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Ve dnech 30. 9.  a 1. 10. 2017 jsme měli tu lavičku, kterou si občané budou moci pro-
čest přivítat v Chrastavě delegaci z part- hlédnout před vchodem radnice.
nerského města Eichstätt u příležitosti 15. Na závěr si společně popřejme, aby spolu-
výročí podpisu partnerské smlouvy. práce mezi městy pokračovala tak úspěšně, 
Před chrastavskou radnicí je přivítali staros- jako doposud.
ta města Michael Canov a místostarosta                                             Ivana Loučková
Zita Václavíková.
Pro hosty byl připraven bohatý dvoudenní 
program,  kde  nechyběl slavnostní koncert 
v kostele sv. Vavřince, seznámení s termál-
ními lázněmi a v neposlední řadě návštěva 
nedalekého hradu Grabštejn.
Město Eichstätt darovalo městu památnou 

Oslavy 15. výročí partnerství s městem Eichstätt Vyhlášení Sportovce Chrastavy

a osobnosti města 2017

Ze zasedání rady a zastupitestva města

–

Železniční přejezd v Andělské Hoře

opraven

První dopravní semafor

v historii Chrastavy

–

Demolice starého a výstavba nového

průmyslového areálu v Nádražní ulici

–

Program kina / Sportovní zpravodajství

–

Výsledky ankety Sportovec Chrastavy

–

Město jako arboretum – 17. díl

–

V pátek 6. října 2017 proběhlo v kinosále 
slavnostní vyhlášení nejlepších sportovců 
města a jako již tradičně závěrem – vyhlá-
šení osobnosti pro rok 2017. 
Nejlepším sportovcem za sezónu červen 
2016 / červen 2017se stal TADEÁŠ HAKL – 
oddíl řecko-římského zápasu.
Zastupitelstvo města na svém zasedání 26. 
června 2017 odhlasovalo osobnost města 
pro rok 2017. Touto osobností se stala paní 
MUDr. Ivana Hampejsová.

Bc. Pavel Urban,
vedoucí Společenského klubu
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Paní doktorka Ivana Hampejsová o sobě

Okénko starosty města Chrastavy

Vážení spoluobčané, dovoluji si Vás pozvat na sto padesátý první

VEČER SE STAROSTOU na téma

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

ZIMNÍ ÚDRŽBA
S plánem zimní údržby a dotazy v této oblasti zodpoví garant večera, vedoucí oddělení údržby majetku pan 

Petr Bezvoda, který má danou problematiku v gesci.    

Setkání se koná v pondělí dne 6. listopadu  2017 od 17:00 hodin v malé 
zasedací místnosti  budovy radnice. 

Krásné dětství a začátek školy jsem prožila v Brně. Po přestěhování který se ne moc rád prezentuje (asi bych hvězdou nemohla být).
do Prahy a po ukončení základní školy jsem vystudovala  střední Děkuji za ocenění.                                    MUDr. Ivana Hampejsová
školu a na Karlově univerzitě-fakultu dětského lékařství.
Po promoci v roce 1972, bylo nedostatek volných míst v nemocnici, 
a proto jsem začala pracovat v nemocnici Karviná až do mateřské 
dovolené, po níž jsem začala pracovat v nemocnici Havířov a po 
atestaci z pediatrie  začala zde pracovat na dětském zdravotním 
středisku.
Po přestěhování do Liberce, v roce 1983 od ledna jsem nastoupila 
na dětské zdravotní středisko v Chrastavě.
Takže příští rok to bude 35 let! Pracuji zde doposud ráda, ale 
vzhledem k mému věku velmi ráda  předám dál toto místo mladším – 
kde jsou???
Jsem vdaná,mám dvě dospělé děti a jednoho vnoučka.
Vedle své práce a rodiny, se snažím najít čas i pro své záliby. Mám 
ráda turistiku,toulky přírodou a ráda poznávám nová místa u nás i ve 
světě.
Velmi si vážím  pocty, které se mi od Chrastavy dostalo, ale jsem typ, 

Jediné přístupové místo pro veškerou automobilovou dopravu na 
náves do Andělské Hory mělo letité problémy na železničním 
přejezdu, kde především vozidla s nižším spodkem škrtala na 
terénních zlomech. Velké problémy měly malé autobusy, které na 
nově zřízenou zastávku na návsi zajížděly od září roku 2015 a zcela 
vážně hrozilo, že tam především v zimě odmítnou z tohoto důvodu 
jezdit.  
Dlouhodobá jednání se SŽDC (Správa železniční a dopravní cesty) 
ohledně finálního řešení (v nákladech v řádech milionů) nevedla k cíli 
v potřebném časovém horizontu.  Již nyní je jasné, že především 
vzhledem k nezbytné, téměř bych řekl šílené, byrokracii, ale také 
vzhledem ke komplikovanosti jednání o rozdělení finančních 
nákladů, finální řešení může být nejdříve v roce 2019, realisticky ho 
však vidím až po roce 2020. 
Z důvodu nezbytnosti řešení jsme přistoupili k havarijnímu řešení 
situace. To šlo hned. Zhotovitelská firma Strabag za plného provozu 
v nákladech dosahujících půl milionu Kč přejezd první říjnové 
pondělí a úterý opravila, dovoluji si dokonce říci, že kvalitně opravila 
a já věřím, že bude bez problémů sloužit až do finální opravy.   

Děkuji tímto obyvatelům Andělské Hory za vstřícnost, pochopení a 
podporu ohledně nutné dvoudenní totální uzávěry jejich části obce.    

V Chrastavě dne   5. 10. 2017        
                                         Michael Canov, starosta města Chrastava 

Železniční přejezd na náves do Andělské hory opraven
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Pravda, v Chrastavě existuje již devět let zpomalovací semafor v 

Liberecké ulici, který propustí vozidla jen při rychlostech pod 50 

km/hod., pravda, při mnoha rekonstrukcích komunikací, byly na 

usměrnění dopravy použity přenosné semafory, ale až nyní v říjnu 

2017 se Chrastava dočkala prvního trvale umístěného dopravního 

semaforu, a to na křižovatce ulice Pobřežní s ulicí Bílokosteleckou. 

Byly tak vyslyšeny žádosti mnoha seniorů, matek s kočárky a 

dalších pěších, kteří  měli namířeno především na zdravotní 

středisko a po realizaci průtahu na Frýdlant (přeložka II/592) byl pro 

ně přechod nebezpečný. 
Náklady na instalaci dopravního semaforu a doprovodné značení 

dosáhly cca 800 tis. Kč. Po zkušebním provozu (na baterie) závisí již 

jen na ČEZu zahájení trvalého provozu, který musí osadit 

elektroměr a zřídit přípojné místo. Mělo by se tak stát nejdéle do 

konce října. Křižovatka se tak stane konečně bezpečná.   
V Chrastavě dne  18. 10. 2017                                   Michael Canov 

V souvislosti s plánovaným rozšířením a s prohloubením polského 

dolu Turów velmi reálně hrozí  pokles spodních vod a z toho plynoucí 

znefunkčnění studní, které jsou při neexistenci vodovodního řadu v 

Horním Vítkově jediným  zdrojem pitné vody. 
Situace je mimořádně vážná, probíhají jednání i na nejvyšší česko-

polské úrovni a je již v tuto chvíli jasné, že jediným řešením je nový 

vodovodní řad, který přivede vodu až z Jizerských hor, jehož 

realizaci bude muset zafinancovat stát (a následně vymáhat úhradu 

od polské strany, pokud se Českému státu podaří  nezpochybnitelně 

prokázat vliv rozšíření dolu).     
Pochopitelně ani obce včetně Chrastavy nezůstaly bokem. Naopak, 

Město Chrastava již splnilo svou část úkolu, kterou naplňuje 

„papírové“ podmínky realizace prodloužení vodovodního řadu z 

Dolního do Horního Vítkova. Již 11. září 2017 nabylo právní moci 

územní rozhodnutí ke stavbě vodovodního řadu v Horním Vítkově. 

Na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a s ním 

spojenou inženýrskou činnost získalo město Chrastava od 

Libereckého kraje dotaci ve výši 294.033,60 Kč z celkových 

326.704,00 Kč, což představuje 90 % z celkových nákladů. 

Daniela Halková a Michael Canov, Město Chrastava
Chrastava 6. října 2017

Firma Renwon a.s. ze skupiny Awenor a.s. uzavřela strategické 
partnerství s firmou Wassa s.r.o. Renwon se stal majitelem areálu, 
firma Wassa je nájemcem.
Ve čtvrtek 26. října začíná demolice dosavadního areálu, která by 
měla být hotova nejdéle do konce ledna 2018 (po dobu demolice 
budou děti z MŠ v Nádražní ulici  navštěvovat náhradní prostory v 
dalších budovách MŠ a v budově Revoluční ZŠ).
V Chrastavě dne 13. 10. 2017                     Michael Canov - starosta

V současné době probíhá oprava ulice Soudní u domu s 
pečovatelskou službou a školní jídelny paralelně s rekonstrukcí 
vnitrobloku Turpišova.
V rámci stavby bude položen nový povrch v ulici Soudní a 
nezpevněný povrch ve vnitrobloku Turpišova bude nahrazen 
zámkovou dlažbou. Součástí akce je zároveň vznik 10 nových 
parkovacích míst a nové stání pro kontejnery separovaného 
odpadu. Celkové náklady činí 2 miliony Kč. 
Omlouváme se občanům, že pro naprostou vytíženost obalovny se 
budou povrchy pokládat až v polovině listopadu.   
Chrastava  9. 10. 2017                                               Michael Canov    

První dopravní semafor 
v historii Chrastavy

Demolice starého a výstavba nového
průmyslového areálu po Bremi

Rekonstrukce Soudní
a vnitrobloku Turpišova

Problémy s rozšířením dolu Turów
v souvislosti s vodou ve Vítkově
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Usnesení ze Zastupitelstva města Chrastava ze dne 16. října 2017

Rada města na svém zasedání projednala a usnesla se takto: 2. Plán zimní údržby místních komunikací pro zimní období 2017 – 
- s c h v á l i l a 2018.
v návaznosti na své usnesení č. 2017/14/XIII ze dne 18. září 2017 - s c h v á l i l a  
pronájem prostoru sloužícího k podnikání v objektu čp. 709, návrh příkazní smlouvy na zajištění veřejné zakázky projektu 
Střelecký Vrch, Chrastava, o výměře 55 m2, který je součástí „Modernizace budovy Základní školy Chrastava“ s příkazníkem: 
stavební parcely č. 812 v k. ú. Chrastava I. (přízemní místnosti, které Compet Consult s.r.o., Štětkova 1638/18, 147 00 Praha 4 – Nusle, 
se nacházejí po levé straně zadního vchodu budovy a ideální dvě IČ: 26502402 
třetiny vchodové chodby), s podmínkami: - v z a l a   n a   v ě d o m í 
a) v případě uzavření samoobsluhy na Střeleckém Vrchu bude s hodnotící protokol veřejné zakázky „Parkoviště městského úřadu 
jednoměsíční výpovědní lhůtou prostor uvolněn pro zřízení a Chrastava“ v souladu s bodem 3.1. Směrnice Rady města 
provozování prodejny potravin Chrastava č. 1/2013 o zadávání veřejných zakázek, včetně 
b) umožňování pronajímateli bezplatně využívat prostory pro konání hodnocení a výběru vybraných uchazečů.
voleb, sčítání lidu či referend - v z a l a   n a   v ě d o m í 
t a k t o: hodnotící protokol veřejné zakázky „Rekuperace povodňový 
nejvhodnější nabídce panu Pavlu Neuberovi, IČO: 02614758, za domek“ v souladu s bodem 3.1. Směrnice Rady města Chrastava č. 
účelem rozšíření restaurace o salónek. 1/2013 o zadávání veřejných zakázek, včetně hodnocení a výběru 
- s c h v á l i l a vybraných uchazečů.
zřízení věcného břemene na pozemku par. č. 1467 a par. č. 1481, - v z a l a   n a   v ě d o m í 
vše v k. ú. Horní Chrastava, ve prospěch společnosti ČEZ hodnotící protokol veřejné zakázky „Instalace hrotů proti holubům – 
Distribuce, a. s., jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a ZŠ Chrastava“ v souladu s bodem 3.1. Směrnice Rady města 
provozování stavby „IP-12-4007426 - LB - Chrastava ppč. 1138/6, Chrastava č. 1/2013 o zadávání veřejných zakázek, včetně 
příp. NN“, vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného hodnocení a výběru vybraných uchazečů.
břemene – služebnosti čj. SBS/10/2017 - v z a l a   n a   v ě d o m í 
- s c h v á l i l a hodnotící protokol veřejné zakázky „Parkovací místa – 
zřízení věcného břemene na pozemcích par. č. 766/16, 766/13, Andělohorská ulice“ v souladu s bodem 3.1. Směrnice Rady města 
766/9, 761/8, 761/20, 771/2, 761/57, 771/4, 790/33, 790/1, 1429/3 a Chrastava č. 1/2013 o zadávání veřejných zakázek, včetně 
852/3, vše v k. ú. Chrastava I, ve prospěch společnosti ČEZ hodnocení a výběru vybraných uchazečů.
Distribuce, a. s., jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a - s c h v á l i l a 
provozování stavby „IE-12-4005099 - LB - Chrastava – vým. kVN uzavření darovací smlouvy č. DR/14/2017, kterou - Hasičský 
mezi LB_3002 a LB_0721“, vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě záchranný sbor Libereckého kraje se sídlem: Barvířská 29/10, 460 
o zřízení věcného břemene – služebnosti čj. SBS/14/2017 01 Liberec III, IČO: 70888744 daruje městu Chrastava 1 kus 
- s c h v á l i l a Radiostanice vozidlová BER-B RADIO LB UL DP4_2, rok výroby: 
návrh smlouvy o souhlasu s provedením stavby čj. RU/19/2017, 2004, Nomenklatura:  061700203000, výrobní  č ís lo:  
kterou uzavře město a pan Milan Váňa pro realizace stavby RA1635BBC02043001016, pořizovací cena: 60 428,55 Kč, pro 
„Chodník ve Frýdlantské ulici“ na části pozemku par. č. 317/1 v k. ú. potřeby JSDH Chrastava do vozidla CAS 20/3000/200-S3T, 
Horní Chrastava registrační značka: 3L2 4349.
- s c h v á l i l a  - v z a l a   n a   v ě d o m í
1. na základě § 27 odst. 5 a odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o v souladu s § 102, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Plán 
s ustanovením § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. veřejnosprávních kontrol pro rok 2017 u příspěvkových organizací 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, nařízení zřízených Městem Chrastava.
obce č. 3/2017, kterým se stanoví rozsah, způsob a lhůty - s c h v á l i l a
odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a Ceník č. 1/2017 svatebních obřadů v Kč.
průjezdních úseků silnic a kterým se stanoví úseky silnic, místních - s c h v á l i l a
komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní návrh plánovací smlouvy s Radkou Kühn, Sněhurčina 697/47, 460 
význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a 15 Liberec 15. 
náledí.

Usnesení Rady města Chrastava č. 2017/16 dne 9. října 2017

Informace z radnice

ZM na své schůzi projednalo a usneslo se takto: 
- 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 Erice Kosové k bytu č. 8 v domě čp. 205, ulice Andělohorská, obec Chrastava, za cenu 246.305,- Kč, včetně návrhu smlouvy o 
převodu části členského podílu vč. souvisejících práv a povinností v MBD Chrastava čj. K/21/2017
b) panu Jakubu Melicharovi k bytu č. 3 v domě čp. 160, ulice Barandov, obec Chrastava, za cenu 305.885,- Kč, včetně návrhu smlouvy o 
převodu části členského podílu vč. souvisejících práv a povinností v MBD Chrastava čj. K/22/2017
c) paní Janě Eichlerové k bytu č. 12 v domě čp. 205, ulice Andělohorská, obec Chrastava, za cenu 390.111,- Kč, včetně návrhu smlouvy o 
převodu části členského podílu vč. souvisejících práv a povinností v MBD Chrastava čj. K/25/2017 
- schválilo
v návaznosti na své usnesení čj. 2017/03/VIII ze dne 26. června 2017 prodej dle geometrického plánu č. 299-632/2016 pozemků par. č. 
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č. 661/15 o výměře 12 m2 – trvalý travní porost a par. č. 661/18 o výměře 15 m2 – trvalý travní porost, vše v k. ú. Dolní Vítkov, do vlastnictví 
Severočeské vodárenské společnosti a.s., za cenu 15.480,- Kč a náklady spojené s prodejem, vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/24/2017  
- schválilo
v návaznosti na své usnesení čj. 2017/04/X ze dne 4. září 2017 prodej pozemku par. č. 1158/1 o výměře 651 m2 – trvalý travní porost, v k. ú. 
Horní Chrastava do vlastnictví společnosti RE-VIZE.LBC s. r. o. , za cenu 97.700,- Kč a náklady spojené s prodejem, vč. návrhu kupní 
smlouvy čj. K/26/2017 
- schválilo
koupi pozemku par. č. 215 o výměře 86 m2 - ostatní plocha, v k. ú. Dolní Chrastava od pana Arnošta Šlapaka, za cenu 5.000,- Kč a náklady 
spojené s prodejem, vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/23/2017 
- schválilo
Dodatek č. 1 čj. RU/21/2017 ke Smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace čj. HFO/VP/28/2015/Sl ,který uzavře město Chrastava a 
spolek TJ Spartak Chrastava z důvodu naplnění článku III. odst. 9 – zápis omezujícího práva do katastru nemovitostí
- schválilo   záměr prodat část pozemku par. č. 153/3 o výměře cca 600 m2 – ostatní plocha, v k. ú. Dolní Vítkov.
- schválilo   záměr prodat část pozemku par. č. 1399 o výměře cca 7 m2 – ostatní plocha, v k. ú. Chrastava I.
- schválilo   uvolnění prostředků do 450.000 Kč na nákup nového vozidla MěP na základě nově vyhlášeného výběrového řízení dle přílohy 
- schválilo
návrh 4. změny rozpočtu a investičního plánu na rok 2017 včetně odsouhlasených změn navržených na zasedání zastupitelstva města 
(výdaje ř. 81 a 84 investičního plánu)
- schválilo
1. neprodloužení možnosti čerpat úvěr o šest měsíců a tím předčasné ukončení smlouvy o úvěru č. 12062/15/LCD s Českou spořitelnou a.s., 
schválenou zastupitelstvem města Chrastava dne 14.12.2015 pod č.j.: 2015/07/XIII a pověřila starostu města podpisem žádosti o ukončení 
možnosti čerpat úvěr k 31.12.2017.
2. návrh smlouvy o úvěru č. 04444405439/LCD na úvěrovou částku 40.000.000,- Kč na projekty (investiční akce) realizované v letech 2018 a 
2019, zejména na projekt pod názvem „Modernizace budovy Základní školy Chrastava“ s poskytovatelem: Česká spořitelna, a.s., 
Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha – Krč, IČ: 45244782
- schválilo
návrh smlouvy o úvěru č. 0317384479/LCD na úvěrovou částku 60.000.000,- Kč na předfinancování dotace určené na projekt pod názvem 
„Modernizace budovy Základní školy Chrastava“ s poskytovatelem: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha – Krč, IČ: 
45244782.
- schválilo
darovací smlouvu DR/15/2017 pro TJ Spartak Chrastava, spolek, Turpišova 292, 463 31 Chrastava, IČ 467 44 657 – poskytnutí daru v 
hodnotě 613.512,- Kč – 1 x kompletní projektová dokumentace pořízená v letech 2014-2015 Městem Chrastava za účelem rekonstrukce 
sportovní haly z dotace
- schválilo
pořízení změny územního plánu města Chrastava, dle návrhu vlastníků Jiřího Kučery a Ireny Kučerové, V Zatáčkách 41, 463 12 Liberec, o 
změnu na p.p.č. 613/2 ( celková výměra 16736 m2 ) v k. ú. Dolní Vítkov, obec Chrastava ze stávající zemědělské plochy na návrhovou 
zastavitelnou plochu pro bydlení pro max 3 RD na ploše cca 4 000 m2 a dále na zbývající části pozemku je navržena plocha přírodní nelesní 
obsahující obnovu malé vodní nádrže, vybudování 3 nových tůní, výsadbu veřejně přístupného sadu, výsadbu pásů původních druhů keřů, 
revitalizaci vodního toku
- zamítlo
pořízení změny územního plánu města Chrastava, dle návrhu Jany Novákové, Bánskobystrická 181/14, 460 08 Liberec 8, o změnu na části 
p.p.č. 1326/4 ( požadovaná část 500-800 m2, celková výměra 8196 m2 ) v k. ú. Horní Chrastava, obec Chrastava ze stávající zemědělské 
plochy na návrhovou zastavitelnou plochu pro bydlení
- zamítlo
pořízení změny územního plánu města Chrastava, dle návrhu Ing. Jana Švandrlíka, Stromovka 223/10. 460 10 Liberec 10, o změnu na p.p.č. 
395/1 ( výměra 4471 m2 )v k. ú. Chrastava I, obec Chrastava ze stávající zemědělské plochy na návrhovou zastavitelnou plochu pro bydlení 
- rozhodlo
1) v souladu s ust. § 45 odst. 4. zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, o úplné úhradě 
nákladů jednotlivých žadatelů schválených změn, a to podílem dle počtu schválených změn
2) o pořízení změn schváleného územního plánu města Chrastava dle usnesení ZM č. 2017/05/x – 2017/05/y, ve které dojde k uzavření 
dohody dle odst.1 v termínu do 31.3.2018, v souladu s pravidly postupu při pořizování změn schváleného územního plánu města Chrastava 
schválené Radou města Chrastava dne 26.1.2009
- vzalo na vědomí
návrh kompenzačních opatření z hlediska ochrany ZPF při návrhu nových zastavitelných ploch změny č. XII. územního plánu města 
Chrastavy
- schválilo
ve smyslu ust. § 84 odst. 2 písm. x) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a dle ust. § 6 odst. 5 písm. b) a § 47 odst. 5 
zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, zadání změny č. XII schváleného územního 
plánu města Chrastavy
- pověřuje
prováděním svatebních obřadů v souladu s § 11a) zákona č. 301/2000 Sb.(o matrikách) člena zastupitelstva města p. Petra Rozmajzla st. 

Snížení stavu holubí populace ve městech je důležité nejen z zdrojem mikrobů, plísní, parazitů a alergenů. Městské populace 
pohledu škod na majetku, ale i z pohledu zdravotního. Pro holubů se významně podílejí na přenosu některých zoonóz, k 
představu: jeden holub vyprodukuje průměrně za rok 10 až 12 kg nejčastějším patří ornitóza, aviární tuberkulóza či salmonelóza. 
trusu, který ničí fasády domů, zanáší okapy a dešťové svody. Holubi jsou rovněž častými hostiteli viru klíšťové encefalitidy. 
Významnou hrozbu v zimním období představuje pád uhynulých Proto se Městský úřad snižování stavu holubů dlouhodobě věnuje. 
ptáků do komínových těles obytných domů. Současně je holub Také v průběhu zimy 2016 - 2017 pokračoval v Chrastavě odchyt 

Snižujeme stavy holubů ve městě
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městských holubů do klecí, s jejich následnou likvidací, kterou zde zabraňují holubům usedat, nocovat a znečišťovat přilehlý 
prováděla smluvně odborná firma. Tímto způsobem se podařilo chodník. 
odchytit a zlikvidovat 268 holubů. Přesto je výskyt holubů ve městě  V souvislosti s řešením této problematiky opakovaně APELUJEME 
trvalým předmětem kritiky občanů. na všechny občany, aby holuby nekrmili. Zvýšená potravní nabídka 
Je třeba  mít na zřeteli, že regulace počtu holubů ve městě je nikdy přitahuje do území větší množství holubů. Krmení holubů zejména 
nekončící proces. Můžeme dosáhnout snížení jejich počtu, ale nikdy na veřejných prostranstvích je činnost mařící a prodražující naši 
nelze dosáhnout úplné likvidace populace. Jedním z podstatných trvalou snahu o zlepšení životních podmínek pro všechny občany ve 
důvodů je skutečnost, že holubi, které nad Chrastavou a na městě. Děkujeme.
střechách vidíme, nepocházejí pouze z Chrastavy. Na pole v okolí Chrastava 4. 10. 2017                  Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM 
Chrastavy a Vítkova zalétávají celoročně za potravou holubi z 
Liberce i Hrádku nad Nisou. Z těchto míst pak jsou doplňovány stavy 
holubů zimujících na chrastavských střechách v případě, že se daří 
místní populaci početně významně snížit. 
Pracovníci ORM se proto po předchozích zkušenostech soustředili 
v letošním roce na to, aby odchyty byly prováděny s větší efektivitou, 
za současného snižování nákladů, které s odchytem a likvidací 
holubů souvisí. Město si nechalo vyrobit vlastní odchytová zařízení, 
která byla ve spolupráci s místním chovatelem holubů, panem 
Krestou pečlivě upravena s cílem zvýšení úspěšnosti a současně 
umožňující šetrnější zacházení s holuby během odchytu.  Vlastní 
odchytové klece také umožňují výrazné prodloužení doby, kdy je 
odchyt prováděn.
Současně v letošním roce pokračovala aktivní ochrana budov ve 
vlastnictví města. Během školních prázdnin jsme instalovali další 
hroty na parapety a římsy budovy školy na náměstí 1. máje, které 

- dohled nad dopravní situací v centru města a okolí města – místní, obecná a přechodná úprava silničního provozu 
- kontroly okraj. částí města – Vítkov a býv. statek tzv. pětistovka, Vysoká, Víska, Kolonka, Andělská Hora, Barandov 
- 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 uby-
tovny 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
- dohled nad dodržováním nočního klidu a veřejného pořádku v celém katastru obce Chrastava a Stráž nad Nisou
- spolupráce s PČR Chrastava, zajištění řidiče motorového vozidla v podnapilém stavu
- zajištění a předvedení osoby na PČR Chrastava  
- asistence pro RZS Liberec při převozu pacientů
- v nočních hodinách spolupráce s OO PČR Chrastava při kontrole chatových oblastí, spolupráce při kontrole motorových vozidel a 
jejich řidičů (kontroly na alkohol, drogy, odcizené RZ, odcizené motorové vozidla, osoby v pátrání)              

Z deníku Městské policie – září 2017

Ve středu 11. 10. 2017 k nám opět zavítala travesti skupina SCREAMERS se svým pořadem 112. Tentokrát nás kluci zavedli mezi hasiče, 
policisty a záchranáře. Díky nim jsme mohli vidět a slyšet Pink, Ruslanu, Anastaciu, P. Janů, P. Jandu, W. Matušku nebo třeba H. 
Vondráčkovou. Pořad byl doplněn scénkami a vtipy. Jako tradičně nemohlo chybět i zapojení diváků do jejich vystoupení na jevišti.
Akce se vydařila a my se budeme těšit na další.                                                                                                                  Klára Sehnoutková

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

Screamers travesti show
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SPOLEČENSKÝ KLUB
CHRASTAVA

LISTOPAD 2017

 16.

 24.

 13.

 7.

NÁMĚSTÍ

17 hod/CVA

19 hodin / CVA

10 hodin / KINO

Čtvrtek

Pátek

Pondělí

Úterý

 Pořádá Dámský klub.                                   

 Předprodej v infocentru nebo na www.evstupenka.cz, vstupné: 120,-Kč                                   

 Pohádka pro děti, vstupné 20 Kč                                   

MARCEL ZMOŽEK

CO MALÍ MEDVĚDI O PODZIMU NEVĚDÍ

VÁNOČNÍ DEKORACE

MĚSTSKÉ TRHY

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ VÝSTAVA
Galerie
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PROGRAM KINA
DIGITÁLNÍ MÌSTSKÉ KINO CHRASTAVA

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

LISTOPAD 2017

Pátek 3. listopadu v 17:00 hodin Pátek 17. listopadu v 19:00 hodin
EARTH: DEN NA ZÁZRAČNÉ PLANETĚ – GB – dokument – české VRAŽDA V ORIENT EXPRESU – USA – krimi – české titulky – 110 
znění – 95 minut – přístupný minut - nevhodné pro děti do 12 let
Nejnovější snímek z produkce BBC Earth Films, tvůrců Zázračné plane- Každý je podezřelý.  
ty, představuje divákům všech věkových kategorií nezapomenutelné hr-                            Vstupné:  120 Kč, v předprodeji IC Chrastava – 100 Kč
diny: mládě zebry, snažící se překonat rozvodněnou řeku; pandu, která 
usměrňuje svého hravého potomka; rodinu vorvaňů, s oblibou pospáva- Pátek 24. listopadu v 17:00 hodin
jící ve svislé poloze; lenochoda toužícího po lásce a mnoho dalších. LIGA SPRAVEDLNOSTI – USA – dobrodružný – české znění – 130 
Během jediného dne putujeme spolu se sluncem od nejvyšších hor minut - nevhodné pro děti do 12 let
k těm nejvzdálenějším ostrovům, z hlubin exotické džungle až do laby- Film režiséra Zacka Snydera, natočený na motivy komiksů z 
rintů velkoměst. V každém koutě Země nacházíme fascinující obyvatele, vydavatelství DC Comics o stejnojmenném superhrdinském týmu.       
k jejichž dobrodružstvím se díky revoluční technologii dostáváme blíže,                            Vstupné:  120 Kč, v předprodeji IC Chrastava – 100 Kč
než jsme si kdy dokázali představit.                                  Vstupné: 80 Kč

Pátek 24. listopadu v 19:15 hodin
Pátek 3. listopadu v 19:00 hodin ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK – ČR – tragikomedie -  113 minut – 
MILADA – ČR – drama – 133 minuty – přístupný přístupný
Na plátna kin se vůbec poprvé dostane dramatický osud Milady Horáko- Filmová trilogie ZAHRADNICTVÍ se skládá ze tří samostatných filmů 
vé, který ve své době otřásl světem. Scénář Davida Mrnky není založen odehrávajících se na pozadí nejdramatičtějších období minulého století a 
na popisu tehdejší politické situace v Československu, ale na základě časově předchází oblíbenému snímku Pelíšky. Vypráví o třech rodinách: 
skutečných událostí a bez zbytečného patosu vypráví osobní příběh rodině leteckého radiotelegrafisty, rodině majitele kadeřnického salonu a 
hlavní protagonistky. Zaznamenává Miladiny ambice i pochybnosti, roz- rodině majitele zahradnictví. Obsáhne 20 let života postav, které musely 
polcenost mezi povinnostmi k vlasti a rodině, odhodlání žít v souladu se v těchto pohnutých časech prožít nejlepší léta svých životů.
svým přesvědčením. David Mrnka film Milada připravoval deset let, spo- NÁPADNÍK se odehrává na konci 50. let a vypráví o rodinných vztazích 
lupracoval nejen s historiky, ale i s jedinou dcerou Horákových Janou poznamenaných válkou a komunistickým převratem. S tragikomickým 
Kánskou, která se na natáčení přiletěla podívat z Washingtonu, kde žije. nadhledem vykresluje generační střet mezi předválečnou a poválečnou 
Jana Kánská tvůrcům zpřístupnila dosud nezveřejněné podklady a ma- generací. Nápadník je romantickou komedií o představách rodičů, jak by 
teriály, např. osobní dopisy, rodinné fotografie, paměti svého otce.  mělo vypadat štěstí jejich dětí.             
            Vstupné:  120 Kč, v předprodeji IC Chrastava – 100 Kč                            Vstupné:  120 Kč, v předprodeji IC Chrastava – 100 Kč

Pátek 10. listopadu v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI Pondělí 27. listopadu v 17:00 hodin
PŘÍŠERÁKOVI – Německo/ GB – animovaná komedie – české znění – SBOHEM DĚCÁKU – ČR – dokument – 92 minuty – přístupný
95 minut – přístupný Téměř celé své dětství vyrůstali v ústavu. Nemají domov, nemají rodinu, 
Wishbonovi nejsou právě šťastná rodinka. Máma Emma má knihkupec- netuší, kde budou bydlet a jak si budou vydělávat. Dokumentární film 
tví, které je před krachem, táta Frank je přepracovaný a každý den trpí sleduje časosběrnou metodou příběhy tří dětí, které opustily “děcák” a 
pod tyranským šéfem. Dcera Fay je nešťastná, stydlivá teenagerka a staví se na vlastní nohy.                           Vstupné: 80 Kč
syn Max je sice matematický genius, ale ve škole ho ostatní šikanují. 
Jenže ty opravdové trable Wishbonovy teprve čekají. Mámu Emmu si Pondělí 27. listopadu v 19:00 hodin
totiž jako svou budoucí partnerku vyhlédnul samotný hrabě Dracula. NEPŘESADITELNÝ! – ČR – dokumentární – 82 minuty – přístupný
Pošle zlou čarodějnici Babu Yagu, aby Emmu proměnila v upírku. Yaga Kdo je ve skutečnosti svérázný novinář Jiří X. Doležal, o němž bylo 
však nedopatřením změní i zbytek rodiny v příšery. Frank se stává Fran- napsáno sedm diplomových prací? Jakou roli v jeho životě hraje 
kensteinovým monstrem, Fay se promění v mumii a malý Max v mocné- časopis, do něhož píše pětadvacet let? A jakou roli v něm hrají ženy? A 
ho vlkodlaka. Rodina monster se vydává po stopách čarodějnice s jedi- zakázané látky? A pravěk? A samota? A smrt? Na tyhle a další otázky 
ným cílem: přinutit ji, aby odčarovala prokletí a vrátila jim lidskou podo- odpovídá s dech beroucí otevřeností dokument režiséra Igora Chauna 
bu. Cesta za rodinným štěstím je však plná úskalí a ostrých špičatých                                                                       Vstupné: 100 Kč
zubů.              Vstupné:  100 Kč, v předprodeji IC Chrastava – 80 Kč

Pátek 10. listopadu v 19:00 hodin 
LAJKA – ČR – animovaný – 85 minut – přístupný
Nelehký je život fenky Lajky na periférii ruského velkoměsta. Po svém 
odchytu je násilně přeškolena na průkopnici kosmonautiky. Záhy po 
startu Lajku do vesmíru následuje množství dalších zvířat překotně vy-
pouštěných z Hustonu a Bajkonuru. Zvířata bloudí vesmírem až nako-
nec za pomoci černé díry šťastně obydlí vzdálenou planetu. Po nedlou-
hé době jejich harmonického nikým nerušeného soužití s místními živo-
čichy k nim však doputuje i první člověk a harmonický i ten holý život 
zvířat je rázem ohrožen.                         Vstupné: 120 Kč

Pátek 17. listopadu v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI
MAXINOŽKA – Francie/Belgie – animovaný – české znění – 95 minut – 
přístupný
Náctiletý outsider Adam se vydává na dobrodružnou cestu, aby odhalil 
záhadu svého dávno  ztraceného tatínka, jen aby zjistil, že to není nikdo 
jiný než legendární Lesní muž!
              Vstupné:  100 Kč, v předprodeji IC Chrastava – 80 Kč
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Sportovní zpravodajství... výsledky / události

STOLNÍ TENISTÉ: zahájena další sezóna
Ve středu 27. září zahájilo naše A mužstvo již šestou sezónu v krajské divizi. Prvním soupeřem, který prověřil  připravenost našich hráčů byl 
tým Loko Depo Liberec B. Začátek zápasu byl do stavu 4 : 4 velmi vyrovnaný. Následných šest zápasů po bojovném výkonu vyhráli hráči 
našeho týmu a tak první krok v nové sezóně začal nečekaným vítězstvím nad silným týmem z Liberce.
K dalším zápasům vyjížděl náš tým do České Lípy a Nového Boru.
Páteční večerní zápas v České Lípě se nevyvíjel pro nás příznivě a po třech hodinách vyrovnaných bojů jsme prohrávali 9 : 6 a soupeři chyběl 
jen jeden bod k vítězství. Poslední tři zápasy ale vyhráli naši hráči a tak po neuvěřitelných čtyřech hodinách napínavého ping pongu si náš 
tým odvážel remízu.
V sobotu 7. října podal náš tým zatím nejlepší výkon v nové sezóně a prvně za své působení v krajské divizi si odvezl výhru a cenné tři body z 
Nového Boru.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
27. září 2017
TJ Spartak Chrastava A   -  Loko Depo Liberec B     10 : 4
Naše mužstvo nastoupilo ve složení  T. Martenek 2/1,  M. Svoboda 3/0, 
M. Cinibulk 2/1, K. Žemlička 2/1 čtyřhra 1/1 (počet vyhraných zápasů/počet 
porážek).
6. října 2017
TJ Lokomotiva Česká Lípa A  - TJ Spartak Chrastava A 9 : 9
Domácí – T. Martenek 1/3,  K. Žemlička 2/2, M. Cinibulk 1/3, M. Svoboda 4/0, 
čtyřhra 1/1
7. října 2017
TJ Jiskra Nový Bor A   - TJ Spartak Chrastava A 9 : 9
Domácí – T. Martenek 2/1,  K. Žemlička 2/2, M. Cinibulk 3/1, M. Svoboda 3/1, 
čtyřhra 0/2
21. října 2017
TJ Spartak Chrastava A   - TJ Bižuterie Jablonec n. N. B 10 : 2
Domácí – T. Martenek 2/0,  K. Žemlička 2/1, M. Cinibulk 2/0, M. Svoboda 2/1, čtyřhra 2/0                               Karel Žemlička, předseda oddílu

V pondělí 16. 10. 2017 převzal Tomáš Vydra od starosty města Michaela Canova ocenění za 
mimořádný výkon na jednokolce do Španělska.
4. října loňského roku se Tomáš Vydra rozhodl vyrazit na jednokolce do světa a svým cílem si stanovil 
nejjižnější cíp Španělska, ovšem po krádeži jednokolky došel pěšky po 350 km do městečka 
Pedreguer, kde zůstal šest měsíců.
Jednokolka je Tomášovým koníčkem už deset let. Zajímavostí je, že na jednokolce nesmíte přestat 
šlapat, brzdu má pod sedlem nebo použijete své nohy a váží asi 6 kg.
Tomáš na své cestě ujel cca 2.500 km, vydal se do světa bez peněz, velkou překážkou byla i jazyková 
bariéra, přespával pod širákem, kde ho neminul déšť a sníh.
Sám si vařil nebo dostal pozvání od lidí, na svou další cestu si pak ve Španělsku přivydělával. Své 
osobní věci převážel ve vozíku, který tlačil před sebou.
Všechno nakonec dobře dopadlo, a proto se teď může Tomáš chystat na další cestu, z výše 
zmiňovaného Pedrigueru, která povede přes Maroko s vytouženým cílem dojet opět do Chrastavy.
    Více informací, videí i fotek z cesty najdete na VYDRIN ON WHEEL (facebook) nebo http://vydrin-on-
wheel.cz/

Klára Sehnoutková, referentka infocentra

Na jednokolce do Španělska...
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  V sobotu 23. 9. 2017 jsme se zúčastnili slavnostního programu 
sletové štafety na Frýdštejně. Ta se pořádá už tradičně v době 
přípravy všesokolského sletu v Praze. Štafeta je předávána z jednot 
do Žup a pak putuje do Prahy. Štafetu z jednot přijali na Frýdštejně 
zástupci Župy Ještědské, kteří zde přednesli slavnostní slib účasti na 
sletu. Cvičenci T.J.Sokol Frýdštejn připravili pestrý program s 
ukázkami cvičebních hodin svých oddílů i kousek sletového 
vystoupení skladby Chlapáci.
Pro děti byly připravené soutěže, kdy si každý účastník odnesl malou 
odměnu.
  Po skončení programu na Frýdštejně se většina účastníků 
přemístila na Malou Skálu, kde se pořádala “Noc Sokoloven”. Po 
ubytování v sokolovně následovala krátká přednáška s vysvětlením,  
co je to “Noc Sokoloven” a kde všude se pořádá. Starosta místní 
jednoty, bratr Šipoš, nás stručně seznámil s historií Sokola Malá 
Skála. Poté měly děti možnost si v tělocvičně vyzkoušet své 
dovednosti na nářadí. Po večeři následovala výroba lodiček, které 
sokolové po celé republice pouští po vodě se zapálenou svíčkou k 
uctění památky všech sokolů, kteří položili život za vlast. Pro velkou 
nepřízeň počasí jsme lodičky na řeku Jizeru spustili až druhý den 
ráno. Večer jsme strávili společnými hrami a pak následoval noční 
klid ve spacácích v tělocvičně. 
   Přestože nám v sobotu počasí opravdu nepřálo, užili jsme si 
všichni pěkné společné setkání s ostatními sokoly z jiných jednot.

                                      Sletu zdar cvičitelky Katka, Radka a Zdeňka  

NOC SOKOLOVEN A SLETOVÁ ŠTAFETA Oddíl zápasu Chrastava
Mezinárodní turnaj ženských složek a turnaj pro ml. žáky a přípravku 
v zápase ve volném stylu.
W E R D A U  ( Německo), 7. – 8. října 2017
 Náš oddíl se zúčastnil tohoto prestižního turnaje v zápase ve volném 
stylu a vůbec si nevedl špatně. Celkem se turnaje zúčastnilo 245 
mladých nadějí z 38 oddílů Německa, Švýcarska a ČR .  
  Vybojovali jsme 4 medaile (2 x stříbrnou a 2 x bronzovou).

Výsledky jednotlivců:
ml. žákyně:     

V sobotu startovala děvčata na turnaji o velkou cenu města Werdau.
Na tomto turnaji vybojovala stříbrnou medaili starší žákyně Nikola 
Čiháčková ve váze do 40 kg a bronzovou medaili v mladších 
žákyních Dája Ambrožová ve váze do 31 kg.
27 kg – Mařicová  Nikola         6. místo
31 kg – Ambrožová Daniela        3. místo
34 kg –  Kasalová Marie          8. místo
38 kg – Hoření Lucie         9. místo
st. žákyně :
40 kg – Čiháčková Nikola      2. místo
neděle   8. 10. 2017
V neděli startovali chlapci o Pohár města  Zwickau. Také chlapci se 
nenechali zahanbit a také vybojovali dvě medaile.
ml. žáci :
42 kg – Škrabálek Richard      4. místo
přípravka
23 kg – Gänsel  Benjamin       2. místo
25 kg – Kasal Aleš           6. místo
28 kg – Čihák  Vítězslav          10. místo
31 kg – Hazi  František         17. místo
31 kg – Musil  Štěpán         21. místo
38 kg – Hazi  Karel           3. místo  
 

 sobota 7. 10. 2017    
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Mistry České republiky v orientačním běhu na klasické trati se stali Vendula Horčičková a Miloš Nykodým
O víkendu 23. – 24. 9. se uskutečnil vrcholný závod sezóny orientačního běhu – Mistrovství a Veteraniáda ČR na klasické trati 2017, který 
nedaleko Raspenavy upořádal orientační klub Chrastava. I přes nepřízeň počasí se podařilo OK Chrastava zajistit hladký průběh závodů, 
příjemné shromaždiště a zajímavé tratě. Na start sobotního kvalifikačního závodu se postavilo téměř 1500 závodníků, kteří za deštivého 
počasí bojovali o umístění do finálových skupin.  V neděli si v krásném jizerskohorském terénu na orientačně náročných tratích doběhli pro 
tituly mistrů republiky v hlavní ženské kategorii D21: Vendula Horčičková (TJ Slovan Luhačovice) před Janou Knapovou (Lokomotiva 
Pardubice) a Adélou Indrákovou (Žabovřesky Brno) a v mužské kategorii H21: Miloš Nykodým (Žabovřesky Brno) před Vojtěchem Králem 
(Severka Šumperk) a Janem Šedivým (SK Praga).  Mistry České republiky v kategorii D16 se stali Anna Kochová (SJC) a H16: Ondřej 
Metelka (PHK), v kategorii D18: Tereza Janošíková (UOL) a H18: Jakub Dekrét (ZBM), a v poslední mistrovské kategorii D20: Tereza 
Čechová (KAM) a H20: Daniel Vandas (PHK). Vítězi Veteraniády pro rok 2017 se v kvalitním zastoupení celé veteránské špičky stali v 
kategorii D35: Lucie Janatová (DKP), D40: Romana Zabořilová (JEN), D45: Silvia Chupeková (VZA), D50: Petra Novotná (PHK), D55: Iva 
Knapová (LPU), D60: Magda Horová (VSP), D65: Eva Horynová (TZL), D70: Jana Pospíšilová (LDC), H35: Jakub Oma (TUR), H40: Luboš 
Matějů (PGP), H45: Karel Fučík (VBM), H50: Zdeněk Zikmund (NPA), H55: Jan Němeček (VSP), H60: Martin Škorpil (HOR), H65: Manfred 
Hickethier (VLI), H70: Aleš Chmelík (VBM), H75: Alois Láznička (TZL), H80: Jaroslav Havlík (SJC).                                                   OKCHA

ORIENTAČNÍ BĚH: Ještě jedno ohlédnutí za Mistrovstvím ČR v „orienťáku”

Rádi vás podrobněji seznámíme s tím, co jsme všechno museli - oblouk pro vyhlašování vítězů  
zvládnout, aby MČR a veteraniáda na klasické trati v naší režii TECHNIKA NA SHROMAŽDIŠTI – počítače (vyčítání čipů 
proběhly k plné spokojenosti nejen nás, ale hlavně závodníků a závodníků v cíli, on-line zpracování výsledků, sestavení startovních 
dalších činovníků. Byli jsme také limitováni požadavky Českého 
svazu orientačních sportů (ČSOS). Na tuto mega akci jsme se 
připravovali více jak rok. Naše činnost nepředstavovala zapojení jen 
ve dny závodu, ale i mnoho dní a hodin předtím i potom.
DRUH ZÁVODU – Mistrovství a veteraniáda ČR na klasické trati, 
Manufaktura Český pohár, INOV-8-žebříček A, závod WRE 
(světový ranking), veřejný závod.
Závody se konaly pod záštitou hejtmana Libereckého kraje Bc. M. 
Půty.
DATUM – 23. - 24. 9. 2017
PROGRAM – Sobota - kvalifikace, Neděle - finále (závod WRE pro 
kategorie D21A a H21A)
CENTRUM – Raspenava, U Dvora
PROSTOR ZÁVODU – Raspenava - Oldřichovské sedlo-hranice 
NPR Jizerskohorské bučiny - Kančí vrch - Větrov
FUNKCIONÁŘI – ředitel závodu V. Vokál, hlavní rozhodčí D. 
Pachnerová, stavitelé tratí J. Polák, K. Kašková
POŘADATELÉ – přes 120 dospělých a dětí z OK Chrastava a 
ostatních nečlenů, kteří nám pomáhali.  Všem patří velká pochvala a 
dík! listin), stanoviště RACOMu (příjem mezičasů z průběhu závodu v 

lese), moderátorské stanoviště (komentování závodu), velkoplošná MAPA – profesionální mapaři, hlavní kartograf R. Horký, pomáhal J. 
obrazovka (přenos finále z lesa, porovnávání volby postupů Drbal - rok práce, prostor zhruba 10 km čtverečních, kvalifikace: 
závodníků, kteří běželi s GPS jednotkami…), reportéři ČT sportmapy Pěticestí v měřítku 1 : 10 000, 1 : 15 000, finále: mapy Skalní 

brána 1 : 10 000, 1 : 15 000; mapy se tiskly i s tratěmi v Jilemnici a TECHNIKA V LESE – elektrické startovací hodiny, každý den v 
Žaketu Praha terénu 90 kontrol s elektronickými krabičkami (závodník si pomocí 

čipu označí průběh kontrolou), radiokontroly RACOMu, tři stano-KATEGORIE – mistrovské pro muže i ženy stáří 16, 18, 20, 21 
viště ČT sport(prestižní), veteránské od 35 let výše (poslední ženská kategorie 70 

let, muži 80 let), veřejné, sobota: 1515 závodníků, neděle: 1410 START – v sobotu i v neděli dva starty, S1 pro mistrovské kategorie i 
závodníků s karanténou (závodníci zde musí být izolováni, aby nedošlo k 

prozrazení informací)TRATĚ – každý den (některé rozběhy např. H/D21 měly skupiny A, 
B, C, D) bylo připraveno mnoho různých tratí:kvalifikace 47, finále OBČERSTVOVACÍ STANOVIŠTĚ V LESE – každý den 22
64. Tratě se plánovaly mnoho měsíců dopředu, což obnášelo CÍL – připraveny dvě série sáčků na mapy pro 145 klubů (v tom i 
nespočet dnů strávených přímo v lese a následně večerů a nocí u cizinci: Velká Británie, Litva, Maďarsko, Slovensko, Polsko, 
počítače. Německo)
PROPAGACE ZÁVODU – založení webových stránek naším WC – chemické záchody ToiToi (shromaždiště 16, starty 8, karan-
klubem, informace na Facebooku, vydání oficiálního bulletinu, tisk téna 2, celkem 26 kusů)
(Mladá fronta Dnes, Liberecký deník, Chrastavské listy), plakáty, MYTÍ – cisterna chrastavských hasičů a plastová umyvadla
samolepky, vývěska u muzea, televizní záznam TV Chrastava a 

PARKOVIŠTĚ – na pronajaté soukromé louce denně téměř 500 autČeská televize sport. ( http://www.ceskatelevize.cz/porady/
HODNOCENÍ – celkově jsme získali od komise hodnotitelů velmi 10183677624-sportovni-beh-a-chuze/217471291282003-m-cr-
dobrou známku 1,79, čímž jsme se umístili na 3. místě při 2017-v-klasice/ )
posuzování všech pořádaných závodů v ČR v roce 2017.

SPONZOŘI – akce byla ekonomicky velmi náročná, takže jsme 
Samotnými běžci byly naše závody hodnoceny velice kladně. sháněli finanční dary a ceny pro vítěze, kde se dalo. Celkem přispělo 
Jediné, v čem jsme je “zklamali“, bylo počasí – šlo o nejhorší zářijový 14 firem (z chrastavských – MÚ Chrastava: 40 000Kč, Lékárna 
víkend za posledních 6 let (déšť, mlha, zima), jak uváděli meteo-Chrastava, Farma Vysoká, RECo design s.r.o.). Všem moc děku-
rologové.jeme.
Určitě v tomto příspěvku není uvedeno všechno, co se dělalo. Jedno SHROMAŽDIŠTĚ – na zelené pronajaté soukromé louce byly 
jsme si však při této náročné akci potvrdili – umíme spojit síly a um (i postaveny  stany pro prezentaci, počítačovou techniku, 
když to někdy bolí, stojí spoustu času…) a dotáhnout vše až do moderování, VIP, výsledky, doping, zdravotní záchrannou službu, 
konce.občerstvení v cíli pro závodníky, retro výstavku, dětský koutek, 
Neměli jsme se za co stydět a OK Chrastava i město Chrastavu jsme catering, jídelnu, občerstvení
reprezentovali opravdu důstojně.- prodejní stánky se sportovním zbožím
                                                                E.Kašková, OK Chrastava- klubové stany (tzv. tunely)

Mistrovství a veteraniáda ČR na klasické trati za pořadatelství OK Chrastava
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Ranními vlaky jsme dojeli do Turnova. Z nádraží jsme vyrazili na náměstí Českého ráje, kde byly zrovna trhy a po žluté okolo neogotického 
kostela Narození Panny Marie jsme sešli k toku Stebenky a dále proti proudu došli ke Ski areálu Struhy. Zde jsme využili krytých laviček a 
stolů ke svačině. Po svačině jsme pokračovali ještě po žluté značce a cyklotrase na rozcestí Podchloumek. Odtud lze pokračovat do 
Sekerkových Louček po cyklotrase č.4172 podél rybníků nebo jako my z druhé strany toku Stebenky kratší variantou přes Mimoň a Stebno. Z 
Louček jsme zamířili na modrou značku do Kvítkovic. Cestou jsme spatřili vinici a pak něco pro děti – ohrádku s čuníky a hned za ní ohradu s 
krásně strakatými koníky a také ovce. Děti měly hladící náladu, ale museli jsme pokračovat dál. Přidala se k nám turistická modrá značka, se 
kterou jsme vystoupali na rozcestí se zelenou v Dubecku. Po zelené jsme šli na další rozcestí u kaple. Předtím jsme minuli další ohradu 
tentokrát s rohatým dobytkem, který hodně připomínal muflony a z druhé strany tohoto plotu pobíhal zmatený srneček stále sem a tam, 
hledajíc díru v plotě. Zrovna na minulé oddílovce jsme si vyprávěli o lesní zvěři a teď to tu děti měly naživo. To je to krásné na výpravách do 
přírody. Za kaplí jsme šli po zelené odbočce k rozhledně. U posledního stavení, je to i hezky popsané, jsme si půjčili klíče od rozhledny a s 
ochotným pánem jsme se domluvili na zaplacení při návratu. Na vysokou rozhlednu vede točité schodiště z poloroštů, takže bylo krásně vidět 
skrz ně dolů. Nahoru jsme se vydali sice všichni, rozděleni na dvě skupiny, ale ne všichni na vyhlídkovou plošinu dorazili. Cestou odpadali 
postupně mnozí odvážlivci, ale i tak se nahoře objevili i někteří jednotlivci navzdory své závrati. Odměnou jim byl pěkný výhled na blízký 
Kozákov, vzdálenější Trosky a obrysy hřebenů Českého ráje. Pod rozhlednou jsme poobědvali a potkali tři jezdce na koních. Poté jsme 
zamířili stejnou trasou do Kvítkovic, odkud jsme pokračovali po modré značce až k nádraží Karlovice-Sedmihorky. Cestou jsme míjeli mnohé 
psí i lidské účastníky dogtrekkingového závodu - Krkonošské Tlapky 2017. To díky chytrým mobilům zjistily naše pohotové děti. Na nádraží 
jsme si ještě stihli zahrát indiánskou hru na smradlavého skunka. Rozdali si body pro jednotlivé družiny – letos nazvané podle apačských 
kmenů. Pak jsme nasedli na vlaky, které nás odvezli přes Turnov a Liberec zpět do Chrastavy.
Popisovaná trasa měří 14 km a převýšení na ní je +312 m a -318 m

Za TO Perseus Robert Kopecký - Rolf

Polozapomenutá rozhledna aneb ve stínu Kozákova

Olympijští bohové sestoupili do Vítkova (aneb tradiční spaní ve škole)
Prostory školy ve Vítkově se v úterý 26. 9. 2017 proměnily v olym- Tímto však olympijský večer nekončil! Nejen, že děti dokázaly svou 

pijský stadion. obratnost a fyzickou zdatnost, ale také musely prokázat svou 
Naši závodníci se po slavnostním ceremoniálu zahájení odvahu. I tuto disciplínu zvládli všichni, doputovali k vlajce a svým 
Vítkovských olympijských her pustili do plnění disciplín a repre- podpisem na ni zakončili celé olympijské klání. 
zentace svého týmu. Parkur, biatlon, turnaj ve vybíjené, trojskok, Děkuji touto cestou členům SDH Chrastava, kteří se stali na pár 

hody i vrhy zvládli olympionici s přehledem. V dávných dobách se okamžiků obdivovanými bohy i přes nepříliš příznivé počasí.
Bc. Daniela Reslová, Mgr. Romana Sobotkováolympijské hry pořádaly na počest řeckých bohů. Jelikož bohy 

výkony závodníků velmi zaujaly, seslali jim bohové, z řad chra-

stavských hasičů, zprávu. Děti se měly vypravit se symboly 

každého ze tří bohů na horu Olymp ke slavnostní večeři. Bohyně 

Artemis, Afrodita a nejvyšší bůh Zeus je na Olympu vřele přivítali, 

korunovali olympskými věnci a po obřadním zapálení ohně pohostili 

mimořádnou večeří. 
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Ve čtvrtek 26. října 2017 začne demolice areálu bývalé Mykany v Nádražní ulici v těsném 
sousedství mateřské školy Motýlek.

Po celou dobu demolice z důvodu vyšší prašnosti bude budova MŠ Motýlek uzavřena. 
Děti budou rozděleny do budov mateřské školy Sluníčko v Revoluční ulici 

a Pastelka v Luční ulici.
Přestože budou obě budovy, jak se říká „nacpané až po střechu“, budeme se snažit dětem 

i zaměstnancům vytvořit plnohodnotné podmínky 
pro jejich pobyt v náhradních prostorách.

Proto bych si dovolila požádat rodiče o maximální spolupráci při náročném organizačním 
zabezpečení chodu mateřské školy. Vzhledem k omezenému prostoru prosíme rodiče, kteří 

mají možnost, aby si děti vyzvedávali po obědě a vyšli vstříc oprávněným prosbám 
personálu.

Všichni zaměstnanci děkují za pochopení.

Provoz MŠ Motýlek v době demolice areálu bývalé Mykany

Projekt 72 hodin je dobrovolnická akce trvající tři dny, které se v ČR konají již po páté. Během těchto 72 hodin (od čtvrtka 12. října 2017 od 
12:00 do neděle 15. října 2017 do 12:00), a zároveň jakkoliv dlouho, dobrovolníci pomáhají dobrovolnickými aktivitami. 
I mladí hasiči v Chrastavě se do projektu zapojili a v neděli 15. 10. 2017 vyrazili uklízet části městského lesa. A při té příležitosti, se jim 
podařilo zachránit i potůček, který vyčistili. Celkem se zúčastnilo 42 dobrovolníků, z toho 24 dětí, 5 rodičů a 13 členů sboru hasičů. Odměnou 
jim byl nejen skvělý pocit z dobře odvedené práce, ale také buřty a dárečky od pořadatelů akce. 
Děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili a budeme se těšit na ještě větší účast v příštím ročníku! 
Více o projektu na https://www.72hodin.cz/2017/                                                                                                                            D. Reslová

MLADÍ HASIČI NA STUPNÍCH VÍTĚZŮ
Po prázdninách začali mladí hasiči pracovat v novém tréninkovém režimu. Družstvo Plameňáků začalo trénovat dvakrát týdně. Jeden den 
se učí, opakují a hrami procvičují vědomosti, které potřebují k úspěšnému splnění disciplín při závodu požárnické všestrannosti. Druhý 
tréninkový den se věnují běžecké přípravě a zlepšování fyzičky. 
Je to dřina, která se v sobotu 7. 10. 2017 vyplatila. Plameňáci vyrazili na soutěž Mníšecké kolečko. Na trati dlouhé zhruba dva kilometry je 
čekaly disciplíny střelba ze vzduchovky, základy topografie, uzlování a další. Závodilo družstvo mladších žáků, starších žáků a družstvo 
smíšené, které bylo hodnoceno v kategorii starší. 
Mladí hasiči vybíhají na trať v pětičlenných družstvech a po odstartování nastávají krušné chvíle trenérům a rodičům. Celý závod je na dětech, 
my pouze čekáme v cíli a hypnotizujeme hodinky. Tak tomu bylo i při tomto závodu. 
Při závěrečném nástupu a vyhlášení výsledků došlo i na slzy štěstí. Smíšené družstvo, 
jehož členem byl i nejmladší člen Plameňáků, skončilo na 9. místě a nechalo za sebou čtyři 
družstva. Pětce starších jen o chlup uteklo třetí místo a do Chrastavy přivezla skvělé 4. 
místo. V  kategorii mladších žáků si děti doběhly až na stupně vítězů pro neuvěřitelné 3. 
místo! 
Plameňáci nejenom závodí naplno, také na každém tréninku ze sebe vydají to nejlepší. 
Nasazení a poctivá dřina se vyplácí a výsledky se dostavují. Dětem patří obrovská 
gratulace a pochvala. Jistě to nejsou poslední skvělé výsledky a není to poslední medailové 
umístění v této sezóně. Děkujeme! Jsme na Vás pyšní! 

Za všechny vedoucí Plameňáků D. Reslová

HASIČI: Mladí hasiči a projekt 72 hodin
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Podzimní koktejl 
    7. října se opět otevřely brány Bételu pro širokou veřejnost a dům byl příjemně zaplněn od zahrady 
až téměř do podkroví.
   Počasí nám přálo, i když ještě dopoledne nevypadalo, že by se ukázalo sluníčko. Na zahradě 
probíhal benefiční jarmark, mohli jsme si nakoupit květiny, jablka, šperky, bylinky, tašky, košíky, 
sladkosti a spoustu dalších věcí. Část výdělku putoval na provoz komunitního centra Bétel, děkujeme 
všem prodejcům i nakupujícím, že přispěli na dobrou věc.
   Ve zrekonstruovaných suterénních prostorách byly dílny, kde se daly vyrobit podzimní dekorace, 
např. věnce na dveře, svícny, malý stromeček z kousků látek, žárovky se proměnily v hrušky. Další 
dílničky byly v salónku Evergreenu a tradiční příprava na drakiádu se nacházela v herně v 1. patře. 
Tam z několika dřevěných tyček, papíru, lepidla a provázku vznikali létající draci. Sledovat spolupráci 
dětí s jejich rodiči či jinými dospělými byla opravdu radost.
   Málokdo si nechal ujít návštěvu bistra, ve kterém se daly nakoupit dobroty, které jsou běžně v 
nabídce, ale také mimořádné speciality.
   V neděli jsme byli napnutí, zda bude moci proběhnout drakiáda. Počasí bylo všelijaké, máme však 
rádi výzvy, a tak jsme přestěhovali vše potřebné na Ovčí vrch. Spolu s několika statečnými rodinami 
jsme čekali na příznivé podmínky pro pouštění draků. Pršet brzo přestalo, dokonce  i obloha se 
vyčistila a ačkoliv mnoho draků nelétalo podle našich představ, čas strávený na kopci ve společnosti 
prima lidí, kteří za námi dorazili, rozhodně nebyl promarněný.                                    Slávka Kasalová

Přednáška Rodinného centra Domeček
   Ve čtvrtek 12. října se konala druhá přednáška pořádaná Rodinným centrem Domeček v tomto 
školním roce a přednášková místnost - salónek Bétel bistra -  byla znovu zaplněná. Odbornými 
lektory byli, stejně jako v září, Mgr. Evald Rucký Thd. s manželkou Rut, tentokrát jsme se však od 
puberťáků přesunuli k předškolním dětem. Přednáška se jmenovala "Co, kdy, jak ve výchově dítěte do 
šesti let" a byla nahlédnutím do vývojové psychologie batolecího a předškolního věku. Po úvodu, ve 
kterém jsme se dozvěděli, v čem se liší potřeby a myšlení batolat od myšlení dětí předškolního věku a 
v čem by se tedy mělo lišit výchovné působení rodičů, byl dán prostor diskuzi. A rozhodně nebyla 
nouze o témata a vzájemné sdílení zkušeností! Kromě diskuze o tom, kdy a jak je pro dítě vhodné začít 
chodit do školky, o přiměřených způsobech trestu ap., jsme v převážně ženské společnosti hodně a 
otevřeně mluvili o chybách v komunikaci mezi partnery, o důležitosti otců ve výchově a o tom, jak 
pomoci mužům být skutečně chlapy a ženám ženami. Z velice uvolněného a otevřeného večera jsme 
odcházeli poměrně pozdě a rozhodně obohaceni.                                                          Marie Justová

Výlet do Herrnhutu
   Klub Evergreen komunitního centra Bétel navštívil ve středu 18. října nedaleké německé město 
Herrnhut. Toto město bylo založeno na začátku 18. století skupinou moravských exulantů, kteří zde 
chtěli ve svobodě vyznávat víru otců - Jednoty bratrské. Toto město se brzy rozrostlo a znamenalo 
také obnovení Jednoty bratrské, která se díky misii, vzešlé z Herrnhutu, stala celosvětovou církví. V 
Herrnhutu jsme za krásného podzimního dne navštívili místní kostel Jednoty bratrské, městské 
muzeum a historický hřbitov Jednoty bratrské s rozhlednou. Na tato místa nás doprovodil  místní 
průvodce, který nám o životě Jednoty podal poutavý výklad. 
   Pak jsme se přesunuli do blízké vesničky Berthelsdorfu, bývalého sídla hraběte Zinzendorfa, který 
umožnil, aby se exulanti na jeho pozemcích usídlili. Později se sám stal členem Jednoty bratrské a 
také jejím biskupem. Zde jsme navštívili jeho bývalý zámek, který byl v době komunismu téměř zničen 
a nyní je postupně restaurován. Prohlédli jsme si jeho nejstarší renesanční část a pak také 
zrestaurované patro, které vypráví o době hraběte Zinzendorfa a také nových počátcích Jednoty 
bratrské na těchto místech. Tento zámek byl podobně, jako vedlejší městečko Herrnhut, přestavěn na 
počátku 18. století v unikátním stylu, kterému se říká „hernhutské baroko“. Tento zajímavý výlet byl 
hojně navštíven, účastníků bylo dvacet pět, převážně seniorského věku.                                Jiří Helis

SRDEČNĚ ZVEME 
RC Domeček zve na přednášku s besedou na téma: Drogy – co mohu udělat já jako rodič 
čtvrtek 9. 11. od 18 h v Bétel bistru, Bezručova 503, Chrastava 
přednáší: Mgr. Jan Molnár, vedoucí primární prevence Maják o.p.s.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klub Evergreen 55+ zve na přednášku s besedou na téma: Podpora imunity
pondělí 27. 11. od 18 h v Bétel bistru, Bezručova 503, Chrastava
přednáší: PharmDr. Zdeňka Močárková
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ADVENTNÍ VYRÁBĚNÍ V BÉTELU
Sobota 2. 12. od 14.30 do 18.00 hod v Bételu (Bezručova 503)
Tradiční tvůrčí dílna pro děti i dospělé -výroba adventních věnců a vánočních dekorací
 V 18 hodin ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
S sebou: peníze na vyrábění, přezůvky

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
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V dnešním díle se zmíníme o plodech u nás pěstovaných nej- × 2.5 mm, křídlo bledě hnědé a vejčité. 
známějších jehličnanů. Jeho domovem je alpská a karpatská oblast (ve výškách 1000–2500 
Smrk – šištice jsou hladké, mírně prohnuté, velké v rozmezí 8–19 x 3- m n. m.), často zde tvoří hranici lesa. V naší republice je původní v 
4 cm.
Borovice – šištice borovic jsou značně rozmanité co do velikosti a 
tvarů podle druhu. Šupiny mohou být hladké, hrbolaté nebo ostnité. 
Velikostně se pohybují od 2-35 (50) cm, tvarem mohou být kulovité, 
kuželovité, vejcovité, rostoucí samostatně nebo v trsech, některé 
značně pryskyřnaté.
Jedle – její vzpřímené šištice se nacházejí vždy na vrcholku koruny, 
najít na zemi celou jedlovou šišku je téměř nemožné, neboť šištice se 
ještě na stromě rozpadají a na stromě po nich zůstane středové 
vřeteno. Zralé šištice vynikají značnou barevností.
Modřín – drobné vejčité šištice 1,5- 4 cm velké.
Cypřišek – šištičky jsou drobné, zelené nebo fialové, kulovité, až 1,5 
cm velké.
Jalovec – šištice namodrale černé, černé nebo hnědé, sivě ojíněné, 
kulovité až vejcovité, 4–13 mm velké.
Douglaska - šišky jsou podlouhle vejčitého tvaru, 7–10 cm dlouhé, 
jsou výrazné svými vyčnívajícími trojcípými podpůrnými šupinami (s 
nejdelším prostředním lalokem) k šišce přitisklými.
Sekvojovec – je zajímavé, že jeden z největších stromů světa má 
semenné šištice za zralosti jen 4–9 cm dlouhé; v prvním roce jsou 
vzpřímené, ve druhém převislé, červenohnědé a elipsoidní.
Zerav – semenné šištice jsou protáhle vejcovité, elipsoidní, 6–14 
mm dlouhé, zprvu zelené a pak světle hnědé.
Cedr – šištice vzpřímené, jednotlivě, v párech, zprvu napurpurovělé, 
za zralosti bledě hnědé, vejcovitě sloupovité až sloupovité, asi 7-12 × 
4-9 cm velké.
Tak to byly klasické šišky a dále tu máme dvě výjimky:
Tis – nemá šištici, ale pohárkovitý dužnatý červený míšek, který 
obklopuje částečně vyčnívající semeno, semena 6–8 mm dlouhá, 
slabě 2–4hranná.
Jinan - semeno žluté až oranžové, kulaté až elipsoidní či úzce 
obvejcovité, připomínající peckovici, velikosti třešně, 25–35 × 16–22 
mm velké, po dozrání intenzívně páchnoucí.

Na podzim můžeme spatřit jeden z krásných a majestátných 
jehličnatých stromů, který nevyniká jenom na jaře, kdy je zbarvení 
jeho jehlic svěže zelené, ale i přes léto, kdy barvu podrží a na 
podzim, kdy se barví zlatožlutě a následně opadá. I když to není 
jediný opadavý jehličnan, jak nás kdysi učili, každému se ihned 
určitě vybaví jeho jméno. Ano, je to modřín opadavý, latinsky larix oblasti Moravy (podle doložených historických dokumentů na 
decidua, (Mill.). východ od Hrubého Jeseníku) v nadmořských výškách 400–1500 m 

n. m. Má střední nároky na vláhu jak půdní, tak vzdušnou. 
Modřín opadavý je jehličnatý, opadavý strom s kuželovitě vejcovitou, Nevyhovují mu vysychavé půdy. Vzdoruje drsnému klimatu s 

velkými výkyvy teplot. Potřebuje hlubší a vlhčí půdy s neutrální až nepravidelnou a vzdušnou korunou, dosahuje výšky až 50 metrů a 
zásaditou reakcí, v mládí roste bujně, v hluboké půdě dobře kotví a stáří 500 i více let. Roste téměř nejrychleji ze všech modřínů, v mládí 
odolává nárazovému větru, na světlo náročný, vhodné jsou otevřené dokonce ze všech jehličnanů. Vzrůst do výšky vrcholí kolem 20 let, 
půdy, na zasolení citlivý, může trpět chlorózou. Ke svému životu po 60 letech slábne a trvá přes 100 let, růst do síly trvá téměř 
potřebuje modřín otevřenou polohu s proudícím vzduchem, nejlépe neomezeně, takže na vhodných stanovištích modřín dosahuje 
se mu daří ve vyšších, vlhčích polohách, přednost dává vápenatým neobyčejných rozměrů. Kmen má až 2 m tlustý (výčetní tloušťka), 
lokalitám, má rád slunné stanoviště, značně trpí zastíněním. V kůra je velmi silná, rozpraskaná, u dospělých jedinců dosahuje 
uzavřených, málo vzdušných polohách trpí chorobami. Každoroční tloušťky až 10–20 cm. Vytváří mohutný kůlový kořen, který však brzy 
shoz jehličí u modřínů napomáhá jejich větší odolnosti vůči zakrňuje a je nahrazen silnými postranními kořeny, které se daleko 
škodlivinám zachyceným z našeho ovzduší, které se tak nehromadí rozvětvují a dřevině zajišťují značnou stabilitu. Vedle normálních 
ve dřevě. Modřínové dřevo je velmi pevné, lehké a pružné, trvanlivé i výhonů vytváří i silně zkrácené větévky, tzv. brachyblasty, 
pod vodou, je cenným dřevem stavebním i nábytkovým, je schopné charakteristický je výraznými žlutavými letorosty. Každoročně 
nahradit dubové dřevo. Používá se k obkládání stěn, dříve i ke opadávající jehlice jsou velmi měkké, ploché, do 30 mm dlouhé, 
kolářským účelům. V Alpách se dříve z modřínu těžila pryskyřice. vyrůstající v chomáčcích po 15 - 50 na brachyblastu. Květy jsou 
Dřeviny dobře snášejí pravidelný řez, lze jich proto využít i na jednopohlavné, samčí na konci bezlistých brachyblastů drobnější, 
tvarované živé ploty. Je produkčně významnou lesní dřevinou, převislé, žlutě zbarvené, samičí na konci olistěných brachyblastů 
vysazuje se však rovněž pro okrasu. Je to dřevina velmi proměnlivá, vzpřímené, nápadně do červena zbarvené. Plody jsou 
proto se druh štěpí někdy na mnoho taxonů. Pěstuje se po staletí i nerozpadavé, vzpřímené, podlouhle vejčité šištice 1,5 - 4 cm dlouhé 
mimo oblast svého původního rozšíření, do Anglie např. přivezen vytrvávající na stromě několik let, semenné šupiny vejčité až téměř 
před rokem 1629. Mimo les se modřín uplatňuje, podobně jako okrouhlé, 8–15 × 7–13 mm velké, listeny mají 3laločný vrcholek a 
většina ostatních druhů, hlavně před tmavším pozadím jiných nevyčnívají. Semena tmavě hnědavě šedá, vejcovitě klínovitá, asi 4 

Město jako arboretum – 17. díl

Modřínová větev se šiškami.
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jehličnanů, v letním období a především při jarním rašení vyniká jeho Střelecký vrch konkrétně u pivnice Plaváček, odkud se přesunujeme 
svěží olistění, na podzim zářivě žluté zbarvení. Efektně se kombinuje směrem k dalšímu pohostinskému zařízení U Pavla. Jsou tu modříny 
s některými na podzim červeně barvícími listnáči. Velmi kontrastní je ve dvojicích, tyto dvojice jsou celkem tři. A právě naproti venkovní 
s tisy, keřovitými jalovci apod. Pro svoji řidší a světlo propouštějící boční terase U Pavla je poslední dvojice před panelovým domem čp. 
korunu je vhodným a efektním doplňkovým stromem pro skupiny 686 a 687. Tomuto panelovému domu ty modříny moc sluší, vydejte 
pěnišníků. Hodí se i pro širší aleje. Zakrslé typy nacházejí uplatnění se tam a posuďte sami.
ve skalkách, na květinových zídkách, v mobilní zeleni, dobře snáší ----------------------------------------------------------------------------------------
řez, slouží na tvarované živé ploty či stěny. Množení na jaře Zdroj:
výsevem, řízky rostou uspokojivě z mladších matečných rostlin, http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=5&id=29100
nejlépe v VIII-IX. Kultivary je vhodnější roubovat v zimě ve skleníku. https://cs.wikipedia.org/wiki/Mod%C5%99%C3%ADn
Maximální věk těchto dřevin se udává téměř 1000 let; jedinec o Mgr. Michal Dvořák a Robert Kopecký
výčetní tloušťce 271 cm a výšce 30 m roste v Ulten Valley, Saint 
Nicholas, Itálie (1984), strom vysoký 46 m je znám z Glenlee Park, 
Dumfries ans Galloway ve Velké Británii (1990). 

Velmi cenná modřínová pryskyřice má odlišné složení od pryskyřic 
ostatních našich jehličnanů, odedávna se používala proti mnoha 
nemocem. Smůla, která se z pryskyřice vyráběla, dříve sloužila k 
utěsňování pivních sudů. Pro získání balzámu se navrtávaly až 80 
cm dlouhé kanálky při patě kmene modřínu, ty se uzavřely a 
zpravidla jednou ročně se z nich odebírala zvláštní lžící 
nahromaděná pryskyřice. Modřínovým jehličím lze aromatizovat 
vodu pro koupele. Čerstvé svazečky jehlic se mohou použít k 
přípravě masti k léčení abscesů, vředů a suché, popraskané kůže, 
pomocí rozpuštěného vepřového sádla, do kterého se vmíchají 
jemně rozmělněné jehlice. Modřínový terpentýn se používá zevně, 
po vetření na určitých místech těla zlepšuje prokrvení a tím mírní 
revmatické obtíže.
V Chrastavě najdete několik míst s velkými modříny, ale spíše uvnitř 
zahrad. Za volně přístupnými modříny se vydáme na sídliště Dvojice modřínů v Chrastavě

STROM  SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ
   I v letošním roce se bude konat akce „Strom splněných přání“, a to již pošesté. Děti z Dětského domova Krompach v Č. vyrobí vánoční 

ozdoby na stromeček a na ně si napíší své přáníčko. Zájemci, kteří budou chtít dětem přání splnit, si přáníčko vyberou v infocentru, dárek 

zakoupí a nezabalený ho přinesou zpět do infocentra. Tam se nashromážděné dárečky nafotí, zabalí a popíšou jmény. Zaměstnanci Města 

Chrastavy je dětem předají přímo na vánoční besídce.
    Přáníčka bude možné si vyzvednout v infocentru od 1. listopadu 2017. Těšíme, že i tento rok uděláme všem dětem v domově radost.

Jitka Marxová



17

1. kategorie: dívky a chlapci do 14 let
1. místo - Kristýna Matyášová, OK Chrastava
2. místo - Miroslav Tuček + Lukáš Pospíšil, Kolová
3. místo - Nikola Čiháčková, Řecko-římský zápas

2. kategorie: dívky a chlapci do 18 let
1. místo - Tadeáš Hakl, Řecko-římský zápas
2. místo - Markéta Valešová, FBC Liberec
3. místo - Jiří Bek, OK Chrastava, + ZŠ

3. kategorie: ženy a muži
1. místo - Kateřina Kašková, OK Chrastava
2. místo - Zuzana Šaffková, OK Chrastava
3. místo - Radek Valeš, FBC Liberec

4. kategorie: cvičitel/ka – trenér/ka
1. místo - Eva Kašková + Pavla Vokálová, OK Chrastava
2. místo - Josef Rajnoha, Střelecký klub
3. místo - Ivana Řehořková, TJ Sokol

5. kategorie: kolektivy a družstva
1. místo - Daniel Fadrhonc + Tomáš Brodský, Kolová
2. místo - SDH – družstvo žen, Sbor dobrovolných hasičů
3. místo - Alena Ševčíková + Věra Bradnová + Zuzana Šaffková, 
               OK Chrastava
 
Sportovec Chrastavy

Tadeáš HAKL, Řecko-římský zápas

SPORTOVEC CHRASTAVY – VÝSLEDKY
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DÁRKY
na zakázku

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

barevný potisk:

hrnky, pokladničky, popelníky

trika, polštáře,

fotoplátna, kalendáře
z vašich zdařilých fotek

Inzerce – soukromá i obchodní

Již od roku 1960 mají možnost navštěvovat děti i dospělí  chrastavskou hudební školu. Ve školním roce 2017/2018  navštěvuje chrastavskou 
hudební školu  64 žáků.  Poptávka po hudebním vzdělávání, převážně hry na klavír a kytaru v Chrastavě převyšuje současnou kapacitu 
hudební školy. 
 V současné době se zde vyučuje hra na klavír, kytaru, dechové nástroje, keyboard a zpěv. Výuka probíhá individuálně jednou týdně  a trvá 
45 minut. Děti se během hodin naučí základy hudební nauky, hru z not, přednesové skladby a nechybí ani výuka oblíbených písní. 
Během  školního roku pořádá chrastavská hudební škola tři  koncerty, které připravují kantoři společně s dětmi po celý školní rok. Všechny 
koncerty začínají v 17:00 v sále CVA  a jsou přístupné veřejnosti. 
Prvním koncertem je „Pohodový vánoční koncert“, který se koná ve středu 13. 12. 2017.  Již nyní nacvičují děti pilně koledy a vánoční písně. 
Další možnost poslechnout si žáky hudební školy bude na  „Jarním koncertě“, na  kterém vystoupí  i děti z chrastavských „Jiřiček“. Tento 
koncert se bude konat 12. dubna 2018. 
Na závěr školního roku  20. června 2018 předvedou výsledky své  roční práce žáci  na závěrečné akademii žáků hudební školy. 
V letošním roce vyučují hru na klavír paní Jitka Fiedlerová a paní  Liudmila Fillipová, celkem navštěvuje toto oddělení 27 žáků. 
Hru na dechové nástroje, keyboard  a zpěv  vyučuje pan Miroslav Kotlár. Na dechové nástroje chodí 3 žáci,  na keyborad 9  žáků a hodiny 
zpěvu navštěvují 2 žáci.
Hru  na kytaru vyučuje paní Helena Kačenová,  ke které dochází celkem 23 žáků.  
Kytarové oddělení zažívá v tomto školním roce velké změny.   Po 25ti letech ukončil svou práci lektora pan František Bouda. Patří mu velké 
díky za vše, co své žáky naučil a s jakou trpělivostí a nadšením se své práci věnoval. Svou činnost v hudební škole ukončil také pan Ondřej 
Kout. 
 Vzhledem k velkému počtu zájemců o hru na kytaru není  bohužel možné všem vyhovět. V současné době hledá vedení společenského 
klubu lektora pro kytarové oddělení. Rodičům i dětem, které bohužel nemohly ve svém hudebním vzdělávání pokračovat, se tímto 
omlouváme a prosíme je o trpělivost.                                                                                                                                    Helena Kačenová

Z chrastavské hudební školy



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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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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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
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