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CHRASTAVA MÁ KONEČNĚ
BANKOMAT . Zprávy z radnice

. .

- Zdá se to být až neuvěřitelné, ale po-
té, co v Chrastavě z původních tří ban-
kovních domů zůstala pouze pobočka
České .spořitelny, s.s., zprovoznila tato
banka pro občany i podnikatele
bankomat.

Dtky České spořitelně, a.s., můžete
tedy od ledna 2001 vybírat svoji hoto-
vost v bankomatu, který je umístěn u
hlavního vchodu do budovy této insti-
tuce v Turpišově ulici.

Informace o podmínkách získání a
používání kreditních karet, které lze k
výběru peněz použít po celých 24 ho-
din, získáte od pracovnic na přepáž-
kách České spořitelny, a.s.

Na str. 11 tohoto vydání Chrastav-
ských listů zveřejňujeme další informa-
ce, a to včetně seznamu instalovaných
bankomatů v okresech Liberec, Jablo-
nec nad Nisou a Semí/y. .
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• Zastupite!stvo města (ZM) na
svém veřejném zasedání dne 11.
prosince minulého roku mimo jiné
projednalo a vzalo na vědomí, že
rada města prohlásila náhradníka
volební strany Koalice politických
stran ODS/US pana Ing. Antonína
Žižku členem zastupitelstva města
za paní Zuzanu Šafaříkovou a pana
Ing. Karla Kurze, jejichž mandát
zanikl rezignací.

ZM vzalo také na vědomí informa-
ci o přípravě rozpočtu a investiční-
ho plánu města na rok 2001 a sou-
hlasilo s pokračováním zahájených
a přípravou nových investičních ak-
cí. Vzalo dále na vědomí zprávu o
stavu územně plánovací dokumen-
tace města Chrastavy a vyhodno-
cení požadavků na pořizování nové
územně plánovací dokumentace a
změn, a souhlasilo, aby s pořizová-
ním změny Územního plánu cent-
rální zóny města Chrastavy bylo
započato až v době, kdy budou jas-
né požadavky na konkrétní změny
vyplývající z pořizovaných studií a
projektů (koncepce náměstí, do-
pravní řešení průjezdné dopravy).
Současně také rozhodlo o pořízení
dalších změn Územního plánu
města Chrastavy.

Zastupitelstvo města schválilo
prodloužení termínu pro doručení
nabídek na pronájem a využití a-
reálu mateřské školy v Andělské
Hoře do 26.1.2001, schválilo
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provedení rekonstrukce vodovodu v
Revoluční ulici a jeho následný pro-
dej do vlastnictví Severočeské vo-
dárenské společnosti, a.s., za cenu
1 213743,-- Kč, a schválilo zadání
pro zpracování studie prostoru ná-
městí i .máje. Dále schválilo uzav-
ření smlouvy o poskytnutí dotace
na výstavbu Domu s pečovatelskou
službou (41 b.].), schválilo Zásady
odměňování členů zastupitelstva
města, rady města, předsedů a čle-
nů výborů, komisí a zvláštních or-
gánů, a schválilo také pořízení po-
žárního vozidla pro zásahovou
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ZM zřídilo dle'§ 117 a násl. záko-

na Č. 128/2000 Sb., o obcích • Rada města (RM) na svém jed-
(obecní zřízení), finanční výbor, nání konaném dne 20. prosince
kontrolní výbor, osadní výbor v An- 2000 mimo jiné projednala a schvá-
dělské Hoře, osadní výbor ve Vítko- lila předběžně pronájem areálu
vě, a schválilo statut finančního vý- skládky v k. Ú. Dolní Vítkov za úče-
boru a statut kontrolního výboru. I lem zajištění provozu, dostavby a
Zvolilo pana Petra Trefáše předse- rekuitlvece, schválila snížení né-
dou finančního výboru a p. Pavla jemného z nemovitosti čp. 407 v
Hudce, JUDr. Miloslava Křapku, p. Chrastavě, Turpišově ul. na 50
Pavla Pěcha a Ing. Pavla Štekla 000,.-- Kč ročně po dobu umístění
členy finančního výboru, a zvolilo MěU v nebytových prostorech v 2.
pana Stanislava Bártu předsedou NP objektu, a schválila také po-
kontrolního výboru a p. Miloslava skytnutí příspěvku (dotace) ve výši
Furyka, Michala Košinu, Ludvíka 10 000,-- Kč na za.j7štění provozu
Kučeru, Miloslavu Šírovou, Lenku městského kina v roce 2000.
Zíkovou a Hanu Šormovou členy RM dále schválila cenové ujed-
kontrolního výboru. nání k na_kládání s odpady pro rok

Dále zastupitelstvo města vyda- 2001, a schvélile změnu • itiního
10 Jednací řád Zastupitelstva města platového předpisu.
Chrastava, a vydalo Obecně zá- RM odvolala Ing. Pa'!
vaznou vyhlášku Č. 3/2000, kterou funkce předsedy a p. Pavla.
se mění vyhláška Č. 6/1999, o sta- JUDr. Miloslava Křapku a p. avla
novení výše příspěvku na částeč- Pěcha z funkce člena finanční k
nou úhradu neinvestičních nákladů mise v souvislosti s jejich in á-
mateřských škol a školní družiny ním předsedou a členy i an - r o
(zveřejnili jsme již v minulém čísle výboru zastupite/stva měs a. a od-
Chrastavských listů). Vyslovilo také volala p.Stanislava Bártu z funkce
důvěru Ing. Michaelu Canovovi jako předsedy a p. Miloslava Furyka,
členu představenstva akciové spo- Michala K9šinu, Ludvike Kučeru,
lečnosti TERMIZO a potvrdilo tak Miloslavu Sírovou a Lenku Z/kovou
své pověření ze dne 25.1.1999. z funkce člena kontrolní komise v

Ně souvislosti s jejich jmenováním
předsedou a členy kontrolního vý-
boru zastupitelstva města.

Dále rada města odvolala p. Ing.
Jindřicha Fa drhonce ke dni
31.12.2000 z-tunkce předsedy Po-
vodňové komise města Chrastavy
(předsedou povodňové komise je
dle § 18, odst. 4 zákona č.
130/1974 Sb., o státní správě ve
vodním hospodářství, v platném
znění, s účinností od 1.1.2001 sta-
rosta města). Současně jmenovala
p. Ing. Jindřicha Fadrhonce členem
Povodňové komise města Chrasta-
vy a potvrdila složení této komise
předseda Mgr. Petr Medřický a čle-
nové Ing. Jindřich Fadrhonc, p. Mo-
nika Galbavá, p. Josef Bartoš. p.
Miroslav Pivoňka a p. Luboš Fryk

RM také zrušila v souladu se zá-
konem Č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní ztizent), finanční komisi a
kontrolní komisi. Stanovila také ve
smyslu § 108. odst. 2 zákona č.
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128/2000 Sb.. oecni zn-
zem), že pro úče J <> .z:CS~ ích a po-
dobnych obřad' ~:; _~ závěsný
odznak se stétnin užívat
členové zastupřte ve s éste paní
Zdeňka Novotná, pan lav Pílař
a paní Miloslava Šíro'lá. a zároveň
je pověřila v souladu s § 4, odst. 1
zákona Č. 94/1963 Sb., o rodině, v
platném znění, přijímat prohlášení o
uzavření manželství.

Rada města pověřila s účinností
od 1.1.2001 paní Hanu Chlumovou
Urbanovou vedením Odboru pro
záležitosti občanů MěÚ, když před-
tím vzala na vědomí, že vedoucí
odboru pro záležitostí občanů paní
Ing. Radana Vejvodová se vzdala
funkce ke dni 31. 12.2000.

M také projednala podnět pana
bora Hodaně, člena RM, na vy-

, í ýběrového řízení na obsaze-
IÍ f, kce edoucího Společenské-

a rozhodla, že tento pod-
bude řešen ve 2. pololetí

2 1.VyhláSIla také výběrové řízení
na poskytnutí půjček z fondu rozvo-
je bydlení (informova/í jsme již v mi-
nulém čísle a znovu podmínky uvá-
díme v tomto čísle na jiném místě),
a odložila projednání organizačního
řádu na příští jednání rady města.

Rada města vzala na vědomí zá-
pis z jednání bytové a sociální ko-
mise dne 18.122000, informaci
starosty města o postupu řešení
stížnosti ze dne 4. 12.2000 (povrchy
na komunikaci - néměstt), řnformací
starosty města o jednání s VWB
(Saský vzdělávací spolek). a infor-
maci místostarosty o vývoji a řešení
situace ve společnosti etmieo,
a.s .
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ZASEDÁNí MĚSTS
8. ledna 2

• Rada města (RM '- také
dne 8. ledna 2001, a - - "'- ed-
nání mimo jiné proj
lila obnovení některý
smluv k některým .
vlastnictví města,
o způsobu využití _-::: - =. a



pondělí 25.
o spotřební daň daňové přiznání a daň za květen

o daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a zelené nafty
(pokud vznikl nárok)

o daň z přidané hodnoty o daňové přiznání a daň za květen

ČERVENEC
pondělí 2.

• o daň z příjmů o přiznání k dani a daň za rok 2000
o pololetní, čtvrtletní a měsíční záloha na daň (za červen)
o splatnost 2. splátky daně (poplatníci s daňovou povinností vyšší než 1 000 Kč s výjimkou

samostatně hospodařících rolníků)
o daň z nemovitostí

pondělí 16.
o daň silniční o záloha na daň za 2. čtvrtletí
středa 25.

, o spotřební daň o daňové přiznání a daň za červen
o daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a zelené nafty

(pokud vznikl nárok)
o daň z přidané hodnoty o daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen

SRPEN
pondělí 27.
o spotřební daň o daňové přiznání a daň za červenec

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a zelené nafty
(pokud vznikl nárok)
daňové přiznání a daň za červenec

..

o daň z přidané hodnoty o

pátek 31.
o daň z nemovitostí o splatnost 1. splátky daně (samostatně hospodařící rolníci s daňovou povinností vyšší než

1 000 Kč)

ZÁŘí
pondělí 17.
o daň z příjmů r-

úterý 25.
o spotřební daň

o čtvrtletní záloha na daň

• !!II

o daňové přiznání a daň za srpen
o daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a zelené nafty

(pokud vznikl nárok)
o daň z přidané hodnoty o daňové přiznání a daň za srpen

ŘíJEN
pondělí 1.
o daň z nemovitostí o splatnost 3. splátky daně (poplatníci s daňovou povinností vyšší než 1 000 Kč s výjimkou

samostatně hospodařících rolníků)
pondělí 15.
o daň silniční
čtvrtek 25.
o spotřební daň

záloha na daň za 3. čtvrtletí

daňové přiznání a daň za září
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a zelené nafty
(pokud vznikl nárok)
daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí a za zářío daň z přidané hodnoty o

LISTOPAD
pondělí 26.
o spotřební daň o daňové přiznání a daň za říjen

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a zelené nafty
(pokud vznikl nárok)
daňové přiznání a daň za říjen

...
o daň z přidané hodnoty o

pátek 30.
o daň z nemovitostí poslední splátka daně (všichni poplatníci s daňovou povinností vyšší než 1 000 Kč)

PROSINEC
pondělí 17.
o daň z příjmů
o daň silniční
čtvrtek 27.
o spotřební daň

o pololetní a čtvrtletní záloha na daň
o záloha na daň za říjen a listopad

o daňové přiznání a daň za listopad
o daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a zelené nafty

(pokud vznikl nárok)
o daň z přidané hodnoty o daňové přiznání a daň za listopad
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opravy, modernizaci a rozšíření by-
tového fondu do konce roku 2000
(použití prostředků Fondu rozvoje
bydlení), schválila Organizační řád
městského úřadu a organizačních
složek města, a schválila využití §
1, odst. 2, písmo d) zákona č.
199/1994 Sb., o zadávání veřej-
ných zakázek, v platném znění, při
zajišťování správy nemovitostí v
majetku města, prostřednictvím
Městského. bytového družstva
Chrastava od 1.7.2001.

Naopak neschválila vypsání výbě-
rového řízení na obsazení funkce
vedoucí odboru pro záležitosti ob-
čanů, a jmenovala paní Hanu Chlu-
movou Urbanovou vedoucí odboru
pro záležitosti občanů ke dni
1.2.2001.

RM také projednala a v souvislosti
se změnou zákona č. 65/1965 Sb.,
Zákoník práce, v platném znění, a
nařízení vlády č. 454/2000 Sb., kte-
rým se mění nařízení vlády č.

253/1992 Sb., o platových pomě-
rech orgánů státní správy, někte-
rých dalších orgánů a obcí, s využi-
tím § 6, odst. 2 stanovila plat ve-
doucích zaměstnanců města - ve-
doucích odborů a oddělení MěÚ a
organizačních složek města, a ulo-
žila tajemníkovi MěÚ zažádat jmé-
nem RM o písemný výklad ustano-
vení § 6, odst. 2 nařízení vlády č.
253/1992 Sb., v platném znění, Mi-
nisterstvo práce a sooiálních věcí
ČR.

Rada města také doporučila za-
stupitelstvu města schválit poskyt-
nutí dotace na obnovu vnějšího
vzhledu domu čp. 73 ve Frýdlant-
ské ulici, a dále doporučila zastupi-
telstvu města zahrnout do návrhu
rozpočtu města na rok 2001 dotaci
dobrovolným organizacím na pod-
poru spolkové a sportovní činnosti
ve výši 420 tis. Kč.

RM vyslovila uznání a poděkování
panu Milanu Novákovi, který jako

bezpříspěvkový dárce krve dovršil v
roce 2000 čtyřiceti odběrů a stal se
nositelem zlaté plakety MUDr.
Janského.

Rada města vzala na vědomí in-
formaci vrchního inspektora Obvod-
ního oddělení Policie ČR v Chrasta-
vě a velitele Městské policie o bez-
pečnostní situaci ve městě a okolí.
Vzala také na vědomí informaci
starosty města o průběhu jednání o
využití pozemků pro výstavbu vý-
robního areálu v Liberecké ulici,
souhlasí s návrhem na využití loka-
lity jedním investorem a pověřila
starostu města dalším jednáním v
této věci. Dále vzala na vědomí in-
formaci starosty města o vypsání
veřejné soutěže na dodávku stavby
"Školní jídelna a dům s pečovatel-
skou službou" a o písemném přísli-
bu poskytnutí dotace na výstavbu
DPS ze Státního fondu rozvoje
bydlení.

o. Němec

... další oficiální zprávy I
Sčítáme se pro nové tisíciletí

• Již po osmé od založení Československé republiky v roce 1918 a zároveň poprvé v samostatné České re-
publice se k 1. březnu 2001 uskuteční sčítání lidu, domů a bytů. Výsledky sčítání umožní charakterizovat popula-
ci žijící na našem území a spolu s výsledky minulých sčítání (poslední 1991), která měla velmi podobnou obsah 0-

vou stránku, umožní sledovat vývoj naší společnosti z mnoha hledisek..... -
• Sčítání lidu, domů a bytů je nezbytnou statistickou akcí, jež přináší mnoho údajů, které nelze jiným způsobem
efektivně zjistit, přestože existují různé evidence či průběžné statistiky. Jeho jedinečnost tkví v získání informací
podle stanovených kritérií o obyvatelstvu, domovním a bytovém fondu k jednomu datu. Soubory dat o obyvatel-
stvu a o domácnostech lze navíc propojit s ostatními zjišťovanými charakteristikami a z takovýchto kombinací
pak získat obrovské bohatství informací.
e Všechny zaznamenané údaje slouží nejen pro hodnocení dlouhodobého vývoje země (samozřejmě také o-
kresů a krajů), pro mezinárodní srovnání, ale především pro potřeby státní správy, obcí, výzkumných a vědec-
kých institucí. V posledních letech stále častěji také pro podnikatelskou sféru. .
~ Sčítání na prahu třetího tisíciletí bylo a je připraveno celosvětově. Cílem dokumentů Organizace spojených ná-
rodů a Evropské unie je koordinovat sčítání v celosvětovém měřítku a zajistit tak obsahovou shodu a srovnatel-
nost získaných údajů. Rozhodným okamžikem pro sčítání bude stav o půlnoci z 28. února na 1. března 2001.
8 Sčítání organizuje, řídí a koordinuje Český statistický úřad, který jeho přípravu a provedení zabezpečuje ve
spolupráci s řadou ministerstev, okresními úřady a obcemi. V uspořádání Libereckého kraje je to Krajská repre-
zentace v Liberci a její územní zastoupení v České Lípě, Jablonci nad Nisou a Semilech. Tak to vyplývá ze zá-
kona číslo 158/1999 Sb., který ovšem zavazuje k povinnosti i jednotlivého občana.

Jaký bude praktický postup
Sčítání k 1. březnu 2001 bude probíhat tradičním způsobem, jak je uplatňován ve většině zemí světa, prostřed-

nictvím sčítacích komisařů a formou "sebesčřtání". Znamená to, že "Sčítací list osob" vyplňuje zpravidla každá o-
soba sama za sebe, za nezletilé děti jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce, za osobu nezpůsobilou k práv-
ním úkonům její opatrovník. Za osoby v bytě trvale bydlící, ale dočasně nepřítomné, vyplní tiskopis jiná osoba



z domácnosti. "Bytový list" vyplní uživatel bytu, "Domovní list" vlastník nebo sprá ce
Sčítané osoby jsou ze zákona povinny požadované údaje poskytnout úplně a sprá e. ravdivě a včas. Jejich

odmítnutí může znamenat přestupek postižený pokutou až do 10 tisíc korun, tře aže s yslem sčítání nejsou
sankce, ale snaha dobrat se co nejúplnějších a nejpravdivějších údajů.

Sčítací komisaři, které navrhly obce a jmenoval ČSÚ, navštíví po 15. únoru jednotlivé do ácnosti, kterým roz-
dají sčltací formuláře. Do té doby budou řádně proškoleni a jejich jména mají obce za povinnost veřejně vyvěsit
podle sčítacích obvodů. Vyplněné tiskopisy sčřtací komisaři převezmou v termínu, který zpravidla s osobami
poskytujícími údaje předem dohodnou, a to nejpozději do poloviny března.

Sčítací komisař, pokud ho někdo nepozve dál, nemá přístup do bytu. Tak jako sčítací revizoři obdrží po jmeno-
vání do funkce úřední průkaz, kterým se společně se svým občanským průkazem budou prokazovat při výkonu
své činnosti. Před převzetím průkazu složí všichni slib mlčenlivosti. Povinnost mlčenlivosti přitom trvá i po skon-
čení příslušných prací a vztahuje se nejen na individuální údaje, ale i na další skutečnosti, se kterými přijdou do
styku. Za porušení povinnosti mlčenlivosti v případě, že se jedná o přestupek a nikoli o trestný čin, je možno ze
zákona uložit pokutu až do výše 200.000 korun. Povinností sčítacích komisařů a revizorů je totiž zabezpečit, aby
se k vyplněným tiskopisům nikdo nepovolaný nedostal.

Počet sčítacřch obvodů se v Libereckém kraji pohybuje kolem 2000, připadá na ně 1987 sčřtacřch komisařů a
415 revizorů. V Libereckém okrese se počítá se 743 komisaři, 146 revizory a 190 náhradníky. Veřejnost se ne-
musí obávat, že by údajů bylo nějakým způsobem zneužito. Získané údaje budou využity jen ke statistickým úče-
lům a Český statistický úřad v žádném případě nikomu individuální informace neposkytne. Povinností mlčenlivos-
ti zavazuje zákon všechny osoby, které se na provádění a zpracování sčítání podílejí a přijdou s individuálními
údaji do styku. Český statistický úřad bude evidovat všechny osoby, které přišly do styku s těmito údaji a archi-
vuje tento seznam po skončení sčítání. Jména sčítaných osob nebudou zaznamenána na elektronické nosiče.
Rodné číslo je jediným identifikačním znakem, který zůstává v první elektronické fázi. Snímá se ze dvou důvodů:

1. zkontroluje se, zda datum narození souhlasí s rodným číslem,
2. odstranění duplicity sečtení jedné osoby.

Rodné číslo je po provedení všech kontrol odstraněno z počítačové paměti. U dat se odstraní všechny osobní i-
dentifikační znaky, data se stanou zcela anonymní.

Poprvé v historii Sčítání lidu, domů a bytů v ČR budou postupně všechny sčítacf tiskopisy po provedeném
zpracování údajů skartovány.

Předběžné výsledky sčítání budou k dispozici už v polovině letošního roku a v následujících letech budou prů-
běžně zveřejňovány definitivni výsledky.

11._1I1_~
CEN O V Ý V Ý M Ě R,

kterým se dle článku VI. Vyhlášky č. 5/1998, o nakládání s komunálním a sta-
vebním odpadem na území města, ze dne 11. 5. 1998, stanoví výše úhrady za
využívání systému sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpa-
du pro rok 200'1 takto:
Dle obsahu sběrné nádoby (čl. V. Vyhlášky č. 5/1998), roční sazby:

----
lx týdně I 42l,--Kč1 101120 I

11O/l 20 I lx za 2 týdny 930,-- Kč
110/]20 I lx týdně v zimě 939,-- Kč
110/120 I ___ Ix týdně v létě 761,--Kč --~._----_._----------

240 I ___ lx týdně 2797,-- Kč------------ lx tvdně tkontejner) 13050,-- KčI 100 I

Výše úhrady jsou uvedeny včetně DPH.

Cena stanovená tímto výměrem bude uhrazena způsobem uvedeným ve
smlouvě. Výše předepsaných úhrad vychází z cenové kalkulace .A.SA libe-
rec, s.r.o. Kalkulace je k nahlédnutí na MěÚ v Chrastavě jako příloha tohoto
výměru.

Město Chrastava si vyhrazuje právo v případě změny kalkulace nákladů
v průběhu roku stanovit novým cenovým výměrem upravenou výši úhrady.

Krajská reprezenztace ČSU v Liberci

Připomínky
k jízdním řádům ČSAD
• Piipomůicov» ttzen! k lzdním ra-
dům veřejné linkové autobusové do-
pravy na nás/edujíe( období platnosti
2001/2002 bude provedeno obdobným
způsobem jako v pfedcházejících
letech.

Připomínky, požadavky a náměty,
které jsme již obdrželi, upletnťme.
Pfesto ještě vyzýváme touto cestou
občany, podnikatele, školy, pHpadně i
delši organizace, aby předlo.žili případ-
né zdůvodněné požadavky na změny
lzdních fádů.

Připomínky, požadavky a náměty
včetně zdůvodnění můžete uplatnit p/:
semnou formou nejpozději do středy
7. února 2001 podán(m na sekretariá-
tě Měú, popř. poštou nebo e-meilem
nemec@chrastava.cz.

O. Němec



• Všem občanům, předevšfm těm,
/defí se obracejf na městský úřad s do-
tazy, které se týkaji možnosti poskyt-
nutí půjčky na opravy, modernizaci a
rozětťen: bytového fondu (fond rozvoje
bydlenI), poskytujeme následujfcf infor-
mací.

Město Chrastava v souladu se svou
vyhláškou č. 4/1999, o poskytovánr
půjček na opravy, modernizaci a rozěi-
řenf bytového fondu (fond rozvoje byd-
lem), vypisuje výběrové řlzenf na
půjčky z Fondu rozvoje bydlem' pro rok
2001. Rozhodnutfm rady města ze dne
20.12.2000 byly stenoveny podmrnky

výběrového ňzení na poskytnuti půjček
fyzickým či právnickým osobám pro
následujicf účely. S těmito podmínkami
Vás tfmto chceme seznámit.

• Přihlášky je možno vyzvednout v
termfnu od 3.1.2001 na podatelně
Městského úřadu v Chrastavě. Přihláš-
ky podle přiloženého závazného for-
muláře, včetně na něm uvedených pň:
toh, je nutno podat do 19.3.2001 do
16.00 hodin na podatelnu Městského
úřadu v Chrastavě. Nesprávně vyplně-
né nebo neúplně doložené přihlášky se
k přepracovánf nevracel O všech

přihláškách (žádostech) bude -roznod-
nuto najednou, nejpozději do
13.4.2001. O výsledku výběrového ň:
zem' budou všichni uchazeči vyrozum-
něni neprodleně a vybranf žadatelé bu-
dou vyzváni k uzavřenf smlouvy o
půjčce. Právo na uzevieni smlouvy za-
niká, pokud se žadatel nedostaví k u-
zavřenI smlouvy do 30ti dnů po vyro-
zumněnio výsledku výběrového fízem:
Město Chrastava si vyhrazuje právo
podané žádosti nevyhovět. Pro přfpad-
né dotazy žadatelů jsou vyhrazeny
konzuitečn! hodiny v každé potuiěl! od
15.00 do 17.00 hodin. Informace bu-
dou poskytovat pracovnfci Městského
úřadu, a to vedoucf HFO Helena Kred-
bová a vedoucf OVÚS Pavel Šfovfček.

Mgr. Petr Medřický
starosta města

~ Zateplení obvodového pláště libudov I 5 let I 3'% ::160 tis. Kč/J důmI . starších než 10 let •

[~~ř.:~.:htáze~(ú~~ÚhhhhhhhUhhh hhhhhhhhhhlhspt~~~sti.JhH úrOk. uIM~l~n1~Š~pfijčkY h "r~~:~~~:~~~I~3.~~al~;onstrukce)1 5 let 1 5% h HI5oti~:hKČ!lHdri~hhHu hHH

~ Dodatečná izolace proti spodní vodč u .:1 3 roky . I 6% 125 tis. Kč/! dům
, budov starších než 20 lel .,

~ Obnova fasády včetně klempíř. p~ků ':1 5 let I 3% '150 tis. Kč/l důmI u budov starších ne? 20 let

108 Rekon~trukce rozvodů topení, ~ody, ',:.•:lrokY . ~% •••:.fI5 tis. Kč!J byt

I .plynu a elektřiny v budovách starších
: než 151et

19• Zřízerrl ekol~gi~ky~hodnějŠíCh" .,~' ,. 5, I~t' '~% ,.115tis. Kč/l byt
• způsobů vytápění a ohřevu užitkové
vodyr ~:!~dování WC, koupel~y,sprch. I 3 roky I7%1150s. Kč/I byt

'II ' IPůdní nástavba ~šící pl~ch'é' sti'~cbÝI 5 let '" 5% " '180 ti~.'Kč/l byt

[12 " '" JY~,stav~~~y'~~d?I?~~ní~opr()st()~" " 5 let ',I " 6%",.J7~~~:~~/l~}'t" '

.i

ti
Už nyní víme, jak budou uzavřeny školky v době hlavních prázdnin!

• Rada města schválí/a provoz mateřských škol v Chrastavě (s výjimkou Vítkova) v době hlavních prázdnin v roce 2001
takto:
2.7. - 29.7.
6.8. - 2.9.
2.7. - 15.7., 30.7. - 5.8., 27,8. - 2.9,

otevřena MŠ Luční
otevřena MŠ Revoluční
otevřena MŠ Nádražní

Revoluční
Nádražni
Luční

27.8.'-2.9.

Uzavřeníje značeno tmavým rastrem, otevřeníje označeno světlým rastrem v tabulce. Ted
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I ... Společenský klub informuje I
Ohlédnutí za plesem

• Kdyby měl 1. OTEVŘENÝ PLES s
datem 13. ledna připadnout na páteční
večer, z vrozené pověrčivosti bych
předvldala krach a smůlu. Nevím, jestli
"pověstné třináctka" v kombinaci se
sobotou neptett, ale jak se tak ohllž[m,
vzpomůiám a počitém, důvod ke smut-
ku rozhodně nemám. Dost možná, že
když je člověk někde uvnitř přesvěd-
čen, že TEN počin JE správný, že i
když má pochopitelné obavy, jak TO
dopadne, přesto si věN a nenechá se
odradit, své šťastné hvězdy si naklonl
navzdory datům a černým prognózám.
A vám, mill přátelé, kteří jste na plese
byli, chci za tuto důvěru poděkovat.

Doufám, že alespoň některá z před-
stav o příjemně stráveném večeru se
vám vyplnila a že ptipedné chyby 0-

mluvlte jako začátečnické nedostatky.
Byl to v poťeoi 1. Otevřený ples, prvni
výjezdní, a zároveň hned na poprvé
jsme se spolu s vedenlm města roz-
hodli pro akci benetičnť. Pro úplnou in-
formaci uvádím, že čistý výtěžek z ple-
su činil 7.000,-Kč a schvétenťm Rady
města Chrastavy bude předán řediteli
Charitmho domova sv. Vavřince v
Chrastavě. O přesném datu předánI
vás budeme informovat .v březnovém
člsle Chrastavských listů.
Přesto, že tak bylo učiněno již během
plesu, ještě jednou chci poděkovat
všem sponzorům, jmenovitě firmám
Benteler, WMA-Glass, MS Metal,
s.r.o., Nissen, Elitex Protiuction, a.s. a
Rotec Czech, s.r.o., stejně tak spolu-
pořádajfcf agentuře "B". Bez jejich fi-
nenčnino přispění by se takováto akce
nemohla uskutečnit. O/k patří všem
jmenovaným i enonymnůn firmám, kte-
ré poskytly věcné dary do tom boly. Lo-
sovalo se o šedesát cen a cena ně-
kterých velmi výrazně překročila cenu
vstupenky.

Poděkovat chci i těm, kteN ochotně a
nezištně pomohli ceny zajistit, stejně
tak prodávali vstupenky či se podl1eli
na propagaci.

Psát tyto řádky je pro mě velkým za-
dostiučiněnlm, že pořádat podobné ak-
ce má smysl, a že přes ptůvodn! sta-
rosti a problémy uslyšet ve finále
"D/ky, bylo to fajn!" je osobně úspěch
největš{ Budu vděčná za názory, při-
pomlnky či kritiku, neboť je pokládám v
této práci za velmi důležité a pttnosné.
Těšim se nashledanou při Valentin-
ském harašeni v restauraci "U kom/na"
a zvu vás na báječné vystoupem Ak-I
tovky 23. března v kině. Z Šafaňková

- stálá expozice historie města Chrastavy a okolí
- suterén - Výlet do minulosti Chrastavy
- Fuhrtchúv dům - obrazárna chrastavských rodáků - ma'-'

INFORMAČNí STŘEDISKO
- informace pro cestovní ruch
- propagační a informační materiály
- prodej místopisných publikací, map, pohlednic a suvenýrů

MINIGALERIE G - měsíční výstavy
2.2. - 28.2.2001

JIZERSKÉ HORY VČERA A DNES
výstava fotografií Šimona Pikouse

tel.: 048/51431 61 e-mail: info@mu-chrastava.cz

MĚSTSKÉ MUZEUM

- MnozFz vás, kteří se nezúčastnili
stevnostruho vyhlášenF ankety
"Sportovec Chrastavy 1999 - 2000"
se zajFmajfjistě o to, jak celá anke-
ta dopadla, kdo stanul na pomysl-
ném stupínku nejvyšším.

Než uvedeme slíbené výsledky,
uvádíme, že se jedná čistě o laic-
kou, čteruiiskou a plsetelslcou
anketu.

Kategorie I. - dívky do 13 let
1. Nikola Tichá - atletika
2. Kateřina Kůtová - zápas
3. Petra Suchá - zápas

Kategirie II. - chlapci do 13 let
1. Dalibor Hodaň-Martin Malý - kolová
2. Tomáš Kosiewitz - kopaná
3. Lukáš Jahoda - atletika

Kategorie III. - chlapci do 18 let
1. Daniel Fadrhonc-František Rusek

- kolová
2. Lukáš Hanuš - zápas
3. Roman Havle-Pavel Matuškovič

- kolová

Kategorie IV. - starší dívky a ženy
1. Barbora Kašková - orientační běh

2. Iva Stahoňová - zápas
3. Nikola Pálová - zápas

Kategorie V. - muži
1. Libor Janáček - kopaná
2. Radek Tichý - atletika
3. Michal Horáček - orientační běh

Kategorie VI. - cvičitelka
1. Kateřina Fořtová - Sokol
2. Miluška Cellerová - Sokol
3. Kateřina Paštiková - Sokol

Kategorie VII. - trenér
1. Alois Stahoň - zápas
2. Ladislav Celler - kolová
3. Petr Holan - kopaná

Kategorie VIII. - kolektivy, družstva
1. FC Gloria - kopaná
2. TJ Spartak ml. žáci - kopaná
3. ZŠ náměstí 1. máje - atletika

Kategorie IX. - síŇ sLÁVY
1. Alois Stahoň
2. Jan Horáček - turistika
3. Ladislav Celler - kalová

ZVLÁŠTNí OCENĚNí
Miroslav Cinibulk - s říbrná medaile ve
stolním tenise - ParaJym iáda , Sydney
2000



Dokončení ze ~~ 6

Omlouváme se čtenářům, že tyto in~
formace nedostali již v lednovém čísle
Chrastavských listů.

Program při vyhodnocování výsledků
ankety tradičně moderoval bývalý
sportovní komentátor Jaroslav Suchá-
nek a jako hudební doprovod vystoupi-
la skupina Paroháči. Jménem Spole- I
čenského klubu přeji všem hodně
sportovních úspěchů a těším se na
setkání při vyhlašování Sportovce
Chrastavy 2000 - 2001.

Z. Šafaříková

KNIHOVNA
tel.: 048/5143307

Výpůjční doba:
pondělí: 9 - 13 hodin
úterý, čtvrtek: 12 - 18 hodin

10. února 2001 Dětský maškarní ples
- Uskuteční se od 14 hodin v jídelně pana Majby v Nádražní ulici. Na programu je tanec,
soutěže, vyhlášení nejlepších masek, ale také možnost pobavit se při přúemné hudbě ka-
pely Paroháči či ochutnat speciální gulášek, zmrzlinový pohár a dobré pití v přúernnérn
nekuřáckém prostředí. Vstupné: 25,-Kč

Připravujeme na březen
23. března (pátek) - Divadlo Neralovice - AKTOVKY

Jedná se o skvěle nastudované představení plné humoru a vtipu, které svou profesio-
nální úrovní nasbíralo mimo jiné několik ocenění za hereckévýkony na Hrádeckém diva-
delním podzimu 1999.

16. února 2001 Valentinské harašení
- Tento název dostala menší společenská akce, něco jako miniples, který se koná v Re-
stauraci U KOMíNA v pátek 16. února. K tanci a poslechu hraje skupina Remix, návštěv-
níci si budou moci objednat teplé či studené pohoštění, taktéž dobrého pití bude při-
chystáno, aby byla spokojenost a ctěná libost Pro dámy je, jako překvapení, připravena
malá pozornost hned při příchodu Vstupné: 30,-Kč

, '

KI'NO CIIUSTAVA / únor 2001 .
i' . . . ~ - > - • '

pondělí 5. - v 17,30 a v 19,30 hod.

DINOSAURUS
Neuvěřitelné dobrodružství z dávno zmizelého světa dinosaurů ve fantastickém filmu studia Walta Disneye.
Film USA, české titulky. Mládeži přístupno, vstupné: 48,-Kč

středa 7. - jen 17.30 hodin a čtvrtek 8. - v 17,30 a v 19,30 hod.

XIIMIEN
Nejste to, co si myslíte. Se zatajeným dechem budeme sledovat dobrodružství o schopnostech, které v sobě každý člo-
věk může skrývat. Mládeži přístupno, vstupné: 40,-Kč

středa 14. a čtvrtek 15. - v 17.30 a v 19.30 hodin

CHARLIEHO ANDílCI
Drew Byrrymoreová, Cameron Diazová a Lucy Lui - tři sexy agentky v akci! Film USA - české titulky.

Mládeži přístupno, vstupné 48,-Kč

středa 21. a čtvrtek 22. - v 17.30 a v 19.30 hod.

CESTA Z MfĚS A
V malé podhorské vesničce, kde stráví Honza se synem nejveselejší chvíle svého života, se spřátelí s půvabnou Markétou
a její trhlou babičkou. Český film s B. Polívkou. Mládeži přístupno, vstupné: 48,-Kč

středa 28. a čtvrtek 1.3. - v 17.30 a v 19.30 hod.

PODFUCK
Brad Pitt v ringu se zloději diamantů. Černá gangsterská komedie od režiséra filmu "Sbal prachy a vypadni".

Mládeži přístupno, vstupné: 48,-Kč

KINO M A ÝCH
Úterý 26. v 10.00 hod. OPBČKY A ZLODĚJI

Změna programu vyhrazena I Ceny vstupného určuje půjčovna filmů

Vstupné: 10,-Kč



používat pojem "firma' jako syno-
nymum pojmu "podnikatel", jak se
to dosud v praxi občas stávalo.

Podnikatel, který není zapsán v
obchodním rejstříku, firmu nemá, a
proto nemůže činit právní úkony
pod firmou, ale činí je pod svým
jménem a příjmením, je-Ii fyzickou
osobou, nebo pod svým názvem,
je-Ii právnickou osobou.

• Používání dodatku
Nová právní úprava plynoucí z §

8 ObchZ se dotýká především pod-
nikatelů-fyzických osob. Podle do-
savadní právní úpravy byli všichni
podnikatelé, bez ohledu na to, zda
byli či nebyli zapsáni v obchodním
rejstříku, povinni činit právní úkony
pod svým obchodním jménem. Ob-
chodní jméno jakékoliv fyzické oso-
by mohlo obsahovat vedle jména a
příjmení i dodatky.

Nová právní úprava výslovně
stanoví, že firma fyzické osoby mů-
že obsahovat dodatek odlišující o-
sobu podnikatele nebo druh podni-
kání vztahující se zpravidla k této
osobě nebo k druhu podnikání. U
podnikatelů-fyzických osob, neza-
psaných v obchodním rejstříku, v §
8 až 12 ObchZ žádné ustanovení o
používání dodatku za jménem a pří-
jmením při právních úkonech obsa-
ženo není a nemůže být, protože
tito podnikatelé nemají obchodní fir-
mu. Jiná označení než firma v § 8 a
násl. ObchZ upravena nejsou
(nepočítáme-Ii výše uvedenou
zmínku o jménu, příjmení, názvu
nebo v § 10 odst. 2 o názvu sdru-
žení). Z toho jsou v praxi občas do-
vozovány důsledky, které rozhodně
z nové právní úpravy § 8 obchodní-
ho zákoníku neplynou.

Tak se lze setkat např. s tvrze-
ním, že použití dodatku u jména a
příjmení fyzické osoby nezapsané v
obchodním rejstříku může způsobit
neplatnost příslušné smlouvy, že
vzniká povinnost nechat se zapsat
do obchodního rejstříku a že vzniká
povinnost účtovat v soustavě po-

Podnikatel, který je zapsán do zkratku "firma"). Firma je název, dvojného účetnictví, žádat o nový
obchodního rejstříku, je povinen či- pod nímž je podnikatel zapsán v živnostenský list či že se dokonce
nit právní úkony pod svou obchodní obchodním rejstříku. Vzhledem k I může jednat o trestný čin nebo
firmou (zákon používá i legislativní této zákonné definici není správné přestupek.

I

I .Dominanta nejen Liberce, ale celého okolí - televizní vysílač na Ještědu.
I Snímek jej však zachycuje v listopadu, kdy sice mrzlo, ale o sněhu si lyžaři

mohli jenom nechat zdát. Foto: I. Vydra - RECo

I ... zekony v praxi

K POUŽíVÁNí DODATKŮ PODNIKATELI NEZAPSANÝ
V OBCHODNíM REJSTŘíKU

• Dne 1.1.2001 nabyla účinnosti novela obchodního zákoníku
(dále také ObchZ), která mimo jiné nově upravila i označení, pod
kterým je podnikatel povinen činit právní úkony, tedy jednat, uza-
vírat smlouvy, podávat žádosti a podání ke státním orgánům, da-
ňová přiznání apod. Podle nové právní úpravy je rozhodující, zda
jde o podnikatele zapsaného v obchodním rejstříku nebo ni-
koliv.



000 KDO BYL ANTON HOFFMANN ?
• V letech před rokem 1989 se v učebnícich dějepisu
až přiliš zdůrazňoval význam dělnického hnuti Nelze však
opomenout fakt, že zde na Liberecku, které bývalo
v minulém století nejprůmyslovější oblasti celého
Rakouska - Uherska, působilo mezi dělniky několik
obdivuhodných osobností, které především vlastním
sebevzděláním dosáhly mimořádných znalostí a odvážily se
postavit na odpor proti nelidskému kapitalistickému
vykořisťováni

Anton HOFFMANN byl soukenický tovaryš. Sám na sobě
poznal těžké životní podmínky' textilních dělníků.
Zúčastňoval se tajných dělnických schůzí, psal do
dělnických novin a hledei-cesty, jak se vykořisťovaných
zastat. Bylo mu líto nadaných synků z chudých rodin, kteří
nemohli na studia ani pomyslet a které čekal v dospělosti
stejně bezVlíchodný život, plný ponížení, jako měli jejich
rodiče.

Chrastavští fabrikanti se od svých tizlů samozřejmě
dozvěděli o působení rebela Hoffmanna a znali osvědčené
způsoby, jak se takových nepohodlných buřičů zbavit.
Dohodlí se mezi sebou a Anton Hoffmann nikde nedostal
práci. Stačí se zadívat do jeho vyhublé tváře, která
neklamně prozrazuje tuberkutázu, nemoc chudých.

Marně sháněl dělnický předák zaměstnáni Občas mu
pomohli ti, kterých se neohroženě zastával, ale také oni
měli většinou jen tolik, aby stačili uživit početnou rodinu.

V roce 1873 Anton Hoffmann v pouhých třiceti letech zemřel.
Za jeho rakví šlo ve svých jediných svátečních šatech tři tisíce
proletářů z celého Liberecka. fv

... NEJSTARŠí CHRASTAVSKÝ KRONIKÁŘ
• V době mezi rokem 1560 až 1570 se přistěhovala do našeho
města z nedaleké Žitavy rodina Georga (Jiřího) LlCHTNERA.
Jeho syn Jákob byl císařským výběrčlm daní a dal své dva syny
studovat na univerzitu v Lipsku a ve Freíbergu.

Jeden z nich, Jákob po otci, působil po skončeni studií
v Žitavě jako městský plsař Vydal i několik svých knih. zemřel
ve věku 38 let na mor. Druhý syn Kryštof vystudoval teologii a
působíl jako evangelický kazatel v Mimoní. V období
rekatolizace musel odejít do exilu v sousedním Sasku.

Třetí jeho syn Johannes se vyučil obuvnickému řemeslu a byl
členem městské rady v Cntestevě. (Jeho náhrobek a náhrobek
jeho ženy Sabiny můžeme vidět v chodbě městského muzea)

NllBO
Únor 2001 -

Portrét A. Hoffmanna

Znak cechu soukeníku



Tobiáš LlCHTNER

a opět Spreewerke

V horní části pískovcového náhrobku je
reliéf anděla. Vpravo od něho .vidíme
zvláštní rodový symbol, který se dědil po
mnoho generaci' Kdysi dávno míval
platnost pečetě nebo podpisu.

Johennesův syn TOBIÁŠ se narodil 'asi
roku 1604. Navštěvoval latinské gymná-
zium v Žitavě a působil pak po mnoho
let v Chrastavě jako městský plsei.
K jeho povinnostem patřilo také vedení
městské kroniky. Zachovala se, ale I
nachází se kdesi na území Německa. I I

Tobiáš se v době násilné rekatolizace &.,...,--------.-- .
vzdal protestantské víry svých předků,
aby si mohl udržet své postavení na
radnici. '
V době třicetileté války, kdy bylo město
ohroženo cizími vojsky (především Švédy) opsal prozíravě všechny
důležité listiny a uschoval je pravděpodobně ve svém domě. Radnice
v průběhu oné války dvakrát vyhořela (1621, 1642) a originály listin
shořely v plamenech. Z jeho pera také pochází seznam všech
tehdejších obyvatel města.

- Ze starých církevních záznamů (z matriky) se dozvídáme,
že Tobiáš Lichtner zemřel náhle na mrtvicí 26. ledna 1681. Letos tedy
uplynulo od oné události již 320 let.

(Se jménem Lichtner se setkáváme rovněž na boční straně kašny
na náměstí. Nepříliš čitelný nápis sděluje, že v roce 1775
byla kašna opravena. Postavena byla v roce 1707). Je tam uvedeno
jméno tehdejšího starosty J. J. Weinmanna a Johanna Franze
Uchtnera, který byl tehdy městským soudcem.)

Domo vni- znamení
(hausmarke, signum)

rodiny ticntnerů

(3. díl vyprávění bývalé holandské vězeňkyně)

-vy-

• Naše třípatrové'·dřevěné palandy sestávaly z jakési dřevěné kostry a spodek každé postele ( byly to spíš
mělké bedny než skutečné postele) byl vyložen prkénky. Často se stávalo, že když jsme se vrátily z práce do
lágru, prkénka zmizela. Ztratila se ... Ne všem, ale mně a Ues Kolkové se to stávalo velmi často.

Protože v místnosti bývala většinou zima, spaly jsme na lůžku dvě, abychom se alespoň trochu zahřály. Jenže
často nám někdo ta prkénka ukradl. Zbyly třeba jen tři. Jedno pod hlavou, ďruhé pod polovinou těla, třetí pod
chodidly Jenže v tekovéie poloze vydržel člověk ležel asi tak deset minut a pak se musel všelijak převracet, aby
to vůbec vydržel. Někdy jsme' se propadly dolů na tu, která spala o patro nÉž. Ta div že z leknutí nedostala infarkt.
A následovaia samozřejmě ostrá hádka.

Když byl konečně v místnosti klid a všechny vězeňkyně usnuly, vydaly jsme se s Lies krást. Byla jsem velmi
šikovná na to, jak zpod ,sp.ící vězeňkyně vytáhnout nepozoroveně prkénko. Co nejrychleji jsem se vzdálila a Lies
držela to ukradené prkno a bránila postižené, aby si to se mnou vyiťdile: Schytala ovšem ty rány za mne.

Když jsme takto sehna~v dostatek prkének. vydaly jsme se stelným způsobem krást přřkrývky.
Musím se také zmínit o Hance. Dostala dvacet let vězení za vraždu svého manžela. Svůj trest si celý

neodseděla. Protože nebyla Židovka jako my ostatní, někdo usoudil, že je přes spáchaný zločin dobrá k tomu, aby
nám denně v kuchyni vydávala porce jídla. Jenže to byla potrhlá, bláznivá osoba. Přicházely jsme k výdejnímu
okénku a měly jsme sukni vysoko zvednutou, aby tam mohla vysypat nebo vylít obsah malého hrnečku, což byla
vyměřená porce jídla pro jednu vězeňkyni. Někdy to vydávání jídla šlo tak rychle, že leckterá dostala tu porci do
obličeje nebo na zem mimo nastavenou sukni. Někdy letě/a porce vzduchem, a skončila na špinavé zemi. Dnes už
je to k smíchu, ale tehdy to znamenalo, že ta, které porce patři/a, byla celý den bez jídla. Jaké vlastně bylo to naše
jídlo? Pár shnilých brambor a kousíček zplesnivělého tvarohu. Nebo jsme občas dostaly polévku.
Hlávku zelí povařily kuchařky ve vodě, ale zelí jsme nedostaly, jen tu vodu. Někdy to byla kmínová polévka. Ve
vodě plavalo pár rozdrcených zrníček kmínu. Když byla Hanka v náladě, nodile leckomu tu porcí přímo na
nahé tělo nebo do obličeje. Jak jsme se pak měly udržovat v čistotě? Voda nebyla. Nikdy Jednou Edita přinesla
hrníček vody od brambor z kuchyně. Byla jsem první, která ji na chodbě potkala. Vytrhla jsem ji hrníček z ruky a
hltavě jsem tu špinavou vodu napůl vypila a se zbytkem jsem si umyla obličej. Když tváře oschly, cítila jsem se
tak. jako bych si nasadila masku a byla někdo úplně jiný.

A ráno po apelu, než jsme se. v průvodu vydaiy na cestu do práce, se přiděloval chléb. Z kulatého bochníku
černého chleba dostala každá z nás malý kousek. Byl to vlastně jen ten/<1íkrajíček.



Jednou dostaly
pracovnice z oddělení
DIVAK mimořádný příděl
jídla. Byla jsem mezi
nimi také já. Bylo to v
nedělí. Každá dostala
velký kus chleba a
kousek saíámu. Seděla
jsem pak nahoře na
palandě a měla jsem
rozhled po celé
místnosti. A viděla jsem,
jak každá z vězeňkyň
to všechno hned na
místě kousetc po kousku
všechno snědla.

Vedle mne seděla
Lies. Ta se mi přiznala,
že cestou do továrny
občas tajně utrhne u
cesty pár pampelišek a
sní je. Dala jsem jí ze
svého přídělu kus chleba
a salám. Celý život na
tuhle chvíli nezapo-
mněla. Vídala jsem jí po
válce málokdy, ale
kdykoliv jsme se sešly a
vzpomínaiy na život
v chrastavském lágru,
pokaždé si na tento můj
"dárek" vzpomněla.

V naší skupině ho-...-I~---_.~- 4 landských vězeňkyň byla
také jedna Němka. Jmenovala je Lena Wohlfahrtová nebo možná Wolfertová. Vyhledávala jsem často její
společnost. 8yla starší než já a vyprávěla mi, že její manžel byl tajný rada nebo něco takového. Měla kdesi
osmi/etou dcerku. Nahrazovala mi tak trochu maminku a mně se to líbilo.

Jednou jsem při apelu stála v krajnf řadě. Vtom jsem dostala hroznou ránu do nohy holí s olověným koncem.
Rána hrozně krvácela.
Není divu, že se v té špíně porenéné místo zanítilo. Dlouho se mi to nehojílo. Teprve po válce mi pomohl rybí tuk.

Jednoho dne jsme se dozvěděly, že všichni Némci odešli. Z tábora ven jsme však přesto nemohly. Před branou
stál muž v uniformě s lebkou na čepici (esesák). Jedna z nás se ho zeptala, co tam dělá. Řekl nám, že dostal
rozkaz ve čtyři hodiny odpoledne vyhodit celý objekt do povětří. A tu, která by se odvážila dostat se ven, prý bez
milosti zastřelí.

V jednu hodinu kamsi zmizel. Potom přišli Rusové ...
To bylo radosti! Přišli do tábora a začali znásilňovat. Naštěstí jsem nebyla v tu dobu v táboře. Šla jsem na louku za
táborem, kudy jsme chodívaly dřív každé ráno do práce, a jedla jsem kytičky. Ukrytá za keřem jsem pozorovala,
čeho jsou ruští vojáci schopni. Po cestě se blížil vůz tažený koněm. Na kozllku seděl ruský voják. Dvě naše
vězeňkyně stály u cesty a volaly řklebbs, klebba"(chléb). Rus dělal, jako že je nevidí. Dívky si klekly na cestu před
vůz. Rus jel klidně dál a kola vozu Židovkám rozdrtila obě nohy.

Mezi Francouzkami byla jedna Marokánka. I s vyholenou hlavou byla velmí krásná. Když se začala ruskému
vojákovi bránit a stavět na odpor, klidně ji uškrtil. Teprve k večeru jsme se z našeho úkrytu za keřem vrátily do
tábora. Rusové už byli pryč. Ale jaká spoušť tam po nich zbyla! Mnohá děvčata měla vyražené zuby. 8yla tam
Rumunka, velmi ošklivá a úplně bezzubé , Tu tři Rusové znásilnili devětkrát ...

Lies Kol/wvá se mě zeptaia, zdaJí bych se chtěla s jejich nevelkou skupinkou vydat zpět do Holandska. Cítila
jsem se nesmírně zesláblá a netroufala jsem si na tak dalekou cestu. A tak jsme se s Lies domluvily. že která z
nás dorazí do Amsterdamu první, navštíví matku té druhé, aby jí oznámíla, že její dcera dosud žije.

Po několika dnech jsem se vydala na cestu s Lenou Wo!fertovou. Šly jsme od vesnice k vesnici a žebraly jsme
ó jídlo. Žebrala jsem vlastně jen já, protože Lena vypadala příliš zuboženě. Mě/a po těle otoky z hladu, její holá
hlava se zdála nepřirozeně veliká, měla vpadlé břicho a ruce tenké jako tyčky. Došly jsme do nějakého města.



Jmenovalo se Reichenbach nebo Reichenberg, už přesně nevím. Byla tam textilní továma. Říkali nám, že tam
můžeme oostet nějaké látky.
Jenže uvnitř bylí Rusové a toho, co dělají, jsme už viděli až dost. Jinde jsme přišly do jednoho domu, kde jsem
poprosila o jídlo a také o nocleh. Jakási mladá žena nám řekla, že tam můžeme zůstei. Přidělila nám
dvoulůžkovou postel s peřinou. Babička, které pokoj patřil, spala dole ve sklepě. Předchozí den ji přepadli Rusové
a znásilnili. Bylo jí 79 let. Konečně jsme spaly v normální posteli! Samozřejmě jsme hostitelce neřekly, že jsme
obě zavšivené. Když jsme se ráno vydaly na další cestu, vesnice ještě spala.

Viděla jsem na ulici opuštěný dětský kočárek. Vzaly jsme jej s sebou. A zase jsme klepaly na dveře a já jsem
znovu a znovu žebrala. Skoro všude jsme něco dostaly. Dali mi zelené chlapecké krátké kalhoty s modrou
záplatou na zadku. Byla to přesně moje velikost. Tatáž žena mi darovala obnošenou blůzku. I ta měla dětskou
velikost. S oholenou hlavou jsem v těch dětských hadrech vypadala jako dvanáctiletý kluk. Ostatní věci, které
jsme dostaly, jsme naložily do kočárku. Došly jsme do malé vesničky, kde byla uprostřed návsi pumpa. Přicházely
tam místní hospodyně s vědry a nosily si vodu domů. Byly jsme hrozně unavené a neměly jsme sílu jít dál. A tak
jsme si sedly vedle té pumpy a ptaly jsme se každé z těch žen, zdali by nám něco nemohly dát. Dostaly jsme
toho dost a nic jsme neodmítly. Potom přišla jedna malá paní a zeptala se, jak se nám líbí její šaty. Byl to
tmavomodrý kostým s červenými knoflíčky. Řekla, že to byly kdysi její svatební šaty. Pochválily jsme jí je a ona
nám je darovala. Já jsem si je oblékla a všichni lidé, stojící okolo pumpy, užasli. Jedna stará paní nám dala své
boty. Dostaly jsme od nich také jídlo.

Jednou jsme přišly do velkého města. Stály jsme nahoře a dívaly jsme se dolů, kde tekla široká řeka, která město
rozdělovala na dvě části. Bylo to nádherné! (Pozn. překladatele: Jde pravděpodobně o město Děčín-Podmokly.)
Byly jsme také ve městě Brux (= Most). Potom jsme došly do malého městečka a já jsem zase zvonila u dveří.
Jedna paní nám řekla, že když jí piinesetne chléb, můžeme u ní dostat nocleh. Musely jsme však jít nejdříve do
jakési kanceláře, tam nám dali doklad, že máme nárok na příděl chleba. Ta paní nám dala peníze a my jsme jí zato
daly ten chléb. Ten kočárek jsme později někomu prodaly se vším, co v něm bylo.

Když jsme na jednom nádraží uviděly, že právě přijel vlak, nasedly jsme a jely. A někde jinde jsme zase
vystoupily. Nikdy jsme samozřejmě jízdenku neplatily a ani se nepamatuji, že by to někdo od nás vyžadoval.

To nejhoršíjsme tehdy měly za sebou a hleděly jsme do budoucnosti s velkými nadějemi a důvěrou.

--------------------~ DOKONČENí PŘíBĚHU --------------------

PŮDA RADNiČNí BUDOVY VYDALA SVÉ TAJEMSTVí
+ V sobotu 20. ledna 20.0.1 dopoledne se sešla skupina členů SPHMCH v pracovním oděvu, aby prožila malé
dobrodružstvf O co se jednalo?

Dříve než začne stavební firma s rekonstrukcí celé budovy, bylo tiebe prohledat temná zákoutí půdních prostor.
Pod silnou vrstvou všudypřítomného prachu se objevilo skutečně leccos zajímavého. Snad nejcennějším nálezem
byla bronzová pamětní deska německého básníka Friedricha Schillera, která byla kdysi umístěna na kamenném
podstavci v dnešní Revoluční ulici, zhruba v tom místě, odkud vede schodiště nahoru na Střelecký vrch. Byl tu i
Hitlerův portrét (olejomalba na pietně), staré noviny Reichenberger Zeitung z roku 1879, volební lístky z roku 1938,
kde je mezi kandidáty za českou menšinu uveden p. řídící B. Honsa a učitel J. Khaml, pálené cihly z hraběcí
cihelny Clam-Ga/lasů z Hrádku a mnoho jiných drobností.

V průběnu měsíce února budou v chodbě městského muzea některé z těchto předmětů vystaveny pro
veřejnost.

Městské muzeum Chrastava - minigalerie G
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Použití dodatku na obchodních
Vůbec již nelze ze znění ObchZ listinách uvedených v § 13a ObchZ

dovozovat, že podnikatel-fyzická (objednávky, obchodní dopisy, fak-
osoba používající po 1.1.2001 do- tury) není rovněž porušením záko-
datek ke svému jménu a příjmení je na, neboť zde jsou uvedeny mini-
povinen zapsat se do obchodního mální údaje, které podnikatel na
rejstříku, tudíž i účtovat v soustavě obchodních listinách uvádět musí.
podvojného účetnictví. Povinný zá- Uvede-Ii tedy nezapsaný podnikatel
pis podnikatelů-fyzických osob do I na uvedených obchodních listinách
obchodního rejstříku je upraven v § vedle svého jména a příjmení i do-
3 odst. 3 obchodního zákoníku. Zde I datek, který fakticky používá, nejde
však není uvedeno, že podnikatel, I o porušení § 13a ObchZ. Uvedení
který používá dodatek ke svému dodatku u jména a příjmení neza-
jménu a příjmení, je povinen nechat psaného podnikatele nemůže napl-
se zapsat do obchodního rejstříku. nit ani skutkovou podstatu přestup-

ku podle § 24 odst. 1 písmo f) přes-
tupkového zákona, kde se uvádí,
že přestupku se dopustí mimo jiné
ten, kdo poruší povinnost používat
při podnikán! obchodní firmu, jméno
a nebo název.

Pokud nezapsaný podnikatel
použije na obchodních dopisech a
při podnikání své jméno a příjmení
a navíc ještě dodatek, nemůže se
uvedeného přestupku dopustit, ne-
boť tohoto přestupku se může do-
pustit pouze ten, kdo neuvede své
jméno a příjmení a nikoliv i ten, kdo
vedle svého jména a příjmení uve-
de něco navíc. To podporuje názor,
že za uvedení dodatku živnosten-
ské úřady pokuty ukládat nemohou.
Rovněž z žádného ustanovení

• Právní úkon je platný příjmení u nezapsaného podnikate-
le samo o sobě není a nemůže být
důvodem neplatnosti smlouvy či ji-
ného právního jednání. Z žádného
ustanovení živnostenského ani jiné-
ho zákona však neplyne, že by živ-
nostenský úřad mohl nezapsanému
podnikateli za faktické použití do-
datku k jeho jménu a příjmení uložit
ve správním řízení pokutu, zejména
ne z ustanovení § 65 odst. 1 písm
d) živnostenského zákona. To u-
rnožňuie uložení pokuty za poruše-
ní povinností při provozování živ-
nosti stanovené jinými právními
předpisy . Jak však již bylo uvede-
no, porušením povinnosti by bylo
neuvedení jména a příjmení neza-
psaného podnikatele, nikoliv uve-
dení dodatku u jeho jména a pří-
jmení. Takový postup živnosten-
ských úřadů by byl zřejmě protiús-
tavní a protizákonný.

Obchodní zákoník stanoví v § 8
odst. 2, že na podnikatele nezapsa-
ného v obchodním rejstříku (dále
jen 'nezapsaný podnikatel") se ne-
vztahují ustanovení o firmě a že
právní úkony, je-Ii fyzickou osobou,
je povinen činit pod svým jménem
a příjmením. Nikde však není uve-
deno, že uvedení nějakého dodatku
u jména a příjmení při právním úko-
nu nezapsaného podnikatele by
mělo za následek neplatnost tako-
vého právního úkonu a z žádného
ustanovení obchodního ani občan-
ského zákoníku nelze takový závěr
dovodit. Pokud tedy nezapsaný
podnikatel uzavře smlouvu pod
svým jménem a příjmením, k ně-
muž připojí jím fakticky používaný
dodatek, není a nemůže to být
důvodem neplatnosti smlouvy
jen proto, že podnikatel připojil ke
svému jménu a příjmení další úda-
je.

Smlouva by mohla být neplatná
jen v případě, že by nezapsaný
podnikatel použil pouze dodatek
bez svého jména a příjmení nebo
by 'zkomolil" své jméno a příjmení
tak, že by byl neidentifikovatelný,
popřípadě šlo-li by o dodatek, který
by mohl způsobit omyl ohledně jed-
nající osoby. Bez jakýchkoliv pro-
blémů může nezapsaný podnikatel
používat dodatek v případech, kdy
nejde o právní úkon (reklama, pro-
pagace, vývěsní štít). Ani ze záko-
na o regulaci reklamy a ze zákona
o ochraně spotřebitele neplyne, že
nezapsaný podnikatel by nemohl Z ustanovení § 9 odst. 2 ObchZ
používat dodatek. o tom, že součástí firmy fyzické 0-

Nezapsaný podnikatel však ne- soby může být i dodatek, nelze v
získá po 1.1.2001 živnostenské ne- žádném případě dovozovat povin-
bo jiné podnikatelské oprávnění na nost zápisu fyzické osoby, která
své jméno a příjmení s dodatkem, nadále bude i při právních úkonech
ale jen na své jméno a příjmení. dodatek používat, do obchodního

Podle přechodných ustanovení rejstříku a tudíž ani její povinnost
k novele ObchZ však průkazy živ- účtovat v soustavě podvojného ú-

nostenských a jiných podnikatel- četnictví. Tento závěr plyne jednak
ských oprávnění ani jiná povolení, z toho, že dodatek ke jménu a pří-
souhlasy, popřípadě obdobné do- jmení fyzické osoby není povinnou
kumenty vydané ke dnu 1.1.2001 součástí firmy, a tedy i zapsaní
znějící na obchodní jméno fyzic- podnikatelé mohou mít firmu sestá-
kých osob nepozbývají platnosti vající jen z jejich jména a příjmení,
a nemusí být uvedeny do souladu s a jednak z toho, že žádný zákon

- požadavky § 8 ObchZ. Tzn., že nezakazuje nezapsaným podnika-
další používání dodatku ke jménu a I telům dobrovolně a neformálně

• Podvojné účetnictví

dodatek ke svému jménu a příjmení
používat a neukládá jim povinnost
při jeho faktickém používání se do
obchodního rejstříku zapsat. Není
proto ani možné, aby správce daně
doměřil těmto podnikatelům daň ja-
ko v případě, že měli vést podvojné
účetnictví.

Takový postup by byl možný
pouze v případě, že by podnikatel
porušil zákonem uloženou povin-
nost nechat se zapsat do obchodní-
ho rejstříku. O to však v daném pří-
padě nejde. Stejně tak by byl zřej-
mě nesprávný výklad správce da-
ně, auditora či účetního, neuznal-Ii
by za řádný daňový doklad či účet-
ní doklad písemnost (smlouvu, ob-
jednávku, fakturu, potvrzení o za-
placení aj.), v němž by nezapsaný
podnikatel použil po 1.1.2001 ke
svému jménu a příjmení i dodatek.

• Obchodní listiny



trestního zákona neplyne, že použi-
tí dodatku nezapsaným podnikate-
lem by zakládalo samo o sobě
skutkovou podstatu trestného činu.

Je proto zcela zbytečné měnit
razítka a formuláře jen proto, aby
se z nich odstranil dodatek, pokud
nezapsaný podnikatel hodlá stejně
fakticky dodatek používat. Může
proto vzniknout otázka, jaký důsle-
dek pro nezapsané podnikatele no-
vá' má právní úprava § 8 a násl.
ObchZ.

• Pozor však na ustano-
vení o nekalé soutěži

Vzhledem k tomu, že nezapsaný
podnikatel nemá firmu, není jím fak-
ticky používaný dodatek chráněn
ustanoveními firemního práva. Do-
datek používaný fakticky nezapsa-
ným podnikatelem není chráněn
právem přednosti a výlučnosti a po-
užíval-Ii by stejný dodatek podnika-
tel zapsaný v obchodním rejstříku
jako součást své firmy, mohl by se
zapsaný podnikatel domáhat toho,
aby nezapsaný podnikatel tento do-
datek nepoužíval, aby odstranil zá-
vadný stav, vydal bezdůvodné obo-
hacení a poskytl přiměřené zados-
tiučinění, včetně náhrady škody.

Chce-li tedy nezapsaný podni-
katel, aby jím fakticky používaný
dodatek požíval absolutní ochrany
podle § í2 obchodního zákoníku,
nezbývá mu, než se nechat pod
příslušnou firmou zapsat do ob-
chodního rejstříku dříve, než se pod
touto firmou nechá zapsat jiný pod-
nikatel. Faktické používání dodatku
nezapsaným podnikatelem je však
chráněno ustanoveními nekalosou-
těžního práva.

Z druhé strany nelze vyloučit,
že faktickým použitím dodatku se
nezapsaný podnikatel může dopus-
tit nekalosoutěžního jednání, pokud
by použití takového dodatku naplni-
lo znaky nekalé soutěže vymezené
v § 44 a násl. obchodního zákoní-
ku, popřípadě porušit práva z du-
ševního vlastnictví jiných osob I
(např. z ochranné známky, označe-
ní původu či práva autorského). I
Soutěžní právo poskytuje ochranu
všem označením užívaným v I
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• Připomínáme občanům, že do jízdního řádu ČSAD 2000/2001 se podařilo po
vzájemné dohodě města, okresního úřadu a ČSAD zapracovat přímý autobus v
sobotu a v neděli na trase 540040 Chrastava - Liberec - Bedřichov ..

16.00 hod. / Bedřichov
16.30 hod. / Liberec - aut. nádraží
16.45 hod. / sídliště Střelecký vrch
16.50 hod. / Chrastava - aut. nádraží

Jízdné je dle platných tarifů ČSAD.

Využijte možnosti přímého spoje za zimními sporty do Bedřichova!

8 Firma EUROVERLAG ve spolupráci s Městským úřadem v Chrastavě připravu-
je vydání zcela nové, kvalitní orientační mapy města. Tiskovina bude obsahovat
nejnovější kartografii města s umístěním firem, které se budou sponzorsky podí-
let na tomto projektu Součástí mapy bude i seznam ulic a text s historií i součas-
ností ve vícejazyčné verzi.

Oslovujem e tímto potencionální zájemce o prezentaci svojí firmy na novém plá-
nu města, aby kontaktovali regionálního zástupce firmy Ing. Víta Šafáře na tel:
06081702468 nebo fax 02/5819903, popř e-rnallern: vsafar@volny.cz.

Cena základního pole pro reklamu (rozměr 100 x 74 mm) je 8.500,-Kč + 22%
DPH (v ceně je 50 ks mapy), dvojnásobné pole stojí 16.500,-Kč + DPH, poloviční
4.900,-Kč + DPH a čtvrtinové 2.500,-Kč + DPH.

Existuje i možnost dokoupení dalších kUSL!map, a to v ceně 12 - 15 Kč za kus.
Distribuce map bude probíhat prodejem v trafikách a pochopitelně v informač-

ním středisku v Liberecké ulici. Doufáme, že dílo se podaří lépe, než mapa před-
chozí, kde bylo kolem padesátky kartografických chyb.

obchodním styku, jsou-Ii užívána v
souladu s dobrými mravy soutěže.

Podnikatel má také otevřenou
možnost nechat si své označení
zapsat jako ochrannou známku. o-
chranná známka nemusí být totož-
ná s obchodní firmou a jejím zápi-
sem je poskytnuta absolutní ochra-
na, která je však omezena jenom
na v zápisu uvedené výrobky nebo
služby. Je proto zapotřebí nezamě-
ňovat obchodní firmu, popř. jméno,
příjmení a název, jako prostředky
identifikace podnikatele - právního
subjektu - s širším pojmem označe-
ní v obchodním styku.

Z výše uvedeného plyne, že
používání dodatku ke jménu a pří-
jmení nezapsanými podnikateli není

Autobus jezdí v těchto časech:

8.10 hod. / Chrastava - aut. nádraží
8.13 hod. / sídliště Střelecký vrch
8.30 hod. / Liberec - aut. nádraží
9.10 hod. / Bedřichov

PŘIP AVUJ s

ani po t...1.2001 samo o sobě poru-
šením práva, a tudíž není bez další-
ho sankcionovatelné, nezakládá
povinnost zápisu do obchodního
rejstříku, avšak fakticky používaný
dodatek není chráněn ustanoveními
§ 12 obchodního zákoníku o ochra-
ně firmy.

Co lze však doporučit podnika-
telům, aby si velmi pečlivě ověřova-
li všechny informace o nových
právních úpravách dříve, než pod-
lehnou panice nebo podniknou ja-
kékoli praktické kroky.

(Podle pramenů MSp, MPO
a deníku HN piiprsvií Ně)

Příště: Obsahové náplně živností
volných

ovÁ MAPA MĚS A

iv



A čím platíte vy ?
• Dne 12.1.2001 byl uveden do provozu nový bankomat v budově pobočky
České spořitelny v Chrastavě v Turpišově ulici, čímž spořitelna rozšířila svou síť
banko matů a umožňuje tak celodenní přístup k peněžní hotovosti i mimo otevíra-
cí dobu poboček. .

Česká spořitelna nabízí svým klientům celou řadu platebních karet, jak tuzem-
ských, tak i mezinárodních, které lze využít také k bezhotovostnímu placení
zboží a služeb u obchodníků. Vlastník platební karty nemusí u sebe nosit pe-
něžní hotovost, tudíž mu nehrozí její zcizení či ztráta. K výběru z bankomatu
nestačí majiteli pouze platební karta, ale obdrží zároveň formou doporučeného
psaní osobní identifikační číslo tzv. PIN, jehož správná volba na klávesnici ban-
komatu je podmínkou pro použití karty. Toto identifikační číslo se vztahuje pouze
k jediné kartě, je nepřenosné, přičemž v zájmu uživatele je utajení tohoto čí-
sla, které by spolu s kartou mohlo být při ztrátě či krádeži zneužito.

Veškeré informace o platebních kartách Vám rádi poskytnou pracovníci České
spořitelny na všech pobočkách.

Spořitelní banko maty v působnosti okresní pobočky v Liberci najdete na těch-
to místech:

Okres Liberec
Obchodní dům TESCO
Nádraží ČD
Státní vědecká knihovna
HotelOREA
Česká spořitelna, a.s.
Nákupní středisko KORI NT
Nákupní středisko HORIZONT
Česká spořitelna, a.s.
Terminál MHD
Česká spořitelna, a.s
Česká spořitelna, a.s.
Česká spořitelna, a.s.
Městský úřad
Česká spořitelna, a.s.
LlTES vrátnice
HYPERNOVA

Okres Jablonec n.N.
Česká spořitelna, a.s.
Hotel MERKUR
Sídliště Šumava
Nákupní středisko ALBERT
Česká spořitelna, a.s.
Česká spořitelna, a.s.
Zlatnictví HEJRAL

Okres Semily:
Česká spořitelna, a.s.
Nádraží ČD
Česká spořitelna, a.s.
Česká spořitelna, a.s.
Česká spořitelna, a.s.
Česká spořitelna, a.s.
Česká spořitelna, a.s.
Česká spořitelna, a.s.
Česká spořitelna, a.s.

Soukenné náměstí 584

nám. Dr. E. Beneše 22
nám. F.X. Šaldy 1345
Husova 49
Sídliště Broumovská
Ještědská 535
Felberova 9
Fúqnerova
Turpišova 408
Tanvaldská 1122
nám. T.G.Masaryka 103
Horní nám. 73
Klášterní ul. 525
Kateřinská 235
České mládeže 456

Mírové náměstí 13
Anenské náměstí 8
Křišťálová 9
U kostela 35
Krkonošská 327
Náměstí 3.května 37
Hlavní 824

Liberec 1
Liberec 2
Liberec 1
Liberec 1
Liberec 1
Liberec 6
Liberec 7
Liberec 4

, Liberec
Chrastava
Vratislavice
Frýdlant v Č.
Hrádek n.N.
Hejnice
Stráž n.N.
Liberec 24

Jablonec n. N. _
Jablonec n. N.
Jablonec n. N.
Jablonec n. N.
Tanvald
Železný Brod
Smržovka

Kavanova 140
Plk. Truhláře 7
Husova 4
č.p.287
č.p.227
č.p. 186
Obchodní pasáž 449

náměstí Českého ráje 94 Turnov
Turnov
Jilemnice
Lomnice n. Pop.
Semily
Jablonec n. Jiz.
Vysoké n. Jiz.
Harrachov
Rokytnice n. Jiz.

• Jak jinak nazvat děti, které dokáží
během pár sekund vyšplhat na tyči
vzhůru a ještě výš?

Tak jako každý rok i letos byli v před-
kolech vybráni ti nejrychlejší, kteří mezi
sebou soupeřili v mrštnosti a rychlosti.
Byli to kluci a dívky' z I. A, B, C - V. A,
B, C naší sloučené školy.

Jelikož jak všichni víme, jsou žáci roz-
ptýleni po více budovách, organizace
se tentokrát ujaly učitelky ve Školní uli-
ci. Zde se také závod konal. RozdJ1yve
výsledcích byly nepatrné, a proto
všichni obdrželi diplom, medaili i
sladkost.

V dalším pololetí si budou své sny
měřit výtvarníci a recitátoři. Vzhledem

I ...zprávy ze škol I
Odešel člověk

Uprostřed každodenniho shonu před
koncem prvmho pololeti školnfho roku
zastihla pedagogický sbor v Základní
škole u kostela v Chrastavě tragická
zpráva. Odešla bez rozloučeni nečeka-
ně a navždy naše kolegyně, dlouholetá
zástupkyně ředitele Mgr. M.
Pelikánová.

V/ce než před dvaceti lety mne tato
učitelka českého jazyka a dějepisu při-
pravovala na mojí pedagogickou cestu.
Svým důsledným a citlivým přistupem
získala respekt žáků i dospělých. Do-
kázala vštěpovat lásku k mateřskému
jazyku i dějinám národa. Jako zástup-
kyně ředitele stmelila pedagogický
sbor a pomáhala tvořit specifickou at- .
mosféru školy u kostela.

Nikoho z nás nenapadlo, že naše ra-
dostná spolupráce při výchově děti tak
nečekaně skonči-

Zažili jsme spolu mnoho dobrého,
chvilky radosti, dojemné pňhody i tou-
čen! s vycházejícími žáky.
Ztráta člověka je vždy bolestná a ne-

zapomenutelná. Protože v naší škole
jsme byli vždy jako jedna rodina, citime
tuto ránu obzvlášť těžce.

Už nikdy neuvidíme člověka, který
nám udával směr, byl oporou, pomá-
hal, když jsme tápali.

Je mi smutno, že spolu s ním se vy-
trácí ze života v naš{ škole něco, co se
už nikdy nevréti.

Žákyně a kolegyně
Mgr. Zuzana Živnůstková

VEVEftKY NA START



Dllitl\iflllur'•• ,.IIIIII!irfllll.4I1II1I ..· Inzerce Ik tomu, že je naše škola velice počet-
ná, je možné, že se tu najdou i talenty,
které proraz! v okresním kole.

STŘíPKY Z NAŠí
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Výsledky zápisu dětí do 1. tříd ZŠ
19. ledna 2001 proběhl zápis dětí -

budoucích prvňáčků. Bylo zapsáno 75
dětí. V Chrastavě budou ve školním ro-
ce 2001/2002 tři první třídy.

Velký úspěch našich žáků
Dne 12.1.2001 se zúčastnili žáci O-

kresního kola Konverzační soutěže v
německém jazyce v Liberci. Lák 9.A
Zdeněk Kratina se umístil na skvělém
prvním místě a postoupí! do regionál-
ního kola.

Dne 24.1.2001 se zúčastnili chlapci
ze speciálních tříd 2. Mistrovství ČR v
koš/kové žáků v Hradci Králové. Na
tomto mistovství obsadili krásné 5.
místo.

vedení školy
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Firma Design studio RECo vydala v minulosti řadu pohlednic Chrastavy, ale i
okolí. Jen v loňském roce se do oběhu dostalo šest dopisnic, z toho dvě propa-
gulcí Muzeum hasičské techniky a jedna byla zhotovena k pňležitosti Chrastav-
ských slavností. Jako zpestření nabídky byly vydány i reedice starých pohlednic
z přelomu 19. a 20. století.

Na přelomu tieicuet; tato firma vydala iplnobarevné kapesní kalendáříky na
rok 2001 - na jednom z nich je majestátná věž kostela sv. Vavřince, druhý za-
chycuje exponáty hasičské techniky. Cena 1 ks kalendáňku je 3,-Kč.

Tyto kalendáňky (i pohlednice) jsou v prodeji v intormečnůn středisku, v někte-
rých trafikách, prodejnách a v hasičském muzeu.

Případní zájemci (i firmy pro prezentaci) si můžou pohlednice í kapesní
kalendáře zakoupit i u vydavatele na adrese (nejlépe po telefonické do-
hodě • tet.: 2820945 nebo 0503/260 778) - Reklamní firma RECo, vttkov-
ská 458, Chrastava.

f v roce 2001 tato firma počllá s vydámín nových pohlednic či obdobných pro-
pagačních materiálů našeho města. Informujte se na možnost spoluúčasti při
realizaci těchto tiskovin. Pohlednice se dají udělat ina zakázku! i. v.

KoupíM staré pohlednice Chrastavy a
okolí od nejstarších dob až do roku
1950, různé dokumenty a fotografie se
vztahem k Chrastavě a okolí - zejména
Grabštejn, Bllý Kostel, Nová Ves,

I Kryštofovo Údolí, Panenská Hůrka, An-
dělská Hora, Václavice a Hrádek nad
Nisou. Zajímají mne i různé reklamy
chrastavských firem, razítka, pracovní
knížky atd., různé harampádí, staré ze-
mědělské, textilní a tiskařské pomůcky.
Nevyhazujte - přijedu!
Nabídněte na tel.: 0603/260778

KoupíM za velmi výhodné ceny regio-
nální literaturu (staré německé knihy,
týkající se historie našeho kraje, vč.
dokumentů, fotografií, grafických děl
atp.). Platba možná i v DEM v hoto-
vosti.
D. Příhoda, Baarova 529, Liberec 1
tel.: 0606/ 322 684

PRONAJMU pozemek vhodný na za-
hrádku v Chrastavě - slunné, klidné
místo. Informace na tel.: 282 0938.

VYMĚNíM státní byt 2+1 s komorou,
telefon, v novostavbě v Hrádku nad Ni-
sou za podobný v Chrastavě.
Tel.: 283 3993 po 19 hodině

PŘIJMEME
ELEKTROMONTÉRA
minimálně vyučen v oboru,

SPŠ elektro výhodou.
Nástup dle dohody.

Volejte prosím přes den:
0603/994 337
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Oznamujeme rozšířeni ordinačních hodin

na pracovišti v CHRASTAVĚ
Pobřežní ulice - sídlo Svazu chovatelů:

Úterý: 14.00 -16.30 hod.
Středa: 9.00 - 11.00 hod.
čtvrtek: 14.00 - 16,30 hod.

Ordinace v LIDERCI
Hodkovická 52 - LIBEREC- Rochlice

tel.: 513 5075 nebo mobil: 0601/288437
Po - Pá: 8.00 - 18.00 hod.
Sobota: 8.00 - 11.00 hod.

POHOTOVOST JE ZAJIŠTĚNA NA ČÍSLE: 0601/288437
Mimo běžného vybavení jsme vyzbrojeni kvalitním přístrojem

na odstraňování zubního kamene AMDENT.
Březost fen a tělní dutiny vyšetřujeme

ultrazvukovýrn přístrojem KRETZ.

TRUHLÁŘSKÁ VÝROBA NA ZAKÁZKU, např.

(::}OKNA
{I~J PALUBKY
,tJ,· OBKLADY INTERIÉRŮ

Ještědská 662 - Chrastqva
tel.: 514 37 70

, v v

TAK JAKO LaNI I LETOS JEDEME ZA SLUNICKEM K MORI
JEDETE S NÁMI?

:-NABíDKA cestovní kanceláře G~TRAVÉL12001. ~

CHORVATSKO Makarská a Omišská riviéra

BULHARSKO Černomorec
v

RECKO Chalkidiki - rekr. Oblast Sarti, Toroni

FRANCIE Azurové pobřeží, SaintTropéz
Vybrané autokarové organizované zájezdy pro město Chrastavu a okolí (nenr podmínkou).
Odjezd přímo z Chrastavy, možná dohoda usazeniv autobuse, záloha 600 -1000 Kč, doplatek
1 měsíc před odjezdem!

,JSOU TO TYTO ZÁJEZDY:
CHORVATSKO - Makarská riviéra - autokemp livogDšče Dole
Jecen t nejkrásnějšíchkempúnaJaderskérnpobřeží Oblázkovápláždo 100 111.

S nocí- 6 pobytoVýchdnu. celkem8-mi dennízájezd 7 noci - 8 pobytovýchdnu. celkem 1O-tidennízájezd

r Termín dně do 15 lel - dospělý ~' I Termin dítědo 15 let dospělý
i 8.6 - 15 6. 2400 Ke/55DM 2800 KčI65DM I 9.6. - 18.6. 3250 Kč/80 DM 3650KčI90DMi 2~~ .. i 48 2800 Kč155DM 3200 KčI65DM 11.8.- 20.8. 3850 Kč/80 DM 4250 KU90 DM
~3.9 2100 Kč155DM__ ~500 KčI65DM L25.8. - 3.9. 3700 KU80 DM _~OO Kč/90DM

CHORVATSKO - Omišská riviěra - hotelové pavilony Brzet s polopenzí
Ubytováníve dvou až tmulkoVých pokojíchs balkónema vlastnim SOCiálnímzarizenim.
7 noci- 8 pobytoVýchdnů. celkem lati dennizájezd 5 noci. 6 pobytovýchdnu. 8 dni celkem
I Termin dítě do 15 let dospělý I rr;;llin--díÍě do 15let -dO-Spě-ly---'
'1'17 -20.7. 2400Kčl160DM 2800Kč/300DM i 25.5.-1.6. 24ooKt/80DM 2800 Kč/15DM

22.8 - 31 8 2400 Kč/120DM 2800KC1230D~ L- -

i 129·219 2400 Kčll10 DM 2800KC/220Drv1 BLIžší INFORMACEna letáčcích
, 19.9.- 28.9. 2400 Kč/l00 DM 2800Kč/210Drv1 á
,- u regionálního z' slupce na adrese:
Luční 31 - CHRASTAVAnebo telefonicky 514 3246, 0606/187675

UfKA'NÁTĚRY'TOVÁRNí KOMÍNY
~ OPRAVY A DEMOLICE TOVÁRNíCH KOMíNŮ
~ VYSOKOTLAKÉ MYTí STŘEŠNíCH KRYTIN

VČ. eternitu a jejich NÁTĚRY
~ NÁTĚRY SIL, ZÁSOBNíKŮ, KONSTRUKCí, FASÁD
~ LAKÝRNICKÉ PRÁCE
•• jRÁCE S MOTOROVOU PILOU
~ VÝŠKOVÉ PRÁCE HOROLEZECKOU TECHNIKOU
~ Dodávky materiálu dle přání zákazníka, ceny dohodou!

Tel./záznamník: 048/5143919

Čalouněného nábytku
starožitností, výroba matrací,

čalounění dveří
a různé jiné práce v oboru

zhotovíme v nejkratší možné době
jednoho týdne!

Velký vzorník potahových látek a koženek,
vše v přijatelných cenách! .

ČALOUNICTVí •.Milan Douška
Jitřní 145 - Machnín

tel.: 048/ 276 15 15, 0723/269 990



Jednota bratrská
Chrastava
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KLUB DOBRÉ ZPRÁVY
- klub je určen dětem od 7 do 11 let,
- scházíme se pravidelně v S-klubu,
- vždy ve středu: 15.30 - 17.00 hod.,
- kontakt: St. Vokál, tel.: 51431 46.

KLUB MAMINEK
- určen maminkám s dětmi, které si

chtějí společně s ostatními zahrát,
zazpívat či zacvičit,

- schůzky máme pravidelně v S-klubu,
- každou středu od 9 do 11 hodin,
- kontakt: M. Dvo řáková- tel.: 514 36 06

Jednota bratrská Chrastava
vyhlašuje na termíny

6.2., 20a2. a 6.3. 2001 od 15 do 17 hodin

SBĚR ŠATSTVA, OBUVI
A DROBNÝCH DOMÁcíCH SPOTŘEBIČŮ

•Věci můžete donést do klubovny Jednoty bratrské
ve Frýdlantské ulici (bývalý klub důchodců - vedle veteriny)•Podmínky pro přijetí věcí:

šatstvo - vyprané, neroztrhané
drobné spotřebiče - funkční

obuv - neroztrhaná•Uvítáme, pokud věci přinesete v krabicích, např od banánů.
Vybrané věci budou použity výhradně pro humanitární účely!

Hledáte pro své děti program na prázdniny?
PERSEUS - pionýrská skupina se sídlem v Liberci 6 - Rochlici
Vážení rodiče, na základě ohlasu loňského I. turnusu LPT v Českém Dubu, roz-
hodla se organizace Perseus - PS i letos uskutečnit I. turnus letního tábora. S na-
bídkou se proto především obrací na rodiče loňských tábornfkú, avšak i na další
zájemce. Věříme, že se nám opět podaří tábor zdárně uspřadat, doufejme, že za
lepšího počasí, než v roce loňském.

Termín tábora: 30.6. - 15.7.2001 (16 dní) Místo: Malovidy nad Sázavou
(LI Českého Šternberka)

Ubytování v S-ti lůžkových chatách a budově. Stravování 5 x denně. Tábor bude
svou náplnívhodný pro děti 3. - 9. tříd.
Účastnický poplatek: 3.250,-Kč (V ceně tábora jsou započítány i vstupy, doprava
vlakem a náklady spojené s vodáckými výlety).
Program: celotáborová hra, sportovní a ku Iturně-poznávací akce, základy vodác-
kého výcviku a orientačního běhu, koupání, noční hry a táboráky.
Rodiče platí rozdřl mezi celkovou cenou a příspěvkem zaměstnavatele.
Podrobné informace k nástupu dětí se budou zasílat na základě obdržených zá-
vazných přihlášek a zaplaceného účastnického poplatku.

Adresa pořadatele: Ing. Libor Urban - vedoucí LPT lvIalovidy, Pražská 7/5,
46001 Liberec, tel.: 0606/ 178 133
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s-; ""'''-'HI'I\. Včelaření je jedním z ne}
•••.••.•...,8".6>>./ starších zájmů, a to nejenom

člověka, ale napňklad i med-
věd si rád zamlsá, ovšem pouze člo-
věk rozšířil svůj zájem o včely i na os-
tatní produkty, jakými jsou vosk, propo-
lis, včelí jed, pyl a mateN kašička. Dnes
bychom vám rádi, alespoň v krátkosti,
napsali proč je vlastěn med tak pros-
pěšný. Med je poživatinou a zároveň I

lékem, protože má vysoký obsah
snadno stravitelného cukru. Je ideál-
ním dárcem energie pro zdravé i ne-
mocné. Přechází bez da/šlho trávení
přímo do krve a posi/uje srdce a nervy.
Může též značně zvýšit obsah železa v
krvi. Med je také důležitý pro starší lidi,
kteH mívají různé zažívací potíže.

Pokud vám tak málo informací o me-
du nestečť, budeme se snažit v pňstích

Chrastavských listech pokračovat v in-
formacích, a to nejen o medu. Pokud
byste ovšem měli zájem nejen o pro-
dukty, ale i o tento zajímavý koníček,
možná vás potěěť, že ČSV Liberec v
blízké době hodlá uskutečnit školení
pro začínající včelaře. Budete-Ii mít zá-
jem, volejte na telefonní číslo 0603-381
794 nebo 5143960 paníVydrové, kte-
rá vám ráda sdělí podrobnosti.

Krásný a ničím nerušený únor vám
přejí chrastavští včeleťi.

-šv-



pozVÁNí NA NĚKTERÉ AKCE

je pro mne zvtáštnim potěšenim informovat Vás O lom. že Výkollný vybor fotbalového SVOZil.

rozhodl jmenoval Vás

laureátem Ceny Dr. Václava Jby

kteráje udélována lidem. kteri svůj život zasvětili dlouholeté a obětavé práci profotbal.

Tato cena Vám bude piedána v rámci slavnostni části 8. valné hromady ('MFS. která se
uskutečni v pátek dne 9. února ve Společenském sále Kongresového centra Praha (trida 5.
května 65. Praha -I).

Dovoluji si Vás proto 110 piedáni ceny co nejsrdečnéji pozvat s tím. že hudete očekúván dne Y.
února ZOOI buď v hotelu Coubertin, A tletická 6. do J 6.00 hodili. nebo v Kongresovém centru
téhož dne do 17.011 hodin

VážellÝ pane.

Pozvánka plati i 1'1'0 Vaši partnerku nebo doprovod.

Blahoprejeme Vám k uděleni tohoto vyznamenáni a těšime se I/a setkáni.

S pozdravem

V Praze dne 16. ledna ]O() I

VlÍžený ean .
Emílie SVE.lKO VSKA

JUDr~'{JST
mistopredseda éMFS

OCENĚNí PANí EM/Lil ŠVEJKDVSKÉ
Zcela mimořádného (ale zároveň zcela zaslouženého) ocenění za celoživotní

práci pro kopanou se dostalo paní Emilii Švejkovské. Stala se laureátem Ceny
Dr. Václava Jíry (viz otištěná kopie pozvánky). Dovolujeme si navíc dohadovat
se, že tuto cenu, určenou výhradně pro lidi z kopané, dostala jako jedna] mála
žen, ne-Ii úplně první, jak o tom nepřímo svědčí titulování v záhlaví ocenění.

Paní Švejkovská, blahopřejeme! - mc -

-• Je řada lidí, kteří mají svoje domácí
miláčky opravdu rádi. Starají se o ně,
zajišfují jim pravidelně potravu. dávají
je pravidelně očkovat proti nebezpeč-
ným nemocem ... Jsou však i ti, kteří
předcení svoje sily a svoje "miláčky",
zejména v podobě psů a koček,
opouštějí poté, když už jim nejsou
vhod pro rozmar a potěchu. Řada lidí
si vůbec neuvědomuje. jakou zodpo-
vědnost na sebe bere ve chvíli, když
ve zverimexu kupuje křečka, želvu a
nebo od sousedů dostane kočku či
psa.

Řada zvířat končí v útulcích, kde čeká
na svoje nové. a věří že lepší.
"pánečky".

Pokud jste dobře zvážili situaci u vás
doma a chcete opravdu nějaké to
zvířátko, obraťte se na útulky, kde si
můžete vybrat z těch vděčně čeka-
jících.

V Chrastavě obdržíte informace na
adrese Veterinární ošetřovny ve
Frýdlantské ulici u paní MVDr.
Karin Tvrzníkové.

V Liberci nabízí kočky a psy různého
stáří i ras útulek na Ostašovské ul
570, tel.: 5106412,5106356 nebo
0602/ 774 104.

Přijďte, určitě si vyberete z těch, kteří
na vás v naději čekají, z těch, které
člověk sice zklamal. ale právě člověk
jim může být znovu oporou! iv

Dozvíme se pravdu ?
V článku MF Dnes ze dne

28,01.2001 pod názvem .Expoliaste :
Šéf ČSSD je udavač" označil bývalý
příslušmk SNB v Chrastavě p. Václav
Křivohlavý předsedu Krajského výkon.
výboru ČSSD p. Oldřicha Němce za
člověka, jeni údajně měl coby člen Po-
mocné stráže VB podávat zprávy o
chrastavských občanech, na základě
nichž tito byly posléze minulým reži-
mem pronásledováni.

Oba aktéři jsou vcelku známými
Chrastaváky, bylo tudíž zajímavé, do-
vědět se od nich, jaké jsou jejich ná-
zory r vzájemné vztahy a cůe. Tudíž
jsem pro Vas, čtenáři Ch. listů, oslovil
obě strany s žádost( o poskytnutí roz-
hovoru. Pan O. Němec bez váhám' při-
jal a ve sjednaný den byl připraven in-
terview poskytnout a podat důkazy o
svém pohledu na celou věc. V tentýž
den přislíbil telefonicky několikrát roz-
hovor i p. V.Křivohlavý, ale ani na je-
den z termínů a míst schůzky se ne-
dostavil , aniž by rozhovor výslovně
odmítl.

A tak se zeum nedozvíme pozadí celé
záležitosti, ani kde a na či straně je v(-
ce pravdy. Je to škoda, neboť jde o
věc společensky velmi výbušnou a
morálně .vecnnetou".

Radek Šimonka

• Výstaviště v Jablonci nad Nisou pořádá
1. ročník mezinárodního veletrhu
cestovního ruchu EUROREGlON TOUR
'2001.
Veletrh proběhne ve dnech 22.- 24: března
2001 a měl by představit jak atrakce
místních regionů se zaměřením na lázně,
hrady a zámky, ubytování, přírodní
rezervace, turistické atrakce, tak i nabídku
cestovních kanceláří.
Spolupořadatelem akce je i Agentura
regionálního rozvoje NISA s.ro.

• Regionální poradenské a informační
centrum pořádá \I měsíci únoru
následující akce:
8.2.
Komerční burza mezi českými a německými
podnikateli: stavebnictví.
13.2.
Daně, účetnictví, mzdy, účetní závěrka roku
2000
20.2.
Doplňkové informace o programech
podpory ze SR ČR

Bližší informace o jednotlivých akcích
obdržíte na tel.: 048/2710625, 5100537,
popř. www.regionfosro.cz



Nákladní

tvozyAVIAskříňt Martin HRADECKÝ
tel.: 048.2820448 Uberecká 13· Chrastava

mobit: 0603 • 830 318
mobil: 0604 • 846 840

Kancelář: Střelecký vrch 710, Chrastava

Tel.: 048/ 282 0653, 282 0420
Mobil: 0607/704437

OSTATNi NABYTEK
DLE VA$EHO pŘÁNI

Marcel KUOLÁČEK

~ ZÁMEČNICTVí
VÝROBA KLíčů A AUTOKLíčů

PRODEJ A MONTÁŽE ZAMKŮ
OPRAVY ZAMKŮ A DVEŘí

POTŘEBY PRO KUTILY
NOUZOVÉ OTEvíRANí

VÝROBA RAZíTEK

Tel,: 048/ 51433 28
Mobil: 0602 266 455

Andělohorská 152, 463 31 Chrastava

Po· Pá: 9,00 ·12,00 12,30-16,30

lť) Tel.: 5143266 U!

INFOCENTRUM CHRASTAVA -Liberecká ulicem INFORMAČNí STŘEDISKO
• - informace cestovniho ruchu

- propagačnl a informačni materiély

IIMĚSTSKÉ MUZEUM
- stálá expozice historie města a okolíI : -prodej pohlednic. publikací a map

~ MINIGALERIE "G"
~ - měslčnř vý&.avy s různou tematikou
~ - fotografie / cestování / zajímavosti

•. . /I(ě.ftQ /(0. ďQU.tQia. Uei<,ée- a.#ti,
MěstskýúřadI sekretariát tel.: 514 32 16
Městskápolicie tel.: 5143533
Informačnístředisko tel.: 51431 61
Městskémuzeum tel.: 51431 61
Městskáknihovna tel.: 5143307
Muzeumhasičskétechniky tel.: 5143091

PolicieČR
Hasiči
Rychlázdravotnípomoc

158
150
155

tel.: 5143092
tel.: 5143091

Tel 048/51431 61 e-ma~mfo@mu-ohrast",cz

IA elektromontážní firma
LD.. vr.1isIaw •••.•cIa'•••

MOCH
• montáže, opravy a revize elektro

• zabezpečovací zařízení
.prodej elektromateriálu a svítidel

• opravy elektrospotřebičů

PROOEJNA: PROVOZOVNA:
Liberecká 41 Liberecká 41
Chraslava Chraslava
46331 lel.: 048/ 2820806
le/.: 048/ 5143917 mobi/.:0602I122621

PO. PÁ 9.00' 16.00
SO 9.00 ·11.00

".~ ,1

r"';;:::.A~
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Design studio RECo
Vittovslui 468 . Chrastava

tel.: 048/ 282 0945, 0603/ 260 778
e<nai: reco.designli!''IOlny.cz

- .
reklama ze samolepících fólií
• reklamní štíty a nápisy
• orientační systémy. autodesign
tisk na copyprinteru do A3
• letáky, návody, brožury. tiskopisy
• diplomy, plakáty, pozvánky

příprava tisku- OTP
· pro obyčejný i plno barevný tisk
· zajištění plnobarevného tisku

KopíROVÁNí - A4, A3,zoom
LAMINOVÁNí· A5, A4, A3
malonáijadovi laserový

~1IU
vizitl<y/ letáky/ pozvánky/ samDlepky

Oblastní charita Chrastava . Školní 124
Bankovní spojeni: č.ú. 0982456399/0800

MĚsíČNí ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU V CHRASTAVĚ
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