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  V létě roku 1866 proběhla krátká, ale krvavá rakousko – pruská válka.  
Střetnutí, jímž vyústilo dlouholeté soupeření o převahu v Německu. Rakousko 
hájilo existenci německého spolku (volné federace německých států, vytvořené 
roku 1815) a získalo podporu většiny jeho členů (Saska, Bavorska, 
Württemberska, Bádenska, Hannoverska). Prusko usilovalo o sjednocení 
Německa pod svým vedením a zajistilo si spojenectví Itálie i neutralitu Francie 
a Ruska.  Severní fronta proběhla na území Čech, které tehdy bylo součástí 
Rakouska. V bitvách, které proběhly u Náchoda, u Trutnova, u České Skalice, 
u Mnichova Hradiště, u Svinišťan, u Dvora Králové, u Jičína a závěrečná u 
Hradce Králové,  zvítězili Prusové (s výjimkou Trutnovské).  Výsledkem války 
bylo, že Rakousko odstoupilo Prusku Holštýnsko a Itálii Benátsko,  vystoupilo 
z německého spolku (který se tím rozpadl) a uznalo hegemonii Pruska 

v Německu. Důsledkem války 
byl i vznik dualistického 
Rakousko – Uherska o rok 
později (1867).         
 
    V roce 1898 byl v Chrastavě při příležitosti padesátiletého panování císaře Franze Josefa 
odhalen pomník obětem Rakousko – pruské války z roku 1866.   
    Tento pomník však v roce 1945 zmizel, přesněji řečeno byl přemístěn na místní hřbitov a po 
výměně původního textu a výzdoby za text a výzdoby jiné se z něho stal pomník rudoarmějcům 
padlým na území Chrastavy. Z iniciativy Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 
(jmenovitě pana místopředsedy Ing. Radka Teichmana a  pana Jiřího Náhlovského, jenž má 
v Komitétu na starosti teritorium severních Čech) na straně jedné a pana místostarosty   
Miloslava Pilaře na straně druhé, rozhodlo zastupitelstvo města o obnově památníku v případě 
získání státní dotace.    

Pokračování najdete na str. 2 a 3 tohoto vydání 

   Zastupitelstvo města  na svém zasedání dne 15. 12. 2008 
schválilo jednomyslně, na návrh pracovníka městského muzea, 
chrastavského kronikáře a člena Společnosti přátel historie města 
Chrastavy pana PhDr. Františka Vydry, zřízení pamětní desky 
legendě chrastavského školství panu Bohumilu Honsovi. 
Rozšířenou důvodovou zprávu přednesl Dr. František Vydra ještě 
přímo na zasedání zastupitelstva. Já osobně kromě blahopřání 
dodávám, že budu velmi rád, když se v příštím období podaří 
sehnat dotaci na rekonstrukci budovy mateřské školy v Revoluční 
ulici, tedy budovy, kde bude pamětní deska zřízena, neboť bez 
Bohumila Honsy by tato školní budova nebyla nikdy postavena. 
Její stavbu totiž, coby školy pro českou menšinu v tehdejší 
Chrastavě žijící, pan Bohumil Honsa doslova vydupal na 
tehdejším Československém parlamentu svým nezměrným úsilím 
v roce 1923. O samotném aktu odhalení pamětní desky bude 
veřejnost včas informována.  

Ing. Michael Canov, starosta 
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Zastupitelstvem města schválený text na pamětní desku 
 (dle návrhu PhDr. Františka Vydry): 

———————————————————————– 
V letech 1919 - 38 působil v Chrastavě 

jako ředitel české menšinové školy 
řídící učitel 

B O H U M I L      H O N  S  A 
(1890 - 1969) 

zastánce české menšiny, odbojový pracovník, 
vězněný v koncentračním táboře Buchenwald. 

Po roce 1945 pomáhal při rozvoji českého školství 
v  našem městě a zřídil zde městské muzeum. 

———————————————————————– 
                                                                             
    Písemně předložený návrh PhDr. Františka Vydry ze dne 7. 
11. 2008  (přednesený též na ZM dne 15. 12. 2008) na zřízení 
pamětní desky řídícímu učiteli Bohumilu HONSOVI: 
 
       Při posuzování zásluh občanů města Chrastavy  jako účastníků  
odboje a aktivních činitelů při rozvoji města jsem došel k názoru, že 
by touto významnou osobností mohl být řídící učitel a ředitel české 
menšinové školy v období tzv. první republiky v letech 1918 - 1938  
pan  BOHUMIL HONSA. 
 
 Zdůvodnění : 
     Bohumil HONSA se narodil roku 1890 v Božeticích u Milevska. 
Vystudoval učitelský ústav v Plzni a po vzniku Československé 
republiky byl pověřen tehdejším ministerstvem školství a osvěty, 
aby zřídil a vedl českou menšinovou školu v obtížných  podmínkách 
v dvojjazyčném   česko - německém prostředí v Chrastavě na 
Liberecku. Osobně získával  přímo v rodinách žáky a ve školním 
roce 1919 - 20 se přihlásilo do české školy celkem 110 žáků. 
     Ve zcela nevyhovující budově na kraji Vítkovské ulice (bývalý 
chudobinec) se vyučovalo ve dvou třídách. V místnostech bylo 
málo světla a vlhko. Bohumil Honsa se nechtěl smířit s tím, že 
německé vedení města  nenašlo pro výuku českých dětí lepší, 
vhodnější prostory. Obě dvě velké školní budovy (na náměstí i za 
kostelem) byly určeny pouze pro německé žáky. Po sporech na 
městském zastupitelstvu, v němž byli z 26 členů pouze tři Češi, 
napsal z vlastní iniciativy několik dopisů do Parlamentu v Praze, a 
když  se ani  potom  situace  nezměnila, osobně intervenoval přímo 
v budově Parlamentu. Za pomoci tehdy velmi oblíbeného 
spisovatele Karla Václava  Raise se žádost o zřízení důstojné 
školní budovy pro české žáky začala projednávat a v průběhu roku 

1923 byla ve velmi krátké době postavena v dnešní Revoluční ulici 
moderní obecná (základní) škola a v ní byla umístěna také tzv. 
opatrovna (mateřská škola). 
     Zajímavým zdrojem informací o této problematice je vzorně 
vedená školní kronika české menšinové školy, psaná osobně B. 
Honsou. Je dodnes uložena ve škole na náměstí 1. máje. Text je 
doplněn mnoha dobovými fotografiemi a výstřižky z  novin. 
     Bohumil Honsa nebyl pouze správcem české školy, ale 
vychovával své žáky k vlastenectví. Stal se mluvčím nepříliš 
početné české menšiny a  často zasahoval v případech, kdy byla 
poškozována práva české menšiny. Byl cvičitelem Sokola, 
organizoval divadelní představení a oslavy významných českých 
osobností (J. Hus, J. A. Komenský, T. G. Masaryk). 
    Nad českou menšinovou školou v Chrastavě měl patronát 
pěvecký spolek "Lyra"  z Prahy, který každoročně posílal dětem k 
Vánocům drobné dárky. 
    Ve 30. letech se vzájemné vztahy mezi Čechy a Němci pod 
vlivem štvavé henleinovské propagandy silně zhoršily. 
    V letech 1936 - 38 byly v okolí města budovány železobetonové 
bunkry, protože se vyostřila mezinárodně politická situace a možný 
útok ze strany tzv. Velkoněmecké říše se stal reálným nebezpečím. 
Velká část německých obyvatel veřejně provolávala heslo "Heim 
ins Reich" a požadovala připojení Sudet k sousednímu 
hitlerovskému Německu. 
   V průběhu roku 1938 se mnoho českých rodin odstěhovalo do 
českého vnitrozemí a  práce české školy tím byla silně narušena. 
Nový školní rok 1938-39 nebyl vůbec zahájen. 
   Také Bohumil Honsa odešel na Mladoboleslavsko, kde vyučoval 
na základních školách. Trpké zkušenosti ze soužití s Němci jej 
dovedly k ilegální práci v době tzv. Protektorátu.          
   V únoru 1939 přijel s platnou propustkou do Chrastavy, aby zde 
dořešil některé záležitosti, týkající se české menšinové knihovny. 
Byl poznán místními občany, zesměšňován a přímo na náměstí 
potupně urážen. Po několikadenním věznění byl propuštěn zpět do 
Protektorátu.       
     Za svou protifašistickou činnost byl zatčen, vyslýchán a uvězněn 
nejprve ve městě Ulm, pak byl převezen do koncentračního tábora 
v Buchenwaldu, kde se dočkal osvobození v roce 1945. Také jedna 
z jeho dcer byla na gestapu surově vyslýchána a mučena. 
    V roce 1945 se Bohumil HONSA vrátil do Chrastavy a aktivně 
pomáhal při budování českého poválečného školství. Byl mezi 
českou veřejností velmi oblíben pro laskavý vztah k dětem. Založil v 
Chrastavě městské muzeum. 
     Zemřel v lednu 1969. Od jeho smrti tedy uplyne 40 let. 

Dokončení z titulní strany 
—————————————————————————————————————————————————————————————– 
   Zde je nutné podotknout, že v zárodku byla zamítnuta teoretická možnost, že by se zpět přemístil památník ze hřbitova a ten 
rekonstruoval, neboť varianta zpětného přemístění by dnes byla považována za urážku obětí druhé světové války z řad Rudé armády a 
mohla by způsobit i roztržku na úrovni česko – ruských vztahů (jak prozíravé bylo toto rozhodnutí se ukázalo již v dubnu tohoto roku, kdy 
byla ze strany Velvyslanectví Ruské federace vykonána kontrola udržování pomníku na našem hřbitově).            
 
Bylo rozhodnuto o vybudování kopie původního pomníku. Jeho cena vyšplhala na 1,17 mil. Kč (město však na ní získalo dotaci 
ve výši 0,936 mil. Kč, vlastní podíl na činil 0,234 mil. Kč). Zhotovitelem obnoveného památníku byla firma Kamenictví Josef a 
David Novotný z Čermné (u Vrchlabí)  a celá akce proběhla ve spolupráci s Komitétem 1866.  
 
Na pomníku je uveden i původní text v němčině, zde uvádíme jeho český překlad (přeložili Karin Cinibulková a Lubomír Tomší):  
Ve válečném tažení 1866 původem z Chrastavy padli:  
JOSEF  HENTSCHEL  kadet – šikovatel císařsko – královského pěšího pluku svobodného pána z Wernhardtu č. 16 
HEINRICH  MAHRLE  svobodník c.k. pěšího pluku hraběte Degenfelda č. 36  
FRANZ   SITTE  šikovatel  c.k. pěšího pluku hraběte Degenfelda č. 36 
WENZEL   SCHNEIDER myslivec c.k. polního praporu myslivců č. 1 
WENZEL  AMTSBÜCHLER, JOSEF  GAHLER pěší vojíni c.k. pěšího pluku hraběte Degenfelda č. 36 
ČEST JEJICH PAMÁTCE! 
Na čestnou památku padlým a zde pohřbeným vojákům z válečného tažení v roce 1866: 
Del  bon  Angel pěší vojín c.k. pěšího pluku velkoknížete  Michaela č. 26 
Husar neznámého jména c.k. husarského pluku hraběte Radetzkého č. 5  
Střelec neznámého jména královského pruského střeleckého  pluku č. 27 
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Postaveno v roce 1898 na počest padesátiletého panování Jeho výsosti císaře 
Franze Josefa I od spolku pro válečné pomníky politického okresu Liberec 
 
   U Chrastavy sice neproběhla žádná z bitev rakousko-pruské války, nicméně je 
skutečností, že jednak přes Chrastavu pochodovalo 54 tisíc pruských vojáků po jejich 
příchodu do Čech a jednak ve Vítkově a na Bedřichovce došlo ke střetnutí 
raskouských a pruských předních stráží. Mnohem podrobnější informace o Chrastavě 
a Chrastavácích v kontextu války 1866 se dočtete v připravované publikaci výše 
uvedeného člena Komitétu 1866 pana Jiřího Náhlovského.       
 
24. 11. 2008 byl – opět po 110 letech – pomník slavnostně odhalen.  Slavnosti se 
kromě zástupců Komitétu 1866, Společnosti přátel historie města Chrastavy, 
členů ZM,  pracovníků MěÚ a veřejnosti aktivně zúčastnily děti pěveckého sboru 
paní učitelky Vladislavy Kollmannové a recitačního souboru paní učitelky Hany 
Šnýdlové.  
 
Po 63 letech tak Pomník obětem rakousko-pruské války z roku 1866 opět stojí 
tam, kde byl v roce 1898 zbudován. Město Chrastava tam učinilo další krok 
k respektování své vlastní historie.   
 

  Ing. Michael Canov 

     Výsledek prusko-rakouské války roku 1866 
znamenal historický mezník pro vývoj evropské 
politiky na mnoho následujících let, na jehož 
konci byly dvě světové války. V roce 1866 se 
hlavně rozhodlo o vedoucím postavení ve 
střední Evropě mezi Pruskem a Rakouskem. 
V tomto roce proběhlo válečné střetnutí nejen 
mezi zmíněnými státy, ale také mezi Rakouskem 
a Itálií, jak na souši tak i na moři. Rovněž Prusko 
se střetlo s některými německými státy. 
Rozhodnutí přesto padlo v Čechách dne 3. 
července v bitvě u Hradce Králové, kde bylo 
Rakousko na hlavu poraženo. 
  Prusko postavilo proti rakouské Severní 
armádě operující ve východních  Čechách 
celkem tři armády. Dne 23. června 1866 
překročila 1. armáda v počtu 93.000 mužů 
rozdělených do šesti divizí hranice Čech v 
prostoru Hrádek nad Nisou – Frýdlant 
v Čechách. Převážná část v početním stavu 

přibližně 54.000 mužů postupovala přes Chrastavu, nejkratší cestou na Liberec, kde došlo ke spojení s divizemi postupující 
od Frýdlantu v Čechách. 
  Válečný konflikt postihnul ve velké míře také obyvatelstvo dřívějšího chrastavského okresu nejen pruskými požadavky 
potravin a dalších věcí potřebných pro zajištění lidí a zvířat, ale také vojenskými odvody, které byly vyhlášeny již na jaře 
válečného roku. Bohužel několik místních obyvatel padlo nebo zamřelo na následky zranění mnohdy stovky kilometrů od 
svého domova. Z Chrastavy to byl Josef Hentschel, Heinrich Mahrle, Josef Gahlert, Wenzel Schneider, z Andělské Hory 
Wenzel Amtsbüchler  a z  Bedřichovky Franz Sitte. Všem těmto jmenovaným byl v roce 1898 k 50. výročí vlády císaře 
Františka Josefa I. postaven honosný pomník, který dal zhotovit Lokální spolek pro udržování válečných pomníků v 
politickém okrese Liberec. Pomník byl také věnován italskému vojákovi Del bon Angel, který byl s největší 
pravděpodobností raněn v bitvě u Hradce Králové, vlakem dopraven do Chrastavy, kde také 20. července zemřel. Dále byl 
pomník věnován neznámému rakouskému husarovi od pluku č. 5 a neznámému pruskému střelci od pluku č. 27, kteří 
v Chrastavě zemřeli. Pruský pluk č. 27 byl také 23. června 1866 první pěší jednotkou, která vstoupila do Chrastavy ze 
směru od Václavic. Slavnostní odhalení pomníku mělo proběhnout 25. září 1898 i jako oslava 55. výročí trvání Vojenského 
veteránského spolku v Chrastavě. Odhalení by proběhlo určitě podle ohlášeného programu nebýt pro Habsburský dům 
osudného 10. září 1898, kdy byla zavražděna Alžběta Rakouská, známá pod jménem Sisi. Díky této události byl vyhlášen 
státní smutek a odhalení proběhlo až 25. června roku 1899. Pomník stál  u kostela až do roku 1945, kdy byl odstraněn jako 
řada dalších památek v severních Čechách. Po mnoho let se na jeho místě nacházel pouze betonový základ. V roce 2006 
podalo Město Chrastava žádost na Ministerstvo obrany pro udělení grantu pro znovu postavení pomníku, připomínající 
oběti válečného roku 1866. Žádost pro rok 2008 dopadla úspěšně a pomník byl kompletně dokončen 15. listopadu tohoto 
roku. 
  Na závěr tohoto příspěvku musím vyslovit poděkovaní Městu Chrastava, které podalo zmíněnou žádost, ale hlavně se 
také finančně podílelo na obnově památky, která tímto slavnostním odhalením připomíná další střípek z historie města.    

——————————————————————————————————— 
Jiří Náhlovský, Komitét pro udržování památek z války roku 1866  
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Slavnost se konala v pondělí 24. listopadu 2008.                                            
 
Vážení přátelé, 
stojíme u obnoveného pomníku obětem krátké, ale velmi krvavé prusko-rakouské války. Uplynulo od ní 142 let. Nedaleko odtud překročily 
tehdy oddíly Prusů státní hranici a desetitisíce  vojáků – pěšky, na koních, ale také ve vlacích nedávno dokončené železniční trati ze Žitavy 
do Liberce – se hrnuly do českého vnitrozemí.  Byla to válka surová a nemilosrdná. Trvala pouhých deset dní. 23. června vtrhly tisíce Prusů 
na naše území, 3. července došlo k rozhodující bitvě u Hradce Králové. 
  Kostel sv. Vavřince, u něhož stojíme, se v té době právě přestavoval z dřívější barokní do dnešní novogotické podoby. Bylo tu tehdy 
obrovské staveniště s hromadami kamenných kvádrů, stavělo se lešení, míchala se malta…  
  Ta válka byla krátká a zvítězili v ní ne ti, kteří byli statečnější, ale ti, kdo měli lepší zbraně. Zvítězila v ní lepší technika. Zatímco rakouský 
voják vystřelil jednou, za stejnou dobu pruské pušky, tzv. zadovky, vystřelily pětkrát. 
   23. června 1866 asi v 9 hodin dopoledne zastavil na chrastavském náměstí černý vůz tažený koňmi a doprovázený čtyřmi rakouskými 
husary. Z vozu vystoupil pruský parlamentář a oznámil oficiálně rakouskému důstojníkovi, že tímto okamžikem Prusko vyhlašuje 
Rakousko – Uhersku válku… 
  Nedaleko odtud, blízko polní cesty z Dolního Vítkova do Václavic, stojí dodnes prostý pomník, na místě, kde byl smrtelně raněn první 
rakouský  voják v té strašné válce. Jeho kamarád naložil jeho bezvládné tělo na hřbet koně a dovezl je do Chrastavy. Tam, v jednom domě 
na náměstí, onen těžce raněný voják vydechl naposledy a byl pohřben nedaleko kostela, kde býval starý hřbitov. Dlouhých čtyřicet let nikdo 
neznal jméno tohoto prvního padlého. 
   Byl to – jak se říká – bezejmenný hrdina. Minula léta, ba dokonce celá desetiletí. Teprve v roce 1906 byl doručen do Chrastavy dopis z 
Maďarska z města Tápolcza. Napsal jej ten voják, který tehdy - přesně před čtyřiceti lety dovezl umírajícího kamaráda z Vítkova do 
Chrastavy. Žádal o písemné potvrzení o tom, jak obětavě se v té bitvě zachoval. Ve svém dopise uvedl také jméno toho prvního padlého 
vojáka. Jmenoval se Josef CZOM a byl to maďarský husar  z pluku maršála Radetzkého.   
    Po krátké, vítězné válce se vraceli pruští vojáci přes Chrastavu zpět k německým hranicím. Byli opilí alkoholem i pocitem vítězství a  
všelijak šikanovali místní obyvatele. Vynucovali si jídlo, pití i krmivo pro koně, pažbami pušek jen tak pro zábavu vytloukali okenní tabulky v 
domech místních obyvatel. Po jejich odchodu za hranice si celé město oddechlo… 
   Cestu od hranic až k Hradci Králové lemovaly tehdy čerstvé hroby tisíců mladých mužů, kteří v té nesmyslné válce položili svůj život.  
Bylo mezi nimi i mnoho Čechů, kteří byli povoláni do rakouské armády. Také tohle bychom si dnes, v den odhalení tohoto pomníku, měli 
připomenout. 

PhDr. František Vydra  

Rada města na své schůzi projednala a usnesla se mimo jiné takto: 
-   s c h v á l i l a  
návrh dodatku č. 1, čj.: N/94/2008 ke smlouvě č. 2947202708, čj. 
56/08/ORM o nájmu pozemkových ploch, kterou uzavřelo Město 
Chrastava a České dráhy, a.s.  
-   s c h v á l i l a 
1.     smlouvu o dílo s firmou KELCOM Liberec, s. r. o. o dodání a 

provedení zabudování objektového zařízení zabezpečovacího 
systému pro Führichův dům v Chrastavě  

2.     nájemní smlouvu na pronájem zařízení určeného pro přenos 
signálů zabezpečovacího zařízení pro Führichův dům 
Chrastava  

-   s c h v á l i l a 
návrh smlouvy o provozu sběrného dvora, nakládání s odpady a 
přepravě odpadů se zhotovitelem Technické a stavební služby a. s., 
Liberecká 35, 463 31 Chrastava, IČ 25425706 a pověřila starostu 
jejím podpisem  
-   s c h v á l i l a 
1.     hodnocení a zadání akce „Chrastava – dodávka a montáž 

garážových vrat v rámci projektu EU“ na základě hodnotící 
zprávy pracovní komise, v souladu s § 6a §12 zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů a s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek dle 
příručky pro příjemce dotace OPPS ČR-PR, v platném znění,  
a přidělila zakázku firmě VVA s. r. o., V. Nezvala 129/2, 466 
02 Jablonec nad Nisou, IČ 25413724  

2.     návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem VVA s. r. o., V. Nezvala 
129/2, 466 02 Jablonec nad Nisou, IČ 25413724 na dodávku a 
montáž garážových vrat objektu č.p. 203 v Nádražní ulici a 
pověřila starostu jejím podpisem 

-   s c h v á l i l a  
1.     smlouvu o převodu a využití práv a kupní smlouvu se 

společností VITA software, s. r. o., Praha a pověřila starostu 
jejím podpisem  

2.     smlouvu o dílo (Technická podpora k software) se společností 
VITA software, s. r. o., Praha a pověřila starostu jejím 
podpisem  

-   s c h v á l i l a 
smlouvu o dílo s paní Alenou Semotánovou, specialistou 

bezpečnosti práce na zajištění  kompletního výkonu činnosti v 
oblasti PO a BOZP  
-  s c h v á l i l a 
smlouvu č. 803 o přezkoumání hospodaření města Chrastava za 
rok 2008 s auditorskou společností C. J. AUDIT, s. r. o., Senovážná 
86/1, 460 01  Liberec 12, IČ 25495542 a pověřila starostu jejím 
podpisem  
-   s c h v á l i l a 
poskytnutí peněžitých darů členům samosprávy města Chrastava  
-  d o p o r u č i l a    Z M 
schválit peněžní dar starostovi Ing. Michaelu Canovovi za 
zastupování místostarosty pana Miloslava Pilaře  po  dobu  jeho  
pracovní  neschopnosti od 17. 4. 2008 do 14. 9. 2008,  ve výši 47 
320,- Kč (měsíční odměna uvolněného člena zastupitelstva ve 
funkci starosty)     
-   s c h v á l i l a 
dary členům Sboru dobrovolných hasičů Chrastava z rozpočtové 
skladby na rok 2008, položky 5492  
-   s c h v á l i l a 
ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, 
a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, platovou  třídu 12 
ředitelce  příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Chrastava, Vítkov 69 
paní Marii Pilařové  
-   s c h v á l i l a 
odměnu ředitelce příspěvkové organizace - Školní jídelna 
Chrastava, Turpišova 343, okres Liberec paní Miloslavě Šírové. 
Odměna je ze zisku hospodářské činnosti příspěvkové organizace v 
roce 2008 a činí 22 000,- Kč 
-   d o p o r u č i l a  ZM 
schválit 6. změnu rozpočtu a investičního plánu na rok 2008  
-   d o p o r u č i l a  ZM 
1.     schválit rozpočtové provizorium a investiční plán na rok 2009  
2.     stanovit pravidla rozpočtového provizoria potřebná k zajištění 

plynulosti hospodaření v souladu s § 13 zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů  

-  v z a l a   n a   v ě d o m í  
zápis č. 2008/20 z jednání bytové a sociální komise ze dne 24. 11. 
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   Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 15. 12. 2008 svým usnesením 2008/08/XX  vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 
9/2008, kterou navýšilo místní poplatek  za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů  z částky 456,- Kč/rok na 500,- Kč/rok,  tj. navýšení o 9,6 %, což představuje při zaplacení všech cca 6 tis. 
poplatníků navýšení příjmů města o 264 tis. Kč/rok, počínaje rokem 2009. 

Odůvodnění:  
Výše poplatku (zavedený ve výši 456,- Kč/rok obecně závaznou vyhláškou č. 2/2003 s účinností od 1. 1. 2004) byla navýšena po 5 
letech. Za tuto dobu index inflace dosáhl 17 % (1,028.1,019.1,025.1,028.1,06=1,17). Navíc se ovšem navyšovaly zákonné poplatky 
za skládkování, navyšovaly se i další položky a odpadové firmy požadovaly a požadují navýšení vyšší než je koeficient inflace. Např. 
jen na rok  2009 požaduje odpadová firma AVE (která „spolkla“ původní firmu Remondis) navýšení o 27 % oproti roku 2008, s čímž 
ovšem nesouhlasíme a probíhá o tomto nadále vyjednávání.  Vzhledem k tomu, že zastupitelstvem města byla v létě nakonec 
odmítnuta varianta, kdyby náklady na odpady byly uhrazeny ze zisku z 5-ti násobného místního koeficientu z daně z nemovitostí (tzv. 
5-ti násobek s osvobozením za odpady u rodin majitelů nemovitostí), muselo město přistoupit k plošnému navýšení poplatku o 44,- 
Kč/rok/os.  Oceňuji kolegy zastupitele, kteří si byli vědomi nutnosti a nezbytnosti tohoto nepopulárního kroku v dané situaci 
(rozhodnutí bylo přijato prakticky jednomyslně, zdržel se místostarosta pan Pilař).  Navýšené příjmy ve výši cca ¼ mil. Kč však budou 
pouze snižovat předpokládanou ztrátu (v žádném případě ji nevyrovnají), která bude činit (s ohledem na podmínky, které budou 
vyjednány s AVE) 1 až 2 miliony Kč/rok.  

                         Ing. Michael C a n o v 

-  v z a l a   n a   v ě d o m í  
zápis č. 2008/21 z jednání bytové a sociální komise ze dne 27. 11. 
2008  
-   v z a l a   n a   v ě d o m í  
zápis č. 2008/22 z jednání bytové a sociální komise ze dne 1. 12. 
2008  
-   r o z h o d l a  
o uzavření smlouvy o nájmu bytu panu Mojmíru Bochovi  a pověřila 
starostu jejím podpisem 
-   r o z h o d l a  
o uzavření smlouvy o nájmu bytu panu a paní Františku Pilnáčkovi 
a Marii Pilnáčkové  a pověřila starostu jejím podpisem 
-   r o z h o d l a  
o uzavření smlouvy o nájmu bytu panu a paní Gayene Ghazaryan a 
Arkadi Ghazaryan   a pověřila starostu jejím podpisem 
-  r o z h o d l a  
o uzavření smlouvy o nájmu bytu paní Veronice Teichmanové a 
pověřila starostu jejím podpisem 
-   v z a l a   n a   v ě d o m í 
celkový přehled pohledávek a daňových nedoplatků po lhůtě 
splatnosti k 30. 11. 2008 (dle části V., čl. 1, bod č. 3 vnitřní 
směrnice „Zásady při nakládání s pohledávkami“)  
-   v z a l a   n a   v ě d o m í 
v souvislosti se svým usnesením č. 2008/12/XX ze dne 15. 9. 2008 
vyjádření starosty na základě vyjádření jednotlivých odborů MěÚ v 
této záležitosti  
-   s c h v á l i l a  
směrnici pro stanovení pevného kursu pro účely přepočtu cizí měny 
na českou měnu a pověřila starostu jejím podpisem     
-   s c h v á l i l a 
odpis drobného hmotného majetku dle přílohy           
-   s c h v á l i l a 

v souladu s čl. 2, část V. vnitřní směrnice „Zásady při nakládání s 
pohledávkami“ a s vyjádřením souhlasu finančního výboru odpis 
pohledávek ze smluvního vztahu MBD Chrastava – Správa 
nemovitostí město Chrastava z důvodu nerentabilnosti vymáhání  
-    s c h v á l i l a 
omezení provozu Mateřské školy Chrastava, Revoluční 488 – 
příspěvková organizace v době prázdnin dne 2. 1. 2009 
-    s c h v á l i l a 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 5 000,- Kč od 
Libereckého kraje v rámci přímé podpory dopravní výchovy na 
dětských dopravních hřištích v LK z rozpočtu Libereckého kraje a 
pověřila starostu podpisem příslušné smlouvy 
-    v z a l a   n a   v ě d o m í 
1.     výsledky voleb do školské rady zákonnými zástupci ze dne 2. 

a 3. 12. 2008  
2.     výsledky voleb do školské rady pedagogickými pracovníky dne 

19. 11. 2008 
-   s c h v á l i l a 
dar SPHMCH ve výši 20000,- Kč určený k nákupu vhodných 
historických materiálů do historického archivu společnosti a pověřila 
starostu podpisem darovací smlouvy  
-   s c h v á l i l a 
žádost místostarosty o proplacení části nevyčerpané dovolené  
-   s c h v á l i l a 
 záměr pronajmout nebytový prostor čp. 709 - bývalý M-klub, 
Střelecký vrch, na stavební parcele č. 812 o výměře cca 400 m2 
v k. ú. Chrastava I 
-    p o v ě ř i l a  
starostu uzavřením dohod s jednotlivými navrhovateli změn 
územního plánu města Chrastavy ve smyslu rozhodnutí ZM 
usnesením č. 2008/07/XXXIII ze dne 20. 10. 2008 
 

     Mikroregion Hrádecko – Chrastavsko (jehož je Chrastava členem) 
získal v rámci programu POV DT 7 z grantového fondu Libereckého 
kraje dotaci v celkové výši 571 tis. Kč na projekty „Rozšíření 
infrastruktury mikroregionu – manipulační a parkovací plochy.“  Město 
Chrastava z této dotace získalo podíl ve výši 220 tis. Kč na (řečeno 
úřední mluvou) manipulační plochu u ZŠ nám. 1. máje, neboli na 
kompletní úpravu školního dvorku (jehož nevábný stav hyzdil nedávno 
zrekonstruovanou školu). Získaná dotace přesáhla 50 % potřebných 
celkových nákladů akce (zahrnující mj. zavedení zámkové dlažby), 
které představovaly celkem 393 tis. Kč. Akci realizovala firma Precys 
s. r. o. 
     V úterý 12. 12. 2008 se konalo slavnostní otevření školního 
dvorku za účasti představitelů Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko, 
předsedkyně paní Jany Mlejnecké (starostky Chotyně) a pánů  
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SBĚRNÝ DVŮR TSS, a.s. 
Liberecká 35 – CHRASTAVA 

——————————————— 
Pondělí     

7:00 – 10:00   10:30 – 18:00 
 

Úterý – Čtvrtek  
7:00 – 10:00   10:30 – 15:00 

 
Pátek       

7:00 – 10:00   10:30 – 12:30 
 

Sobota                                          
9:00 – 12:00     

VEŘEJNÉ VEŘEJNÉ VEŘEJNÉ VEŘEJNÉ 

OSVĚTLENÍOSVĚTLENÍOSVĚTLENÍOSVĚTLENÍ    

elektronovaelektronovaelektronovaelektronova 
 
Poruchy veřejného osvětlení 

můžete hlásit na tel.: 

485 143 442 
Záznamník 24 hodin, 

případně na e-mail:  

elektronova@volny.cz. 

Poruchy celých úseků  

odstraňujeme  

do 24 hodin od nahlášení,  

poruchy jednotlivých lamp  

při větším nahlášeném počtu. 

Vážení spoluobčané, 
 
     dovoluji si Vás pozvat na šedesátý třetí „Večer se starostou“ 
pořádaný na téma: zimní údržba.    

 
     Odborným garantem večera  je referent ORM MěÚ pan Petr 
Bezvoda. Pozvání přijal ředitel Technických a stavebních služeb, a. s., 
Ing. Tomáš Paleček.   

 
     Setkání se koná v pondělí dne 12. ledna 2009 od 17:00 hodin 
     v malé zasedací místnosti  budovy radnice.  
        
          Těším se na Vaši hojnou účast.                 Ing. Michael   C a n o v 

Romana Slezáka (starosty Mníšku), Jaromíra Tichého (starosty Oldřichova v H.) a pana Jaroslava Müllera (starostu Nové Vsi), pedagogů 
(včetně bývalých ředitelů pana Bradáče a paní Páchymové) a  zhotovitele.   
     Pro představitele sousedních obcí byl program doplněn o prohlídku klubovny turistického oddílu Perseus (bývalého domečku) a o 
nedávno zrekonstruovanou školní tělocvičnu, která byla navíc zcela nově ozdobena horolezeckou stěnou. Na závěr si všichni hosté užili 
moc pěkného kulturního programu, který pro ně připravili žáci školy ze svých nejlepších představení z vánočních besídek.  

                                Michael Canov,  starosta 

 Vzhledem k tomu, že v roce 2009 se pro výpočet daně z nemovitostí poprvé použije místní koeficient (Liberec, Hrádek nad Nisou, 
Chrastava a Jablonné v Podještědí) a ve všech katastrálních územích dochází ke změně ceny půdy, dojde u většiny poplatníků ke změně 
výše daně pro rok 2009.  
    Žádáme poplatníky, kteří nemají povinnost podat daňové přiznání, aby se zaplacením daňové povinnosti vyčkali, až jim bude zaslána 
složenka k úhradě. Na složence bude uvedena daňová povinnost pro rok 2009, která je splatná nejpozději 31.5.2009. 
V případě, že poplatník neobdrží složenku do 22. května 2009, doporučujeme kontaktovat správce daně (tel. 485 211 111). 

Spojení na Finanční úřad v Liberci pro Chrastavu – tel.: 485 211 520, paní K. Procházková, č. dveří 219. 
 

Více informací na http://www.mfcr.cz 
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    Tak jako v minulých letech i letos se konala Mikulášská nadílka, 
kterou pro naše nejmenší připravil Společenský klub, za spolupráce 
zaměstnanců městského úřadu. 
V pátek 5. prosince 2008 se úderem osmnácté hodiny rozsvítil 
vánoční stromeček na náměstí a mezi dětmi se objevil Mikuláš 
s andělem a čertem. Přinesli s sebou hromadu dárků, na které již 
netrpělivě čekaly děti. Každé mělo připravenou písničku nebo 
básničku pro Mikuláše. Ti nejmenší se trochu báli čerta, ale 
s maminkou nebo tatínkem to zvládli. 

   Pozlobili nás cizí čerti, kteří se přimotali mezi rozdávání dárků, ale 
nakonec vše dobře dopadlo. Všechny sladkosti a dárky byly 
rozdány a Mikuláš se svým doprovodem se rozloučil a slíbil, že 
příští rok na děti nezapomene a určitě zase přijde.  
   Ráda bych poděkovala za spolupráci zaměstnancům městského 
úřadu a Společenského klubu panu Martinu Janouškovi (Mikuláš), 
Kateřině Krchovové (anděl), Petru Bezvodovi (čert) a Ivě Loučkové, 
Karině Cinibulkové, Jitce Marxové (pomoc při přípravě). 

Zita Václavíková 

6. ledna je svátek Tří králů, Božího  křtění, Zjevení Páně, Den svíček. Nejstarší knihy uvádějí  
tento den jako svátek Zjevení Páně. Spojení jmenovaného svátku se Třemi králi je až pozdější. V 
předvečer tohoto dne končil čas vánočních svátků a 6. lednem začal masopust. V domech se 
večer rozsvěcovaly tříkrálové svíce, aby se jimi prosvětlovala neznámá budoucnost. K tomuto 
dnu se vztahuje  také mnoho pranostik. Např. je-li tříkrálová noc hvězdnatá, budou se rodit be-
ránci, kozlíčci a kluci. Jeli v této noci mnoho hvězd, urodí se hodně brambor. Padají-li na Tři krále 
sedláci – velké chuchvalce sněhu –  bude úrodný rok. Zamíchá-li vítr v tento den planetami, bude 
úrodný rok. Nejznámější pranostika je asi Na Nový rok o slepičí krok, na Tři krále o skok dále. 
Stará pranostika ze 17. Století zní – Na Tři krále jest delší o jeden hlas kohoutí. Délka dne se po-
stupně během ledna prodlužuje. Na konci je asi o hodinu déle vidět. 
 

 
24. 1. 1589 zemřel majitel grabštejnského panství a také Chrastavy slezský šlechtic Jiří Mehl ze 
Střelic. 
V prosincovém článku jsme zmínili, že J. Mehl udělil Chrastavě právo městského znaku. To 
však nebyla jediná výsada. Významné bylo i to, že Chrastava obdržela  r. 1565 hrdelní právo a 
držela ho asi 200 let. Město mělo svého kata, později byl volán kat ze Žitavy. Popravy se konaly 
za městem pod Ovčím vrchem. Výslechy u mučených se zapisovaly do tzv. Smolné knihy. Nej-
podrobněji byly vedeny zápisy právě za Mehlova panování. 
J. Mehl byl velice schopný, vzdělaný a podnikavý muž. Na svém panství podporoval těžbu rud a 
dřeva. Hrad Grabštejn přestavěl na renezanční zámek a obnovil i pivovar v podhradí. V Chras-
tavě povolil konání většího množství trhů. Ke svým poddaným byl však tvrdý až krutý. Pro fi-
nanční potíže byl nucen panství prodat a zakoupit si panství Tolštejn. Dlouho se z něho netěšil. 
Za dva roky poté zemřel. Pohřben byl v rumburském kostele, jeho náhrobek se ale nezachoval. Byl zničen již za třicetileté války. 
 

                                                                      Text J.Špaková, foto: J. Riedl 

Mìsto Chrastava Vás srdeènì zve na 

Program: 19:30   otevøení sálu
                 20:00  úvodní skladba WOKO Chrastava
                 20:05  pøedtanèení X-tream Jablonec n.N. (country)
                 20:15  zahájení plesu starostou M. Canovem
                 20:20  pøedtanèení X-tream Jablonec n.N.
                 20:30  k tanci a poslechu hraje WOKO Chrastava
                 23:00  hrajeme na pøání
                   2:00  valèík na rozlouèenou

Budova školní jídelny v Turpišovì ulici
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GALERIE G Městského muzea

Vstupné: 30,-Kč

Vstupné: 30,-Kč

Vstupné: 30,-Kč

HISTORIE A SOUČASNOST

ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

V CHRASTAVĚ

Výstava
mìsíce:
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Premiéra českého filmu. Staré pražské legendy v prvním českém 3D animovaném filmu. 81 minut.
                                                                                                      Vstupné: 70,- Kč, vstupenky zakoupené v MIC Chrastava do 3.1.2009: 50,-Kč

Komorní psychologické drama, který je druhým celovečerním filmem známé autorky animovaných snímků Michaely Pavlátové. V hlavní roli 
Martha Issová a Jiří Mádl. 85 minut.                                                                   Vstupné: 75,- Kč, vstupenky zakoupené v MIC Chrastava 50,-Kč                   

Americký romantický horor. "Ve třech bodech jsem si byla naprosto jistá. Edward je upír, část jeho osobnosti - a já nevěděla, jak silná je to část - 
žízní po mé krvi, navíc jsem do něho bezvýhradně a neodvolatelně zamilovaná..." 122 minut                                                       Vstupné: 65,-Kč

Dobrodružný animovaný film pro celou rodinu v českém znění. 75 minut.                                                                                     Vstupné: 65,-Kč

Premiéra česko-slovensko-ukrajinského filmu. Příliš horký srpen 1968.                                                                                     Vstupné: 70,-Kč

Americko - německá akční parodie. České titulky.                                                                                                                      Vstupné: 70,- Kč

Premiéra americké animované komedie v českém znění. Asi  90 minut.                                                                                      Vstupné: 65,- Kč

Na všechna filmová představení 50% sleva na vstupném pro držitele průkazek ZTP, ZTP/P.
Rezervace vstupenek: http://vstupenka.liberec.cz

     Do našich končin pronikl člověk v mladší době kamenné, asi před 5 000 lety. Přilákala ho sem hlavně lovná zvěř a později obchodní 
cesty. Hory a lesy byly nepřístupné, a proto první cesty vedly údolím řek. V tomto kraji to bylo kolem Jizery, Mohelky a Nisy. Okolí Liberce 
bylo osídleno slabě. Jenom Frýdlantsko bylo zalidněno silněji slovanskými kmeny již od 6. století našeho letopočtu. 
    V našem kraji sídlily kmeny Lužických Srbů – Milčanů, kteří založili osady Hrádek, Chrastavu a další v okolí Frýdlantska a Liberecka. 
    Od 10. století začal plynulý vývoj kmenů usazených v našich zemích. V Čechách po prudkých bojích získával mocenské postavení 
kmen Čechů. Pohraniční hory chránily vznikající stát proti útokům nepřátel ze všech stran. 
     Ve 13. století Přemysl Otakar II. zajišťoval obchodní cesty zakládáním opevněných měst a hradů. Povýšil na město Žitavu a Zhořelec a 
v našem kraji vznikla nová města – Frýdlant, Hrádek, Chrastava a jiná. Roku 1352 se objevuje první zpráva o Liberci a ze zápisů je zřejmé, 
že Chrastava a Hrádek byly obce daleko starší a větší než Liberec. 
     Ve 14. a 15. století vzniklo obchodní centrum Liberec a odtud obchodní cesty – jedna z nich přes Svárov a Machnín do Žitavy. U 
Machnína stála tvrz a strážní hrad Hamrštejn, chránící nejen obchodní cestu, ale i nedaleké doly v okolí Chrastavy. 
     Roku 1424 obsadil Jan Žižka s husitskými vojsky Turnov a husité se dostali i do okolí Liberce, Hrádku a Žitavy. Na podzim roku 1428 
se odehrála bitva mezi husity a Lužičany u Machnína. Husité byli poraženi.  
     V roce 1429 se dostali husité do Chrastavy a roku 1435 obsadili hrad Hamrštejn. Okolní krajina byla východiskem pro spanilé jízdy 
husitů proti Lužičanům. Hrad Hamrštejn a Frýdlant vlastnili páni z Bibrštejna a vybírali clo od obchodníků. Vedli neustále drobné války o 
vybírání cla s pány z Donína, kteří vlastnili Grabštejnský hrad a panství v okolí. 
Roku 1469 královské vojsko vedené Jiřím z Poděbrad dorazilo na panství pánů z Bibrštejna a vypálilo Liberec a Frýdlant. Bibrštejnové 
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    Dne 13. 12. 2008 ve 14:00 hod. se sešlo asi padesát lidí, aby uctili památku účastníka protikomunistického odboje, držitele 
Vyznamenání Zlaté lípy in memoriam Rudolfa Fuksy. Po mém krátkém přivítaní a rekapitulaci života a smrti Rudolfa Fuksy přišla řada na 
pana starostu města Chrastavy Michaela Canova a na jeho proslov. Poté jsem spolu s ním desku odhalil. Mimo jiné byla přítomna i 
Česká televize, která následně v hlavních Událostech na ČT1 odvysílala 
reportáž. 
   Moje velké poděkování patří manželům Řehákovým - majitelům domu, 
kde Rudolf Fuksa žil, Ivanu Vydrovi za zhotovení desky, Jiřímu a Otakarovi 
Starhoňovým za pomoc při instalaci desky a starostovi Ing. Michaelu 
Canovovi za všestrannou podporu. 
    Děkuji i mé rodině a mým přátelům, bez jejichž podpory by se mi bojovalo 
o poznání hůře. 
 
    PS: Když se ohlížím za mou několikaměsíční prací, ujišťuji se, že odpůrci 
desky vlastně nechtěně udělali Rudolfovi Fuksovi i mně reklamu, o které se 
nikomu ani nesnilo. Jak trefně poznamenal pan starosta ve svém projevu, 
neexistuje v současnosti slavnější Chrastavák nežli hrdina, bojovník za 
demokracii a svobodu – můj prastrýc RUDOLF FUKSA. 
 
   Klaním se před jeho památkou a nesmírně si cením toho, že mým dětem 
budu moci dávat za vzor přímého rodinného příslušníka.  

Jindřich Šnýdl 

 
Láska je, můj milý, 
pavučinka utkaná z tenkých nití… 
Ne každý ji na pouti životem 
po cestě pro sebe jen lehce chytí. 
I když v ní uvázne občas i muška zlatavá, 
každému to štěstí se zpravidla nestává. 
 
Ruce dovedou něžně hladit 
a vykouzlit úsměv na líčku, 
teplo dlaní setře smutek, 
který tíží ve tvém srdíčku. 
Stiskem ruky poznáš přítele, 
dotek prstů navrátí ti 
kouzelnou perlu naděje… 
 

Láteříš na celý svět… 
Štěstí prý není nikde k mání 
a nálada ti klesá k bodu mrazu teď… 
štěstí si nikde nekoupíš, 
Ale přece: 
ŠTĚSTÍ je, 
když se ráno probouzíš a zahlédneš slunce, 
vnímáš ptačí trilkování, které nemá konce… 
ŠTĚSTÍ je, 
když cítíš vůni květů na louce, 
když můžeš ještě šlapat cestu do kopce… 
ŠTĚSTÍ je, 
když stiskem ruky vítáš občas přátele, 
zaženeš chmury a vysvitne ti naděje… 
A i když štěstí máš jak šafránu, 
ať náladu ti zvedne hnedle po ránu! 

sídlili na Hamrštejně nebo ve Frýdlantě a roku 1551 vymřeli. Hrad Hamrštejn, panství Frýdlantské a Liberecké připadlo českému králi a bylo 
dáno na několik let zástavou rodu Hohenzollernů. 
     Roku 1558 prodal český král Ferdinand I. Habsburský hrad Hamrštejn, panství Frýdlant a Liberec Bedřichu z Redernů. V této kupní 
smlouvě je hrad Hamrštejn označen jako pustý. Rodu Redernů patřila tato panství až do roku 1621, kdy je získal Albrecht z Valdštejna. Asi 
v první polovině 16. století opustili správcové Libereckého panství dosavadní sídlo správy hrad Hamrštejn a usadili se trvale v Liberci. 
     V dnešní době je z hradu Hamrštejn již jen zřícenina, která se nachází na úbočí Ovčí hory nad řekou Nisou asi 5 km západně od 
Liberce. 

Podle dostupných publikací připravila pí.Olga Klicperová a  zpracovala J. Marxová  

INZERCE 
———————— 
PRONAJMU BYT 
3 + 1 na Střelec-
kém vrchu (4. pa-
tro). Volný ihned. 
Informace na tel.: 
602 266 455. 
———————— 

36. ročník tradičního turistického pochodu na 7/ 10/ 15/ 20 km 
————————————————————————————————————— 

10. ledna 2009 
PREZENTACE NOVĚ: od 7:30 v prostorách Výchovného ústavu Chrastava 

Pochod se koná za každého počasí. 
Trasy vedou směrem na Panenskou Hůrku, případně Bílý Kostel nad Nisou, 

Buk republiky, Hamrštejn... 
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