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Důstojný vstup do roku oslav 100. výročízaloženíČSR a 130. výročízaloženíKlubu českých turistů
CHRASTAVSKÉ ŠLÁPOTY
Ozvěny 45. ročníku, 6. 1. 2018
Je sobota prvního, převážně mokrého lednového týdne. Přišlo první
překvapení v podobě jarního počasí – slunečno, +11°C.
To zřejmě vyvolalo překvapení druhé, dlouhé řady příchozích na
start Chrastavské šlápoty. Počet se zastavil na rekordním čísle
1446.
Tak se rychle naplnil počet, který chyběl do 38 tisíc návštěvníků v
předchozích ročnících.
Účastnicí s pořadovým číslem 38 000 byla paní Růžena Starhoňová
z Chrastavy (1952).
Bylo to setkání přátel a známých ze širokého okolí. Zaznamenali
jsme hrádecké, frýdlantské, mníšecké, liberecké, semilské,
tanvaldské, lomnické, žitavské, bogatyňské i novoborské turisty.
Klasické tratě 7, 10, 15 a 20 km byly obohaceny o zrekonstruovaný
Paradýz (Chrastava – Bílý Kostel nad Nisou). Významnou změnou
bylo také nové místo startu a cíle v restauraci U komína s
občerstvením ze sortimentu restaurace.
Na start všech 45 ročníků pochodu přišlo celkem 38.873 lidí,
průměrná účast je 864, do počtu 39 tisíc tedy chybí už jen 127
startujících.
Ke zdárnému průběhu sponzorsky přispěli: RECo design s.r.o.
Ivana Vydry, Lékárna Chrastava Zdeny Močárkové, Restaurace U
komína Aleny Staré. Školní jídelně děkujeme za uvaření čaje.

Z obsahu dnešního vydání
Změny v Zastupitelstvu města
–
Město vyhlásilo GRANT na podporu
kultury a sportu v roce 2018
–
Info o splatnosti místních poplatků
–
Kam odkládat staré pneumatiky
–
Program S-klubu a kina
–
Informace z BÉTELu
Maškarníples bude 17. února
MĚSTSKÁ POLICIE CHRASTAVA

603 941 561 603 347 676

Poděkování za spolupráci a propagaci patří též Městu Chrastava,
Společenskému klubu, Informačnímu centru, Českému rozhlasu

Liberec, Jaroslavu Jančíkovi a Jaroslavu Marxovi za dopravní
obsluhu, za zasvěcený komentář hlasatelkám Evě Kaškové a Haně
Šnýdlové.
KČT CHRASTAVA, Jan Horáček
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Chrastavské šlápoty – pohled z jiného úhlu
Každoročně pořádá KČT Chrastava turistický pochod zvaný Chrastavské šlápoty. Koná se vždy první lednovou sobotu a letošní
jubilejní ročník připadl na 6. 1. 2018.
Těžko popsat atmosféru, jaká panovala během příprav. Nejistota,
jak vše zvládnout v novém prostředí v restauraci U komína, jak
personál restaurace vydrží nápor účastníků, jak vyřešit překážky
jako je náhlé onemocnění pořadatelů, jak ovlivnit počasí, které bylo
v přípravném týdnu víc než nepříznivé…
V sobotu ráno však sluníčko ukázalo přívětivou tvář a vybídlo tak k
pochodu neuvěřitelný, a to doslova rekordní, počet účastníků –
1446. Přicházeli lidé nejen z Chrastavy, ale z Lomnice nad
Popelkou, ze Semil, z Trutnova, přátelé z Německa a Polska a další.
Nikoho neodradila dlouhá fronta u prezence (dle slov jedné z
pořadatelek – jako na mandarinky v době totalitní), ale ani mírné
bloudění v bahnitém terénu. Na kontrolách se nestačily doplňovat
zásoby čaje, piva a špekáčků, dodatečně se tiskly další diplomy,
které si účastníci odnášeli společně s upomínkovými předměty. Tým
restaurace byl v pohotovosti od 4 hodin od rána a připraven podávat
výborné jídlo a pití až do pozdního odpoledne. S úsměvem šlo vše
jako na drátkách.
Neuvěřitelné, ale rekord byl tedy překonán a my všichni doufáme,
že každý, kdo s námi strávil den, si odnášel radost a uspokojení ze
sportovního zážitku.

Zakončím tento příspěvek slovy, ať nám všichni zachovají přízeň,
přijdou mezi nás i během roku, kdy jezdíme a chodíme na výlety a
příští rok zase znovu!!
Zdenka Novotná, KČT Chrastava

Okénko starosty města Chrastavy
Váženíspoluobčané, dovoluji si Vás pozvat na sto padesátý čtvrtý
VEČER SE STAROSTOU, který proběhne formou diskuse se seniory
v Domě s pečovatelskou službou v Bílokostelecké ulici
(jsou zváni nejen obyvatelé pečovatelského domu).
Odborným garantem večera je vedoucí Odboru pro záležitosti občanů MěÚ Chrastava paní Hana
Urbanová.
Setkání se koná v pondělí dne 12. února 2018 od 14.00 hodin v klubu Pohoda v DPS v Bílokostelecké ul.
Těším se na Vaši účast.

Zemřel pan František Bouda
S hlubokým zármutkem oznamujeme, že ve středu 3. ledna 2018
opustil tento svět dlouholetý člen
zastupitelstva města Chrastava
(1998 – 2010) pan František Bouda.
Pan František Bouda pracoval léta
v podniku Elitex a od roku 1993 též
v hudební škole při Společenském
klubu v Chrastavě, kde vyučoval hru
na kytaru. V roce 2015 byl za svoji
pedagogickou činnost vyznamenán
plaketou Jana Amose Komenského.
Čest jeho památce.
Michael Canov – starosta
Zita Václavíková – místostarostka

Ing. Michael C a n o v, starosta

Zemřel pan Miroslav Stahoň
S hlubokým zármutkem oznamujeme, že v sobotu dne 13. ledna 2018
navždy odešel člen Zastupitelstva
města Chrastava pan Miroslav Stahoň.
Pana Miroslava Stahoně znali prakticky všichni obyvatelé našeho města
jako vyhlášeného řezníka a jako člena slavné zápasnické rodiny. Od
roku 2010 až do posledních dnů, co
mu zdravotní stav umožnil, pracoval
jako člen zastupitelstva města.
Čest jeho památce.
Michael Canov – starosta
Zita Václavíková – místostarostka

O odměnách členů volebních komisí
Redaktorka MF DNES Jana Pavlíčková se dotazovala starostů řady měst a obcí na jejich názor ohledně metodického pokynu Ministerstva
vnitra na vzdělání zapisovatelů volebních komisí. Při této příležitosti se zmínila paní starostka Chotyně Jana Mlejnecká o tom, že členové
volebních komisí včetně předsedy a zapisovatele za druhé kolo voleb obdrží na základě vyhlášky Ministerstva vnitra jen 200 Kč ze státního
rozpočtu, a že obec Chotyně tuto odměnu ze svého rozpočtu dorovnává do výše odměny za první kolo. Paní redaktorka pak v článku
omylem uvedla, že takto odměnu dorovnává i Bílý Kostel nad Nisou a Chrastava. Když jsem si článek přečetl a zamyslel se nad ním, dospěl
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jsem k názoru, že odměna 200 Kč za 16 až 18 hodin práce je skutečně hanebná, a že i Město Chrastava tuto odměnu u druhého kola bude
dorovnávat ze svého rozpočtu stejně jako Chotyně, což následně schválila i rada města. Náklady pro město budou činit necelých 50 tis. Kč.
Současně se budu snažit ze své senátorské pozice, aby Ministerstvo vnitra v budoucnu tuto hanebnou odměnu narovnalo z rozpočtu
státního. Vždyť 12 Kč za hodinu je hluboko i pod zákonem stanovenou hodinovou minimální mzdou, která činí 73,20 Kč.
V Chrastavě dne 2. 1. 2018

Michael Canov, starosta města Chrastava

Změny v Zastupitelstvu města Chrastavy
Oldřich Němec rezignoval
na mandát zastupitele města Chrastava
Magistr Oldřich Němec, jedna z nejznámějších osobností Chrastavy, rezignoval po 15 letech dne 31. 12. 2017 na mandát člena
Zastupitelstva města Chrastava z důvodu změny trvalého pobytu
mimo Chrastavu.
Mgr. Oldřich Němec kandidoval do zastupitelstva Města Chrastava
v letech 1994, 1998, 2002, 2006, 2010 a 2014, a to vždy úspěšně se
ziskem mandátu člena zastupitelstva. V letech 1994 a 1998 se ale
následně mandátu vzdal z důvodu neslučitelnosti, neboť v té době
byl vedoucím kanceláře starosty na MěÚ v Chrastavě. Od roku 2002
byl pan Oldřich Němec členem zastupitelstva 15 let nepřetržitě.
Kandidoval téměř vždy z pozice lídra resp. získával nejvyšší počet
hlasů na kandidátce své volební strany (většinou ČSSD, v letech
2006 a 2010 Pro změnu v Chrastavě). V roce 2006 dokonce se svojí
volební stranou Mgr. Oldřich Němec komunální volby v Chrastavě
se ziskem 8 mandátů, z celkových 19, vyhrál, ale nepodařilo se mu
sestavit většinovou koalici a tak namísto starosty zůstal opozičním
zastupitelem.
Mgr. Oldřich Němec pronikl i do celostátní politiky, když se stal v letech 2002 až 2006 prvním a dosud jediným poslancem PČR z
Chrastavy.
Po obdržení rezignačního dopisu jsem telefonicky poděkoval Mgr.
Oldřichovi Němcovi za dlouholetou spolupráci v zastupitelstvu a za
jeho práci pro město Chrastavu a popřál mu mnoho úspěchů a
především zdraví do dalších let. Činím tak ještě jednou veřejně
prostřednictvím tohoto článku.
Pro úplnost je však třeba dodat, že ani odstěhováním ani rezignací
pan Oldřich Němec ještě zcela nezpřetrhal své pracovní vazby s
Chrastavou, neboť dle naší ústní dohody bude až do konce
volebního období nadále vykonávat práci člena finančního výboru.
Mnoho štěstí Oldřichu.
V Chrastavě dne 3. 1. 2018
Michael Canov, starosta

Miloslav Pilař je opět zastupitelem města
Skoro by se chtělo říci: „pachatel se vrací na místo činu“.
Miloslav Pilař byl na chrastavském MěNV od roku 1987 tajemníkem. Na jaře 1990 ho jako jediného z předrevolučního
vedení města podpořili občané na revolučním plénu v městském kině a on zůstal tajemníkem až do prvních svobodných
voleb konaných na podzim roku 1990.
V prvních svobodných volbách se stal pan Miloslav Pilař členem zastupitelstva města a zůstal jím nepřetržitě, jako
jediný, až do roku 2014.
V období 2002 až 2010 byl navíc místostarostou města. Panu Miloslavu Pilařovi současné zastupitelstvo za těch 24
odpracovaných let veřejně poděkovalo v domnění, jak svém, tak samotného pana Pilaře, že je jeho činnost zastupitele
uzavřena. Všichni se mýlili, nezničitelný Miloslav Pilař je od 1. ledna roku 2018 členem zastupitelstva opět, stal se jím jako náhradník po
rezignaci zastupitele Oldřicha Němce. Na následujícím jednání zastupitelstva bude muset ještě pochopitelně složit slib člena zastupitelstva.
Tak Milane, vítej zpět mezi zastupiteli a těším se na spolupráci.
V Chrastavě dne 3. 1. 2018

Michael Canov, starosta

Pavel Pěch se stal opět zastupitelem města
Pan Pavel Pěch se stal poprvé členem zastupitelstva v roce 1999 a byl jím nepřetržitě až do roku 2014. V letech 2002 až
2010 byl i členem rady města. Nyní se pan Pavel Pěch, po velmi smutné události, kterou bylo úmrtí člena zastupitelstva
pana Miroslava Stahově, stal členem zastupitelstva opět. Na následujícím jednání zastupitelstva bude muset ještě
pochopitelně složit slib člena zastupitelstva.
Těším se na spolupráci.
V Chrastavě dne 15. 1. 2018

Michael Canov, starosta
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Informace z radnice

UsneseníRady města Chrastava č. 2018/1 ze dne 8. ledna 2018
Rada města na svém zasedání projednala a usnesla se takto:
-předala
panu Miloslavu Pilařovi osvědčení o zvolení členem ZM Chrastava
na základě rezignace Mgr. Oldřicha Němce doručené dne 2. 1. 2018
-vzala na vědomí
celkový přehled pohledávek a daňových nedoplatků po lhůtě
splatnosti k 30. 11. 2017 (dle části V., čl. 1, bod č. 3 vnitřní směrnice
„Zásady při nakládání s pohledávkami“)
-schválila
podporu ankety „Nejúspěšnější sportovci okresu Liberec za rok
2017“ a pověřila starostu města podpisem příslušné smlouvy
-schválila
v případě dvoukolových voleb bude Město Chrastava ze svého
rozpočtu dorovnávat odměnu za druhé kolo členům okrskových

volebních komisí, předsedům OVK a zapisovatelům do výše
odměny prvního kola
-jmenovala
zástupce zřizovatele (Město Chrastava) paní Zitu Václavíkovou a
paní Mgr. Evu Kaškovou, bytem Polní 2017, Chrastava do školské
rady Základní školy Chrastava, náměstí 1. máje 228, okres Liberec –
příspěvková organizace pro období 2018-2021
-schválila
aktualizaci Ceníku č. 1/2017 svatebních obřadů v Kč
-schválila
v návaznosti na usnesení Zastupitelstva města Chrastava ze dne
11.12.2017 umístění pomníku T. G. M. v parku u Hasičského muzea
a navrhla zastupitelstvu města pojmenovat toto veřejné prostranství: park Tomáše Garrigue Masaryka

Město Chrastava vyhlašuje pro rok 2018
GRANT (doračníprogram) NA PODPORU ROZVOJE
KULTURNÍ, SPORTOVNÍ, SPOLKOVÉ ČINNOSTI A CESTOVNÍHO RUCHU
Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 11. 12. 2017 dotační program na podporu rozvoje sportovní, kulturní,
spolkové činnosti a cestovního ruchu ve výši Kč 700.000,- Kč pro kalendářní rok 2018.
Žadatelem může být právnická nebo fyzická osoba, jakož i složky organizační struktury právnických osob (např. sportovní
oddíly TJ Spartak apod.) působící na území města.
Písemná žádost o poskytnutí finančních prostředků musí být doručena do Společenského klubu, organizační složky
města, Turpišova 407, 463 31 Chrastava, e-mail: sklub@chrastava.cz
nejpozději do 12. března 2018 do 12.00 hod. (lze podávat od 11. ledna 2018)
Bc. Pavel Urban, vedoucí Společenského klubu

Problémy s autobusovou zastávkou ve Vítkovské ulici
Ve směru z Chrastavy do Vítkova žádný problém se zastávkou ve Vítkovské ulici není. Zastávka existuje a má pěknou čekárnu. Ovšem ve
směru z Vítkova do Chrastavy problém existuje, a to kardinální. Přestože již léta naproti čekárně v opačném směru autobusy zastavují (u
cedule značící přechod pro chodce) a zastávka je vedena v jízdních řádech, de iure žádná zastávka v tomto směru na daném místě
neexistuje a vzhledem k dopravní situaci zde ani nelze novou zastávku vybudovat.
Za daného stavu již odmítly příslušné orgány nadále daný stav trpět a od 4. března 2018 se nelegální a neexistující zastávka skutečně
nebude využívat. Na druhou stranu se povedlo domluvit s koordinátorem dopravy firmou KORID LK, že ranní spoj (klasický velký autobus),
který slouží jako doprava školáků do školy, a který vyjíždí z Vítkova v 7.15 a před půl osmou je ve Vítkovské ulici, zabočí do Školní ulice,
pojede až k Benteleru, u jeho brány se otočí a zastaví na již existující zastávce před školou. Podmínkou je ještě písemný souhlas firmy
Benteler s využíváním jejich pozemků, kvůli čemuž jsem jednal s panem ředitelem Petrem Marijczukem. Pan ředitel, vzhledem k tomu, že
nehrozí ráno v 7.30 ucpání prostoru před branami firmy kamiony, souhlas bez problémů přislíbil. Autobus zásluhou popsané odbočky dojede
na autobusové nádraží s tříminutovým zpožděním proti současnosti.
Odbočovat do Školní ulice, otáčet se u školy a využívat zastávku před školou, budou ještě dva malé busy, které přijíždí do Vítkovské ul. ve
13:45 a ve 14:45, protože malé busy problémy s otočkou nemají. Ostatní spoje budou celou Vítkovskou ulicí jen projíždět s tím, že nejbližší
zastávka je autobusové nádraží.
Za daného stavu jsme s výsledky jednání spokojeni. Pro nás je stěžejní, že pro školáky dosáhneme dokonce zlepšení, neboť ranní školní
autobus zaveze děti až před školu.
Chrastava dne 3. 1. 2018
Michael Canov, starosta města Chrastava

POPLATKY – Informace pro občany
V měsíci únoru bude hospodářsko-finanční odbor Městského úřadu Chrastava rozesílat poštovní poukázky (složenky):
– poplatku za odpady se splatností do 30. 4. 2018.
– poplatku za psa se splatností do 31. 3. 2018.
Platbu je možné provést osobně v pokladně Městského úřadu Chrastava, přiloženou poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem z
vašeho účtu. Při bezhotovostní platbě je důležité zadat správný variabilní symbol uvedený na poštovní poukázce.
Pokud zjistíte nějaké odlišnosti (adresa, jméno,bydliště, počet osob) uvedené na rozpisu,
neprodleně nás osobně či telefonicky kontaktujte.
Hospodářsko-finanční odbor MěÚ, č. dveří 206, tel: 482 363 853 - 4

5

Z činnosti Městské policie Chrastava – prosinec 2017
Kontrola okrajových částí města – Vítkov, Vysoká, Víska, Kolonka, Andělská Hora, Barandov
Kontroly dopravní situace v centru města, asistence pro RZS 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, kontrole motorových
vozidel a jejich řidičů ( kontroly na alkohol, drogy, odcizené RZ, odcizená motorová vozidla, osoby v pátrání).
- spolupráce s OO PČŘ Chrastava – vloupání do objektu v chatové oblasti
- přestupek – občanské soužití, vyřešeno dle zákona
- zjištění požáru (hořící kontejner na tříděný odpad), přivolání SDH Chrastava
- vykázání podnapilé osoby z obytné budovy
- předvedením osoby na žádost správního orgánu
- rušení nočního klidu – vyřešeno dle zákona
- zjištění trestného činu v lokalitě Střelecký Vrch – předáno PČR
Odchyt toulavých zvířat v měsíci prosinec v katastru obce: 3x pes

ODPADY: Kam odkládat starépneumatiky?
Právě probíhá zimní sezóna a řidiči by tak měli mít na vozidlech pneumatiky určené pro zimní období. Čas však rychle plyne, přijde jaro a s
ním i výměna zimních pneumatik za ty letní. A nejen v tuto chvíli ovšem nastává otázka – kam se starými pneumatikami?
Staré nebo poškozené pneumatiky by v žádném případě neměly skončit v popelnici, kontejnerech na tříděný odpad nebo pohozené na
veřejném prostranství.
Na pneumatiky se vztahuje zákonná povinnost zpětného odběru.
Ta se týká výrobců, dovozců i prodejců. Místo zpětného odběru tak nezřizuje obec, ale přímo na své náklady výrobci, či dovozci pneumatik.
Takové sběrné místo odebírá veškeré pneumatiky bez nároku na úplatu, bez rozdílů značek a bez vazby na koupi nového výrobku či služeb.
Obvykle dodavatelé zřizují místo zpětného odběru přímo u pneuservisů, přičemž každému dodavateli stačí mít zřízeno alespoň jedno místo v
obci. Tato služba je pro pneuservis zdarma, platí ji dovozci a výrobci, nemá proto důvod odmítat příjem použitých pneumatik od občanů.
Pokud zákazník neobdrží od prodejce informaci, na jakém sběrném místě v obci lze staré pneumatiky bezplatně odevzdat, pak je prodejce
povinen od něho tyto pneumatiky odebrat přímo ve své provozovně. Za neinformování zákazníka o místě zpětného odběru hrozí prodejci
podle zákona o odpadech pokuta.
V Chrastavě jsou dvě místa zpětného odběru starých, již nepotřebných pneumatik:
1) Pneuservis David Röbisch, Vítkovská 773
2) Garage Macháček s.r.o. Luční 294
Kompletní seznam veřejných míst zpětného odběru je dostupný na www.eltma.cz,
popř. na stránkách Ministerstva životního prostředí https://www.mzp.cz/cz/odber_pneu.
Podrobné informace k plnění povinností posledních prodejců pneumatik lze vyhledat na odkazu https://www.mzp.cz/cz/pneumatiky_oleje.
Chrastava 15. 1. 2018
Šárka Spáčilová DiS., referent ORM
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Kultura... stalo se / programy S-klubu a kina

Cimrmanova opereta v kině
Nejedná se o promítání filmu, ale celkem narychlo ve středu 10. 1.
2018 vystoupilo v chrastavském kině „Dívadlo za 125 kop grošů“.
Jedná se o ochotnický soubor z Liberce, který si připravil
Cimrmanovu operetu „Hospoda Na mýtince“. Úderem devatenácté
hodiny začala „přednáška“ čtyř členů souboru s tématikou českého
fiktivního génia Járy Cimrmana pod názvem „Večerní škola
cimrmanologie a „Teorie absolutního rýmu“. A co z přednášky
vlastně vyplynulo? Například to, že Cimrman měl málo peněz a byl
velmi šetřivý. Po přestávce jsme se pobavili již při samotné hře.
Pánové nás nenavštívili naposledy, ale určitě ještě do Chrastavy
budou někdy pozváni s jinou hrou o Cimrmanovi.
Jitka Marxová – referentka infocentra

SPOLEČENSKÝ KLUB
CHRASTAVA

PROGRAM NA ÚNOR 2018
Úterý

6.
17 hodin / CVA

Pondělí

12.
19 hodin / KINO

Středa

14.
19 hodin / KINO

Pátek

16.
20 h. / ŠK. JÍDELNA

Úterý

20.
17 hodin / CVA

Pátek

23.
10 hodin / KINO

KOSTARIKA
Přednáška zeměpisného seriálu VIDEOGLOBUS. PřednášíPetr Košek, vstupné: 35,-Kč

NA STOJÁKA
Lukáš Pavlásek, Karel Hynek, Arnošt Frauenberg...

Vstupné: 220,-Kč, předprodej v Infocentru nebo na www.evstupenka.cz

NEJSTARŠÍ ŘEMESLO ANEB JSI TAK MLADÁ, JAK SE CÍTÍŠ
Připravil Divadelníspolek

13. MĚSTSKÝ PLES
Hraje kapela SEPTIMA, cena vstupenky 150,-K4 a 200,-Kč, předprodej v Infocentru

PAPU PAPUA
Přednáška zeměpisného seriálu VIDEOGLOBUS. PřednášíTomáš Kubeš, vstupné: 35,-Kč

BACILY
Pohádka pro děti, vstupné: 40,-Kč
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DIGITÁLNÍ MÌSTSKÉ KINO CHRASTAVA

PROGRAM KINA
ÚNOR 2018
Změna programu vyhrazena! Rezervace vstupenek: http://evstupenka.cz
Pátek 2. února v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI

DUKÁTOVÁ SKÁLA – ČR – rodinný,pohádka – 110 minut –
přístupný
Hlavní hrdiny filmu s pohádkovými motivy představuje parta dětí, která
prožije prázdninové dobrodružství v malé vesničce Lukov. Aby mohli
pomoct svým kamarádům v nouzi, začnou pátrat po hradním pokladu
a pověsti s ním spojené. Na své cestě za pokladem však zůstanou
uvězněni Černou paní, strážkyní pokladu. Celá vesnice a rodiče dětí
však spojí své síly a nejen, že děti najdou, ale nakonec z kletby
vysvobodí i hrad a jeho strážkyni.
Vstupné: 110 Kč
Pátek 2. února v 19:00 hodin
– ČR – komedie – 90 minut –
přístupno od 15 let
Antonín Blaník je jedním z nejvýznamnějších lobbistů v zemi. Pracuje
pro politické strany, pro samotného prezidenta a hlavně sám pro sebe.
Jednoho dne se rozhodne, že už je na čase vystoupit z politického zákulisí, a oznámí kandidaturu na funkci prezidenta České republiky. Kampaň, ve které s pomocí tajemníka Žížaly a asistentky Lenky naslibuje
lidem, co jim nikdo nemůže dát, má úspěch. Tondova kandidatura však
skončí dřív, než začala, protože Žížala nedoručí na ministerstvo včas
podpisové archy. Jenže to by nebyl Tonda Blaník, aby si s takovou
„nepříjemností“ neporadil. Je přece ještě dost jiných kandidátů a do Tondovy hlavy nikdo nevidí… Příběh filmu navazujícího na úspěšný seriál
se odehrává na pozadí skutečných událostí druhé přímé volby prezidenta České republiky. Vystupuje v něm celá řada reálných aktérů českého
politického a společenského života.
Vstupné: 120 Kč

PREZIDENT BLANÍK

Pátek 9. února v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: TAJEMSTVÍ OHNĚ A LEDU –
Rusko – animovaný- české znění – 89 minut – přístupný
Pokračování populární animované série je opět plné dobrodružství,
humoru i kouzel. Naši hrdinové se střetnou s magií ohně a ledu a tak
jim chvilku bude pořádně horko a chvíli zase hodně velká zima.
Vstupné: 100 Kč, v předprodeji IC Chrastava – 80 Kč
Pátek 9. února v 19:00 hodin

PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY – USA – erotický thriller
–české titulky - 105 minut - přístupno od 15 let
Nenechte si ujít vyvrcholení Fenomén Padesát odstínů vstupuje do třetí,
závěrečné fáze. Anasasia Steele a Christian Grey se dobrovolně zřekli
své svobody a před svatebními svědky řekli rozhodné „Ano“. Žít šťastně
až do smrti jim ale nebude dopřáno. Režisér James Foley (Padesát odstínů temnoty) okořenil pikantní erotickou romanci pořádnou dávkou
thrilleru a svým hrdinům připravil několik nečekaných a nepříjemných
překvapení.
Vstupné: 120 Kč, v předprodeji IC Chrastava – 100 Kč
Pátek 16. února v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI

ALENKA V ZEMI ZÁZRAKŮ – ČR, rodinný – 110 minut
Poetický film pro celou rodinu, který vypráví o vzpomínkách dívky, která
jako Alenka v říši divů putuje krajinou, ale v tomto příběhu krajinou svého dětství a pozoruje svět, který se jí jeví velmi fantastický. Své místo v
něm má Malý Princ, Pražské Jezulátko, svatý Jan Nepomucký, Anděl a
další postavy, které jí životem provázejí.
Alenka v zemi zázraků je osobitou parafrází známé Alenky v říši divů.
Vstupné: 110 Kč
Pátek 16. února v 19:00 hodin
BLACK PANTHER – USA – akční – české znění – přístupný
Film od studia Marvel Black Panther je dobrodružstvím válečníka
T'Chally, který se po smrti svého otce, krále Wakandy, vrací domů do
odloučené, avšak technologicky vyspělé africké země, aby se stal novým právoplatným králem. Když se však znovu objeví mocný dávný

nepřítel, jsou T'Challovy schopnosti jako krále a Black Panthera podrobeny těžké zkoušce, neboť T'Challa je vtažen do konfliktu ohrožujícího
nejen Wakandu, ale i celý svět. Tváří tvář zradě a ohrožení musí mladý
král zmobilizovat své spojence a využít naplno sílu Black Pantera, aby
porazil své nepřátele a zajistil svému národu a jeho kultuře bezpečnou
budoucnost.
Vstupné: 120 Kč
Pátek 23. února v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI

PRAČLOVĚK – GB/Francie – animovaný – české znění - přístupný
Animovaný film Pračlověk vypráví příběh z doby, kdy po naší zemi kráčela prehistorická zvířata. Hlavním hrdinou je neohrožený jeskynní muž
Dug, který se se svým nejlepším čtyřnohým přítelem Čenichem snaží
uchránit svůj domov a kmen před velkou hrozbou. Na jejich území totiž
přichází pokrokoví lidé z doby bronzové v čele s lordem Bafoněm a Dugovi a jeho přátelům zbývá poslední šance – utkat se o své území s týmem Real Bronzio ve hře zvané fotbal. Dokáže Dug přesvědčit a vytrénovat deset nemotorných pralidí, vyhrát zápas a získat své území
zpět?
Vstupné: 100 Kč, v předprodeji IC Chrastava – 80 Kč
Pátek 23. února v 19:00 hodin

VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ – ČR – komedie – 92 minuty –
nevhodný do 12 let
Josef (Saša Rašilov) a Miluška (Lenka Vlasáková) jsou manželé už
snad celou věčnost. Miluška učí aerobik a svého manžela i dospívající
dceru neúnavně zahrnuje péčí. Josef svou ženu miluje, ale má slabost i
pro mladší a krásnější ženy. Jejich manželství, spolu s Josefovým krachujícím nakladatelstvím, se pomalu řítí do záhuby. Na záchranu přijíždí
teta Marta (Vilma Cibulková), která má šílený plán jak krachující manželství i nakladatelství Josefa zachránit. Jako zkušená psycholožka, pracující v manželské poradně, naordinuje manželům nevěru – musejí se
přistihnout in flagranti. Bláznivá hra může začít.
Vstupné: 120 Kč, v předprodeji IC Chrastava – 100 Kč
Pondělí 26. února v 17:00 hodin

EWA FARNA 10: NEZNÁMÁ ZNÁMÁ – ČR/Polsko –
dokument – 72 minuty – přístupný
Dokument Ewa Farna 10: Neznámá známá mapuje 10 let zpěvaččiny
kariéry a také přípravy na jubilejní koncert. Kolem této události se také
původně mělo točit dějství celého dokumentu. V tomto období se ale po
dlouhých 10 letech zpěvačka nečekaně rozešla se svým managementem a poslední singly si navíc vydala pod vlastním vydavatelstvím.
Postavila se více na vlastní nohy a ze slečny se stihla stát vdanou paní.
Nic nepíše lepší scénář, než život sám.
Vstupné: 120 Kč
Pondělí 26. února v 19:00 hodin
– ČR/Slovensko – komedie, drama – 98 minut nevhodný do 12 let
Divadelní ochotníci na malém městě zkoušejí hru bratří Čapků "Ze života hmyzu". Během zkoušky se prolnou jejich životy s osudy postav
této divadel ní hry. Hmyz je posledním celovečerním filmem světově
uznávaného režiséra Jana Švankmajera.
Vstupné: 120 Kč, v předprodeji IC Chrastava – 100 Kč

HMYZ

ALENKA
V ZEMI
ZÁZRAKŮ
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Sportovní zpravodajství... výsledky / události

TO PERSEUS: Sáňkovaná oddílu
Zase po několika letech jsme chtěli vyzkoušet sáňkování z
Bedřichova a až do Lidových Sadů v Liberci. Přálo nám štěstí a před
termínem výpravy napadlo hodně čerstvého sněhu a navíc nebyla
námraza, zkrátka ideální podmínky pro náš podnik.
Autobusem jsme vyjeli na Maliník, odkud jsme zamířili na Českou
Chalupu. Chvíli jsme jezdili a chvíli jsme museli saně a boby za
sebou tahat. Děti dělaly vzorně, dle našich instrukcí mezi sebou
rozestupy, aby nenastala nehoda. Než jsme dojeli do Lidových
Sadů, řádně jsme se vyřádili. Na jednom z posledních sjezdů jsme
se povozili vícekrát. Zaprvé to byl ideální kopec a zadruhé jsme měli
čas. Tam došlo i na oblíbené vláčky, vyzkoušeli jsme jízdu dvou
dlouhánů na 1 malém bobu, jízdu vkleče nebo jízdu hlavou dopředu
a další speciality. Než nám jel autobus do Chrastavy, tak jsme si stihli
dojít na čaj do jedné jídelny a vyprovodit kamaráda z Liberce.
Robert Kopecký - Rolf

Ani v roce 2017 chrastavští„orienťáci” nezaháleli...
Vzhledem k výborným výsledkům pořadatelské činnosti byl oddíl orientačního běhu OK Chrastava pověřen Českým svazem OB uspořádáním nejprestižnějšího domácího závodu – Mistrovstvím a veteraniádou ČR v orientačním běhu (OB) na klasické trati. A tak se v termínu
23. - 24. září 2017 sešla v Raspenavě celá česká orienťácká elita, aby bojovala o tituly nejvyšší. Dle ohlasů v médiích odjíždělo cca 1500
českých i zahraničních závodníků všech věkových kategorií spokojeno. Nabídli jsme jim špičkovou mapu s dobře postavenými tratěmi v
těžkém jizerskohorském terénu, spojené s výborným zázemím na zelené louce (stany pro prezentaci, počítačovou techniku, moderování,
VIP, prostor pro vyhlášení výsledků, parkoviště, občerstvení, prodejní stánky, TOIky a mytí, dětský koutek, prostor pro média, včetně
velkoplošné obrazovky, stany pro lékaře a dopingovou kontrolu, dokonce i stan s retro výstavou, věnovanou historii předešlých mistrovství –
to vše mohli posoudit i náš pan starosta Michael Canov a místostarostka Zita Václaviková při návštěvě závodů).
Samozřejmě to nebylo jediné, čemu jsme se věnovali. Na jaře jsme uspořádali v Osečné a Lückendorfu dvoudenní mezinárodní závody
SAXBO, připravili jsme orienťák v rámci Chrastavských slavností a Mezinárodního dne orientačního běhu, postavili jsme letní tábor pro děti v
Krčkovicích, naše děti a jejich rodiče sportovali na dvou víkendových soustředěních – ve Stráži pod Ralskem a v Jindřichově v Jizerských
horách. Pro všechny tyto akce jsme museli připravit nové mapy – Na Valech, Chrastava sever, Pěticestí a Skalní brána.
Hlavním oborem naší činnosti je ovšem činnost sportovní. Zúčastnili jsme se 62 závodů na všech úrovních – celostátní, oblastní i náborové,
někteří stateční i veteránského mistrovství světa v OB na Novém Zélandu. Další zavítali na závody na Slovensko, do Španělska, Itálie,
Německa a Izraele. A naše nejlepší výsledky?
ZISK MEDAILÍ NA MISTROVSTVÍCH ČR:
Mistrovství ČR v NOB
Mistrovství ČR v OB ve sprintu
Mistrovství ČR v OB na krátké trati

UMÍSTĚNÍ DO 3. MÍSTA NA:
zemských závodech
oblastních závodech
náborových a ostatních závodech
vícedenních závodech
závodech štafet a družstev
závodech LOB
zahraničních závodech

D 35
D 35
D 35
D 65

zlato
zlato
zlato
zlato

1. místo 8, 2. místo 7, 3. místo
1. místo 56, 2. místo 62, 3. místo
1. místo 5, 2. místo 1, 3. místo
1. místo 6, 2. místo 6, 3. místo
1. místo 3, 2. místo 2, 3. místo
3. místo 2,
1. místo 2, 2. místo 2, 3. místo

Katka Kašková
Katka Kašková
Katka Kašková
Zuzka Šaffková

8,
47,
3,
2,
2,
1
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V dlouhodobých soutěžích si výkonnostní licence pro rok 2018 vyběhli:
Licence A: Jirka Bek, Matěj Galbavý, Markéta Pavlíková, Vendy Růžičková
Licence B: Ondra Bek, Kája Březina, Tom Hlubuček, Filip Kučera, Vojta Matyáš, Týna Matyášová, Sofi Tomanicová.
Naši nejlepší se pravidelně objevují mezi vyznamenanými sportovci Chrastavy (v roce 2017 jsme vystoupali na bednu ve všech 5ti
vyhlášených kategoriích, z toho 3 x nejvýše – Týna Matyášová, Katka Kašková a trenérky Eva Kašková a Pavla Vokálová, o něco níže Jirka
Bek, Zuzka Šaffková a štafeta ve složení Alena Ševčíková, Věrka Bradnová a Zuzka Šaffková).
Na všech těchto výsledcích jak sportovních, tak pořadatelských se podílelo celkem 131 zaregistrovaných chrastavských orienťáků, včetně
51 z řad dětí a mládeže, což je na šestitisícovou Chrastavu docela slušné číslo, nemyslíte?
Jiří Vokál, OK Chrastava

Rybářský kroužek v zimě
Na rozdíl od ryb, které v zimním období nejsou aktivní, my tento čas
můžeme využít různě a velmi prospěšně. Základem jsou schůzky na
klubovně. Přes zimu je správný čas na doučení praktických
dovedností na rybářskou sezonu. Zdokonalujeme se ve vázání
háčků, v přípravě a správném vyvážení montáže na plavanou, v
montážích na kapra… Také doplňujeme informace o rybách,
rostlinách i ostatních živočiších kolem vody.
Zimní období využíváme pro tréninky rybolovné techniky (házení na
cíl). Chodíme do tělocvičny a trénujeme přesnost nahazování. Aby
to nebylo házení jen tak, jezdíme s dětmi na závody. Využili jsme
dvou závodů, které se konaly v Libereckém kraji. První z nich
16.12.2017 v Jablonci nad Nisou a druhý 13. 1. 2018 ve Frýdlantu
v Čechách. Navázali jsme tak na podzimní venkovní závody v Kostomlatech pod Milešovkou. Účast v Jablonci pro nás byla cenná,
protože se nám věnovali zkušenější trenéři a poradili nám, v čem
zlepšit techniku hodu jednotlivých disciplín. Těchto rad jsme využili
na trénincích v tělocvičně a na dalších závodech se výsledky
projevily. Děti ve Frýdlantu naházely víc jak o polovinu bodů více.
Dalším důležitým momentem bylo, že do Frýdlantu se s námi jeli
podívat i mladší členové našeho kroužku. Po domluvě s pořadateli si
i oni vyzkoušeli závody. Byl to pro ně nový zážitek a věřím, že se díky
tomuto impulzu o to více zapojí do této činnosti. Další účast
plánujeme v březnu na halových závodech v Želanech.
Začátkem roku plánujeme pro naše děti aktivity na celý rok. Již
tradicí jsou květnové závody jak pro dospělé, tak i pro malé rybáře.
Na tyto závody navazují zářijové dětské závody v plavané. V loňském roce jsme se zúčastnili závodu Zlatá udice a letos bychom s
tím chtěli pokračovat. Již samozřejmostí je účast na víkendovém
pobytu, který pořádáme pro děti z rybářského kroužku. Letos
plánujeme výlet do Brozan nad Ohří. Také bychom chtěli s dětmi

vyrazit na dětské rybářské závody v okolí tak, jako v předchozích
letech.
Plánů je hodně, bylo by krásné, kdyby byly realizovány. Přáli
bychom dětem, aby si to na nich užily, zažily u vody krásné chvíle,
poznaly naši přírodu a porozuměly jí o trochu více, našly nové
kamarády, nebo utužily stávající přátelství.
Josef Kasal
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Krajská divize žen –
prvnívítězstvív soutěži
12 2018 hostila tělocvična TJ Spartak Chrastava krajskou
14. ledna
divizní soutěž žen, která se hraje turnajovým způsobem. V Chrastavě se utkala družstva z Hrádku nad Nisou, Kamenického Šenova, Liberce, Nového Boru a domácí tým z Chrastavy.
V úvodním utkání nastoupil náš tým proti družstvu Jiskra Kamenický
Šenov B. Zápas začal čtyřhrou a náš pár ve složení Jana Palušová a
Barbora Lipenská zvítězil 3 : 0. A když Jana vyhrála obě svá utkání,
zrodila se historicky první výhra chrastavského ženského týmu v
krajské divizi. Gratulujeme.

ŠKOLA ve Vítkově
HRÁTKY NA SNĚHU
Konečně začala zima. Ta opravdová, se sněhem. V rámci
pozorování změn v přírodě jsme využili sněhové nadílky k tvůrčímu
tvoření staveb ze sněhu. Tvořili jsme sněhuláky, mrože, tučňáky, ale
také zasněženou sopku. V závěru jsme se samozřejmě vyřádili na
sněhu – bobovali jsme a sáňkovali, a na řadu přišla i řádná
koulovačka.
Mgr. Romana Sobotková, ředitelka

Celkové výsledky:
TJ Spartak Chrastava- Jiskra Kanenický Šenov B
3:2
Naše mužstvo nastoupilo ve složení: Jana Palušová 2/0, Tereza
Nováková 0/1, Barbora Lipenská 0/1, Paloušová-Libenská 1/0
TJ Sokol Turnov B - TJ Spartak Chrastava
3:2
TJ Spartak Chrastava - SKST Liberec B
1:4

PYŽAMOVÝ DEN

Krajský přebor 2. třídy
Záchranná mise úspěšně zahájena
20. ledna byla zahájena druhá polovina krajského přeboru 2. třídy ve
stolním tenisu ročníku 2017–18.
Náš B tým byl po první polovině na posledním místě. Nepodařilo se
mu ani jednou zvítězit a uhrál pouze jen tři remízy a dalších osm
zápasů prohrál.
Pro druhou polovinu padl jasný cíl. Naše družstvo musí uhrát z
jedenácti zápasů minimálně šest vítězství, aby byla soutěž udržena i
pro další ročník. Náš oddíl v průběhu zimy posílil Petr Hanák, který
sice loňskou sezónu vynechal, ale je to hráč, který má zkušenosti z
krajské divize a tak očekáváme, že se stane hlavní oporou B týmu při
jeho cestě za záchranou.
Věděli jsme, že první zápas v druhé polovině mnoho napoví, protože
jsme jeli za velmi kvalitním týmem z České Lípy.
A když bylo za hodinu a půl dobojováno s konečným výsledkem
10 : 1 pro nás, mohli jsme si oddychnout se slovy: „záchranná mise
úspěšně zahájená“.
20. ledna 2018
TJ Lokomotiva Česká Lípa B - TJ Spartak Chrastava B
1 : 10
Domácí – P. Hanák 3/0, P. Průša 1/1, P. Zahradník 2/0, L. Charvát
2/0, čtyřhra 2/0
Karel Žemlička, předseda oddílu

Po vánočních prázdninách jsme se sešli ve škole jako již tradičně v
pyžamech i s plyšáky. Kromě učení jsme si vyprávěli o Vánocích a
dárcích. Každý předvedl pantomimou svůj nejhezčí dárek a z
obrázků na téma "Vánoce" jsme udělali výstavu. Poté jsme v
tělocvičně hráli "Basketbal s plyšákem" a "Závod o bačkoru".
Nakonec se všichni prošli v pyžamech po prohlídkovém mole a
nejhezčí modely byly odměněny. Užili jsme si spoustu zábavy a
všem se program moc líbil.
Mgr. Klára Beníčková, učitelka ZŠ
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ZDRAVÍ DĚTEM
Ve čtvrtek 11. 1. 2018 proběhla druhá část projektu „Zdraví dětem“
pro děti mateřské školy. Tentokrát jsme si zacvičili s klukem
Zdravíkem, protože pohyb je velmi důležitý pro naše zdraví.
Rozcvičili jsme se, zahráli si hry s padákem, také jsme soutěžili v
běhu a slalomu, učili se házet a chytat. Naučili jsme se nové hry a
především jsme si celý pohybový blok moc užili!
V pátek 12. 1. 2018 pokračoval program pro žáky základní školy. Po
úvodním zahřátí a rozcvičce jsme pantomimicky předváděli různé
sporty, což bylo docela náročné a hráli hry s padákem, které se nám
velmi líbily. Soutěžili jsme ve slalomu a nakonec jsme se se
Zdravíkem vyfotili.
Bc. Daniela Reslová, učitelka MŠ

Mladíhasiči na Chrastavské šlápotě
Jako každý rok začali mladí hasiči a jejich vedoucí nový rok
sportovně. Vyrazili na pochod Chrastavská šlápota, který se konal v
sobotu 6. 1. 2017. Vyrazily dvě děti z kategorie mladší žáci, šest
starších a jeden dorostenec. Společně skupinka překonala
desetikilometrový okruh .
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
S úsměvem do první třídy – předcházíme specifickým poruchám učení v předškolním věku
Pod tímto názvem se ukrývala první přednáška rodinného centra tohoto roku. Jejím cílem bylo
ukázat rodičům konkrétní možnosti, jak mohou svým dětem již od raného věku pomoci v rozvoji
dovedností, které jsou potřebné pro jejich úspěšnou školní práci. Přednášku vedla logopedka a
speciální pedagožka Mgr. Lucie Bašová. Přednáška, přesněji spíše seminář byl sice obsáhlý co do
objemu probíraných vědomostí, důraz byl však kladen na praktické ukázky aktivit, her a cvičení,
které může každý rodič se svým dítětem jednoduše provádět doma. Dostali jsme se i k praktickým
radám jak dítě motivovat, ocenit, povzbudit jeho zájem a přistupovat k němu citlivě a laskavě
navzdory jeho případným handicapům. Domů jsme odcházeli nejen nabiti vědomostmi a
odhodláním zkoušet se svými dětmi nové věci, ale i v dobré pohodě po příjemně stráveném
společném večeru. O tom, že to bylo potřebné téma, svědčí i počet účastníků, kterých bylo čtrnáct.
Marie Justová

Víkendový pobyt Klubu PodVodou
Na víkendovku jsme vyrazili v pátek 19. ledna na chalupu do Hejnic. Bylo nás 14 a čas jsme trávili
velmi pestře. Nejzajímavější byl společný výlet na běžky na Smědavu. I začátečníci výlet zvládli,
nikdo nezabloudil a po návratu jsme byli vděční za zázemí chalupy. Víkendovka se všem líbila, domů
jsme se vrátili vlakem v neděli odpoledne. Připojujeme rozhovor s účastníky, který přiblíží atmosféru
pobytu.
Po kolikáté jsi na zimní víkendovce? Vždy když nějaká byla, asi po čtvrté nebo po páté. Jaké bylo
ubytování v chalupě? Chalupa byla krásná, hlavní je, že tu bylo teplo. Luxus, překvapivě dobré.
Nejlepší jídlo? Všechna jídla byla dobrá, ale vítězí sekaná s bramborem. Bylo to první jídlo po
namáhavém několikahodinovém výletě. Jak se jelo na běžkách a kolik km jste ujeli? Jelo se krásně,
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lyže skvěle namazány, sněhové podmínky ideální a k tomu dobrá
parta. Celkově jsme ujeli 13km a dalších 5km ušli pěšky. Zajímavý
zážitek z víkendovky. Největší zážitek bylo prudké sjíždění na běžkách
k chatě Hubertka. Večerní koulovačka kolem chalupy. Hry.
Kam by se Ti líbilo jet příští rok na zimní víkend. Klidně na stejné místo
se stejnými lidmi.
Celkově zhodnoť čas pobytu, ale max. pěti slovy: #bežky #hudba
#parta #nenuda #dostdobrýjídlo.
Klub PodVodou

SRDEČNĚ ZVEME
Večer o vínu zveme na besedu se znalcem vína a biskupem Jednoty
bratrské panem Petrem Krásným Th.M., součástí programu bude
ochutnávka vín, proto počítejte prosím s příspěvkem 80 Kč.
Ve čtvrtek 1. 2. 2018 od 18 hod. v Bétel bistru, Bezručova 503,
Chrastava.

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES „KRÁL POŘÁDÁ BÁL“
a zve všechen lid chrastavského království

sobota 17. února 2018 od 16 h
hala TJ Spartak Chrastava
vstupné 50,- Kč
občerstvení zajišťuje Bétel bistro
PŘEZŮVKY NUTNÉ!

Město jako arboretum – 20. díl
Když se řekne „národní strom“, tak snad každému se vybaví lípa. Její
ratolesti zdobí vlajku, resp. standartu prezidenta republiky, státní
pečeť, bankovky, uniformy, …I když lípy se u nás vyskytuje několik
druhů, ta „naše“ národní je lípa malolistá, někdy též označovaná
jako srdčitá, latinsky tilia cordata (Mill).
Jedná se o stromy se široce rozložitou a polokulovitě zaoblenou,
košatou korunou, hlavní větve mírně vystoupavé, ve spodní části
koruny víceméně vodorovně odstávající. Výška do 30 až 40 m, v
severských oblastech to mohou být pouze vysoké rozkladité keře.
Statný kmen je pokryt tenkou, tmavou a mělce podélně zvrásnělou
kůrou. Výhony lysé nebo jen zprvu trochu chlupaté, pupeny kryté
dvěma šupinami, oválné a tupé, asi 6 × 4 mm velké. Listy 3-6(-9) cm
dlouhé, na silných výhonech i větší, (okrouhle) srdčité, asymetrické,
krátce zašpičatělé, jemně a ostře pilovité, svrchu sytě zelené,
naspodu modrozelené, v úhlech žilek jsou rezavě hnědé chumáčky
chlupů, žilky třetího řádu jsou neznatelné, řapíky 2–5 cm dlouhé, na
podzim listy žloutnou a brzy opadávají. Květy oboupohlavné, žlutavě
bílé, silně vonné, po (3-)5-11(-16) v nících až vzpřímených
vrcholících, listen stopkatý, 30–70 × 10–15 mm velký, květy mají 810 mm v průměru, petaly 4-6 mm dlouhé, čnělky lysé, kvete od
června do července. Plody hruškovité, kulovité až obvejcovité oříšky,
bez žeber nebo jen se slabými žebry, 6–8 mm tlusté, slupka je tenká
a lze ji rozmáčknout. Její výskyt je Evropa až Kavkaz. Vyskytuje se
prakticky po celém území České republiky, roste roztroušeně až do
výšek 600 m, nad 900 m n.m. zcela chybí,. Roste hojně v listnatých a
smíšených lesích od nížin do nižších horských poloh. Je typickou
příměsí dubohabřin, suťových lesů, lipových bučin a v některých

Lípa v Mostní ulici

Květ lípy
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typech sušších variantách tvrdých luhů. V přirozeném stavu však
tvoří jen příměs v těchto lesích. Monokultury lípy malolisté jsou
zpravidla uměle založeny. Často se vysazuje do stromořadí a v
parcích jako solitéra. Po celé České republice pak můžeme nalézt
památné stromy, které se pyšní svou mohutností kmenů (Tatrovická
lípa – 1122 cm, Horní Popovská lípa – 907 cm) nebo stářím
(Žeberská lípa – přes 700 let, Lípa v Lipce – 600 let). Ne zřídka
můžeme při svých toulkách najít i letité aleje.
I když má lípa malolistá okolo 20 zajímavých zahradních kultivarů, v
našich podmínkách se s nimi moc nesetkáte. V zahradách a parcích
naopak můžete nalézt zejména lípu velkolistou, evropskou, zelenou,
stříbrnou, americkou a v botanických zahradách a arboretech pak
mongolskou, ostrovní, japonskou a další.
Lípa malolistá v zápoji dosahuje 150 let, volně rostoucí jedinci se
dožívají až 400 let. Patří mezi stín snášející dřeviny našich lesů.
Roste tedy ve spodních patrech smíšených porostů, často v křovité
formě. Její stanoviště jsou vlhkostně příznivá. Na půdu má střední
nároky. Ke klimatickým podmínkám je velmi přizpůsobivá, škody
silnými mrazy nebo vysokými teplotami nejsou známy. V květech
obsahuje stopy silice, třísloviny, sliz, cukry a asi 11 glykosidů. Lipový
květ patří mezi nejoblíbenější drogy lidového léčitelství, používá se
po staletí při chorobách z nachlazení. Lipový květ figuruje i v
oficiálních lékopisech pro choroby horních cest dýchacích, hojně se
používá do nálevů a čajů (potopudný, protizánětlivý a lehce
diuretický účinek), využívá se proto při horečnatých onemocněních z
nachlazení, onemocnění ledvin a močového měchýře a jako
prostředku podporujícího žaludeční činnost. V dávných dobách kůra
sloužila proti malomocenství, listy na puchýře v ústech, šťáva proti
vypadávání vlasů. V 16. století se používal lipový květ také jako
osvědčený prostředek proti dětské tetánii (psotník). Dřevo je
trvanlivé, měkké a lehké, dobře opracovatelné, světlé, vyhledáváno
v řezbářství. Používá se k výrobě hudebních nástrojů, vyřezávání
zdobeného nábytku. Slouží jako surovina pro přípravu tzv.
aktivovaného dřevěného uhlí, které má podobné vlastnosti i použití
jako živočišné uhlí. Lipové lýko se využívalo k vazbě, výrobě obuvi a
provazů, dnes nachází uplatnění v košíkářství a při výrobě dekorací.
Je to významná medonosná dřevina. V městské zeleni se uplatňuje
pro velkou odolnost. Snáší přesazování, seřezávání i nešetrné
zacházení, výkopy kolem kmene, navážku, je však citlivá na solení.
Roste v mírně vlhkých a chudších i na živiny bohatších půdách na
plně osluněném až polostinném stanovišti, značně proměnlivá,
vyniká dobrou mrazuodolností, na dlouhotrvající přísušek a vysoké
letní teploty na suchém stanovišti reaguje zasycháním listů, není
vhodná pro výsadbu do zpevněných ploch, vysazuje se do půd
otevřených, případně do širokých zelených pásů. Pyl je alergenní.
Kde v Chrastavě najdeme lípy? Při troše nadsázky i v našem
turistickém oddíle, neboť ve znaku máme právě lipový list. Na lípy
narazíme nejen v Chrastavě, ale všech koutech naší vlasti. To si
vždy uvědomím na letních cyklotoulkách po naší republice i v těch
nejmenších vesničkách mne vítá na počátku léta výrazná až opojná
vůně lipových květů. A dovolte mi nezapomenutelnou vzpomínku,
když jsem jednoho léta stoupal z Přibyslavi k Žižkově mohyle
krásnou lipovou alejí, očarovala mne tenkrát silná omamná vůně lip

a intenzivní hučení tisíců včel nad mou hlavou. I v Chrastavě máme
lip dostatek. Na autobusovém nádraží přímo v jeho středu v roce
1968 vysadili místní skauti Strom republiky-samozřejmě lípu. Dnes
je to už vzrostlý solitér s pravidelnou korunou a má cedulku
„památný strom“. Stejnou cedulku má i další lípa, která je na dohled
od té skautské. Stojí na začátku Mostní ulice nedaleko mostu přes
Jeřici. Třetí lípa je také nedaleko v Pobřežní ulici. Spatříte ji mezi
vzdálenějším oplocením zahrádek a hasičským muzeem. Pokud
chcete spatřit ještě mohutnější lípy, musíte jít směrem na Novou Ves
k bývalému areálu Textilany. Zde se dáte Novoveskou ulicí a po levé
straně nad zmíněným areálem naleznete dva exempláře. Poslední
lípa není už sice v Chrastavě, ale je to vitální strom, který přežil svou
smrt. Je to Machnínská lípa a najdete ji při silnici do Machnína na
horizontu kousek za obalovnou.
--------------------------------------------------------------------------------------Zdroj: http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=5&id=1935
https://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADpa_malolist%C3%A1
Mgr. Michal Dvořák a Robert Kopecký

POLITIKA – Komunálnívolby 2018
Vážení spoluobčané,
volba prezidenta republiky dala impulz k aktivitám, které směřují k dalším volbám v letošním roce, a to volbám komunálním.
Pro letošní rok Vám představíme nově pojaté uskupení, které se rozhodlo kandidovat v říjnových komunálních volbách. Bude se jednat o
společnou kandidátku nezávislých členů a kandidátů ČSSD.
Co je důležitého si předem uvědomit. Komunální volby mají s volbami do parlamentu poměrně málo společného. Parlamentní volby jsou
především bojem politických stran a hnutí o moc. Do komunální politiky vstupují lidé, kteří mají v prvé řadě zájem aktivně se podílet na rozvoji
našeho města, prosazovat zájmy občanů, vytvořit příhodné podmínky pro kulturní, sociální a aktivní život napříč celým spektrem obyvatel.
Na této úrovni politiky se jedná především o podporu jednotlivých kandidátů.
Vždy se podařilo vytvořit pomocí Vás voličů zastupitelstvo, které společnými silami pro Chrastavu mnohé dokázalo. I když jedna strana
dominuje v počtu mandátů, přisuzujme úspěchy i neúspěchy politicky pestrému zastoupení jednotlivých stran v našem zastupitelstvu. Je na
Vás občanech, jaký si děláte průběžný přehled o lidech, kteří se v současné době pohybují v zastupitelstvu našeho města a jak se podílejí na
jeho chodu, rozhodování a jak Vás reprezentují.
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Nezávislých kandidátů, kteří nechtějí být v žádné politické straně, ale mají zájem se zapojit do procesu dalšího směřování našeho města, je
dle mých zkušeností poměrně hodně. Nemají však možnost se do systému zapojit. Museli by být členy nějaké politické strany nebo hnutí.
Nepohybují-li se v blízkosti lidí, kteří skládají kandidátky, nemají sílu zakládat nová uskupení, pod kterým by mohli kandidovat. Kandidátka
našeho města sestává z devatenácti členů. Každé uskupení hledá a získává kandidáty jiným způsobem. Jedni sázejí na vlastní zájem a
oslovují pouze občany, kteří jim přinesou jisté hlasy. Druzí jsou věrní svým kandidátům na kandidátce a spoléhají na jejich dlouhodobou
loajalitu.
Naše uskupení nabízí stejně jako v roce 2014 možnost se aktivně zapojit do přípravy na podzimní komunální volby 2018. Děkuji všem, kteří
se v minulosti zapojili a stejně tak děkuji těm, kteří se rozhodnou zapojit.
Vaše poznatky a náměty zapracováváme do volebního programu a budeme je společnými silami prosazovat.
Kontakt pro zájemce o spolupráci a podporu nezávislých kandidátů:
volbychrastava2018@ seznam.cz
V příštím článku se zaměříme na to, co se nám podařilo prosadit, na čem jsme se spolupodíleli a samozřejmě s čím jsme nehnuli.
Závěrem je důležité připomenout, že prezentace všech společně dosažených a důležitých kroků je postavena na společném hlasování
zastupitelů a prací zaměstnanců městského úřadu.
Pište, ať se posuneme ještě dál, a věřte, že moc jedné strany není dobrá.
Nebojte se vyjádřit svůj názor.
Za realizační tým nezávislých kandidátů.
Mgr. Karel Řehák
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Nechte si zahrát vaši oblíbenou písničku
Na Českém rozhlase Liberec si můžete každý
den od 12. nebo od 17. hodin nechat zahrát svoji
oblíbenou písničku na přání. Splní vám ji moderátor Petr Klimeš ve všedních dnech, o víkendech pak Aleš Mastník nebo Honza Gončarov.
Ať už máte svátek, narozeniny nebo výročí,
zavolejte nebo napište. Můžete pozdravit i vaše
známé přes rádio. Telefon 485 123 123 je plně
k dispozici denně po poledni, můžete také napsat
mail na zahrajte.liberec@ rozhlas.cz nebo napište
SMS ve tvaru zahrajteliberec (vaše přání)
a pošlete na číslo 900 11 04. Písničky vysíláme
bezplatně a budeme moc rádi, když se zapojíte
i vy. Nalaďte si Český rozhlas Liberec, nové rádio
pro Liberecký kraj. V Liberci a Jablonci
na 102,3 FM. Bezva únor a pěkné chvíle
s ČRo Liberec, rádiem Vašeho kraje.
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Inzerce soukromá i firemní...
PRODÁM nové baseballové čepice, vzadu
stahovací. Žluté 10 ks, béžové 5 ks, modré 20 ks
a sv. modré 2 ks. Cena za kus 10,-Kč, popř. vše
celkem za 350,-Kč. Informace 603 260 778.

PRODÁM PLETACÍ PŘÍZE od 250,- Kč/kg
Chemlon 100,- Kč/kg, tel.: 721 648 780 Chrastava

PRODÁM černobílé multifunkční zařízení Minolta
Bizhub 363. Kopírka, tiskárna, skener A3.
Duplexní podavač originálů, jumbo zásobník papírů A4,
podstolek. Možno připojit jako síťovou tiskárnu.
Stav 220 tisíc kopií. Pravidelně servisována, byla na
servisní smlouvu. V bezvadném stavu. Nevyužitá (máme
nové barevné zařízení). K odběru ihned. Cena 8.000,-Kč.
Při rychlém jednání sleva. Informace 603 260 778
DARUJI kvalitní koňský hnůj. Se slámou, do pařenišť a
skleníků. Hnůj je nutno naložit a odvézt (za sucha).
Informace: Ivan Vydra, 603 260 778

PRODÁM starší použité chomouty, kožené řemeny
vhodné jako dekorace na chalupu. Info: 603 260 778

PRODÁM kvalitní bílý PAPÍR pro tiskárny i kopírku. Balíky
A4 (50,-Kč/500 listů), A3 (90,-Kč/500 listů) od firmy Mondi.
Informace 603 260 778

Místo pro Váš
soukromý či firemní inzerát.
Informace o cenách najdete
na straně 19.
PRODÁM barevné čajové hrnky 0,25 l - hráškově
zelené 24 ks, žlutý 30 ks, oranžové 13 ks, tmavě
modrý 18 ks, tmavě zelený 36 ks, bílé hrnky s podtáckem 50 ks. Hrnky žluté malé - 30 ks. Nové npoužité.
Cena 10,-Kč/ks
-------------------------------Informace na telefonu:
603 260 778

PONNOOKA INDIAN RANCH
Jezdíš na koni a vlastního nemáš?
Chceš to změnit?

STATION

Hledám někoho, kdo by mi pravidelně pomohl
jezdit a cvičit koně a zároveň pomohl s prací
kolem nich.
Malá stáj se 2 koňmi je v okrajové části Chrastavy.
Ježdění je na vlastní nebezpečí.

Ozvi se mi na tel.: 603 260 778

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

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

i 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

Telefon: 485 143 161

E-mail: info@chrastava.cz

Celoroční plnobarevná INZERCE Chrastavských listů
je objednávána na celý rok

Inzerce je černobílá a uvnitř vydání. Barevná inzerce se sjednává na celý
rok dopředu a její uzávěrka na rok 2019 bude 16. 11. 2018.
Bližší informace získáte v kanceláři Společenského klubu.

PILAØSKÁ VÝROBA
Jiří HAVEL
kompletní dodávky stavebního řeziva
SÍDLO:
Bílokostelecká 61
463 31 CHRASTAVA
e-mail: havles@volny.cz

PROVOZOVNA – PILA:
Oldřichovská ul.
463 34 HRÁDEK NAD NISOU
tel.: +420 721 829 184
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www.adv.cz 480 000 000

PROCHELEKTRO
MONTÁŽE

REVIZE

PŘIPOJENÍ K INTERNETU
již od 250,-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

VÝ ROBCE REKLAM
TISKÁ RNA grafické studio
/ reklamní štíty / infosystémy / bannery
/ vizualizace / letáky / brožury / vizitky
/ velkoplošný digitální tisk / polep aut
/ hrnky s potiskem / fotoplátna / polštáře
Vítkovská 468 - CHRASTAVA
tel.: 603 260 778 www.recodesign.cz

vše od vizitky po billboard...

ZEMNÍ
PRÁCE

1990 – 2018

revize hromo a elektro
energetika staveb / elektroenergetika
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
KONTEJNERY

Chrastavské listy

1990 – 2018

PARTNERSKÁ MĚSTA
CHRASTAVY

Měsíční zpravodaj městského úřadu v Chrastavě

Redakce: Bc.P.Urban, Ing.V.Loučka, L.Junková
Adresa: MěÚ Chrastava, náměstí1. máje 1, 463 31 Chrastava
Vydavatel: Městský úřad v Chrastavě Evidováno pod č.j. MK ČR E11792 Uzávěrka příspěvků je vždy 22. den v měsíci.
Redakce nezodpovídá za pravdivost inzerátů a nenese žádnou odpovědnost za příspěvky občanů.
DTP a tisk: RECo design s.r.o. Chrastava
Náklad: 400 ks
Internetová verze na www.chrastava.cz
Cena: 15,-Kč
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