v infocentru do 10. listopadu 2017.
Jitka Marxová

Chrastavu navštívili divadelníci z Prahy s komediíKŠANDA
Ve čtvrtek 21. 9. 2017 navštívili kino všichni příznivci humoru. Do Chrastavy dorazila komedie KŠANDA ( režie R. Kuba, autor J. Sypal), která
pojednávala o vzestupu a pádu malého českého človíčka. Představení bylo nabité humorem, scénkami a vtipy herců z pražských divadel.
Vidět jsme mohli Miluši Bittnerovou, Michaelu Kuklovou, Martina Maxu, Milana Pitkina a další herce a v neposlední řadě i samotného autora,
známého komika Jaroslava Sypala, kterého si pamatujeme především z komedie Byl jednou jeden polda a Jak ukrást Dagmaru.
Představení Kšanda se líbilo, všichni se zasmáli a pobavili a my se budeme těšit na další představení.
Klára Sehnoutková
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DIGITÁLNÍ MÌSTSKÉ KINO CHRASTAVA

PROGRAM KINA
ŘÍJEN 2017
Změna programu vyhrazena! Rezervace vstupenek: http://evstupenka.cz
Pátek 2. října v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI

KLENOTY ČESKÉHO FILMU
TŘI VETERÁNI – ČSSR – pohádka – 93 minuty – přístupný
Tři vysloužilí vojáci: dělostřelec Pankrác, dragoun Bimbác a vojenský
kuchař Servác jsou po propuštění z armády bez peněz a toulají se světem. Od dobrosrdečných skřítků dostanou kouzelné dary: harfičku, která
"vyrábí" vojáky, sluhy apod., cylindr, který vykouzlí, na co si člověk vzpomene a ... Tři veteráni přemýšlejí, jak s dary co nejlépe naložit a nakonec se vypraví do království Monte Albo, kde se Bimbác zamiluje do
princezny Bosany. Bosana je nejen krásná, ale navíc proradná a postupně vojáky o všechny dary připraví a nechá je vyhnat. Zatímco se
s králem radují, co všechno budou moci s kouzelnými věcmi podnikat,
vojákům ještě dlouho trvá než pochopí, co je pro ně na světě opravdu
nejdůležitější. Pak se znovu objeví skřítci a zavedou veterány ke
stromům s kouzelným ovocem. Po něm naroste Bosaně dlouhatánský
nos, který dokonce překročí hranice království. Pomoci jí může jen
ovoce z druhého stromu...
Vstupné: 50 Kč
Pátek 2. října v 19:00 hodin

NEJSLEDOVANĚJŠÍ – ČR – dokumentární – 90 minut – přístupný
Jsme svědky generačního přerodu audiovizuální zábavy. Televizní produkci konkuruje nezávislá tvorba internetových tvůrců, kteří už stihli zaujmout v žebříčcích celebrit první místa. Rodiče panikaří, když jejich děti
tráví celý den přimrzlé u obrazovek notebooků a smartphonů.
NEJSLEDOVANĚJŠÍ je komunikačním mostem mezi dvěma generacemi. Co to vlastně znamená být YouTuberem? A proč se stali YouTubeři
fenoménem, který má už dnes na společnost nepřehlédnutelný vliv?
Celovečerní dokument poodhaluje tajemství jejich úspěchu a nahlédne
do každodenních životů, které drží stranou kamery. Vyslechne názory
všech, kterých se sledování a vytváření YouTube videí dotýká. Rodičů
dětí, marketingových specialistů, sociologů, psychologů a samotných
diváků.
Vstupné: 110 Kč
Pátek 13. října v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI

ESA Z PRALESA – Francie – animovaný – české znění - 97 minut
– přístupný
Maurice sice vypadá jako obyčejný tučňák, ale uvnitř jeho hrudi bije
statečné srdce tygra. Však byl také vychován hrdou tygřicí. Maurice se
touží stát nejlepším kung-fu mistrem na světě. To nebude vůbec
snadné, protože vyniká spíše neohrabaností a nemotorností, ale také
obrovským odhodláním.
Vstupné: 100 Kč, v předprodeji IC Chrastava – 80 Kč
Pátek 13. října v 19:00 hodin

ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR – ČR – tragikomedie – 115 minut
– přístupný
Dezertér je druhá kapitola trilogie Zahradnictví, rodinné ságy, kterou Jan
Hřebejk s Petrem Jarchovským považují za své "životní dílo".
Vstupné: 120 Kč, v předprodeji IC Chrastava – 100 Kč
Pátek 20. října v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI
MY LITTLE PONY FILM – Kanada/USA – animovaný – 99 minut
– přístupný
Když temná síla ohrožuje Ponyville, vydají se naši kamarádi na cestu až
na konec bájné Equestrie, protože musí zachránit svůj milovaný domov.
Na cestě je čeká velké dobrodružství a spousta nových přátel.
Vstupné: 120 Kč, v předprodeji IC Chrastava – 100 Kč
Pátek 20. října v 19:00 hodin

BAJKEŘI – ČR – komedie – 95 minut – přístupný
Nevlastní bratři Jakub a David společně s kamarádem Sašou tráví většinu času ve světě sociálních sítí. Vztahy pro ně představují chaty s virtu-

álními dívkami, které nikdy neviděli, obživu falešná módní show, v níž se
předstírá něco, co není a největší životní problém pak vybitý mobil nebo
nefunkční wifi. Na nátlak rodičů jsou donuceni vydat se pod vedením
Davidovy půvabné „macechy“ Terezy na dvousetkilometrový cyklovýlet.
S překvapením zjišťují, že tam venku je skutečný svět, v němž život
znamená víc, než status na facebooku, opravdové dívky vypadají poněkud lépe, než kreslené akční hrdinky počítačových her a k lásce patří
také sex. Srážka se životem sice nese jistá úskalí, ale s humorem,
tentokráte „Kolečkovsky“ ironickým, se dá zvládnout nejen výšlap do
strmého kopce, stavba stanu, chybějící elektrická zásuvka, ale také sok
v lásce.
Vstupné: 120 Kč
Pátek 27. října v 18:00 hodin

8 HLAV ŠÍLENSTVÍ – ČR – životopisné drama – 107 minut –
přístupný od 12 let
Aneta Langerová v hlavní filmové roli nespoutané ruské básnířky Anny
Barkovové, která strávila přes dvacet dva let v sovětských lágrech a
vyhnanství. Celovečerní film 8 hlav šílenství zpracovává historické
dramatické téma nadčasově, na mnoha místech s nadhledem, vtipem,
ironií a s výjimečným výtvarným pojetím.
Vstupné: 110 Kč
Pátek 27. října v 20:00 hodin – PROJEKT 100

MATRIX – USA ,sci fi – české titulky -131 minuta – přístupný od 15 let
Kultovní kyberpunková sci-fi jízda o černých brýlích a dírách v systému.
Vstupné: 80 Kč
Pondělí 30. října v 17:00 hodin

THOR: RAGNAROK – USA – akční – české znění

-125 minut přístupný
Thor je uvězněn na opačném konci vesmíru bez svého mocného kladiva
a je nucen pustit se do závodu s časem, aby se vrátil včas do Asgardu a
zastavil Ragnarok - zkázu svého domova a konec asgardské civilizace který se snaží rozpoutat mocný nový nepřítel, nemilosrdná Hela.
Předtím ale musí přežít smrtící gladiátorskou soutěž, v níž se ocitá tváří
v tvář svému bývalému spojenci z řad Avengers - neuvěřitelnému
Hulkovi.
Vstupné: 120 Kč
Pondělí 30. října v 19:30 hodin – PROJEKT 100

PLANETA OPIC – USA – sci fi – české titulky – 112 minut přístupný od 12 let
Slavný hollywoodský sci-fi film, který trvale změnil pohled na lidstvo.
Vstupné: 80 Kč
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SPOLEČENSKÝ KLUB
CHRASTAVA

ŘÍJEN 2017
Pátek

6.
17 hodin / KINO

Středa

11.
19 hodin / KINO

Středa

18.
10 hodin / KINO

Čtvrtek

19.
NÁMĚSTÍ

Pátek

27.
17 hod/TROJLÍSTEK

Sobota

28.
16 hodin / KOSTEL

Úterý

31.
17 hod/CVA

Galerie

OSOBNOST A SPORTOVEC
CHRASTAVY 2017

Hostem večera bude Jakub ONDRA

TECHTLE MECHTLE A SCREAMERS
TRAVESTIE SHOW Předprodej v infocentru nebo na www.evstupenka.cz, vstupné: 220,-Kč

O SMOLÍČKOVI Pohádka pro děti, vstupné: 20,-Kč
MĚSTSKÉ TRHY
BESEDA O LÉCÍCH Pořádá Dámský klub.

KONCERT při příležitosti státního svátku
Účinkuje pěvecký sbor JEŠTĚD.

HALLOWEENSKÝ VEČER
18. 9. – 15. 11.
2017

Přijďte si vydlabat dýni –
dýně budou připraveny.
Ochutnávka dýňové polévky.

PhDr. Jan Heinzl

FRANZ CLAM-GALLAS
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Sportovní zpravodajství... výsledky / události

ČRS – dětské závody v plavané proběhly v září
V sobotu 9. 9. 2017 naše organizace uspořádala dětské závody v
plavané. Tyto závody byly určeny pro děti z rybářských kroužků.
Celkem se sešlo osmnáct dětí nejen z naší organizace, ale i z Hrádku nad Nisou a z Mimoně. Počítali jsme s větší účastí. Tu původně
přislíbili například ze Štětí. Důvodem jejich absence bylo, že ve
stejný termín probíhal narychlo uspořádaný závod „O pohár
předsedy Severočeského územního svazu“. Tento termín nás velice
mrzel nejen z nižšího počtu závodníků, ale i proto, že naše
závodnice Tereza Richterová nemohla obhájit druhé místo z loňského závodu. Ale zpět k našim závodům.
Závodníci byli rozděleni do dvou skupin: do 12 let a od 12 let. V kategorii mladších bylo 10 rybářů, ve starších bylo 8. Závod probíhal od
9:00 do 11:30 hodin. Po celou dobu závodu si děti musely všechno
dělat samy. Samy vnadit, nahazovat, zdolávat rybu a vypínat ji.
Výjimkou byla pomoc u menších závodníků ve chvíli, kdy se jim
udice zamotala na stromě, nebo si nevěděli rady. U starších to byla
příprava na ligové závody, které se pořádají podle mezinárodních
pravidel. Tam už je jakákoli pomoc během závodu zakázaná.
Většinou se chytaly plotičky, nějaký cejnek, línek. Vzalo i několik
kapříků, ale díky jemnému nářadí o ně mladí rybáři většinou přišli. V
obou kategoriích vyhráli hrádečtí rybáři. V mladší kategorii vyhrál
Adam Jiránek, ve starších vyhrál Adam Hruška. Vítězstvím
hrádeckých rybářů byla odplata za naše vítězství v jarních závodech
pořádaných hrádeckou organizací. Současně to je motivace do
dalších závodů, které pořádá hrádecká organizace 23. 9. na Malé

přehradě ve Václavicích.

Během závodů měli malí rybáři zajištěné občerstvení. Po skončení
závodů proběhlo předání cen, medailí a diplomů. Po závodech si
mladí rybáři mohli vyzkoušet chytat na „děličku“. Tento způsob
chytání je náročný na vybavení. Přesto je zajímavý a byli jsme rádi,
že si tento způsob děti mohly vyzkoušet.
Josef Kasal, ČRS, z.s., MO Chrastava

Končímalorážková sezóna
Střelci sportovního střeleckého klubu při AVZO TSČ ČR p.s. Chrastava se pomalu připravují na vzduchovkovou sezónu. Náš klub
pravidelně pořádá VC Chrastavy v libovolné a sportovní malorážce 60 ran leže a 3x20 ran (20 ran kleče, leže a stoje). Na letošní ročník
přijelo 22 střelců.
Naši střelci se zúčastnili střeleckých soutěží v „O pohár města GORLITZ“, kde se ve své kategorii „dorostu“ umístil Jan Polma ve vzduchové
pušce 40 ran stoje na 1. místě. Josef Rajnoha v disciplíně malorážka 60ran leže a ve vzduchové pušce 60 ran stoje se umístil v obou
disciplínách na třetím místě.
Mistrovství AVZO TSČ ČR se zúčastnili tři střelci. Dorostenec Jan Polma skončil v malorážce 60 ran leže na 4. místě. Josef Rajnoha v disciplínách 60 ran leže s nástřelem 583 b. a v polohách 3x40 ran (40 ran kleče, leže a stoje) s 1053 body obsadil 2. místa. Zdeněk Šťastný v leže nastřílel 574 bodů a umístil se na 7. místě v polohách s nástřelem 1005 skončil na třetím místě.
Na MR ČSS se nominoval J. Rajnoha v LM 60 a LM 3x40. V poloze leže se s nástřelem 583 bodů umístil na 24. místě z 74 nominovaných.
V polohách 3x40 s výsledkem 1045 body skončil na 45. místě z 50 účastníků.
Na kontrolní závod reprezentantů a Pohár ČSS v LM 60 se probojoval J. Rajnoha. Ve čtyřech kolech se držel kolem 40. místa ze 70

15
nominovaných.
Na Semilské 60 J. Rajnoha s nástřelem 587 b. vybojoval prvenství.
Náš klub pořádá v rámci Chrastavských slavností Dny otevřených dveří. Zde si mohou zájemci vyzkoušet pod vedením zkušených střelců,
co taková sportovní střelba obnáší. Jsou k dispozici malorážkové a vzduchové pušky i pistole. Některé zbraně jsou našich střelců, jejich
cena se pohybuje od 10-50 tis. Kč. Každý rok se u nás vystřídá cca 250 zájemců.
Letos nás ještě čeká soutěž v Teplicich, Gorlitzi, Meziboří a v České Lípě. Od druhé poloviny října začíná už vzduchovková sezóna. Žáci
budou střílet 30 ran leže, dorost od 14 let potom střílí 40 ran stoje a junioři, muži a senioři střílí 60 ran stoje.
Zveme všechny, kteří si chtějí vyzkoušet v rámci tréninku, co to je sportovní střelba. Tréninky máme v úterý a ve čtvrtek od 15,00 hodin. K
dispozici jsou vzduchové a malorážkové pušky i pistole a doplňky (rukavice, kabáty dalekohledy a podobně), které v rámci tréninku rádi
zapůjčíme. Střelnice je také k dispozici legálním držitelům soukromých zbraní. Lze se i předem domluvit termín,a to na mobilním telefonním
čísle. 725 91 91 90. Podařilo se nám také obnovit e-mailové stránky (sskchrastava.hys.cz).
Josef RAJNOHA, vedoucí SSK

SOKOL – Sletová štafeta 2017
Pár vět pro ty, kteří o Sletové štafetě dosud neslyšeli. Poprvé v roce
1919 a pak ještě třikrát uskutečnili naši sokolští předkové
předsletový ROZESTAVNÝ BĚH. Většinou z okrajů země do Prahy
nesli běžci z žup pozdravy a poselství radosti, že zase bude slet.
I v obnoveném Sokole proběhly republikou dvě podobné štafety –
poslední v roce 2011, před XV. všesokolským sletem. Po 15 trasách
s celkovou délkou přes 4000 km se pohybovalo několik tisíc kurýrů,
na 166 místech se konaly nejrůznější doprovodné programy pro
veřejnost.
Sokol bylo opravdu vidět.
Sletová štafeta je bezesporu nevšední akce, proto jsme si ji
nenechali ujít. Jsou 4 trasy, páteřní trasa začíná v Bratislavě, další
jihozápad Klatovy, severozápad Sokolov a severovýchod Liberec.
Letos byla štafeta v Chrastavě poprvé. Mladí sokolíci i sokolové se
speciálním velkým štafetovým kolíkem oběhli chrastavské náměstí.
Cíl všech tras míří dál až do Tyršova domu, a to v neděli 24. 9. 2017 –
18 hodin.
Sestra Iva a Míla

PERSEUS – turnaj Mölkky je za námi
V sobotu 16. 9. 2017 proběhl v parku Domova pokojného stáří turnaj
ve finské hře Mölkky. Turnaj již podruhé připravil turistický oddíl
Perseus za pomoci pracovníků Domova pokojného stáří sv. Vavřince
a hmotné podpory firmy Albi CZ s.r.o., která zapůjčila hrací sady a
věnovala pěkné ceny pro vítěze.
I přes ne příliš nadějnou předpověď počasí se nad námi počasí
slitovalo a v sobotu dopoledne ani nekáplo. Účastníků se sešlo
téměř čtyřicet a svoji účastí nás potěšilo i družstvo z Jablonce nad
Jizerou. Hru jsme si užili, odměny rozdali a nezbývá než se těšit opět
za rok …
Na shledání s hráči Mölkky se těší
Petra Kopecká, T. O. Perseus
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Babíléto v Orientačním klubu Chrastava
1. VÍCEETAPOVÉ ZÁVODY
PĚKNÉ PRÁZDNINY / 3 etapy - 25. - 27. 8.
(pořadatel TJ Turnov, prostor okolí Trosek, Věžáku a Boreckých
skal)
D10 6. B.Lipenská, D12 1. K.Matyášová, D18 5. M.Pavlíková,
D21A 2. K.Kašková, D21B 3. M.Valešová, D60 2. V.Bradnová,
D65 1. Z.Šaffková, D70 2. E.Kašková, H21A 6. P.Kadavý,
H45 5. I.Vydra, H60 3. R.Kaška, H70 4. R.Smetana, D21UK 2.
D.Pachnerová, H21UL 7. J.Polák, H21UK ,6. P.Pachner

1. místo Kristýna Matyášová

2. ZEMSKÉ ZÁVODY ČECHY B
9. - 10. září (pořadatel OOB Písek, Kluky v okolí Mehelníku)
sobota-klasika: D16B 5. V.Růžičková, D65B 1. Z.Šaffková,
H35B 3. J.Polák
Neděle-krátká trať: D40B 3. D.Pachnerová, D65B 2. Z.Šaffková,
H18B 2. M.Galbavý, H35B 4. J.Polák, H50B 4. I.Vydra
3. ČESKÝ POHÁR-SPRINT
16. září (pořadatel TJ Jičín, prostor Lázně Bělohrad)
D12 5. K.Matyášová, H45 5. I.Vydra
4. ČESKÝ POHÁR ŠTAFET
- za náš klub reprezentovali Ještědskou oblast K.Matyášová (D12),
S.Tomanicová (D14) a F.Kučera (H12),všichni tři se nominovali na
Mistrovství ČR štafet a družstev (pořadatel Šumperk) v říjnu za Ještědskou oblast
16. září (pořadatel Hradec Králové, prostor Miletín)
– štafeta s Týnou 1., Sofií 10. a Filipem 4.
17. září(pořadatel Jičín, prostor Vojice) – štafeta s Týnou 2., Sofií 10. a Filipem 14.

2. místo Kateřina Kašková

5. VÍKENDOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ S DĚTMI A RODIČI
V JIZERSKÝCH HORÁCH (8. - 10. září, celkem 62 osob)
6. MISTROVSTVÍ A VETERANIÁDA ČR NA KLASICKÉ TRATI 23. – 24. září 2017
Až budete číst tyto řádky, bude tato náročná akce, kterou jsme
pořádali, již za námi. O akci si přečtěte článek na titulní straně tohoto
vydání CHL a v listopadových Chrastavských listech.
Eva Kašková,OK CHA

Ostatní zprávy z města

Zahájeníškolního roku 2017/2018
ve vítkovské škole

Dva měsíce prázdnin utekly jako voda. Někteří z nás
u vody určitě byli, ať už u velké slané nebo jiné.
Někteří z nás zažili spousty dobrodružství a získali
nové kamarády. A doufám, že všichni jsme načerpali
nové síly, abychom tento školní rok opět měli energii
na skvělé nové poznávání a zážitky!
První školní den letos připadl na pondělí 4. 9. 2017.
Přibyli noví spolužáci – prvňáčci. U příležitosti
zahájení školní docházky přišla přivítat žáky vítkovské
školičky také paní místostarostka Zita Václavíková a
nepřišla s prázdnou. Přinesla dárky, kterými děti moc
potěšila. A noví kamarádi nepřišli jen do školy, ale
také do školky. I ve školce je nás zase o pár víc!
Všem dětem, zaměstnancům školy i rodičům přeji
hodně sil, trpělivosti a zajímavých zážitků v novém
školním roce!
--------------------------------------------------------------------Mgr. Romana Sobotková
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Vítkovská školička a zdravídětem
Ve dnech 12. a 13. září jsme byli zapojeni do projektu Zdraví dětem, který zajišťuje nezisková organizace ZkusToZdrave.cz, z.s. Děti se
formou přednášek, her a cvičení seznamují se základy zdravého životního stylu. Paní lektorka dětem v MŠ představila chlapce Zdravíka a
jeho kamaráda pejska Tlapku, kteří nás provedli celým programem. Děti se nejenom něco dozvěděly, ale také se pobavily a zacvičily si.
Pro žáky ZŠ byla připravena pohádka o dvou kamarádech Zdravíkovi a Jedlíkovi a seznámili se tak hravou formou se správnou
životosprávou a základními pravidly zdravého stravování. Každý si vyrobil svůj zdravý jídelníček.
Celý program absolvovali všichni s nadšením! Na konci kurzu děti dostaly diplomy, omalovánky a pexeso.
Bc. Daniela Reslová a Mgr. Klára Beníčková

Soutěž v požárním útoku znovu v Chrastavě
V loňském roce se smíšené chrastavské družstvo poprvé účastnilo
Memoriálu Luboše Petáka. Jedná se o soutěž hasičů a hasiček nad
40 let, kteří soupeří v klasickém požárním útoku a tajné disciplíně.
Vítězství v této soutěži také přináší povinnost pořádat soutěž další
rok. Chrastavské družstvo loňšký ročník vyhrálo a díky tomu, se v
Chrastavě po 25 letech pořádala soutěž v požárním útoku!
V Chrastavě soutěžila čtyři družstva- Pilínkov, Machnín, Vratislavice
nad Nisou a domácí chrastavské družstvo. Kromě klasického útoku,
byla pro závodníky připravena tajná disciplína s pracovním názvem
“Den důchodce”, při které soutěžící během štafetového běhu plnili
připravené úkoly.
První místo, a s tím pořadatelství v příštím roce, si odvezlo družstvo z
Pilínkova, druhé místo obsadil Machnín, na třetím místě skončila
domácí Chrastava a na čtvrtém místě Vratislavice nad Nisou.
Děkujeme Městu Chrastava za pomoc s cenami pro družstva,
děkujeme paní místostarostce Zitě Václavíkové za podporu
soutěžícím, děkujeme všem závodníkům a jejich doprovodu,
děkujeme všem, kteří se na pořádání soutěže podíleli.
Za SDH Chrastava, D. Reslová
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Přijeli, viděli, vyhráli!
V sobotu 9. 9. 2017 byla Chrastavská družstva pozvána na soutěž v
Dolním Sedle. A tak vyrazilo i družstvo žen, i mužů.
Závodilo se ve třech disciplínách: požární útok, střelba ze vzduchovky a “Slepá bába”. Ze vzduchovky stříleli tři závodníci ze
sedmičlenných týmů. Při slepé bábě absolvovali hasiči a hasičky
překážkovou dráhu, a jak už název napovídá, poslepu. Jak zábavné
to bylo pro závodníky je subjektivní, ale z fotografií je znát, jak moc
zábavná byla disciplína pro diváky.
Pozvání chrastavských hasičů a hasiček místní hasiči pravděpodobně litují, protože Chrastava přijela, viděla a zvítězila skoro ve
všem. Prvenství si muži přivezli za požární útok, střelbu ze vzduchovky a za celkové hodnocení. Ženy si první místa získaly v požárním útoku, tajné disciplíně a za celkové hodnocení.
Děkujeme kolegům a kolegyním z Dolního Sedla za pozvání a výbornou soutěž!
D. Reslová

KOMUNITNÍ CENTRUM
J E D N O TA B R AT R S K Á C H R A S TAVA
Bezručova 503 – CHRASTAVA
Výlet za korunovačními klenoty Klubu Evergreen 55+
Protože se nám nabídlo krásné téma, vznikla v našem týmu
Evergeen 55+ touha uskutečnit výlet na výstavu korunovačních
klenotů na zámku Hrubá Skála. Po překonání počátečních potíží
jsme získali doplňující, ale důležité informace umožňující náš záměr

naplnit. Pro naši skupinu bylo potřeba sjednat čas prohlídky,
abychom nebyli rušeni jinou skupinou nebo naopak. Tématem
výstavy je oslava velkých událostí v životě krále Karla IV. Jsou jimi
700. let narození a 670. let výročí korunovace Karla IV. českým
králem.
Počet zájemců o výlet byl velký, ale za využití dvou mikrobusů a
osobního auta jsme se dopravili pohodlně na místo. Před počátkem
prohlídky jsme si prohlédli zahradu zámku. Zámek Hrubá Skála
slouží jako hotel a prohlídky interiéru jsou pouze o víkendech.
Přesně ve sjednanou dobu se objevil před vchodem kurátor
výstavy pan Lukas a přednesl nám krátký výklad o životě našeho
slavného českého krále Karla IV. Jeho slova nám připomněla, že
Karel IV. byl vysoce vzdělaný, vroucně věřící, ale i drsně
pragmatický člověk. Tento ambiciózní vladař, prozíravý politik a
urbanistický vizionář byl i oddaným křesťanem. Byl však také
skutečným Evropanem, jemuž byla vlastní kultura německá,
francouzská i italská; své evropské vzdělání, rozhled a zkušenosti
dokázal brilantně využít k povznesení všech teritorií, jimž vládl – a
zejména pak zemí Koruny české. Výstava nám připomíná nejen
samotnou korunovaci našeho nejvýznamnějšího panovníka, ale
především fenomén českých korunovačních klenotů ve formě
mistrovské repliky nejhodnotnějšího českého pokladu – na dosah a
bez mnohahodinových front. Exponáty byly doplněny o zajímavosti
a perličky z jejich mnohasetleté historie.
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Výstava byla úžasná, my pamětníci některých obdobných minulých výstav jsme ocenili možnost v klidu si vychutnat nádheru
vystavených klenotů, uvědomit si velikost a tradici Českého státu a
práci jeho velkého budovatele. Takové výstavy v návštěvnících
podporují hrdost na naši vlast a hrdost, že žijeme jako potomci
království Karla IV. Nemáme žádný dějinný nárok na nějaký pocit
malosti vzhledem k našim velkým dějinám a slavnému králi.
Po prohlídce výstavy a krátkém odpočinku jsme se vydali na
procházku směr Myší díra, Adamovo lože, Zámecká a Mariánská
vyhlídka. Na Mariánské vyhlídce jsme měli pěkný výhled na krásy
Českého ráje. Před námi v dáli se tyčil hrad Trosky, vrch Kozákov,
poblíže zámek Hrubá Skála. Téměř na dosah ruky nás obklopovalo
známé hruboskalské Skalní město se svými jehlami. Byl to nádherný
pohled a silný zážitek. K tomu všemu jsme dostali Boží dar - pěkné
počasí, které naše zážitky a pocity umocnilo.
Výlet nás všechny naplnil nejen příjemnými pocity, ale dal nám i
vnitřní radost z toho, že žijeme v krásné a slavné zemi.
Daniela a Jiří Coufalovi
Rodinné centrum Domeček
Ve čtvrtek 21. 9. proběhla první přednáška tohoto školního roku,
které pořádá RC Domeček v Bételu. Všechny rodiče dříve nebo
později čeká nelehká etapa života – dospívání jejich potomků, proto
se přednáška jmenovala „Pozor na puberťáka“.
Není jednoduché se na pubertu svých dětí připravit. Přednáška
manželů Ruckých poukazovala na složitost vztahů mezi
generacemi. Také jsme se dozvěděli, jak pochopit vývoj svého
dospívajícího dítěte, probíhající změny v jeho psychice i v tělesném
vzhledu.
Velmi zajímavá byla část, ve které nás Mgr. Evald Rucký
povzbuzoval k vzájemné komunikaci s našimi dětmi, tak, aby měly
dostatečný prostor vyjádřit se též k chybám nás, rodičů. Nikdo
V ŘÍJNU VÁS ZVEME:
PODZIMNÍ KOKTEJL – sobota 7. 10. od 14 h.
– podzimní jarmark (Bétel, Bezručova 503)
- benefiční trh pro Bétel
– barevná dílna, výroba podzimních dekorací
a papírových draků.
DRAKIÁDA – neděle 8. 10. od 14,30 h.
– pouštění draků na Ovčím vrchu, soutěže
pro děti, pečené brambory, opékání buřtů,...
RC Domeček zve na přednášku s besedou
Mgr. Evalda Ruckého:
CO, KDY, JAK VE VÝCHOVĚ DÍTĚTE DO 6 LET
12. 10. od 18h.

nejsme dokonalý a i nám může pomoci slyšet názor z pohledu
teenagera. Na to je třeba dostatek odvahy, trpělivosti a především
naší pokory.
Důležitost byla kladena na vliv rodičů, především otců mezi 11-16
rokem, kdy se dotváří hodnotový žebříček pro zdravý dospělý život,
např. vztah mezi manžely, přístup k pracovním povinnostem,
zodpovědnost za rodinu, finanční gramotnost a další.

V diskusi hosté pokládali konkrétní otázky týkající se vedení jejich
dětí. Je vidět, že opravdu hledáme způsoby, jak toto období
zvládnout a respektovat, že životní cesta našich dětí se nemusí
shodovat s představami rodičů.
---------------------------------------------------------------------------------------Slávka Kasalová

Kreativní večery pro ženy
Přijďte si odpočinout při kreativním tvoření. Vhodné pro začátečníky i pokročilé.
Kde: Zelený salónek v Bételu
Kdy: v pátek 17:30 - 21:00
Termíny: 13. 10. , 3. 11., 24. 11., 8. 12.
Cena za večer: 70 Kč + spotřebovaný materiál
Možnost občerstvení dle nabídky Bétel bistra
Z důvodu omezeného počtu míst prosíme o přihlášení na tel: 778 546 535 (Slávka Kasalová)
Těšíme se na vás, Kreativní tým KC Bétel

Město jako arboretum – 16. díl
Nastal podzim, čas, kdy se příroda ze statické zelené barvy převleče
do pestré směsice pastelových barev. Je čas barvení listů stromů a
keřů. Mezi jednotlivými stromy, co se týká podzimního zbarvení,
výrazně vyniká dub červený, latinsky quercus rubra, (L.).
Je to majestátní opadavý strom s mohutně a široce rozložitou,
nahoře nepravidelně protáhle polokulovitou korunou. V dospělosti
dosahuje výšky 20–35 m, ojediněle i vyšší a dožívá se 300 – 500 let.
Borka je dlouho hladká, pupeny lysé, až 8 mm dlouhé. Listy má
vejčité, eliptické, podlouhlé až obvejčité, 10–22 cm dlouhé,
peřenolaločné až peřenoklané a na každé straně se 7–11 laloky,
laloky 3úhlé až vejčité, s několika nestejnými zuby, svrchu matně
(tmavě) zelené, naspodu světlejší, žlutavě zelené nebo také
šedozelené, až na hnědavé svazečky chlupů v úhlech žilek lysé, na
podzim oranžovočervené až šarlatové nebo jen hnědé, řapíky
25–50 mm dlouhé. Samčí květy jsou tyčinky ve svazcích v řídkých
jehnědách, samičí květy v číšce (kopule) na stopkách v jednotlivých
svazečcích. Jsou větrosnubné. Doba květu je zpravidla květen.
Plody jsou žaludy, po 1–2, číšky talířovité až pohárkovité, 5–12 ×
18–30 mm velké, zakrývají čtvrtinu až třetinu žaludu, žaludy 15–30 ×
10–21 mm velké, jizva o průměru 6–12.5 mm.

I dub červený má několik kultivarů, z nichž asi nejznámější a
nejčastěji u nás se vyskytující je quercus rubra ‚Aurea'. Jedná se o
středně velké stromy, jejichž listy jsou především v době rašení
zlatožluté, ale i později až do podzimu poměrně málo zelenající.
Dub červený, jehož název je odvozen od charakteristického
podzimního zbarvení jeho listů, pochází ze Severní Ameriky. Do
Evropy byl introdukován již začátkem 18. století,
okolo roku 1724.
Po počátečním pěstování v botanických a soukromých zahradách

Dub červený
podzimní listy
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se tyto stromy dostaly až do evropských lesů, kde se brzy
aklimatizovaly a vzhledem k výborným růstovým vlastnostem,
kvalitnímu dřevu a estetickému vzhledu byly od poloviny 20. století
hojně vysazovány. Pravděpodobně nejstarším dubem červeným u
nás je exemplář na okraji velkého nádvoří průhonického zámku, rok
1895 je uváděn jako první introdukce k nám. Je nenáročný, vhodné
jsou propustné vlhčí půdy s kyselou reakcí na plně osluněném místě,
v mládí roste pomaleji, nevhodná jsou zastíněná místa se zamokřenou půdou, na vápenitých půdách trpí chlorózou, na stanovišti s příhodnými podmínkami může být vysazen i do zpevněného povrchu,
toleruje aplikaci posypové soli. Jedná se o cennou okrasnou
parkovou dřevinu, dnes je nedílnou součástí většiny parků v České
republice.
V poslední době dochází k agresivní expanzi dubu červeného v
některých regionech České republiky. Vzhledem k nadměrné
kyselosti spadaných listů dubu červeného dochází k zamezení růstu
ostatních domácích dřevin a rostlin. Jedním z míst, které jsou silně
zasaženy je Pastýřská stěna v Děčíně. Zde došlo i k chemickému
odstraňování náletů dubu červeného.
Dub červený v Chrastavě najdete, když se vydáte Libereckou ulicí z
centra, minete po pravé ruce sídliště a textilanské domky. Ještě než
dojdete k teplárně, odbočíte vlevo nahoru po silnici vedoucí ke
garážím. Ta se stáčí vlevo, ale vy pokračujete rovně po panelech a
dále cestou směrem k Lučnímu rybníku. Asi v polovině trasy je malý
hájek a ten nejrozložitější strom je právě dub červený a není tu sám.
Druhé naleziště je v ulici Vítkovská, ze které odbočuje malá pěšina

Dub červený ve Vítkovské ulici.

ke středu fotbalového hřiště. Zde je malá alej z dubů červených a
přímo u pěšiny je ten největší z nich. Za dalšími duby se můžete
vydat do okolních lesů třeba na Ovčí vrch nebo mezi Panenskou
Hůrkou a Andělskou Horou na hornické naučné stezce v blízkosti
zastavení č. 10 /na modré turistická značce/. Teď v říjnu je poznáte
podle krásně barvitě červených listů.
K podzimnímu tématu a stromům se hodí zamyslet se, co bychom
mohli udělat pro své okolí například pro ptáky, kteří nás neopouští
celou zimu. A právě na stromech nebo i na domech či v zahradách
lze umístit malé nejlépe dřevěné krmítko či budku pro naše
opeřence. Nezapomeňte ji opatřit ochranou proti kočkám. Inspirace
na tvorbu krmítek najdete na internetu. Netroufnete-li si takové
krmítko vyrobit, můžete ho koupit v hobbymarketu nebo použít
lojovou kouli na zavěšení pro sýkorky. Uděláte si radost a ptáčkům
pomůžete přežít nehostinné období hladu.
Potrava vhodná do krmítek: semínka prosa, konopí, máku,
slunečnice, lnu či řepky, ořechy s narušenou skořápkou, strouhaná
mrkev, ovesné vločky, maso nakrájené na kousky, lůj, plody jeřabiny,
rakytníku, černého bezu nebo můžete koupit speciálně namíchanou
směs pro krmení ptáků.
-------------------------------------------------------------------------------------Zdroj: http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=5&id=1096
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dub_%C4%8Derven%C3%BD
Mgr. Michal Dvořák a R. Kopecký

.... a v hájku

< < krmítko na sídlišti

Letnípříměstský tábor stolního tenisu
V polovině srpna se konal letní příměstský tábor ve stolním tenisu.
Chtěla bych tímto poděkovat panu Tomáši Martenkovi za skvělý
přístup a energii, kterou dětem věnoval.
Děti měly připravený velmi pestrý program. Kromě zdokonalování
ve stolním tenisu nechyběly ani výlety na kolech, výlety do přírody,
čtyřboj v atletice a mnoho dalších her a aktivit.
Díky Tomášově energii si děti tento týdenní tábor velmi užily a patří
mu opravdu VELKÉ DÍKY!
Eva Kašinská
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Mohla jsem být u toho...
Orientační klub Chrastava byl pořadatelem MČR a Veteraniády v
orientačním běhu 2017, které se konalo ve dnech 23. - 24. 9. v
Raspenavě. Stalo se to, čeho se organizátoři vždy nejvíc obávají.
Byl to ten nejdeštivější víkend po prázdninách a vlastně to nejhorší
počasí pro každého orientačního běžce.
Byla jsem požádána o pomoc při zajišťování dozoru nad
„odloženými“ dětmi, jejichž rodiče byli závodníky. Nejen že déšť
nikoho neodradil od účasti, i děti lezoucí v mokrém stanu to zvládly a
já sama jsem byla v úžasu z nadšení a celkové pohody mezi
organizátory akce, jejich pomocníky a samotnými závodníky po
celou dobu závodů.

Závěrečný, a podotýkám, velmi náročný, byl úklid v rozbahněném
terénu, kdy všichni pomáhali nakládat množství obrovských stanů,
lavic, stolů a dalších a dalších pomůcek pro orientační běh tak, aby
po nás zůstal naprosto čistý uklizený terén.
Nevím, jak dostatečně vyjádřit obdiv nad perfektně zvládnutou akcí.
Byla to víc než výborná reprezentace Orientačního klubu Chrastava
a města.
Krédo orienťáků: „Naším cílem je sportovat jen a jen pro radost“
vyjadřuje vše. Jen tak dál! Díky!
Zdeňka Novotná

Informace zastupitelů za ODS
Rádi bychom vás opět po čase informovali o tématech, kterým jsme
věnovali svoje úsilí jako zastupitelé, zvolení za ODS.
Namátkou vybíráme:
– urgence čištění koryta řeky Jeřice od vzrostlých náletů a poptávka
po systémovém řešení tohoto problému,
- připomenutí nutnosti odstraňování křídlatky v celém intravilánu
obce, ale i podél toku řeky, na bývalém městském smetišti u Václavic
apod. Masivní rozšíření už překročilo únosnou mez. Odstranění
takto přebujelé agresivní vegetace však bude velmi komplikované,
navíc se zásadní zátěží životního prostředí od používaných postřiků.
Otázkou zůstává, jestli stav půjde ještě vůbec zvrátit.
- ing. Medřický dlouhodobě navrhoval, aby byly doprodány zbytkové
podíly v bytových domech, kde ještě takovýto podíl Město vlastní.
Návrh se letos setkal s pochopením vedení Města i ostatních
zastupitelů a byty se již nabízejí, navíc současným obyvatelům
přednostně a s výraznou slevou z ceny odhadní (viz vývěska MěÚ).
- oba zastupitelé pracují v komisi pro plánovanou rekonstrukci
koupaliště a požadují koncepční řešení uspořádání prostoru a
zejména řešení kvality vody. Komise pracuje již rok a má už
hmatatelné výsledky např. zřízením vrtu, jako doplňujícího zdroje
vhodné vody. L. Medřický asi jako jediný předložil ucelený návrh,
kam by se mohlo zařízení do budoucna směřovat s respektováním
faktu, že koupací sezona je v Chrastavě velmi krátká. Vycházel
přitom z dlouholeté praxe v oboru. Případným zájemcům rád
poskytne dokumentaci k nahlédnutí.
- nadále budeme sledovat plnění bodů rozpočtu, které jsme pro
letošní rok iniciovali a které návrhem rozpočtu prošly (např.
vybudování zpevněných ploch a estetických zástěn kontejnerů
tříděného odpadu) . Na konci roku vás seznámíme s úspěšností
tohoto počínání.
- vznesli jsme požadavek na
zvýšení úsilí v kontrole čistoty okolo kontejnerů na
tříděné odpady. Nevidíme
žádný důvod, proč by měly
být kontejnery obestavovány
odpadky, když nyní velmi
dobře fungují služby sběrného dvora. Odkládání odNádoby na separovaný odpad
padků okolo kontejnerů je
bezohledné vůči ostatním,
zejména pak vůči lidem, kteří v okolí kontejnerů bydlí. Přimlouváme
se za citelné postihy za toto chování.
- další požadavek, který jsme vznesli, se týká parkovacích míst na
náměstí. Z důvodů možnosti nakupování, ale i z důvodu umožnění
přežití vlastních prodejců je nutné, aby místa neblokovala auta
dlouhodobým stáním v čase vyhrazeném dopravním značením pro
stání krátkodobé. Urgováno opakovaně, zatím bez hmatatelného
výsledku.
- dlouhodobě se nám nedaří přimět odpovědnou organizaci k úpravě
nebezpečného výstupu z lávky do vozovky na přechodu v Pobřežní
ulici (směrem od Alšovy ). Masivní zábradlí přes řeku znemožňuje

řidičům vidět malé děti a naopak. Jediný chybný krok může být
fatální! Předložili jsme i návrh řešení, bohužel bez výsledku. Na
problém poukazujeme už od kolaudace most-ku.
- podpořili jsme opravu fasády na domě čp. 125, tzv. staré škole,
neboť dům byl v minu-losti zcela nevhodně rozprodáván a stav tohoto památkově chrá-něného domu byl hava-rijní. Oprava domu,
kte-rý je již, vyjma jediného bytu, v soukromém vlastnictví, je
prováděna částečně z rozpočtu města, částečně z dotací na opravu
památek.
- průběžně se snažíme urgovat nekvalitní nebo nesmyslné
technické záležitosti staveb po městě. Například – úniky tepla v části
nové tělocvičny, neestetické napojování obrub chodníků v ulici
Liberecká, nejnověji nesmyslně umístěné zábradlí napravo od Koruny, které v daném místě nemá žádný význam, naopak brání
výhledu do křižovatky.
Poslední urgence se týká vyprojektovaného umístění stožáru
semaforu do vozovky nového mostu do Bílokostelecké ulice. Most
vznikl ve shonu po povodni bohužel jako neplnohodnotný, zúžený,
ale i tak investicí mnoha milionů korun. Jeho životnost se
předpokládá jistě sto let a za tu dlouhou dobu jistě několikrát
poslouží alespoň pro částečný provoz či řešení havarijních situací,
nejen v dopravě. Výstavbou stožáru bude tato funkce znemožněna
nebo omezena. Pak ovšem na tomto místě mohla stát pouhá lávka
pro pěší, nikoliv nákladný most.
- stále se snažíme , aby neupadlo v zapomnění zprůchodnění cesty
mezi Václavicemi a Vítkovem případně mezi Vítkovem a Vysokou
(alespoň pro pěší a cykloturisty, ale i jako objízdnou trasu v
nouzových situacích). V současné době nefunkční, dříve tyto cesty
běžně sloužily lidem, doloženo již v roce 1843.
Jak vidíte, naše činnost se neupírá na získávání politických bodů,
sebeprezentaci, ale na praktické otázky běžného života, které trápí
občana Chrastavy. Někdy se nám daří věci ovlivnit, někdy
zůstáváme osamoceni. Děkujeme všem pracovníkům MěÚ, kteří
naše připomínky přenášejí do praxe, zejména panu tajemníkovi a
odboru ORM, a také kolegům zastupitelům za podporu hlasováním,
pokud je to potřeba.
L.Medřický, I.Vydra
Detail problémového „zakrytého vstupu” z lávky do Pobřežní ulice
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Inzerce – soukromá i obchodní

KDO POMŮŽE S PRACÍ
NA ZAHRADĚ.
Info na tel.: : 607 171 949

OMLUVA TISKÁRNY
Tiskárna RECo design s.r.o. se
omlouvá čtenářům Chrastavských
listů, že říjnové vydání vyšlo s několikadenním zpožděním, a to z důvodu dovolené.
Děkujeme za pochopení.
Ivan Vydra, jednatel firmy

23
DŮLEŽITÁ
TELEFONNÍ
ČÍSLA

i Informačnícentrum Chrastava
knihy / publikace / turistické a cyklistické mapy
pohlednice / Chrastavské listy / Véčko / DVD
turistické známky a nálepky
propagační předměty města Chrastavy
informace o pamětihodnostech Chrastavy
kopírování / internetový klub / prodej eVstupenek
průvodcovství v muzeích a galerii

Telefon: 485 143 161

NOVÁ
KNIHA
S MÍSTNÍ
TÉMATIKOU
V PRODEJI

E-mail: info@chrastava.cz

Inzerce je černobílá a uvnitř vydání. Barevná inzerce se sjednává na celý
rok dopředu a její uzávěrka na rok 2018 bude 18. 11. 2017.
Bližší informace získáte v kanceláři Společenského klubu.
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VÝ ROBCE REKLAM
TISKÁ RNA grafické studio
/ reklamní štíty / infosystémy / bannery
/ vizualizace / letáky / brožury / vizitky
/ velkoplošný digitální tisk / polep aut
NOVINKY hrnky s potiskem / fotoplátna
Vítkovská 468 - CHRASTAVA
tel.: 603 260 778 www.recodesign.cz

vše od vizitky po bilboard...

CA

VAVERA
cestovní agentura

ZÁ JEZDY PRO VÁ S
poznávací
pobytové
na objednávku

obchodnízastoupeníKateřina Vaverová

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

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

725 985 020

www.adv.cz 480 000 000

PROCHELEKTRO
MONTÁŽE

REVIZE

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

s.r.o.

OPRAVY

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

www.prochelektro.cz

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

ZEMNÍ
PRÁCE

1990 – 2017

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

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

DÁ RKY

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

Chrastavské listy

1990 - 2017
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