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13. ples města Chrastavy
V letošním roce se konal již 13. ples města Chrastava. Celou akci
moderoval David Jelínek, který ples zahájil s představiteli města,
starostou Michaelem Canovem a místostarostkou Zitou
Václavíkovou. Je zvykem, že na plesech nesmí chybět předtančení.
Ani tentokrát tomu nebylo jinak. Rodačka z Chrastavy Monika
Martinů spolu s Janem Kolaříkem zatančili ukázky standartních a
latinsko-amerických tanců. Večer obohatily také přední české
modelky v popředí s rodačkou z Chrastavy a Miss České republiky

Z obsahu dnešního vydání
Proběhne rekonstrukce školy u kostela
–
Město vyhlásilo GRANT na podporu
kultury a sportu v roce 2018
–
Informace z Rady a Zastupitelstva města
–
Končídětská ordinace MUDr. Hampejsové
–
Program S-klubu a kina
–
Katka Kašková dvakrát prvnína MČR
–
SPHMCH získala model kostela z Valdštejna
MĚSTSKÁ POLICIE CHRASTAVA

603 941 561 603 347 676

2002 Kateřinou Průšovou, které předvedly módní přehlídku
exkluzivních modelů modelingové a umělecké agentury REAS
AGENCY. Všem, kteří si přišli užít tuto každoroční společenskou
akci, hrála k tanci i k poslechu hudební skupina SEPTIMA.
Nechybělo samozřejmě ani losování o ceny.
Velké poděkování patří sponzorům, kteří darovali hodnotné ceny:
salon krásy TRÉSOR, restaurace GLORIA, ČÍMA – odpady a Zdena
Zahradníková. Výbornou přípravu a organizaci celého letošního
plesu garantovalo město Chrastava a Společenský klub s ostatními.
Jmenovitě: Pavel Urban, Iva Loučková, Jana Eichlerová, Jitka
Marxová, Klára Sehnoutková, Vratislav Loučka, Petra a Hana
Peroutková, Kateřina Brejlová a David Jelínek.
Na výzdobě se podíleli: Iva Loučková, Jana Eichlerová s vydatnou
pomocí členů klubu POHODA při DPS Chrastava.
Poděkování patří také zaměstnancům školní jídelny – M. Šírové, P.
Riedlové, A. Fořtové, I. Málkové, M. Zoulovi, p. Osčátkové, T. a Š.
Dušátkové, P. Magdalénové a A. Šulcovi, za občerstvení týmu pana
Miloše Laksara.
Jana Eichlerová, referent SK
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Okénko starosty města Chrastavy

Rekonstrukce hřišť v roce 2018
V letošním roce se dočkají rekonstrukce tři naše hřiště.
Hřiště na Střeleckém Vrchu bude obohaceno o další herní prvky,
především pak o atraktivní pyramidu. Vznikne zde též altán určený
pro nepříznivé nebo až příliš příznivé počasí. Přepokládané náklady
činí 1 mil. Kč.
Dosavadní hřiště za panelovým domem v Andělohorské ulici, které
svým neutěšeným stavem spíše odpuzuje než láká, bude
kompletně nahrazeno hřištěm novým, které z dosavadních hřišť asi
bude nejvíce podobné před několika lety vzniklému hřišti v Andělské
Hoře (již na něho existuje projektová dokumentace).

Předpokládané náklady činí 1,5 mil. Kč. Pokud to rozpočet umožní,
i zde navíc vznikne nový herní prvek pyramida.
Město Chrastava vyjednalo v souvislosti se vzniklými větrnými
elektrárnami EEN ve Václavicích každoroční kompenzaci 0,5 mil. Kč
určenou pro zasaženou část tj. pro Vítkov. Dle návrhu osadního
výboru dojde k rekonstrukci tamního hřiště, které se zvětší a navíc
vznikne in-line dráha, s odhadovanými náklady 1,2 mil Kč (hrazeno
z kompenzace za roky 2017 a 2018 a z ušetřených prostředků z
příspěvků města z minulých let).
Chrastava 7. 2. 2018
Michael Canov, starosta

Pumptrack v Chrastavě
V lesíku na Střeleckém Vrchu mezi panelovými domy a okály vznikne Pumptrack. Perfektní nápad, s kterým přišel jeden z vedoucích
pracovníků radnice Mgr. Jakub Dvořák. Bude stát 500 tis. Kč a spočívá v tom, že v lesíku vznikne speciální dráha plná zatáček a především
terénních nerovností, kde se určitě děti, teenageři a pan Dvořák vyřádí.
Chrastava 7. 2. 2018
Michael Canov, starosta

Váženíspoluobčané, dovoluji si Vás pozvat na sto padesátý pátý
VEČER SE STAROSTOU, který proběhne formou diskuse se seniory
v Domě s pečovatelskou službou v Turpišově ulici
(jsou zváni nejen obyvatelé pečovatelského domu).
Odborným garantem večera, který se tentokrát bude konat dopoledne, je vedoucí Odboru pro záležitosti
občanů MěÚ Chrastava paní Hana Urbanová.
Setkání se koná v pondělí dne 19. března 2018 od 10.00 hodin v klubu Pohoda v DPS v Turpišově
ulici.
Těším se na Vaši účast.

Ing. Michael C a n o v, starosta

Po pěti letech je rozhodnuto – demolice garáže byla O.K.
Dne 21. března 2013 vydal OVÚS MěÚ Chrastava (dále jen
„prvoinstanční orgán“) v přenesené působnosti rozhodnutí, kde
nařídil majitelce odstranění závad její závažně poškozené stavby
garáže s tím, že pokud tak neučiní do 31. května 2013, bude stavba
odstraněna. Jednalo se navíc o rozhodnutí vykonavatelné. Paní
majitelka se odvolala, ale OÚPSŘ KÚ LK (dále jen „odvolací orgán“)
do 31. května 2013 nereagoval. Dne 4. června 2013 byla garáž na
pokyn prvoinstančního orgánu zdemolována a oznámení o
demolici bylo datovou schránkou ještě téhož dne 4. června 2013
doručeno odvolacímu orgánu. Dne 5. června 2013 vydal odvolací
orgán datovou schránkou rozhodnutí (v záhlaví rozhodnutí bylo
uvedeno datum 3. června 2013), kterým zrušil rozhodnutí
prvoinstančního orgánu (tzn. de facto rozhodl, že se již
zdemolovaná stavba nesmí zdemolovat). Tento zmatek, vyvolaný
odvolacím orgánem, vedl na základě žalob majitelky ke kolečku
rozhodnutí soudů od okresního po Nejvyšší správní, které žádaly
vyjasnění toho zmatku v rozhodnutích a ve vedlejší větvi (do
rozhodnutí, jak to bylo) muselo dle rozhodnutí soudů namísto paní
majitelky zaplatit náklady demolice Město Chrastava (ze zákona,
dokud není určen viník demolice, platí obec, která spadá pod
příslušný stavební úřad).
Výše zmíněná rozhodnutí soudů vedla mé politické soupeře (kteří
vůbec nechápali podstatu těchto soudních rozhodnutí), v době mé
kandidatury do Senátu v říjnu 2016, k mému nestydatému a zcela
falešnému očerňování.
Den před druhým kolem senátních voleb ve čtvrtek 13. října 2016
vyšel na serveru Náš Liberec (který ovládal a ovládá přes tzv.
Krajské protikorupční pracoviště o.p.s. můj tehdejší senátní
protikandidát a dodnes statutární náměstek primátora Jan Korytář,

který s jistotou počítal s postupem do druhého kola a který
bezprostředně poté, co skončil třetí, vyjádřil podporu mému

finálovému protikandidátovi) článek „Státu hrozí, že bude doplácet
miliony za nezákonné kroky Chrastavy“
A se stejnou argumentací (jen ještě podstatně zjednodušenější,
zmatenější a nepravdivější) vystoupil už den předtím ve středu 12.
října 2016 v duelu Českém rozhlase můj finálový konkurent Marek
Vávra, kterou následně zopakoval ve videu na svém facebooku,
kde uvedl doslova: „Teď se na mě obrátila paní, která měla v
Chrastavě barák, s tím, jak je možné, že pan Canov kandiduje na

3
senátora, když jí nezákonně zbořil dům. Dneska má prý první
rozsudky o tom, že to bylo nezákonné zbourání, protizákonné. Jak
takovýhle člověk může jít do Senátu proboha, to já nepochopím.“
Po pěti letech je konečně rozhodnuto. Dne 1. února 2018 Město
Chrastava obdrželo datovou schránkou pravomocné rozhodnutí
odvolacího orgánu (datované dnem 31.01.2018). Tímto
rozhodnutím je pravomocně rozhodnuto, že prvoinstanční orgán
rozhodoval v souladu se zákonem. V pravomocném rozhodnutí je
mj. uvedeno doslova:
„Odvolací orgán po posouzení věci dospěl k jednoznačnému
názoru, že v daném případě byly naplněny podmínky zákona k vydání rozhodnutí nařízení odstranění stavby (to bylo vydáno dne
21.3.2013)“
a dále
„Řešení závadného stavu stavby tedy jednoznačně bylo v naléhavém veřejném zájmu, a proto bylo v naléhavém veřejném zájmu
vyloučení odkladného účinku případnému odvolání, podaném proti
rozhodnutí ze dne 21.3.2013.“
a dále
„V případě problematiky vyloučení odkladného účinku je třeba dále
uvést, že dlouhodobé neřešení závadného stavu stavby by mohlo
být bráno i jako nečinnost stavebního úřadu, jenž je jinak obecně
nepřípustná.“
a dále

„Odvolací orgán shrnuje tuto část odůvodnění tohoto rozhodnutí
o odvolání tak, že i vlastní provedení odstranění stavby bylo v souladu s právními předpisy, v jejich intencích, kdy odstranění stavby
bylo objektivně nezbytné a objektivně potřebné a v naléhavém
veřejném zájmu.“
Prvoinstanční orgán je nyní, po obdrženém pravomocném
rozhodnutí, ze zákona povinen požadovat od někdejší majitelky
garáže úhradu demoličních nákladů, což by z hlediska práva mělo
být takřka formalitou, které pak následně vrátí Městu Chrastava.
Někdejší majitelka garáže pochopitelně ještě může podat žalobu k
soudu. Jsem ale právního názoru, že je zcela bez šance. Kdybych
se snad mýlil, tak platí, že v případě soudního rozhodnutí o nezákonnosti demolice, by se stal viníkem odvolací orgán, neboť ten
v případě potvrzení prvoinstančního rozhodnutí přebírá zodpovědnost za úřední rozhodnutí (platí obecně). V tom případě by
náklady demolice zřejmě musel uhradit Liberecký kraj.
--------------------------------------------------------------------------------------Dne 1. 2. 2018
Michael Canov, senátor za vol. obvod Liberec
a starosta Chrastavy

Hlavu na špalek – za školu
Jsou chvíle, kdy se člověk musí rozhodnout mezi tím, jestli chce mít
klid s patřičným alibi nebo jestli strčí hlavu na špalek. Ta chvíle přišla
nyní, v době kdy usilujeme o největší městskou investiční akci s
největší dotací v dějinách Chrastavy nesoucí název „Modernizace
budovy školy ve Školní ulici“, kde jsme žádali a nadále žádáme o
dotaci ve výši 57,5 mil. Kč, přičemž od začátku víme, že o dotaci
nepřijdeme jen v případě, když splníme lhůtu dokončení v červnu
2019, což představuje nejen realizaci stavby, ale i vypořádání se s

neprojde zadání veřejné zakázky. Jinak reálně hrozí, že tam
budeme mít nějakou chybičku, což bude znamenat vrácení dotace.
Vrácení dotace 57,5 mil. + penále ve stejné výši = 115 mil. Kč. A tak
mě nejen poskytovatel dotace, ale i vlastní úředníci důrazně
varovali, abych bez kontroly nic nezačínal. Jinak se Město a posléze
já, až mě bude Město žalovat o náhradu škody, nedoplatí. Hezká
perspektiva. Tak jsem se snažil a dopisoval si s paní ministryní
MMR a telefonicky jednal s řediteli celostátního i Libereckého CRO

financováním.
Bohužel platí, že ten, kdo nezažil byrokracii ve věci dotačních akcí z
fondů EU, nezažil byrokracii. To vše jsme překonali a celý projekt
odevzdali ve stanovené lhůtě 10. února 2017. Rozhodnutí o
přidělení mělo být do července 2017. Namísto toho 19. července,
tedy uprostřed prázdnin, obdržel náš úřad dopis poskytovatele, že
požadují ještě nějaké nové (dříve nežádané) doplnění podkladů se
lhůtou na doplnění pěti dnů. Skvělá situace – starosta v Bavorsku,
ředitel školy v Turecku, projektant v Chorvatsku, informatik školy
někde na Moravě a další potřební ani nechci psát kde….. I s tím
jsme si poradili a zásluhou moderní techniky vše zpracovali a
odevzdali včas. Náš projekt získal nezbytných 36 bodů z 36
možných (celkový počet žádostí dosáhl v tomto programu 7,3 mld.
Kč a několikanásobně převýšil finanční kapacitu programu) a
dotace nám byla přidělena 26. ledna 2018.

– IROP, aby ta kontrola proboha už někdy proběhla, nebo aby se
posunul termín dokončení z června 2019 na někdy později.
Výsledkem ze středy 7. února 2018 je sdělení, cituji: „zatím k
pokroku nedošlo. Kapacita specialistů na veřejné zakázky je i
nadále vyčerpána. K dnešnímu dni nebyla kontrola samotné VZ
zahájena, jakmile dojde k jejímu zahájení, budete kontrolorem
informováni depeší. Termín není možné v tuto chvíli určit ani
odhadnout.“. V ten moment jsem definitivně pochopil, že mám jen
dvě možnosti. Buďto budu čekat – půl roku, rok či jak dlouho na
kontrolu – a pak akci odpískám, neboť se nebude moci stihnout,
nebo půjdu do rizika a odstartuji akci bez kontroly s rizikem vratky
115 mil. Kč. Rozhodl jsem se pro to druhé. Ještě ve středu 7. února
2018 mě ubezpečil telefonicky ředitel CRO – IROP, že dostanu
písemně doporučení, abych na kontrolu nečekal, neboť bych se
nedočkal. Ve čtvrtek 8. února 2018 vzala mimořádná rada města mé
rozhodnutí na vědomí. A vzápětí jsem obdržel doporučení, abych na
kontrolu nečekal a naopak výběrové řízení vyhlásil co nejdříve,
přímo od paní ministryně.

Jenže existovalo varování poskytovatele dotace z EU (CRO –
IROP), abychom se do akce nepouštěli, dokud jejich kontrolou
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V pondělí 12. února 2018 výběrové řízení vyhlášeno. V případě, že
se přihlásí zájemci a vítěz bude vybrán, bude ještě v letošním
školním roce výuka z budovy ve Školní ulici přemístěna. V případě,
že se žádný zájemce splňující potřebné požadavky nepřihlásí, celá

akce padá. To budeme vědět během března, kdy budeme
neprodleně informovat jak vedení školy tak veřejnost..
Chrastava 8. 2. 2018

Michael Canov, starosta

Chrastava je v silnicích premiantem s rekordním výsledkem
Dle oficiálních údajů k 31.12.2017 je Chrastava nadále nejen premiantem ve stavu krajských komunikacích mezi všemi 18 městy v celém
Libereckém kraji, ale ještě si vylepšila svoji známku na 1,65 (známkování téměř jak ve škole výborný-dobrý-vyhovující-nevyhovujícíhavarijní), což konkrétně představuje z celkových 13238 metrů krajských komunikací na katastru Chrastavy 5953 metrů ve stavu výborném
(1), 6652 metrů ve stavu dobrém (2) a 633 metrů ve stavu nevyhovujícím (4).
Komunikace v Chrastavě byly velmi těžce zasaženy povodněmi v roce 2010. Přesto se Chrastavě podařilo po povodních dostat již na konci
roku 2013 na sedmé místo se známkou 2,78 V polovině roku 2014 se Chrastava dostala na první místo se známkou 2,17 a na konci roku
2014 se dokonce jako krajský premiant dostala pod magickou dvojku s číslem 1,91. A nyní, při oficiálním zhodnocení po tříleté časové
prodlevě, je známka vylepšena na zřejmě historický rekord 1,65. Na druhém místě se umístil Hrádek nad Nisou se známkou 2,06 a na
posledním Rokytnice nad Jizerou se známkou 4,17.
Děkujeme Libereckému kraji za dosažené výsledky.
Chrastava dne 2. 2. 2018
Michael Canov, starosta města
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Informace z radnice

Usneseníze Zastupitelstva města Chrastava ze dne 5. února 2018
ZM na své schůzi projednalo a usneslo se takto:
- schválilo
převod části družstevního podílu 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
a) panu Lukáši Dlabolovi k bytu č. 1 v domě čp. 125, ulice Školní,
obec Chrastava, za cenu 293.609,- Kč, včetně návrhu smlouvy o
převodu části členského podílu vč. souvisejících práv a povinností v
MBD Chrastava čj. K/1/2018
- schválilo
v návaznosti na své usnesení čj. 2017/06/VI ze dne 11. prosince
2017 směnu pozemku par. č. 270/16 o výměře 106 m2 – trvalý travní
porost, v k. ú. Dolní Chrastava, dle geometrického plánu č. 8471719/2017, který je ve vlastnictví Města Chrastava, za pozemek par.
č. 281/18 o výměře 94 m2 – ostatní plocha a pozemek par. č. 281/26
o výměře 12 m2 – trvalý travní porost, dle geometrického plánu č.
847-1719/2017, oba v k. ú. Dolní Chrastava, které jsou ve vlastnictví
pana Františka Novotného, vč. návrhu směnné smlouvy čj.
K/2/2018
- schválilo
členy komise pro otevírání obálky při prodeji pozemku z majetku
města Chrastava – Mgr. Bc. Aleš Trpišovský, Mgr. Jerje Tomáš,
Rozmajzl Petr ml.
- schválilo
v návaznosti na své usnesení čj. 2017/05/VIII ze dne 16. října 2017
prodej dle geometrického plánu č. 308-87/2017 pozemku par. č.
153/4 o výměře 650 m2 – ostatní plocha, v k. ú. Dolní Vítkov, do
vlastnictví pana Vojtěcha Kollmanna, za cenu 58.500,- Kč a náklady
spojené s prodejem, vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/3/2018
- rozhodlo
na základě žádosti a dodaného znaleckého posudku, že
1) město neuplatní předkupní právo na parcelu č. 653 vč. součásti stavby občanské vybavenosti bez čp. , vše v k. ú. Chrastava I, za
cenu 800 000,- Kč;
2) při prodeji jinému zájemci město požaduje zachování věcného
břemene užívání a předkupního práva pro jiného vlastníka pozemku
par. st. č. 653 vč. součásti - stavby občanské vybavenosti bez čp. dle
smlouvy o zřízení věcného předkupního práva ze dne 4. 11. 2005,
právní účinky vkladu práva ke dne 15. 11. 2005, V-7389/2005-505 a
smlouvy o zřízení věcného břemene - bezúplatná, ze dne 4. 11.
2005, právní účinky vkladu práva ke dne 15. 11. 2005, V-7389/2005505.
- schválilo

pravidla pro tvorbu a čerpání sociálního fondu na rok 2018
- schválilo
návrh 6. změny rozpočtu a investičního plánu na rok 2017
- schválilo
na základě usnesení osadního výboru Vítkov, že akcí realizovanou
ze získaných prostředků EEH za rok 2017 – 500 tis.Kč a na rok 2018
– 500 tis. Kč, bude rekonstrukce hřiště v Dolním Vítkově s tím, že
případné překročení této částky skutečnými náklady bude
financováno z nevyčerpaných prostředků OV Vítkov, převedených z
roku 2017 do r. 2018. Pokud realizační cena bude nižší, zbylé
prostředky zůstanou k dispozici v rozpočtu pro OV Vítkov
- vzalo na vědomí
žádost Osadního výboru Andělská Hora na převod nevyčerpaných
prostředků z rozpočtu roku 2017 do schváleného rozpočtu na rok
2018
- schválilo
2. pozměňovací návrh
rozpočet a investiční plán na rok 2018 ve znění návrhu člena
zastupitelstva pana Ing. Lamberta Medřického (vyřazení investiční
akce kluziště „sportoviště u hasičárny“) a navýšení investičních akcí
dle pozměňovacího návrhu starosty města (rekonstrukce ulice
Textilanská , parkovací místa Střelecký Vrch a rekonstrukce
komunikací)
- vydalo
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018, kterou se mění obecně
závazná vyhláška č. 7/2011 o podmínkách užívání dětských hřišť a
sportovišť na území města Chrastavy a o zrušení obecně závazné
vyhlášky č. 7/2010 ze dne 12. prosince 2010
- vydalo
obecně závaznou vyhlášku města Chrastavy č. 2/2018, kterou se
mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
- rozhodlo
jako orgán příslušný podle § 84 odst.2. písm. r) zák.č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ust.§ 28 odst. 1
cit. zákona na základě návrhu, schváleného usnesením RM ze dne
8. 1. 2018 bod č. 2018/1/VII, pojmenovat veřejné prostranství parku
u Hasičského muzea na ploše pozemkové parcely č. 21 v k.ú. Dolní
Chrastava názvem Park Tomáše Garrigue Masaryka
- pověřilo
starostu města, aby požádal KSSLK a Policii ČR o provedení auditu
dopravního značení na silnici II/592 v katastru města Chrastavy
(celková bezpečnost všech uživatelů silnice s důrazem na
bezpečnost pro chodce, včetně kontroly rozhledových poměrů na
všech křižovatkách)

UsneseníRady města Chrastava č. 2018/3 ze dne 8. února 2018
Rada města na svém mimořádném zasedání projednala a usnesla se takto:
-vzala na vědomí
rozhodnutí starosty města o vypsání výběrového řízení na akci „Modernizace budovy Základní školy Chrastava“ přesto, že dosud nebyla
provedena kontrola „zadání výběrového řízení“ ze strany poskytovatele dotace z EU, programu IROP. Vzhledem k tomu, že dle jejich
vyjádření ze dne 7. února 2018 nelze vůbec odhadnout, kdy kontrola začne a akci by z časových důvodů (úplné ukončení červen 2019)
nebylo možné vůbec realizovat

UsneseníRady města Chrastava č. 2018/4 ze dne 19. února 2018
Rada města na svém zasedání projednala a usnesla se takto:
-schválila
zřízení věcného břemene na pozemcích par. č. 1391/1, par. č. 1392/1 a par. č. 1391/5, v k. ú. Chrastava I, ve prospěch společnosti GasNet, s.
r. o., jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby „REKO MS Chrastava – náměstí 1. máje, číslo stavby:
7700100759“, vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti čj. SBS/3/2018
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-schválila
zřízení věcného břemene na pozemcích par. č. 131/1 a par. č. 131/8, v k. ú. Horní Chrastava, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.,
jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby „IV-12-4016076 – LB – Chrastava – ppč.128/2, kNN, SS100“, vč. návrhu
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti čj. SBS/4/2018
-schválila
1. zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě čj. VB/2/2018 ve prospěch města Chrastava, na pozemku par. č. 100/6 v k. ú.
Chrastava II a par. č. 304/4 v k. ú. Dolní Chrastava, oba ve vlastnictví manželů Pavlíny a Jaroslava Reslových, jímž dojde k zajištění strpění
umístění, zřízení a provozování stavby veřejného osvětlení v rámci akce „VO Ještědská ulice, Dolní Chrastava“, za cenu 650,- Kč a náklady
spojené se zřízením věcného břemene
2. zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě čj. VB/4/2018 ve prospěch města Chrastava, na pozemku par. č. st. 25/1 v k. ú.
Dolní Chrastava ve vlastnictví p. Romana Tichého, jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby veřejného osvětlení
v rámci akce „VO Ještědská ulice, Dolní Chrastava“, za cenu 300,- Kč a náklady spojené se zřízením věcného břemene
-schválila
v návaznosti na své usnesení 2011/20/III odst. 7 ze dne 31. října 2011 zřízení věcného břemene – služebnosti čj. VB/3/2018, na pozemcích
par.č. 703/1, 685/9, 1426/2 v k. ú. Chrastava I a pozemcích par. č. 224/1, 106/1 v k. ú. Chrastava II, ve prospěch společnosti SVS a. s., jímž
dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování stavby „AŠ Machnín - VDJ Svatý Ján přívodní řád“, za cenu 52.635,- Kč vč. DPH a
náklady spojené se zřízením věcného břemene
-schválila
1. hodnocení a zadání akce „Chrastava – Textilanská ul. - rekonstrukce“ na základě Protokolu o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s
§ 6 a § 27 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a se Směrnicí Rady města Chrastava č.1/2013 o zadávání veřejných
zakázek a přidělila zakázku zhotoviteli: STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/214, PSČ 150 00, IČ: 60838744
2. návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem: STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/214, PSČ 150 00, IČ: 60838744 na realizaci akce
„Chrastava – Textilanská ul. - rekonstrukce“
-schválila
1. hodnocení a zadání akce „Chrastava – rekonstrukce místních komunikací - 2018“ na základě Protokolu o posouzení a hodnocení
nabídek, v souladu s § 6 a § 27 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a se Směrnicí Rady města Chrastava č.1/2013 o
zadávání veřejných zakázek a přidělila zakázku zhotoviteli: STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/214, PSČ 150 00, IČ: 60838744
2. návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem: STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/214, PSČ 150 00, IČ: 60838744 na realizaci akce
„Chrastava – rekonstrukce místních komunikací - 2018“
-schválila
1. hodnocení a zadání akce „Chrastava– parkovací místa“ na základě Protokolu o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 6 a § 27
zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a se Směrnicí Rady města Chrastava č.1/2013 o zadávání veřejných zakázek a
přidělila zakázku zhotoviteli: EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ: 45274924
2. návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem: EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ: 45274924 na realizaci akce
„Chrastava– parkovací místa“
-schválila
1. hodnocení a zadání akce „Chrastava – Hasičská zbrojnice – oprava fasády“ na základě Protokolu o posouzení a hodnocení nabídek v
souladu s § 6 a § 27 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a se Směrnicí Rady města Chrastava č.1/2013 o zadávání
veřejných zakázek a přidělila zakázku zhotoviteli: S.E.L. group s.r.o., Masná 77, 470 01 Česká Lípa, IČ: 25206974
2. návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem: S.E.L. group s.r.o., Masná 77, 470 01 Česká Lípa, IČ: 25206974. na realizaci akce „Chrastava –
Hasičská zbrojnice – oprava fasády“
-schválila
1. hodnocení a zadání akce „Chrastava – Dětské hřiště Andělohorská“ na základě Protokolu o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s §
6 a § 27 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a se Směrnicí Rady města Chrastava č.1/2013 o zadávání veřejných
zakázek a přidělila zakázku zhotoviteli: SaM silnice a mosty a. s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa, IČ: 2501809
2. návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem: SaM silnice a mosty a. s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa, IČ: 2501809 na realizaci akce
„Chrastava – Dětské hřiště Andělohorská“
-schválila
1. hodnocení a zadání akce „Technický dozor investora a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“ pro projekt: „Modernizace
budovy Základní školy Chrastava“ na základě Protokolu o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 6 a §27 zákona č. 134/2016 Sb. o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, se Směrnicí Rady města Chrastava č.1/2013 o zadávání veřejných zakázek a
Metodickým pokynem pro oblast zadávání veřejných zakázek pro programové období 2014 – 2020, verze 1.10, vydaným Ministerstvem pro
místní rozvoj a přidělila zakázku příkazci: IBR Consulting s r.o., Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9, IČ: 25023446
2. návrh příkazní smlouvy s příkazcem: IBR Consulting s r.o., Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9, IČ: 25023446 na realizace akce
„Technický dozor investora a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“ pro projekt: „Modernizace budovy Základní školy
Chrastava“
-schválila
na základě žádosti darovací smlouvu DR/2/2018 – finanční dar ve výši 20.000,- Kč pro TJ Spartak Chrastava, spolek, Turpišova 292, 463 31
Chrastava, Oddíl sálové cyklistiky, IČ: 46744657
-schválila
na základě žádosti darovací smlouvu DR/3/2018 – finanční dar ve výši 20.000,- Kč pro P.J.Art Production s.r.o., Osiková 161, 460 15,
Liberec-Liberec XVI, IČ: 27334473 a pověřila starostu města podpisem smlouvy
-schválila
1. dodatek ke smlouvě ze dne 9. 9. 2003 č. 01/2003/OŠJ o odběru obědů ze školní jídelny pro obyvatele DPS
2. dodatek ke smlouvě ze dne 15. 9. 2011 č. Rů/35/2011 MÚ, stravování zaměstnanců a jejich důchodců
- v z a l a n a v ě d o m í zápis č. 2018/2 z jednání bytové a sociální komise ze dne 5. 2. 2018
- r o z h o d l a o uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS paní Emílii Matějkové
- r o z h o d l a o uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS panu Luďku Paříkovi
- r o z h o d l a o uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS panu Václavu Škvorovi
- v z a l a n a v ě d o m í rámcový program Chrastavských slavností 2018
- s c h v á l i l a návrh kandidátů na Cenu Jana Ámose Komenského v r. 2018:
I. st. ZŠ Eva Havránková, II. st. ZŠ Jana Havlová, mimoškolní aktivity Ivana Vykypělová
-potvrdila
dle §166 odst. 3, věta třetí, zák. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve funkci ředitele příspěvkových organizací:
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1) Bc. Mgr. Aleše Trpišovského, ředitele Základní školy Chrastava, nám. 1. máje 228, okres Liberec - příspěvková organizace, na období od
01.08.2018 do 31.07.2024
2) Mgr. Romanu Sobotkovou, ředitelku Základní a Mateřské školy Chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace, na období od 01.08.2018
do 31.07.2024
3) Bc. Helenu Hochmanovou, ředitelku Mateřské školy Chrastava Revoluční 488 - příspěvková organizace, na období od 01.08.2018 do
31.07.2024
4) Miloslavu Šírovou, ředitelku Školní jídelny Chrastava, Turpišova 343 - příspěvková organizace, na období od 01.08.2018 do 31.07.2024
-schválila
účast družstva JSDH Chrastava na akci „Hasičská fontána 2018“, která se bude konat 2. června 2018 v Praze, u příležitosti stého výročí
vzniku samostatného československého státu, za podmínky zabezpečení akceschopnosti Jednotky SDH v rámci města Chrastava
- v z a l a n a v ě do m í
omezený provoz MŠ Chrastava v době hlavních prázdnin v roce 2018

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.
Bc. Pavel Urban, vedoucí Společenského klubu

Dětská ordinace Dr. Hampejsové
končí31. 3. 2018
Dovoluji si vám oznámit, že ordinace dětského lékaře MUDr.Ivany
Hampejsové, Polní 175, Chrastava bude v provozu do 31. 3. 2018.
Žádám ročníky 1999, 2000 o přeregistrování k praktickému lékaři
pro dospělé, zkusit může i ročník 2001.
Doposud se na mé místo nepřihlásil nový dětský lékař, proto se
musíte přeregistrovat k jinému dětskému lékaři v okolí Chrastavy.
Pokud se nestihnete přeregistrovat, budou vaše karty předány na
zdravotní odbor Krajského úřadu Libereckého kraje.
Děkuji vám a přeji všem pevné zdraví a abyste lékaře potřebovali
jen z hlediska prevence a ne pro nemoc.
MUDr. Ivana Hampejsová

Zeleň v letech 2017 – 2018
Na území Chrastavy i v okolí je v poslední době poměrně často
slyšet zvuk motorových pil. Zde je proto souhrn informací k tomuto
tématu. Jde například o ořezy a okleštění stromů prováděné od
loňského roku ze strany ČEZu. Zeleň po mnoha letech neúdržby
ochranného pásma elektrického vedení musela zmizet a některé
stromy byly vážně poškozeny neodborným ořezem.
K plánované těžbě okraje lesního pozemku došlo v režii města mezi
Střeleckým Vrchem a silnicí I/13 a v okolí zdejších rybníků. Akce
Pumptrack a rozšíření parkovacích míst si vyžádaly další kácení na
Střeleckém Vrchu. Výraznou změnou projde i zanedbaný porost v Lipové ulici související s demolicí a následnou výstavbou v areálu
bývalého Bremi. K odstranění několika neperspektivních dřevin
došlo i v Pobřežní ulici a v úseku nově vybudované cyklostezky
podél Jeřice, ve správě Povodí Labe s. p. Ani realizace oplocení
podél silnice I/13 u prvního sjezdu na Chrastavu se neobejde bez
odstranění několika stromů a odstranění zapojených porostů. V plánu je i revitalizace parčíku u ZŠ ve Školní ulici.
Vlivem silných větrů došlo v loňském roce i k mnoha havarijním
situacím způsobených právě selháním dřevin nebo jejich částí.
Namátkou jmenujme např. rozlámanou vrbu u ČOV, rozlomený dub
červený vedle viaduktu u vlakového nádraží, vyvrácená olše u komína, selhání kosterní větve lípy u hasičárny, vyvrácený jasan v Dol-
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ním Vítkově nebo polom vzrostlého smrku pichlavého u ZŠ Školní.
Současně ale dochází k novým výsadbám, které budou vhodně a
účelně kompenzovat ekologickou újmu vzniklou kácením. Ozeleněn
bude vnitroblok v Turpišově ulice a jeho přilehlé okolí. Dojde k založení lesoparku na Střeleckém Vrchu. V této lokalitě budou ponechány jak stávající dřeviny s dlouhodobou perspektivou, tak zde
bude v první fázi vysazeno 200 ks jedlí. Proluka zeleného pásu mezi
Okály a čerpací stanicí u silnice I/13 bude vyplněna padesát metrů
širokým pruhem ochranné zeleně. Náhradní výsadba se vyskytne i v
areálu bývalého Bremi a na mnoha dalších místech města se během
letošního roku vyskytnou další nové stromy a keře. Z dotačních titulů
EU a Krajského úřadu je v plánu vysadit novou ovocnou alej v
Dolním Vítkově a dosadit slivoně podél cesty na Vysokou. Průběžně
také probíhá odborné ošetřování vzrostlých stromů v majetku města
specializovanými arboristickými firmami za účelem zvýšení jejich
provozní bezpečnosti.
Text a foto: Bc. Martin Spáčil, referent OVÚS, MěÚ Chrastava

Prodej podílu města v MBD Chrastava s nájemci i jiným zájemcům
Město Chrastava na základě usnesení zastupitelstva města č. 2017/03/XVI ze dne 26. června 2017 zveřejňuje svůj záměr
prodat část podílu města v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností vztahujících se k bytům s
nájemcem i jiným zájemcům.
V tabulce je uveden seznam bytů včetně jistot a minimálních cen jednotlivých bytů.
Níže nabízené družstevní byty se kupujícím budou předávat ve stavu, v jakém se nachází ke dni převodu, jenž proběhne dle „Podmínek pro
prodej části podílu města Chrastava v Městském bytovém družstvu Chrastava nájemcům bytu příp. po 30. 6. 2012 i jiným zájemcům včetně
souvisejících práv a povinností.“
Bližší informace podá Odbor rozvoje, dotací a správy majetku MěÚ Chrastava – paní Houdová, tel. 482 363 822, kancelář č. 302, která
vydává žádosti (včetně podmínek pro prodej části podílu a podmínek pro složení jistoty).

V POKLADNĚ MĚSTSKÉHO Ú ŘADU LZE PLATIT KARTOU
Hospodářsko-finanční odbor MěÚ Chrastava oznamuje občanům, že poplatky za odpady, psy, pozemky atd. je nově možné platit také
platebními kartami.

SPLATNOST MÍSTNÍCH POPLATKŮ
Upozorňujeme na splatnosti poplatků – poplatek za odpady pro letošní rok je splatný do 30. 4. 2018.
– poplatek za psy pro letošní rok je splatný do 30. 3. 2018.
V případě bezhotovostních plateb (převodem z účtu) doporučujeme zadat na Vašem příkazu datum splatnosti dřívější, než je výše
uvedený datum. Jen tak zajistíte včasné připsání poplatku na náš účet.
Hospodářsko-finanční odbor MěÚ Chrastava
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Z činnosti Městské policie Chrastava – leden 2018
Kontrola okrajových částí města – Vítkov, vysoká, Víska, Kolonka
Andělská Hora, Barandov
Kontroly dopravní situace v centru města a okolí
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 motorvých vozidel a jejich řidičů
(kontroly na alkohol, drogy, odcizené RZ, odcizená motorová
vozidla, osoby v pátrání).
- předvedení osoby na žádost správního orgánu
- asistence pro RZS při převozu pacientů
- ošetření zraněné osoby jevící známky podnapilého stavu,přivolání
RZS Liberec
- porušování občanského soužití, řešeno dle zákona

- narušování veřejného pořádku, předvedení
osoby na PČR Chrastava
- zadržení a předvedení osoby na kterou byl
vydán PČR příkaz k zadržení
- zajištění odklizení znečištěné pozemní
komunikace na katastru obce
- osoba s podezřením na mozkovou příhodu,
přivolána RZS Liberec
- rušení nočního klidu,řešeno dle zákona
- přestupek proti majetku,řešeno dle zákona
- krádež vloupáním do objektu v chatové oblasti, zajištění místa,
přivolána PČR
- odchyt toulavých zvířat v měsíci prosinec v katastru obce: 3x pes

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

Dětský karneval
Stalo se již tradicí, že v době plesů, bálů, karnevalů a šibřinek
pořádá Společenský klub Dětský maškarní karneval. Letos se konal
v sobotu 27. ledna 2018 od 15.00 hod. v CVA ve spolupráci s
hudebním divadlem HNEDLE VEDLE. Tom a jeho kamarádi k nám
zavítali již popáté, ale děti se s nimi mohly setkat i na jiných akcích
pořádaných S - klubem.
Sál byl plný různých masek. Děti tancovaly, zpívaly, soutěžily,
tleskaly, hrály si. Hry děti nejen bavily a zaujaly, ale měly i za úkol
výchovnou metodu. Děti při nich počítaly, určovaly barvy,
rozpoznávaly pravou a levou ruku. Do soutěží byli zapojeni i rodiče.
Každé děcko bylo odměněno drobnou sladkostí. Celé odpoledne se
vydařilo a všem přítomným líbilo.
Jitka Marxová – referentka infocentra

Na stojáka... v Chrastavě
V pondělí 12. února 2018 v 19 hodin zavítali do Chrastavy se svou
stand-up comedy Na stojáka komici Lukáš Pavlásek, Karel Hynek a
Arny.
A co to vlastně Stand-up comedy je? Jedná se o uměleckou formu
komedie, kdy komik účinkuje ve stoje před publikem a mluví přímo na
něj. Komik nejčastěji vypráví dlouhé příběhy a monology, na které
potom navazují krátké vtipy. Stand-up comedy svou historií sahá až na
přelom 18. a 19. století do Anglie. V této době začala vznikat tzv.
varieté. Za praotce moderního stand-up humoru je považován
americký kontroverzní komik Lenny Bruce, o němž byl i v roce 1974
natočen film "Lenny", který byl nominován na 6 Oscarů. Do Česka se
formát dostal v roce 2006 díky kabelové stanici HBO. Pořad zvaný Na
stojáka, nyní vysílaný v České televizi, tak dává prostor současným
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stand-up komikům, aby zde vystoupili a pobavili diváky.
Každý, kdo dorazil se skvěle pobavil a my se budeme těšit na další
akce.
Klára Sehnoutková

COUNTRYFESTIVAL
VYSOKÁ
7. – 9. 9. 2018

SPOLEČENSKÝ KLUB
CHRASTAVA

PROGRAM NA BŘEZEN 2018
Středa

7.

TCHÝNĚ NA ZABITÍ
Divadelnípředstavení.

19 hodin / KINO

Čtvrtek

8.

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ
Přijďte si vyrobit velikonočnídekorace.

17 hodin / CVA

Středa

14.

O VYKUTÁLENÉM ŠTĚSTÍ
Divadelnípředstavenípro děti, vstupné: 40,-Kč

10 hodin / KINO

Středa

14.

Vstupné: 300,-Kč, předprodej v Infocentru nebo na www.evstupenka.cz

TRAVESTI SHOW: KOČKY A TECHTLE MECHTLE

19 hodin / KINO

Čtvrtek

15.
Pátek

16.
20 hodin / CVA

Úterý

27.
17 hodin / CVA

GALERIE:

Vstupné: 240,- a 260,-Kč, předprodej v Infocentru a na www.evstupenka.cz

MĚSTSKÉ TRHY

NÁMĚSTÍ

COUNTRY BÁL
Předtančení, soutěže, hraje skupina HAZARD, vstupné: 60,-Kč. Předprodej v Infocentru.

BESEDA S HEREČKOU A SPISOVATELKOU IVANKOU DEVÁTOU
Vstupné: 50,-Kč

KOUZLENÍ / fotografie jizerských vod, potoků a tůní

vystavuje ATELIER

HELAZ
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DIGITÁLNÍ MÌSTSKÉ KINO CHRASTAVA

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

TRIKY S TRPASLÍKY – USA/Kanada – animovaný – český
dabing – 89 minut – přístupný
Chloe a její maminka Catherine se už zase stěhují. Tentokrát do Nové
Anglie, ve které si pořídily nádherný gotický dům, plný zvláštních zahradních trpaslíků. Chloe má ale jiné starosti. Začíná chodit do nové
školy a snaží se spřátelit se svými spolužačkami. Navíc se do ní zakoukal kluk ze sousedství Liam, který se ji neustále snaží oslnit. Chloe si ale
postupně začne všímat, že se v domě dějí divné věci. Všude jsou obaly
od sladkostí, které někdo snědl. A co ti trpaslíci? Jako by snad na ni
mrkli, nebo se dokonce pohnuli? Chloe brzy pochopí, že trpaslíci jsou
skutečně živí, a navíc mají dům chránit před hrozbou z jiné dimenze.
Tohle dobrodružství si rozhodně nesmí nechat ujít!
Vstupné: 120 Kč
Pátek 2. března 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 9. března v 17:00 hodin – HRAJEME DĚTEM
– Německo/Austrálie –
animovaný – český dabing – přístupný
V Májině úlu to bzučí vzrušením, už dokončili letní sklizeň a z Buzztropolis přijel vysoký hodnostář s důležitým vzkazem pro královnu. Obdrží
její úl už konečně pozvánku na Velké medové hry? Ale Májino nadšení
rychle opadne, když zjistí, že její úl nejenže se nesmí soutěže zúčastnit,
ale že císařovna také požaduje, aby její úl odevzdal polovinu letní sklizně medu jako příspěvek na výživu atletů soutěžících na Velkých medových hrách. V rozporu s přáním královny se Mája rozhodne odjet do
Buzztropolis a osobně se postavit před císařovnu.
Vstupné: 100 Kč, v předprodeji IC Chrastava – 80 Kč

VČELKA MÁJA: MEDOVÉ HRY

Pátek 9. března v 19:00 hodin

TÁTOVA VOLHA – ČR – komedie – 90 minut – přístupný
Kostýmní výtvarnice Eva (E. Balzerová) nečekaně ovdověla. Ludvík se
jí ani nestačil svěřit s tím, že kromě jejich dcery Terezy (Tatiana Vilhelmová), má ještě stejně starého nemanželského syna. To alespoň naznačuje pečlivě ukrytá a náhodně objevená dětská kresba. Eva je rozhodnutá nečekané odhalení velkoryse ignorovat, ale Tereza, které se
vlastní život sype pod rukama, se k přízraku nevlastního bratra upne.
Společně s matkou se vydávají Ludvíkovým veteránem Volha GAZ 21
po stopách jeho bývalých milenek (V. Cibulková, E. Holubová, H. Maciuchová) a přátel (Boleslav Polívka, Emília Vášáryová), aby o tajemství
zjistily víc...
Vstupné: 130 Kč, v předprodeji IC Chrastava – 110 Kč
Pondělí 12. března v 17:00 hodin

S LÁSKOU VINCENT (Loving Vincent) – Velká Británie/Polsko –
animovaný/životopisný- české titulky – 95 minut – do 12 let nevhodný
Celovečerní snímek o malíři Vincentovi van Goghovi „Loving Vincent”
navazuje na slova samotného génia, který jednou pronesl, že „může komunikovat pouze skrze své malby". Byl natočen kombinací hraného filmu a animace originálních olejomaleb. Přesněji řečeno 66 960 originálních olejomaleb vytvořených 125 umělci z celého světa podle 94 původních van Goghových děl. Slovy tvůrců by “rozložené obrazy dokázaly
pokrýt celý Londýn nebo Manhattan”. Jedná se o první film svého druhu
na světě. Předlohou pro animované obrazy jsou hrané scény se skutečnými herci. V obsazení figurují jména jako S. Ronan, A. Turner nebo
Helen McCrory. Vstupné: 120 Kč, v předprodeji IC Chrastava – 100 Kč

Pondělí 12. března v 19:00 hodin
– SR/ČR – dokumentární – 89 minut – do 12 let nevhodný
Dokumentární snímek Mečiar, který v produkci HBO Europe a společností PubRes a Negativ natočila režisérka Tereza Nvotová (Ježíš je normální!), sleduje bývalého slovenského politika Vladimíra Mečiara a jeho
dopad na slovenskou společnost včetně osobního života autorky. Té byl
v době Sametové revoluce jeden rok. Po pádu komunistického režimu
se do konkurzu na ministra vnitra přihlásil do té doby nikomu neznámý
právník z maloměsta – Vladimír Mečiar. Ten se po výhře dostává až na
politický vrchol, odtud vládne zemi bez skrupulí a za pomoci v demokratickém zřízení těžko pochopitelných praktik. Na pozadí rozdělování Československa si Tereza se svými kamarády hraje na politiky s Mečiarem
v hlavní roli. Snímek Mečiar nepojednává jen o jedné etapě slovenských
dějin. Popisuje univerzální a v současnosti velmi aktuální téma, podobný
archetyp politika se objevuje po celém světě.
Vstupné: 100 Kč, v předprodeji IC Chrastava – 80 Kč

MEČIAR

Od pátku 16. března do neděle 25. března 2018
KINO NEHRAJE – DOVOLENÁ
Pondělí 26. března v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI

CESTA ZA KRÁLEM TROLLŮ – Norsko - fantasy pohádkačeský dabing – 104 minuty – přístupný
Že jsou trollové jen malé roztomilé bytůstky? Ani nápad! Král trollů je
zlověstný a hrozivý obr z hor, který dříme ve své jeskyni a čeká na to,
a ž se některá z princezen do svých osmnáctých narozenin nestihne
provdat, aby ji mohl lapit a sníst.
Vstupné: 130 Kč, v předprodeji IC Chrastava – 110 Kč
Pondělí 26. března v 19:00 hodin

ARCHA SVĚTEL A STÍNŮ – ČR - dokumentární / dobrodružný /
životopisný / historický – 90 minut - přístupný
Zapomenutý příběh dokumentárních průkopníků , Martina a Osy Johnsonových, z doby kdy filmování v Africe bylo nebezpečnější než lvy či
malárie...
V pátek se seznámili, v neděli měli svatbu. Před hněvem rodičů museli
utéct z domova, a tak se na líbánky vydali raději k lidožroutům. Ti je připravili o iluze, o kameru a málem i o život. Tam, kde by se jiní vzdali,
nasadili američtí filmaři Martin a Osa Johnsonovi život, aby odvyprávěli
svědectví o mizející divočině. Jejich příběh je autentickým otiskem doby,
kdy samotné filmování v Africe bylo nebezpečnější než šelmy a malárie
a kdy fotografovat znamenalo riskovat. V lepším případě neúspěch,
v horším i svůj život. Jejich práce fascinovala nejen širokou veřejnost,
ale i osobnosti jako Ernesta Hemingwaye, Charlieho Chaplina nebo
britskou královskou rodinu. Naše doba na ně ale zapomněla...
Pátek 30. března v 17:00 hodin – HRAJEME PRO DĚTI

KRÁLÍČEK PETR – USA – rodinná komedie – český dabing – 89
minut – přístupný
Rebelský králíček Petr žije veselý bezstarostný život spolu s ostatními
zvířátky na farmě. Nový majitel statku se však o svůj životní prostor dělit
nemíní - a už vůbec ne se zvířaty. A tak začíná bizarní válka o teritorium
- mezi ním a obyvateli zahrady. Vstupné 130 Kč, děti do 15 let – 110 Kč
Pátek 30. března v 19:00 hodin

TLUMOČNÍK – SR/ČR/Rakousko – tragikomedie – české titulky –
114 minut – do 12 let nevhodný
Hlavními hrdiny svérázné roadmovie jsou dva staří páni, kteří cestují napříč Slovenskem, aby poznali pravdu o vlastní minulosti. Během cesty
se dostávají do bizarních situací, potkávají rozmanité lidi a postupně si
skládají mozaj-kovitý obraz světa, který se navenek mění, ale v hloubce
ukrývá nevyřešené konflikty. Díky poznání života toho druhého, začínají
chápat vlastní činy a přehodnocují i svou identitu.
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Sportovní zpravodajství... výsledky / události

Turnaj ve volejbale žen – neděle 11. února 2018
Oddíl volejbalu žen TJ Spartak Chrastva pořádal již pátý turnaj neregistrovaných. Z toho již podruhé v nově rekonstruované hale Turpišova ,
která v roce 2016 prošla kompletní rekonstrukcí z prostředků Města. Ve sportovní hale se hraje velmi dobře, je zde odpovídající zázemí
šaten a přilehlých prostor. Hosté nám halu záviděli.
Turnaje se zúčastnilo pět družstev žen, a to z Pilínkova, Vesce, Kokonína, Hrádku nad Nisou a domácí Chrastava. Zveme vždy omezený
počet družstev z důvodu kapacity. Při systému hry „ každý s každým“ je nutné odehrát deset zápasů na jednom hřišti. I tak je to dosti dlouhé a
od slavnostního zahájení v 9.00 hodin skončil turnaj až v pět hodin odpoledne. Video z turnaje bude k shlédnutí na internetových stránkách
města. V letošním roce se dařilo Chrastavě. Po litém boji turnaj skončil s tímto pořadím:
1. místo Chrastava, 2. místo Vesec, 3. místo Pilínkov, 4. místo Kokonín, 5. místo Hrádek nad Nisou.
Těšíme se na další ročník.
Za oddíl volejbalu žen – Danuše Husáková
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Zprávy z kolové
v roce 2017
12

Rok 2017 jsme zahájili ve stejném obsazení členů jako v roce
minulém. Hned v měsíci lednu proběhlo v Liberci 1. kolo 2. ligy, kde
naše dvojice Brodský Tomáš – Fadrhonc Daniel se umístila na 3.
místě. Další dvě kola se odehrála v Chrastavě a naše dvojice
Brodský Tomáš – Fadrhonc Michal, skončila šestá, a v Olomouci,
kde opět hrála naše dvojice v sestavě jako v 1. kole, obsadila 1.
místo. Po třech kolech jsme se celkově umístili na 2. místě, tím jsme
se probojovali opět do 1. ligy.
V soutěži Český pohár muži ELITE v měsíci lednu proběhlo
semifinále, kde naše dvojice Brodský Tomáš – Fadrhonc Daniel
skončila na 1. místě a postoupila do finále v Praze, kde skončila
skvělém 3. místě Českého poháru pro rok 2017.
Taktéž se odehrál turnaj v Chrastavě o postup do 2. Ligy, dvojice
Fadrhonc Michal – Culek Jiří skončila až na 4. místě a tím jim utekl
postup. Dále jsme se zúčastnili mezinárodního turnaje v Plzni, kde
jsme obsadili 7. místo.
V říjnu proběhla soutěž o „ Zlaté kolo“ v Praze a tady naše dvojice
Fadrhonc Daniel – Brodský Tomáš získala 1. místo.
I tomto roce jsme se zúčastňovali i mezinárodních soutěží, jednak v
SRN Löbau, kde Košlík Vítězslav a Culek Jiří skončili na 6. místě a v
Nieder-Seifersdorfu, kde naše dvojice Brodský Tomáš – Košlík
Vítězslav získala 5. místo.
Junioři zahájili v únoru 2017 Mistrovství České republiky –
kvalifikační skupina „A“ v Chrastavě, kterého se zúčastnily naše dvě
dvojice: Dušek Pavel – Horna Lukáš získali 2. místo, Pospíšil Lukáš
– Rožec Matěj obsadili 3. místo, Po tomto turnaji postoupily obě dvě
dvojice do předkola Mistrovství České republiky v Šitbořicích, kde
dvojice Pospíšil Lukáš – Rožec Matěj obsadila 6. místo a Horna
Lukáš a Dušek Pavel místo sedmé. Tím se jedna naše dvojice
dostala do finále Mistrovství České republiky do Zlína, kde Pospíšil
Lukáš a Horna Lukáš skončili na 6. místě. V říjnu se konal Podzimní
turnaj v Chrastavě, dvojice Horna Lukáš – Málek Petr skončila na 6.
místě, následoval turnaj v Liberci, a zde jsme se umístili devátí.
Žáci zahájili pokračování Českého poháru v měsíci březnu v Praze
na Pankráci. Dvojice Pospíšil Lukáš – Tuček Miroslav obsadila 2.
místo a Rožec Matěj – Málek Petr 9. místo a naše třetí dvojice
Vaner Filip – Zubr Filip skončila 13. místě.
V dubnu proběhlo Mistrovství oblasti Libereckého kraje, a to v Chrastavě, kde jsme získali 1. místo - Tluček Robin a Pospíšil Lukáš, 2.
místo Rožec Matěj a Málek Petr a 4. místo - Zubr Filip a Vaner Filip.
Další kolo Českého poháru proběhlo ve Zlíně, tady Tuček Miroslav a
Pospíšil Lukáš se získali 1. místo a Rožec Matěj a Málek Petr 2.
místo. Další kolo proběhlo v Plzni a naše dvojice Rožec Matěj –
Málek Petr skončila na 4. místě a Vaner Filip – Zubr Filip na 10. místě
Po odehrání všech kol proběhlo finále Českého poháru v Chrastavě,
kam se probojovaly dvě naše dvojice, a to Tuček Miroslav a Pospíšil
Lukáš, kteří zvítězili, získali 1. místo a druhá dvojice Rožec Matěj a
Málek Petr též výborné 2. místo.
Dále žáci odehráli Mistrovství České republiky – kvalifikaci skupiny
„A“, a to v Liberci. Umístili jsme se takto: Tuček Miroslav a Pospíšil
Lukáš obsadili 1. místo, Málek Petr a Rožec Matěj 3. místo. Do
finále, které proběhlo v Praze na Pankráci, postoupily obě dvojice,
Pospíšil Lukáš a Tuček Miroslav skončili na 3. místě a Rožec Matěj –
Málek Petr na 4. místě.
V závěru roku se začaly hrát turnaje Českého poháru žáků školního
roku 2017 – 2018, a to 1. kolo v Chrastavě, tady jsme získali 1. místo
(Rožec Matěj – Málek Petr) a 3. místo (Tluček Robin – Herr Adam) a
6. místo (Zubr Filip – Vaner Filip). 2. kolo proběhlo v Liberci, zde
jsme získali opět 1. místo (Rožec Matěj – Málek Petr) a 5. místo
(Herr Adam – Tluček Robin) a 6. místo (Zubr Filip – Vaner Filip).
Další kolo následovalo v Plzni, kde jsme byli se čtyřmi dvojicemi
zase první, druzí, pátí a jedenáctí.
Celkově si oddíl vedl velmi dobře, což dokladuje, první a druhé místo
v Českém poháru žáků a na Mistrovství republiky žáků v roce 2017
třetí a čtvrté místo. Žáci se dobře zapojují do bojů o vítězství ve
všech žákovských i juniorských turnajích, udržujeme účast na
turnajích Elite v mezinárodních soutěžích v SRN a ve Francii.
Celler Ladislav, vedoucí oddílu

KČT – poděkování
11. června 1888 byl v Praze založen Klub českých turistů (KČT),
letos tedy slaví 130 let.
V rámci oslav spojených s oslavami 100. výročí vzniku Československé republiky je mimo jiné na Krajském úřadu plánována na
červen výstava, týkající se činnosti KČT. Zde se budou prezentovat
jednotlivé odbory KČT, tedy i odbor Chrastava.
U příležitosti již zmíněných oslav jsme se v
našem odboru rozhodli poděkovat některým
našim členům za jejich práci formou čestného
uznání.
Jsou to tito turisté: dlouholetý předseda Jan
Horáček, p. Stanislav Kredba, který je pečlivý
mapový a traťový průvodce našimi výlety, dále
Anna a Petr Šlechtovi, jimž náleží ocenění za
dokonalé zpracování fotodokumentace naší
činnosti. Děkujeme.
Jan Horáček

Za KČT v Chrastavě Zd. Novotná

Kuželkářský sport v Chrastavě
Kuželkářskému sportu se v Chrastavě daří a kuželkáři jsou stále
aktivní. V kuželně probíhá sportovní i zábavná činnost. Smíšené
družstvo hraje krajský přebor KP1 a v průběžných tabulkách soutěže se drží na předních místech. Do kuželny v Chrastavě se všichni
soupeři rádi vracejí a to dělá městu i Spartaku dobrou reklamu.
Letos v lednu se konalo v Liberci pod patronací Libereckého
kuželkářského svazu „Mistrovství Libereckého kraje v kuželkách pro
rok 2018“. Chrastavský oddíl vyslal do tohoto přeboru dvě hráčky v

kategorii 60+. Hrálo se přes čtyři dráhy na 120 hodů. Obě naše
hráčky si vedly velmi dobře. Jana Vokounová se výkonem 515
kuželek umístila na druhém místě a postoupila na „Mistrovství ČR,
které se koná letos v Přelouči. Dana Husáková se výborným výkonem 471 umístila na pěkném pátém místě.
V mimosoutěžní činnosti jsme 19. 2. 2018, stejně jako každý rok,
uspořádali další ročník memoriálu našeho dlouhodobého předsedy
Norberta Husáka za účasti tradičního soupeře-kuželkářů ze
Ziphony Zittau. Letos se nám mimořádně nepodařilo ani dobrým
výkonem soupeře porazit. Celá akce probíhala v tradičně přátelské
atmosféře. Další společné sportovní klání bude v srpnu v Žitavě o
pohár starosty města Zittau.
V červnu 2017 proběhlo setkání s kuželkáři družebního města
Eichstätt. Celá tato družební akce se velmi vydařila. Hosty jsme
přivítali ve čtvrtek a ubytovali v penzionu Glorie. Druhý den jsme
naše přátele seznámili s Chrastavou a jejím okolím. Začali jsme na
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Městském úřadě, kde nás čekalo pěkné přivítání u starosty s prohlídkou budovy. V zasedačce jsme měli praktickou ukázku vybavení a
zajímavý výklad o družební činnosti města. Poznávací procházkou
městem jsme také navštívili Führichuv dům. Po obědě na farmě
Vysoká jsme pokračovali prohlídkou hasičského muzea. Samotné
vzájemné utkání proběhlo v sobotu. Jen těsně jsme nevyhráli, rozhodla až poslední dvojice, ale se soupeřem, který týden po našem
klání vyhrál zemské mistrovství, to nebyla až tak velká ostuda. Odveta
by měla proběhnout letos koncem srpna v Eichstättu. Naši hosté
hodnotili setkání na místě i dodatečně velice pozitivně. Moc se jim vše
líbilo, prostě spokojenost. Skutečně velké poděkování patří vedení
města a Karin Cinibulkové, za celkovou aktivitu i překladatelskou
činnost.
Pokud se týká využití kuželny veřejností, snažíme se maximálně
všem zájemcům vyhovět. Veřejnost má možnost si sportovní zařízení-kuželnu pronajmout. Zatím byli všichni spokojeni a užili si tento
atraktivní sport, včetně žáků základní školy, kteří odcházeli z kuželny
velice nadšeni. Naším zájmem je přivítat především zájemce o
sportovní hru, neměly by tedy pronájmy sloužit jenom jako azyl pro
různé oslavy. Bližší informace o možnosti pronájmu najdete na našich
stránkách www.kuželnachrastava.cz. K vlastnímu hraní je nutná
sportovní sálová obuv s podrážkou, která nezanechává na zemi čáry. Cena pronájmu je 300,-Kč za hodinu. Příjem z pronájmu pomáhá
pokrývat oddílu částečně náklady na údržbu, energie a prostředky potřebné k provozu sportoviště.
Závěrem za všechny kuželkáře děkuji všem našim příznivcům a přátelům za jejich dosavadní náklonnost. Všem dodatečně přejeme, aby
se jim i v letošním roce 2018 vše dařilo.
Za členy oddílu kuželek Spartaku Chrastava sepsal František Vokoun

Katka Kašková je mistryníČR v lyžařském orientačním běhu, Jarda Polák bronzový
Začátkem ledna 2018 se měl pořádat Český pohár, ŽA, ŽB v lyžařském orientačním běhu (LOB) ve Vítkovicích v Krkonoších. Kvůli
nedostatku sněhu byly závody přeloženy na konec února.
Další LOBy – tři závody – se uskutečnily ve dvou dnech 20. – 21. 1.
pod taktovkou oddílu z Mariánských Lázní a německého Ski klubu.
V sobotu dopoledne se jelo v prostoru golfového hřiště u Mariánských Lázní Mistrovství a Veteraniáda ČR ve sprintu, kde K. Kašková v D35 získala zlato. Další umístění: D17 21.V.Růžičková (na
snímku na trati), D21 22. M.Pavlíková a H35 7. J.Polák.
Hned v sobotu odpoledne se závodníci přesunuli na německou
stranu Českého lesa do tamějšího lyžařského areálu Bärnau,

Silberhütte, aby soutěžili o další tituly na Mistrovství a Veteraniádě
na krátké trati. Zlato opět v D35 vybojovala K.Kašková a J.Polák v
H35 přidal bronz (na snímku z trati). Gratulujeme.
Ostatní výsledky: D17 16.V.Růžičková, D20 6.M.Pavlíková.
V neděli se ve stejném prostoru na německých tratích běžel Český
pohár, ŽA, ŽB. I tady jsme slavili úspěch: H35 4. J.Polák, D35 1.
K.Kašková, D17 17. V.Růžičková, DE disk.M.Pavlíková.
Máme radost, že o tomto víkendu poprvé zkusil LOBy v kategorii
H12 Tomáš Polák (na snímku). V sobotu na krátké trati skončil 9. a v
neděli si polepšil na 5.místo. Jen tak dál!
E. Kašková, OK CHA

V. Růžičková

J. Polák

T. Polák

PERSEUS: Ledová Praha v roce 2018
Jednalo se o zimní víkend strávený v našem hlavním městě na zlevněných výstavách, muzeích apod. Kde jsme byli? Nejprve jsme byli v
muzeu hudby, kde zároveň probíhala výstava píseň a pohádka. Kousek od muzea jsme navštívili Pražské Jezulátko, které právě mělo na
sobě šatičky vyšívané přímo Marií Terezií. Odtud jsme zamířili na Karlův most a také nábřeží Vltavy, kde některé děti ještě nikdy nebyly.
Nevím, jak zapůsobil Karlův most na ně, ale pro mne je to vždycky silný zážitek. Je to jako setkání s živoucím organismem nebo s někým
legendárním, koho si vážím, se starým přítelem. Nevím, jestli to je tím množstvím lidí všech národností, kteří po něm neustále a do tmy proudí
nebo jeho sochami, nádherným výhledem, Vltavou nebo umělci i žebráky. Je to každopádně zvláštní a příjemný pocit.
V Nové budově Národního muzea mne ohromila velkolepá přírodovědná expozice Archa Noemova se spoustou vycpaných zvířat od Pandy
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červené až po Žraloka kladivouna. V pátek jsme se vrátili do míst ubytování, večer jsme hráli hry a před spaním vedoucí četli knihu „Zlato
Apačů“.
V sobotu ráno jsme nejprve šli do Tančícího domu na výstavu věnovanou Josefu Ladovi (výstava trvá do dubna). Kromě obrázků tu byly i
pohádkové kostýmy, model pracovny J. Lady a také byla zpřístupněna vyhlídka ze střechy Tančícího domu. Samotné ilustrace mne vrátili
okamžitě do dětství. Je zvláštní, že ty jednoduché a naivní obrázky jsou tak působivé. Neznám hezčí a hřejivější vánoční pohlednici než
právě od pana Lady. V Náprstkově muzeu jsme sice byli loni, ale byla tu výstava indiáni, shodná s tématem letošní celoroční hry a tak jsme
tam také vyrazili.
Poprvé letos bylo zpřístupněno v rámci Ledové Prahy Národní zemědělské muzeum. Expozice je hodně interaktivní, navíc tu probíhal
Masopust a výstava fotek z Grónska. Bohužel bylo tu díky tomu hodně přelidněno. Zatímco venku proběhla krátká, úderná a výživná
sněhová vánice, my jsme v zázemí muzea v klidu posvačili. U Výstaviště Praha jsme se prošli Stromovkou a na závěr soboty jsme okusili
Mořský Svět.
Skoro každou Ledovou Prahu jsme potkali nějakou známou osobnost, Ani letos tomu nebylo jinak. Při večerním nákupu v obchodním
středisku jsme zahlédli ve frontě u vedlejší pokladny Geňu z Partičky. Dva kluci z oddílu se osmělili, s Richardem Genzerem zkontaktovali,
vyfotili, a tak mají na památku selfie.
V neděli jsme se prošli podél Botiče, navštívili městské parky s diskgolfem a také Grébovku. Poslední naše návštěva patřila Botanické
zahradě UK. Samozřejmě jsme si pohovořili s papoušky /jeden krásně odpovídal ahoj/ a čichali vůni rozkvetlých kamélií. To trochu pokazila
paní zahradnice, která začala stříkat vodu s hnojivem a libá vůně se počala proměňovat na nelibý zápach. Tak jsme raději přešli do jiného
pavilonu. Nedaleko botanické zahrady jsme se stavili u domu, kde žil spisovatel J. Foglar (je tam pamětní cedulka). Po dětech jsem chtěl, aby
vyjmenovaly alespoň některá díla tohoto autora. Moc toho dohromady nedaly. Dnešní děti berou četbu spíše jako práci než zábavu, ale
naštěstí jsou ochotny četbu poslouchat z audioknih nebo předčítání v oddíle nebo od rodičů. Do Liberce jsme dojeli autobusem a do
Chrastavy jsme dojeli vlakem, jelikož se zrovna šeřilo, vítal nás Ještěd se zapadajícím sluncem.
Za TO Perseus Robert Kopecký - Rolf

Vítkovský masopust 2018
Každý rok se jeden den v únoru promění žáci a děti vítkovské školy a
školky, na co si jen vzpomenete. Letos tento den přišel 14. února,
měli jsme ve škole a školce masopust! Byl to zvláštní den. Děti
zůstaly doma a přišli kovbojové, princezny, nějaká zvířátka a ve
třídách dokonce učila víla Amálka, v druhé krásná princezna a ve
školce se sešli Superman a Zlá královna. A abychom ten den měli
ještě lepší, přijel sem kouzelník se svou Show kouzelníků z Bradavic. Předvedl nám kouzelné rekvizity z natáčení Harryho Pottera a
naučil nás některá užitečná kouzla. Celé masopustní dopoledne
jsme završili diskotékou a oceněním nejhezčích masek.
Bc. Daniela Reslová, učitelka
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Družstvo mladších hasičů na Dlohomosteckém čtyřboji
Chrastavští mladí hasiči se každoročně účastní soutěže Dlouhomostecký čtyřboj, který se koná v Dlouhých mostech. Soutěží se v motání
hadic, vázání uzlů, štafetě dvojic a překážkové dráze. V letošním roce byla tato soutěž pořádána v sobotu 17. 2. a změřit své síly přijelo 14
družstev starších žáků a stejný počet družstev mladších žáků. Chrastavu reprezentovalo jedno družstvo mladších dětí, ty se moc snažily a
na první soutěži v tomto roce získaly 11. místo.
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
Beseda o víně
V klubu Evergreen 55+ proběhla přednáška, která volně navázala
na předchozí téma večera o víně. Přednášky se jako vždy výborně
zhostil pan Petr Krásný, biskup Jednoty bratrské. Pro pravidelné
účastníky bylo setkání příjemným pokračováním seznamování s
dalšími tajemstvími kolem vín. Nejsme obyvateli slunné Moravy, ale
Chrastavy a ještě před nějakým časem jsme znali pouze některé
druhy vín, většinou ne příliš kvalitní. Ale když nic jiného neznáte, tak
tuto skutečnost přijmete jako základ. O tom, že existují vína, která
jsou vynikající, jsme si mohli nanejvýše nechat zdát. Naše
zacházení s vínem bylo omezeno na otevření a následnou rychlou
konzumaci, tak rychlou asi jako u piva. Jsme rádi, že přednášky
dávají možnost objevovat nepoznané a zacházet s vínem tak, jak
zacházejí rození vinaři.
Ochutnávka vína je rituál. K nalité sklence nejprve přičichnete,
zatočíte sklenicí, poté si prohlédnete barvu vína proti světlu a až po
chvíli, kterou dáte vínu čas, aby se otevřelo, jej ochutnáte. Poválíte
lehce na jazyku, necháte vaše chuťové buňky absorbovat i tu
nejmenší součást tvořící chuť a pak teprve víno polknete.
Během besedy jsme se ponořili do světa someliérů a okusili ta
nejlepší světová vína. Začali jsme ve slunné Jižní Africe v Kapském
městě, kde jsme ochutnali víno jménem Pinotage. Vzniklo křížením
odrůd Pinot Noire a Hermitage. Bylo výborné a tak se vůbec
nedivíme, že tato značka je dosud "vlajkovou lodí" Jižní Afriky.
Pokračovali jsme do Austrálie. Původně jsme si mysleli, že v této
obrovské zemi nejsou vhodné podmínky. Byl to omyl, jméno Syrah,
jinde Širaz, je známá a výborná vinná odrůda od protinožců. Pěstuje
se samozřejmě i jinde ve světě. Další zastávka byla v Chile. Značka
vinařství Tarapacá a odrůda Carmenere je světoznámá a kvalitní.
Poslední zastávka byla Kalifornie se svou známou odrůdou Dorn-

felder. Byla také z našeho pohledu výborná.
Ochutnávka byla doplněna vhodnými sýry a dalšími pochoutkami k
vínu. Účastníci na začátku akce obdrželi protokoly, na nichž mohli
parametry ochutnaných vzorků vín hodnotit, jako na skutečné
degustaci. Hodnotili jsme vzhled, vůni, chuť. Tyto body měly ještě
další podbody. Nás nejvíce zaujal termín perzistence. Dostali jsme
vysvětlení, že tak se hodnotí čas mezi doušky vína, když pocítíme
potřebu obnovit si v ústech výborný pocit dobrého vína.
Kdo přišel, určitě nelitoval, přednáška se vydařila a těšíme se na
další.
Jiří Coufal
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Dětský karneval „Král pořádá bál“
V sobotu 17. února vyvrcholily přípravy na jednu z největších
událostí našeho města: hostili jsme samotného pana krále a jeho
rodinu. Král ale musel odjet do boje, aby ochránil své království a
královna zůstala s princeznou sama na chod celé země. Úkol nebyl
jednoduchý, království posmutnělo, ale pro urozenou rodinu není
nic nemožné a tak princeznu rozveselili šašci (členové Sportovního
kroužku KC Bétel). Statečný král a jeho družina se vrátili jako
vítězové, královna pookřála a tak se mohlo uklízet, vařit, dvorní
dámy strojily princeznu (členové Tanečních klubů KC Bétel), aby se
mohli na oslavu sjet hosté, dvořané i poddaní. A opravdu se slavilo
všude: kuchařky a služebné v zámecké kuchyni se musely hodně
ohánět, aby nasytily a napojily všechny pozvané, děti skotačily na
pěti stanovištích: učily se šermovat, lezly do věže, třídily střevíce,
jezdily na koních nebo ostřelovaly nepřátelský hrad. Rodiče chodili
s dětmi po jednotlivých soutěžích nebo vysedávali poblíž zámecké
kuchyně, kde si mohli dát něco k jídlu nebo pití.
Na památku této události si naši nejmenší mohli vyrobit královskou
korunu. Král s královnou naučili lid tančit vznešené tance a bál mohl
propuknout. Na parketu tančily dvorní dámy, princové a spousta
dalších hostů z blízka, ale i z dalekých království. Během celé doby
hrála hudba a snad všechny věkové kategorie si užily taneční
zábavu. Poslední hosté se vytráceli až kolem půl osmé (začátek byl
ve čtyři hodiny).
To vše se odehrálo v hale Spartaku Chrastava, kde se sešlo asi
350 účastníků. Děkujeme všem, kteří přišli a zapojili se do všeho
dění, děkujeme i těm, kteří pomohli dětský karneval připravit a
zorganizovat. Už se těšíme, co přinese další rok.
Slávka a Maruška Kasalovy

SRDEČNĚ ZVEME
--------------------------------------------------------------Rodinné centrum Domeček zve na přednášku s besedou s paní
Jolana Krásnou na téma "Mateřství je výzva"
15. března v 18:00 v Bétel bistru.
-----------------------------------------------------------------------------------Klub Evergreen 55+ všechny srdečně zve na společné zpívání s
živou hudbou "Evergreeny v Evergreenu", tentokrát s lidovkou.
Sejdeme se v sobotu 17. března v 15:30 v Bétel bistru.
Vstup volný.

www.jbchrastava.cz

Operačníprogram Doprava v Libereckém kraji
Modernizace a výstavba silnic a železnic zásadně přispívá ke zlepšení kvality života obyvatel nejen v Libereckém kraji, ale v celé České
republice. Zkrácení cestovních dob, snížení negativních vlivů či hlukové zátěže, vyvedení tranzitní dopravy z center měst, zkvalitnění
cestování či zlepšení dostupnosti veřejné dopravy pro osoby se zdravotním hendikepem, to vše jsou cíle, které se daří plnit i díky Operačnímu
programu Doprava 2014-2020 (OPD2).
Nejvýznamnější zdroj prostředků pro dopravní infrastrukturu
OPD2, který navazuje na Operační program Doprava 2007–2013 (OPD1), představuje nejvýznamnější zdroj prostředků pro financování
výstavby dopravní infrastruktury v České republice v programovém období 2014–2020. Jedná se o jeden z největších operačních programů
v České republice. Prostřednictvím OPD2 je možné financovat infrastrukturu pro železniční dopravu, kombinovanou nákladní dopravu a
městskou veřejnou dopravu; dále pak silniční infrastrukturu ve vlastnictví státu (dálnice i silnice I. třídy); a v neposlední řadě též veřejnou
infrastrukturu pro čistou mobilitu (dobíjecí stanice pro elektromobily a čerpací stanice pro alternativní paliva), modernizaci železničního
vozového parku a flotily nákladních plavidel.
Nové silnice a modernizované železniční tratě v Libereckém kraji
V letech 2007–2013 bylo prostřednictvím OPD1 podpořeno celkem 417 projektů, díky nimž bylo postaveno a zrekonstruováno 319 km dálnic
a silnic I. třídy a zmodernizováno 675 km železničních tratí. Jedná se zejména o modernizace železničních tratí (včetně jejich elektrifikace),
výstavbu nových zabezpečovacích zařízení na přejezdech, modernizace železničních stanic a výstavbu dálnic a silničních obchvatů či jejich
modernizaci.
Přímo v Libereckém kraji pak bylo prostřednictvím OPD1 realizováno 19 dopravních projektů, postaveno nebo zrekonstruováno pak bylo
25,47 km silnic a dálnic a 9,26 km železnic.
Díky rekonstrukci trati Liberec – Tanvald byla zvýšena bezpečnost na železničních zastávkách a stanicích při nástupu a výstupu cestujících a
také na železničních přechodech a přejezdech. Nová nástupiště na zastávkách a ve stanicích zkrátila dobu nástupu a výstupu cestujících,
rovněž tak zvýšila bezpečnost a plynulost provozu při zastavení vlaku. Nové traťové zabezpečovací zařízení v kombinaci s novými
přejezdovými zařízeními odstranily lokální omezení traťové rychlosti a zvýšily jak bezpečnost železničního provozu v traťových úsecích, tak i
bezpečnost silničního provozu na železničních přejezdech. Informační systémy, které byly vybudovány v železničních stanicích, zvýšily
informovanost a tím i atraktivitu železniční dopravy v tomto regionu. Realizací projektu bylo umožněno zkrácení jízdních dob v traťovém
úseku Jablonec nad Nisou – Smržovka a zavedení 30minutového intervalu ve špičce. Celkově tak došlo ke zvýšení komfortu cestujících a k
zatraktivnění železniční dopravy v tomto hustě obydleném regionu.
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V oblasti silniční dopravy byla realizována například silnice R 35 Bílý Kostel nad Nisou – Hrádek nad Nisou (viz obrázek). V rámci tohoto
projektu došlo vedle samotné výstavby silnice I/35 v hlavní trase rovněž i k přestavbě mimoúrovňové křižovatky Bílý Kostel a výstavbě dvou
nových křižovatek (Václavice a Hrádek nad Nisou). Vybudováno bylo rovněž množství přeložek místních, resp. účelových komunikací a
polních cest a dále například 11 mostních objektů.

Nejen modernizace železničních stanic
V rámci OPD2 byl v Libereckém regionu realizován například projekt
Modernizace ŽST Česká Lípa. Předmětem projektu byla jak
modernizace železniční stanice, tak současně i rekonstrukce
navazujících jednokolejových traťových úseků zaústěných do
železničního uzlu Česká Lípa. Ve stanici i přilehlých úsecích byla
provedena rekonstrukce železničního svršku a spodku, umělých
staveb a železničních přejezdů. Ve stanici byla vybudována dvě
ostrovní a jedno boční nástupiště (viz obr.). Díky tomu je přístup na
nástupiště nyní podchodem, který zároveň propojil části města po
obou stranách stanice. Ve stanici i na všech návazných úsecích byla
zřízena bezstyková kolej. Součástí stavby byla i rekonstrukce dvou
železničních mostů na severním zhlaví stanice.
Mezi další významné dopravní projekty v Libereckém kraji bezesporu patří realizace přeložky silnice I/14 Kunratice – Jablonec nad
Nisou. Cílem projektu je vybudování silnice s výrazně lepšími
směrovými a výškovými parametry ve srovnání se stávajícími
komunikacemi. Jedná se o součást silničního spojení mezi Libercem
a Jabloncem nad Nisou, jehož předcházející stavba byla dokončena
v červenci roku 2008. Dokončení přeložky silnice I/14 bude
znamenat zkvalitnění dopravního spojení obou severočeských
aglomerací. Nová komunikace převezme veškerou dnešní dopravu
ze silnice III/29024 a převážnou část ze stávající trasy silnice I/14.
Tím bude umožněno také komfortnější spojení oblasti Krkonoš se
severozápadní částí republiky. Přeložka silnice přitom nezasáhne
ani žádným způsobem negativně neovlivní chráněnou krajinnou
oblast Jizerské hory. Vzhledem k tomu, že na stávajících silnicích
není v současné době žádná ochrana obytných domů proti hluku,
přispěje projekt po dokončení stavby navíc i k výraznému zmírnění
dopadu tohoto negativního jevu.
Plánované projekty OPD2 v Libereckém kraji
Více informací naleznete na webových stránkách www.szdc.cz a
www.rsd.cz, popř. v brožurách „Plánované projekty silniční / železniční infrastruktury ČR zprostředků Evropské unie vobdobí 20142020“, které jsou dostupné ke stažení na webových stránkách
www.opd.cz.
Pro informace do Liberce
Prostřednictvím OPD2 se i nadále budeme snažit dělat dopravu
konkurenceschopnější, přístupnější, rychlejší, komfortnější a
především bezpečnější pro všechny účastníky dopravního provozu.
Více informací nejenom o dopravních projektech ve vašem regionu
zjistíte na našem webu OPD2 - www.opd.cz/liberec. Navštívit rovněž
můžete libereckou pobočku Eurocentra na adrese Evropský dům, U
Jezu 525/4, kde obdržíte informační materiály o dopravě v
Libereckém kraji.
Autor: Odbor fondů EU, Ministerstvo dopravy
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Společnost přátel historie města převzala model kostela sv. Vavřince z hradu Valdštejn
V bulletinu Společnosti přátel historie města Chrastavy jsme v červnu 2016 informovali o návštěvě členů spolku na hradě Valdštejn, při
které jsme si prohlédli a zdokumentovali dřevěný model chrastavského kostela sv. Vavřince, uložený v tamním depozitáři. Cca
jeden metr vysoká maketa kostela od neznámého autora je
označena tabulkou s letopočtem 1934, kdy pravděpodobně byla
zhotovena.
Vzhledem ke skutečnosti, že model kostela přímo nesouvisí s hradem Valdštejn ani tam nenacházel odpovídající využití, zahájila
členka spolku paní Miloslava Stavinohová za podpory rady
SPHMCH v loňském roce jednání s panem kastelánem o možnosti
převzetí tohoto exponátu a jeho převozu do Chrastavy. Na náš
návrh pan starosta Canov odeslal v říjnu 2017 dopis organizaci
Turnovské památky a cestovní ruch, pod kterou hrad Valdštejn
spadá. Po souhlasném projednání záměru městem Turnov jsme
byli informování, že si kostel můžeme převzít.
Stalo se tak ve středu 24. ledna 2018, kdy se na hrad vypravila
osádka M.Stavinohová (vedoucí), I.Vydra (řidič) a P.Medřický
(nosič). Po poněkud napínavé cestě zasněženým lesem jsme byli
na hradě přivítáni kastelánem panem Ing. Martinem Haškem, a po

podpisu předávacího protokolu jsme si kostel mohli odvézt. Model
je nyní uložen v archivu našeho spolku. Po jeho ošetření a opravě
bychom jej rádi, ve spolupráci s městem, vystavili na vhodném
veřejně přístupném místě.
Petr Medřický, člen SPHMCH

Kdo je můj záchranář?
V životě už jsme to zažili skoro všichni. Někomu v našem okolí se
přitížilo, měl nehodu, úraz. A my jsme v tísni vytáčeli na telefonu číslo
155. Minuty do příjezdu záchranky pak byly asi ty nejdelší, co nás
potkaly.
Čas od okamžiku, kdy operátor na tísňové lince přijme hovor, do
chvíle, kdy ze základny vyjíždí sanita s pomocí, se počítá na vteřiny.
Rozmístění základen po Libereckém kraji je takové, aby záchranáři
byli schopni do všech míst dojet do dvaceti minut. A to i přesto, že jim
mnohdy situaci komplikují neohleduplní řidiči, špatně zaparkovaná
auta, objížďky či počasí. Pokud to zdravotní stav postiženého
vyžaduje, operátor na dispečinku zůstává s volajícím o pomoc v
telefonickém kontaktu. Pomáhá svými zkušenostmi a radami,
uklidňuje. Právě dispečeři spolu s volajícím bývají často těmi, díky
komu nemocní/ranění přežijí. V okamžiku, kdy na místo dorazí záchranářská posádka, dostane vše zpravidla rychlý spád. Záchranáři
zajistí životní funkce, vyšetří postiženého a v případě potřeby jej
transportují do nemocnice.
Víte, odkud právě k vám vyjíždí záchranářské vozidlo? Z přiložené
mapky si sami můžete udělat obrázek, za jak dlouho k vám v případě
potřeby pomoc dorazí. Může se ale samozřejmě stát i to, že posádky
z vám nejbližší základny jsou zrovna v terénu a k vám tedy vyjíždí
nejbližší volný vůz.
A jak záchranářům můžete pomoci vy sami?
1. Operátorovi na dispečinku vždy sdělte co nejpřesnější polohu,
kde se nacházíte. Tzn. buď adresu nebo nejbližší záchytné body
(park, typická budova, křižovatka, poslední vesnice,…). Do telefonu
si stáhněte aplikaci Záchranka. Při jejím použití aplikace sama
odešle vaši přesnou polohu.
2. Zajistěte záchranářům přístup k postiženému (odemkněte dveře,
pokud je to možné, vyšlete někoho na ulici).
3. V noci rozsviťte co nejvíc světel směrem do ulice.
4. Připravte doklady postiženého a seznam léků, které užívá.
5. Zajistěte domácí zvířata, která by mohla záchranáře napadnout.
6. Pokud byl hovor s operátorem ukončen, zajistěte, že na vámi
uvedené číslo bude možné kdykoliv volat. Při jakémkoliv zhoršení
stavu postiženého opět volejte operátora.
Naše motto je: „Milujeme život. Bojujeme o něj každý den. Na zemi,
ve vzduchu, bezdrátově.“ Přejeme vám, abyste nás v životě
nepotřebovali. Pokud nás potřebovat budete, buďte připraveni.
Vaše Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje.
www.zzslk.cz
A najdete nás i na facebooku jako
Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, p.o.

Hledánípráce je práce, nalezeníté dobré
práce je pak umění
Co odstartuje pomyslný maraton při hledání práce? Sepsání
dobrého životopisu. Ať tento dokument označíme anglickým pojmem
resume nebo latinsky curriculum vitae, zkráceně CV, stále je jeho cíl
jednoznačný – shrnuje náš dosavadní život, především ten profesní.
Historie psaní osobních životopisů sahá až do 15. století a jeho
podoba se za staletí výrazně proměnila.
Shrnout své znalosti, zkušenosti, dovednosti či zájmy na dvě strany
je někdy nadlidský úkol. Zvlášť, když má CV zaujmout personalistu,
který drží v rukou za den strukturou stejných životopisů desítky.
„Napsat kvalitní životopis je jedním z hlavních kroků při hledání
práce. Proto s nadsázkou tvrdíme, že hledání práce je práce.
Internet nabízí tisíce vzorů, jak životopis sestavit, strukturovat, do
jaké šablony ho nazdobit. Jenže ve finále nelze jeden životopis
poslat všem personálním oddělením,“ prozrazuje Petra Smíšková,
poradkyně libereckého Centra Kašpar. Každé výběrové řízení nese
svá specifika, která je potřeba respektovat, seznámit se s nimi a
pečlivě na ně reagovat a životopis jim přizpůsobit. „Nikde přece není
psáno, že životopis musí obsáhnout celý náš život. Je v něm
potřeba zdůraznit to podstatné, co se pro danou pozici hodí,
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co zaměstnavatel požaduje a od potenciálního zaměstnance na nabízené pozici očekává,“ dodává Petra Smíšková.
CV 21. století je hlavně stručné, strukturované, vyplatí se kreativita a někdy i sázka na jinou než písemnou formu. Dnes slaví úspěchy
videoživotopisy a vlastní prezentace na profesních sociálních sítích. „V Centru Kašpar lidem velmi rádi pomůžeme s přípravou životopisu i
motivačního dopisu. Navíc nabízíme různé kurzy pro přípravu na samotný pracovní pohovor a nástup do práce. O pomoc
u nás může požádat kdokoliv, kdo nejen práci hledá, ale i ten, kdo ji touží změnit, či se v zaměstnání potýká s předsudky či nezdravým
prostředím,“ říká Jiří Andrle, který tak doplňuje myšlenku Centra Kašpar, že hledání práce je práce a je běžné si nechat poradit od odborníků.
Za 13 let svého působení v Libereckém kraji pomohlo k dobré práci Centrum Kašpar na 1300 lidem. Do Otevřené poradny na pobočkách v
Liberci či Jablonci nad Nisou se lze objednat telefonicky 739 037 527 nebo emailem petra.smiskova@ centrum-kaspar.cz. Více informací
hledejte na www.centrum-kaspar.cz.

Komunálnívolby 2018
Čtyřleté volební období je pro někoho dlouhý čas, ale při samotné
práci v zastupitelstvu města a městské radě to utíká jako voda. Po
komunálních volbách v roce 2014 jsme měli to štěstí a byli osloveni,
zda nemáme zájem zastupovat občany v radě města společně s
hnutím SLK. Jako nestraníci zvoleni na kandidátce za ČSSD jsme
tuto výzvu přijali.
V první řadě musím říci, že spolupráce s panem starostou je na
velice profesionální úrovni. Ne při všech jednáních jsme měli stejné
názory, ale vždy jsme našli řešení, která byla prospěšná pro občany
Chrastavy. Dalším pozitivem byla a je komunikace s úředníky
městského úřadu.
Vážení spoluobčané, všichni průběžně dostáváte informace o práci
městského úřadu v
aktualitách města Chrastavy nebo z
Chrastavských listů. Usnesení z jednání ZM nebo RM včetně
hlasování jednotlivých zastupitelů můžete v případě zájmu dohledat
na stránkách města.
Ve volebním programu jsme se zavázali pracovat ve prospěch
našeho města a zastupovat Vás občany. Předložili jsme Vám
volební program, který zahrnoval pět základních oblastí, na které
jsme se chtěli zaměřit a v nich prosadit určité kroky. Ty by měly
vyvažovat prosazování rozdílných návrhů zástupců jiných stran
nebo hnutí.
Naše základní body byly a stále jsou:
o
ROZVOJ

o
SPOLUPRÁCE
o
KOMUNIKACE
o
BEZPEČNOST
o
ŠKOLSTVÍ
Průběžně se nám daří naplňovat stanovené body ve všech
oblastech. Jen namátkou zmíním některé z nich.
V rámci rozvoje města se podařilo schválit změnu územního plánu.
V oblasti spolupráce se nám daří tento bod naplňovat společnou
prací v radě města, podporou spolků a spolupodílením se např. na
podpoře grantové politiky města.
Komunikujeme s širokým spektrem subjektů v zastupitelstvu, jsme
zastánci podrobné a včasné informovanosti občanů.
V oblasti bezpečnosti se pravidelně domáháme kvalitní práce státní
a především městské policie. Navrhujeme a konzultujeme
bezpečnostní prvky v našem městě.
Školství, systém vzdělávání a podpora školních i mimoškolních
aktivit, bude s největší pravděpodobností završeno úspěchem,
rekonstrukcí budovy školy ve Školní ulici.
Děkujeme za Vaše průběžné poznatky a náměty.
Kontakt pro zájemce o spolupráci a podporu nezávislých kandidátů:
volbychrastava2018@seznam.cz
Nebojte se vyjádřit svůj názor.
Za realizační tým nezávislých kandidátů.
Mgr. Karel Řehák

Nad rozpočtem města – očima zastupitelů za ODS
Dovolte nám, abychom vás seznámili s výsledky našeho působení
v přípravách rozpočtu Města. Nejdříve uplynulý rok 2017.
Dne 26. 10. 2016, tedy v době, kdy se připravoval rozpočet města
na rok 2017, jsme asi jako jediní (?) systematicky předložili městským úředníkům podněty. Něco se nám povedlo prosadit, něco ne.
1. Péče o zeleň – probíhá. Nám šlo ale hlavně o likvidaci invazivní
zeleně (křídlatka atd.). Zde se příliš nedařilo, ale po opakovaných
urgencích a volání po zavedení systému jsme byli letos ujištěni, že
práce systém dostanou (likvidace několikrát do roka a v době, kdy
to je účinné). Likvidaci by měla provádět konečně odborná firma.
Nutná je spolupráce s Povodím Labe.
2. Kontejnery na tříděný odpad. Zde jsme požadovali zpevnění
ploch a vytvoření zástěn k obydlím. Zde musíme konstatovat, že
několik stanovišť bylo vydlážděno a stav se zlepšil, hotovo však
není. Zástěny realizovány nejsou.
3. Oprava dožitých částí veřejného osvětlení ve Frýdlantské ulici,
kde hrozilo zřícení více než 4 let starých výložníků. Požadavek byl
realizován.
4. Osazení dalšího regulátoru veřejného osvětlení. Důvodem je
šetření energií s rychlou návratností investice. Bylo realizováno ve
dvou případech, spolu s výměnou cca 100 svítidel. Práce
doprovázely vleklé problémy s vítězem zakázky, částečně
financované z dotací. Nicméně, až na nedodělky realizátora je
hotovo a úspora na elektrické energii je značná.
5. Dokončení oprav místních komunikací. Některé silnice, např.
horní Frýdlantská, byly realizovány. Stále není hotov asi pouhých
60 metrů dlouhý úsek ulice Ještědské na horizontu. Nový povrch
Tovární ulice včetně chodníků bude realizován po opravách sítí, a to
za finanční spoluúčasti síťařů.
6. Dokončení revitalizace náměstí 1. máje, a to podle smysluplného finálního projektu, vč. revitalizace dřevin. Tento požadavek
zůstal nenaplněn. Byl nám ale předložen projekt, který tuto záležitost řeší a bude realizován zřejmě letos. Náměstí by tak mohlo být
konečně doděláno.
I v roce 2017 jsme se snažili podpořit i další, z našeho pohledu

smysluplné a pro město užitečné, investice, zejména takové, které
slouží velkému množství občanů. Za zásadní považujeme např.
údržbu nemovitého majetku města. V roce 2017 vyvrcholilo naše
dlouhodobé snažení a dochází ke zhotovení projektu revitalizace
městského koupaliště a vybudování napájecího vrtu. Projekt se
nyní zpracovává a bylo vyčleněno cca 8 milionů na rekonstrukci,
resp. v první fázi vybudování kvalitního nového menšího bazénu
pro školáky a brouzdaliště pro malé děti. Dojde také k úpravám
opalovacích ploch atd. Za zásadní považujeme vybudování
kvalitního napouštěcího zařízení vody z potoka pro hlavní vodní
plochu, bez kterého celá rekonstrukce pozbývá smyslu.
Podpořili jsme také opravu památkově chráněného domu čp. 125
(stará škola). Dům patří k nejcennějším v Chrastavě a město v minulosti neuváženě prodalo většinu bytů do soukromého vlastnictví
a dům chátrá. Akce probíhá za finanční podpory města a z dotace
na památkovou péči.
Nepodpořili jsme např. výstavbu "kluziště" za cca 1.7 mil Kč.
Prostor po zbořeném kulturním domu považujeme pro hřiště za
nevhodný. Jedná se o „zlatý kříž“ města a příští generace jistě
najde lepší způsob, jak s ním naložit. Opakovaně jsme se zastupiteli napříč všemi stranami, projekt neschválili. Společná konstruk-

zatím neupravené
stanoviště - ul. Vítkovská

stanoviště po úpravě –
ulice Turpišova
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tivní debata na posledním zastupitelstvu města naznačila jiné
možnosti pro tuto aktivitu a také např. smysluplnější místo v areálu u
sportovní haly.
Z naší dlouhodobé aktivity vznikla myšlenka doprodat zbytkové
podíly (byty) v nemovitostech, které město dosud vlastní. I díky
podpoře ostatních zastupitelů vč. starosty se v loňském roce
prodalo několik bytů a podíl města se v některých nemovitostech
zmenšil či ještě lépe zanikl. Byty jsou přednostně nabízeny
stávajícím nájemcům, teprve v případě nezájmu o jejich odkup pak i
jiným zájemcům. Smyslem je definitivně se zbavit některých pro
Město neperspektivních nemovitostí, naopak jiné si ponechat a o ty
se pak vzorně starat.
Požadujeme také kvalitní obnovu přes 100 let staré, dožilé zeleně v
parku u školy u kostela. Projekt je již zpracováván odborným
dendrologem a letos by mohlo dojít k realizaci.
Jednoznačně jsme s ostatními podpořili rekonstrukci objektu školy
ve Školní ulici (u kostela). Škola byla postavena v roce 1896,
opravena naposledy před 45 lety a její další oprava je nutná.
Podařilo se, stálým připomínkováním, přispět k zajištění
průchodnosti městské cesty z Vítkova od statku do Václavic. Ta byla
zemědělci v minulosti znepřístupněna (ač se jednalo výhradně o
městský majetek!). Po vyřešení některých majetkových vztahů
městská cesta začátkem února 2018, po mnohaletém úsilí, začala
opět sloužit. Dnes zejména turistům i cykloturistům.
I pro rok 2018 jsme přinesli několik vlastních požadavků pro
rozpočet města nebo pro podporu některých záměrů města.
Jsou mezi nimi např. úpravy v areálu bývalých Technických a
stavebních služeb a.s. Neúspěšný, předlouho konzervovaný
projekt této společnosti skončil a zařízení je opět ve výhradním
majetku Města, které zde začalo úspěšně a perspektivně
provozovat sběrný dvůr a technické služby. Areál je nutno odvodnit,
zhotovit nové povrchy ploch a nastavit koncepci využití areálu, z
toho plynoucí potřebu vhodných nemovitostí a na základě toho
začít smysluplně a koncepčně investovat.

Další požadavky:
- vytvoření rozpočtové rezervy pro modernizaci a rekonstrukci VO
vynucené modernizacemi zařízení ČEZu, na kterých je VO často
umístěno. Jedná se o velmi rozsáhlé objemy prací, zcela nad rámec
finančních prostředků, které byly alokovány do tohoto zařízení v posledních 30 letech. (Bílokostelecká, Lipová, Tovární, Andělohorská
atd.)
- dokončení rekonstrukcí povrchů místních komunikací
- dokončení revitalizace náměstí 1. máje (sjednocení povrchů
komunikací, dláždění parkovacích míst, jemné dláždění vnitřních
cest a logické napojení na přechody přes komunikace, odstranění
starého zábradlí, revitalizace dřevin atd.)
- systémová likvidace invazních rostlin
- zprůchodnění historických městských cest mezi Vítkovem a Václavicemi, Dolním Vítkovem a Vysokou (průchodnost krajiny)
- zahájení rekonstrukce ZŠ ve Školní ulici z vlastních prostředků
(podpora plánované akce)
Rozpočet pro rok 2018 bychom
rádi koncipovali jako přebytkový.
Mandát zastupitelstva končí na
podzim roku 2018 a Město by se
nemělo zatěžovat zbytnými investicemi. Naší snahou je předat
příštím zastupitelům zdravé
městské finance bez diskutabilních zátěží, se kterými by příští
zastupitelé nemuseli ztotožňovat.
Ivan Vydra, Lambert Medřický
------------------------------------------Obr. vpravo: Zprůchodněná cesta
Vítkov – Václavice v majetku Města, povrch bude nutno upravit...

Inzerce soukromá i firemní...
Hledáme HLÍDÁNÍ PRO DVA KLUKY (2,5 let a 5 měsíců) na dva dny v týdnu.
Prosim, jen pro vážný zájem volejte na tel.č 773 599 266

DARUJI KOŇSKÝ HNŮJ. Slamnatý koňský hnůj k odběru ihned – za hezkého
počasí. Informace: Ivan Vydra - tel.: 603 260 778

ENERGETICKÉ OKÉNKO 1
Vážení spoluobčané, dovolte mi abych se vám představil.
Jmenuji se Michal Patrman a jsem občanem našeho města. Touto formou
bych vás rád informoval v čem podnikám a jak mohu být pro vás přínosem.
V posledních letech se velmi intenzivně řeší otázka finanční gramot-nosti.
Lidé se dnes velmi těžce orientují v záplavě nepřeberného množství
nabídek všelijakých finančních institucí. Žijeme v informač-ní době, přesto
se lidem paradoxně nedostává dostatek užitečných informací. Lépe řečeno,
v záplavě možností nedokážou často zvolit pro sebe správné řešení.
Prakticky stejná situace panuje na trhu s ENERGIEMI. Každá společnost je
ta nejlepší, každá jen a pouze Vám zajistí dlouhodobě skvělou cenu. Z
těchto reklamních hesel jsou lidé často již tak apatičtí, že nemají chuť se nad
řešením „energetických potřeb“ své domácnosti vůbec zamyslet. Přitom
každého, kdo doma svítí byť jedinou žárovku nebo používá vodu na osobní
hygienu, se ceny energií významně dotýkají. A špatně nastavené smlouvy
na odběr energií, zastaralý typ osvětlení nebo klasický způsob spotřeby
vody přitom domácnost mohou vyjít o tisíce korun ročně navíc.
Pro zjištění konkrétní výše úspory pro vaši domácnost či firmu mě neváhejte
kontaktovat.
-------------------------------------------------------------------------------------------------Michal Patrman, energetický poradce – Tel.: 777 058 833
michal.patrman@optimal-energy.cz

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá
a Dominant ve všech barvách a slepičky Green Shell-typu Arakauna.
Stáří 15- 20 týdnů. Cena 159-195,- Kč/ks .
17. března 2018 – CHRASTAVA – na náměstí u jízd. kol – 13.05 hod.

VÝKUP KRÁ LIČÍCH KOŽEK – cena dle poptávky.
Informace: Po-Pá 9.00 – 16.00 hod. tel. 601 576 270, 728 605 840
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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

Eichstätt

Lwówek Ślaşki

