
    V úterý 27. ledna 2009 se v kanceláři starosty konalo setkání s žijícími příbuznými bývalého řídícího učitele Bohumila Honsy, se členy rodiny 
Hovorkových a Koleníkových. V příjemné přátelské atmosféře se vzpomínalo i na málo známé podrobnosti z jeho života. Pan řídící Honsa byl 
zásadový abstinent, nekouřil ani nepil, a jeho vztah k žákům byl velmi přátelský. Když na konci září 1938 opouštěla jeho rodina Chrastavu, byla 
jeho dcera ve vysokém stupni těhotenství a za necelý měsíc porodila v jičínské nemocnici syna. Také on byl na tomto setkání osobně přítomen. 
    Protože byl pan řídící dlouholetý aktivní činitel Sokola (již za první republiky, ale také v prvních poválečných letech), byl po únorových 
událostech 1948 zbaven své funkce ředitele školy na náměstí a také jinak mu byl znepříjemňován život. Přestože se vůči němu zachovali 
tehdejší političtí funkcionáři nespravedlivě a snažili se, aby neměl vliv na dění ve městě, obyčejnými občany, z nichž mnozí se na něho 
pamatovali z dětských let  v období 1. republiky, byl nadále ctěn a vážen. 
   Bylo rozhodnuto, že pamětní deska, zhotovená kameníkem J. Schäferem z Liberce, bude slavnostně odhalena v sobotu 14. března 2009 ve 
14 hodin na budově dnešní mateřské školy v Revoluční ulici, kde B. Honsa se svou rodinou bydlel a působil jako ředitel české menšinové školy. 
Tato škola byla postavena v roce 1923 díky úsilí B. Honsy, který několikrát jednal v Parlamentu ČSR v Praze, aby čeští žáci v Chrastavě na 
Liberecku mohli mít důstojnou školní budovu. Na vzniku této školy měl tedy skutečně hlavní podíl právě on. 

  F. Vydra 

  V roce 2008 proběhlo za asistence chrastavského sboru pro záležitosti občanů celkem pade-
sát šest sňatků, z toho padesát přímo v obřadní síni města. 
  V loňském roce nás navždy opustilo šedesát čtyři spoluobčanů. 
   Potěšitelné je, že jsme mezi sebou přivítali devadesát šest novorozeňat. Vítání občánků, kte-
ré proběhlo 6. prosince 2008, zachycují i naše ilustrativní fotografie. 
   K 31. prosinci 2008 měla Chrastava 6 167 stálých obyvatel. 

                                                                                         I. Loučková 
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Na tomto svém zasedání zastupitelstvo města mimo jiné projednalo 
a usneslo se takto: 
 
- schválilo 
zřízení pamětní desky prvnímu českému řídícímu učiteli 
působícímu v Chrastavě panu Bohumilu Honsovi, a to na budově v 
Revoluční ulici (dnes budova MŠ), která byla postavena jeho 
zásluhou a ve které působila v období 1923-1938 pod jeho vedením 
česká škola 
 
- schválilo 
1.   převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu 
Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 2 v domě 
č. p. 111, Družstevní ulice, v k. ú. Chrastava I, paní Zdeňce 
Forštové 
2.    převod části družstevního podílu v Městském bytovém 
družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 
2 v domě č. p. 124, Frýdlantská ulice, v k.ú. Horní Chrastava, panu 
Stanislavu Radoušovi  
 
- schválilo 
členy komise pro otevírání obálek při prodeji části podílu města 
Chrastavy v MBD Chrastava včetně souvisejících práv a povinností 
k bytům a k nebytovým prostorům: Bc. Mgr. Aleš Trpišovský, Mgr. 
Václav Severa a Jitka Ramírezová  
 
- schválilo 
převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu 
Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 2 v domě 
čp. 100, Frýdlantská ul., k. ú. Horní Chrastava, za minimální cenu 
319 752,--Kč a za dalších platných podmínek (Podmínky pro prodej 
části podílu města Chrastava v Městském bytovém družstvu 
Chrastava včetně práv a povinností k volným bytům bez nájemního 
vztahu ze dne 12. 9. 2001, ve znění pozdějších změn a dodatků) 
takto: nejvyšší nabídce panu Tomáši Svobodovi za cenu 382 000,-
Kč,  vč. návrhu smlouvy o převodu části členského podílu vč. práv a 
povinností v MBD Chrastava čj. K/46/2008 a pověřilo starostu jejím 
podpisem 
 
- schválilo 
převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu 
Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 5 v domě 
č. p. 100, Frýdlantská ul.,  k. ú. Horní Chrastava,  za  minimální  
cenu  282 648,-- Kč a za dalších platných podmínek (Podmínky pro 
prodej části podílu města Chrastava v Městském bytovém družstvu 
Chrastava včetně práv a povinností k volným bytům bez nájemního 
vztahu ze dne 12. 9. 2001, ve znění pozdějších změn a dodatků) 
takto: nejvyšší nabídce Karlu Matuškovi za cenu 512 000,- Kč,  vč. 
návrhu smlouvy o převodu části členského podílu vč. práv a 
povinností v MBD Chrastava čj. K/47/2008  a pověřilo starostu jejím 
podpisem 
 
- schválilo 
převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu 
Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 20 v 
domě č. p. 203, Andělohorská ul., k. ú. Dolní Chrastava, za 
minimální cenu 243 583,-- Kč a za dalších platných podmínek 
(Podmínky pro prodej části podílu města Chrastava v Městském 
bytovém družstvu Chrastava včetně práv a povinností k volným 
bytům bez nájemního vztahu ze dne 12. 9. 2001, ve znění 
pozdějších změn a dodatků) takto: nejvyšší nabídce manželům 
Luboši a Leoně Vítovým za cenu 368 000,- Kč, vč. návrhu smlouvy 
o převodu části členského podílu vč. práv a povinností v MBD 
Chrastava čj. K/48/2008 a pověřilo starostu jejím podpisem 
-  schválilo 
 
převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu 
Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 4 v domě 
č. p. 248, Loudátova ul., k. ú. Chrastava I , za minimální cenu 363 
782,-- Kč a za dalších platných podmínek (Podmínky pro prodej 
části podílu města Chrastava v Městském bytovém družstvu 
Chrastava včetně práv a povinností k volným bytům bez nájemního 

vztahu ze dne 12. 9. 2001, ve znění pozdějších změn a dodatků) 
takto: nejvyšší nabídce manželům Janu a Květě Ferencovým za 
cenu 866 209,- Kč,  vč. návrhu smlouvy o převodu části členského 
podílu vč. práv a povinností v MBD Chrastava čj. K/49/2008  a 
pověřilo starostu jejím podpisem 
 
- schválilo 
v návaznosti na své usnesení čj. 2008/04/XVIII ze dne 23. 6. 2008 
převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu 
Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k nebytovému 
prostoru č. 103 v domě č. p. 57, Frýdlantská ul., k. ú. Chrastava I, 
za minimální cenu 200 000,--Kč v souladu s Podmínkami pro prodej 
části podílu města Chrastava v Městském bytovém družstvu 
Chrastava včetně práv a povinností k nebytovým prostorům ze dne 
3. 9. 2007 takto: nejvyšší nabídce manželům Eduardu a MVDr. 
Karin Tvrzníkovým SC: 862 500 (KC: 250 000,- Kč), vč. návrhu 
smlouvy o převodu části členského podílu vč. práv a povinností v 
MBD Chrastava čj. K/52/2007 a pověřilo starostu jejím podpisem 
 
-  schválilo 
v návaznosti na své usnesení čj. 2008/04/XV ze dne 23.6.2008 
převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu 
Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k nebytovému 
prostoru č. 101 v domě čp. 224, náměstí 1. máje, k. ú. Chrastava I, 
za minimální cenu 200 000,--Kč v souladu s Podmínkami pro prodej 
části podílu města Chrastava v Městském bytovém družstvu 
Chrastava včetně práv a povinností k nebytovým prostorům ze dne 
3. 9. 2007 takto: nejvyšší nabídce panu Pavlu Hudcovi SC: 1 234 
301 (KC: 222 000,-Kč) vč. návrhu smlouvy o převodu části 
členského podílu vč. práv a povinností v MBD Chrastava čj. 
K/53/2008  a pověřilo starostu jejím podpise 
 
- schválilo 
v návaznosti na své usnesení čj. 2007/02/XIV odst. 1 ze dne 16.4. 
2007 prodej objektu technické vybavenosti bez č. p. se stavební 
parcelou č. 625 o výměře 16 m2 a pozemkové parcely č. 917/2 o 
výměře 935 m2 - ostatní plocha v k. ú. Chrastava I, do vlastnictví 
Ing. Zdeňka Brožka, za cenu 150.000,- Kč a náklady spojené s 
prodejem, vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/55/2008 a pověřila 
starostu jejím podpisem (kupující nemá splatné pohledávky za 
městem) 
 
-  schválilo 
v návaznosti na své usnesení čj. 2008/04/X ze dne 23. 6. 2008 
prodej dle geometrického plánu čz. 204-282/2008 pozemkové 
parcely č. 68/2 o výměře 56 m2 - ostatní plocha v k. ú. Andělská 
Hora u Chrastavy, do vlastnictví manželů Dietra a Jitky 
Bönischových, za cenu 4.500,-Kč a náklady spojené s prodejem, 
vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/56/2008 a pověřila starostu jejím 
podpisem (kupující nemá splatné pohledávky za městem) 
 
- schválilo 
1.   koupi (nabytí) dle geometrického plánu čz. 218-281/2008 
pozemkové parcely č. 77/9 o výměře 206 m2 - ostatní plocha v k. ú. 
Dolní Vítkov, do vlastnictví města Chrastava od manželů Jindřicha 
a Zdeňky Povových, za cenu 20.600,-Kč a náklady spojené s koupí, 
vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/57/2008 a pověřila starostu jejím 
podpisem 
2.   záměr prodat část p.p.č. 77/9 o výměře cca 90 m2 - ostatní 
plocha, část p.p.č. 79/2 o výměře cca 220 m2 - ostatní plocha, část 
695/3 o výměře cca 220 m2 - ostatní plocha a část p.p.č. 769/3 o 
výměře cca 120 m2 - vodní plocha, vše k. ú. Dolní Vítkov (zázemí k 
objektu) (prodávající nemá splatné pohledávky za městem) 
 
-  schválilo 
souhlasné prohlášení o přechodu vlastnického práva k 
nemovitostem na obec na základě §2 zákona č. 172/1991 Sb. ve 
znění zákona č. 114/2000 Sb., o převodu některých věcí z majetku 
ČR do majetku obcí, čj. RU/55/2008 a pověřila starostu jeho 
podpisem 
 
-  schválilo 
1.   záměr prodat část p.p.č. 116/1 o výměře cca 390 m2 - trvalý 
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Rada města na své schůzi projednala a usnesla se mimo jiné takto: 
-   s c h v á l i l a 
smlouvu o financování projektu „Prohloubení spolupráce partnerských měst v rámci akce „Chrastavské slavnosti“ z Fondu mikroprojektů Cíl 
3 (ČR-Polsko) v Euroregionu Nisa s Euroregion Nisa, regionální sdružení – Správce Fondu mikroprojektů, tř. 1. máje 858/26, 460 01 
Liberec, IČ 00 832 227 a pověřila starostu jejím podpisem 
 
-   s c h v á l i l a 
smlouvu o financování projektu „Společné setkávání organizací partnerských měst v oblasti vzdělávání“ z Fondu mikroprojektů Cíl 3 (ČR-
Polsko) v Euroregionu Nisa s Euroregion Nisa, regionální sdružení – Správce Fondu mikroprojektů, tř. 1. máje 858/26, 460 01 Liberec, IČ 

travní porost v k.ú. Horní Chrastava (umístění gabionové zdi) 
2.    záměr směnit p.p.č. 1496/3 o výměře 2331 m2 - ostatní plocha 
v k. ú. Horní Chrastava, která je ve vlastnictví města Chrastava, za 
p.p.č. 1482 o výměře 1932 m2 - lesní pozemek,  v k. ú. Andělská 
Hora u Chrastavy, která je ve vlastnictví ČR, s právem hospodařit s 
majetkem státu Lesy České republiky,  s.p. 
  
-  vydalo 
obecně závaznou vyhlášku č. 8/2008 k zabezpečení místních 
záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích   
 
-  vydalo 
obecně závaznou vyhlášku č. 9/2008, kterou se mění a doplňuje 
obecně závazná vyhláška č. 8/2006 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů ve znění vyhlášky č.9/2008  
 
-  schválilo 
1.    na základě doporučení RM čj. 2008/16/XII ze dne 8. 12. 2008 
návrh 6. změny rozpočtu a investičního plánu na r. 2008  
2.    na základě doporučení RM čj. 2008/16/XIII ze dne 8. 12. 2008 
rozpočtové provizorium a investiční plán na rok 2009 dle § 13 odst. 
1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
3.    na základě doporučení RM čj. 2008/16/XIII ze dne 8. 12. 2008 
pravidla rozpočtového provizoria potřebná k zajištění plynulosti 
hospodaření v souladu s § 13 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů  
 
-  schválilo 
na základě žádosti a v souladu se schváleným rozpočtem na rok 
2008 poskytnutí investiční účelové dotace TJ Spartak Chrastava, 
Turpišova 292, 463 31 Chrastava, IČ 4674465 
  
-  schválilo 

na základě doporučení RM č. 2008/16/VIII ze dne 8. 12. 2008 a dle 
§ 85 písm. B zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 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)  
 
- deleguje 
1.    zástupce města Ing. Michaela Canova, starostu, na jednání 
valné hromady společnosti Severočeská vodárenská společnost a. 
s., konané v roce 2009 (náhradník pan Miloslav Pilař, 
místostarosta) 
2.    zástupce města Ing. Michaela Canova, starostu, na jednání 
valné hromady společnosti ČSAD a.s., konané v roce 2009 
(náhradník pan Miloslav Pilař, místostarosta) 
3.    zástupce města Ing. Michaela Canova, starostu, na jednání 
valné hromady společnosti Technické a stavební služby a. s., 
konané v roce 2009 (náhradník pan Miloslav Pilař, místostarosta) 
4.    zástupce města pana Miloslava Pilaře, místostarostu, na 
jednání členské schůze bytového družstva MBD Chrastava a. s., 
konané v roce 2009 (náhradník Ing. Michael Canov, starosta) 
5.    zástupce města Ing. Michaela Canova, starostu, na jednání 
členské schůze TJ Spartak Chrastava, konané v roce 2009 
(náhradník pan Miloslav Pilař, místostarosta) 
6.    zástupce města pana Miloslava Pilaře, místostarostu, na 

jednání valné hromady 
a) honebního společenstva Liberec - Machnín, konané v roce 2009 
(náhradník Ing. Michael Canov, starosta) 
b) honebního společenstva Chrastava - Vítkov, konané v roce 2009 
(náhradník Ing. Michael Canov, starosta) 
Výše uvedené delegace jsou platné od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009. 
 
- schválilo 
návrhy předsedů osadních výborů Vítkov a Andělská Hora a návrhy 
předsedkyně kontrolního výboru a předsedy finančního výboru na 
peněžitá plnění členům výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva 
města za 2. pololetí r. 2008, včetně návrhu místostarosty na 
finanční plnění předsedům těchto výborů, kteří nejsou členy 
zastupitelstva města  
 
-  vzalo na vědomí 
rezignaci pana Jaromíra Bartoše na členství v osadním výboru 
Andělská Hora ze dne 31.10. 2008 
 
-  určilo 
dle § 120 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, paní Věru Čermákovou, bytem 
Andělská Hora 14, členkou osadního výboru Andělská Hora 
 
-  vzalo na vědomí 
plán činnosti kontrolního výboru na 1. pololetí 2009  
 
-  vzalo na vědomí 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. LB/0101/S z Regionálního 
operačního programu NUTS II Severovýchod na projekt „Město 
Chrastava – Rekonstrukce objektu č. p. 407 na Centrum 
volnočasových aktivit„ v návaznosti na usnesení RM č. 2008/14/XIII 
ze dne 27. 10. 2008 a ZM č. 2008/07/XL ze dne 20. 10. 2008 
 
-  schválilo 
převzetí závazku (dluhu) za paní Marii Antonovou, trvale bytem 
Andělohorská č. p. 203, Chrastava, z důvodu uvolnění většího bytu 
vhodného pro prodej části družstevního podílu dle smlouvy a 
pověřila starostu jejím podpisem po uvolnění a předání bytu č. 21 
Andělohorská č. p. 203, Chrastava 
 
-  schválilo 
pořízení změny územního plánu města Chrastava, dle podnětu 
Města Chrastava, - převedení části p. p. č. 800/7, části 800/1, části 
852/3 a p. p. č. 793/1 vše v k. ú. Chrastava I, obec Chrastava na 
plochu pro bydlení (plocha obytné zástavby nízkopodlažní 
městského typu) za předpokladu zpracování podrobné koncepce 
uspořádání území v ploše navržené změny v rámci zpracování 
územní studie dokončené před schválením změny  
 
-  schválilo 
pořízení změny územního plánu města Chrastava – dle žádosti 
paní Drahomíry Gebrové, Střelecký vrch 704, 463 31 Chrastava - 
převedení části p.p.č. 1290/1 a p.p.č. 1290/10, 1290/11, 1290/12 a 
1290/13 vše v k. ú. Horní Chrastava, na plochu pro výstavbu max. 4 
RD (plocha obytné zástavby nízkopodlažní venkovského typu) 
 
-  schválilo 
v souladu s § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
platných předpisů, odpis pohledávky za společností Asacen s. r. o.  
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 00 832 227 a pověřila starostu jejím podpisem 
 
-  s c h v á l i l a  
1.     smlouvu o dílo s Komitétem pro udržování památek z války roku 1866 na dodání informačního panelu naučné stezky „Válka roku 1866 

na Liberecku“ a pověřila starostu jejím podpisem   
2.     smlouvu o dílo s Komitétem pro udržování památek z války roku 1866 na vydání publikace o událostech prusko-rakouské války z roku 

1866 v Chrastavě a okolí a pověřila starostu jejím podpisem   
 
-   s c h v á l i l a 
dodatek č. 1 pojistné smlouvy č. 406-53-224/14 o pojištění majetku podnikatelů (pojištění živelní) Rů/59/2008 a pověřila starostu jejím 
podpisem  
 
-   s c h v á l i l a   smlouvu o zajištění závodního stravování zaměstnanců Města Chrastava Rů/58/2008 a pověřila starostu jejím podpisem  
 
-   v z a l a   n a   v ě d o m í  
zápis č. 2008/23 z jednání bytové a sociální komise ze dne 8. 12. 2008 s tím, že zamítla uzavření smlouvy dle bodu č. 2008/23/I/1 
 

-  r o z h o d l a 
o uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší v typu azylového zařízení panu Marku Ferencovi a pověřila starostu jejím podpisem 
 
-   s t a n o v i l a   měsíční nájemné za zařizovací předměty bytu  a pověřila starostu jejím podpisem  
 

-   s c h v á l i l a 
smlouvu o financování projektu „Propagace města Chrastava a Lwówek Śląski“ z Fondu mikroprojektů Cíl 3 (ČR-Polsko) v Euroregionu 
Nisa s Euroregion Nisa, regionální sdružení – Správce Fondu mikroprojektů, tř. 1. máje 858/26, 460 01 Liberec, IČ 00 832 227 a pověřila 
starostu jejím podpisem 

    Jak známo, v první republice žila v Chrastavě jen početně malá česká menšina. Po Mnichovském paktu byli její příslušníci nuceni odejít 
do českého vnitrozemí a část se jich pak po válce vrátila domů do Chrastavy. Od doby první republiky však uplynula již tak dlouhá doba, že 
v současnosti žije v Chrastavě již jen minimum těch, kteří zde žili již před 2. světovou válkou.  
 

    V minulém čísle Chrastavských listů vyšel obsáhlý článek o ocenění 
legendy chrastavského školství řídícího učitele pana Bohumila Honsy. 
Tento článek inspiroval jeho někdejší žačku Elišku Hancovou (rozenou 
Chmelíkovou)  k osobní návštěvě v mé kanceláři. Paní Eliška Hancová 
(Chmelíková) přišla přímo nejen s fotografií své třídy s panem ř. uč. 
Honsou, ale dokonce i se svým rodným listem.  Při hodinu trvajícím velmi 
zajímavém vyprávění jsem se tak mimo jiné dozvěděl, že paní je nejenže 
předválečnou chrastavačkou a bývalou žačkou ř. uč. Bohumila Honsy, ale 
že je přímo v Chrastavě rozená (skutečnost, kterou se bohužel v dnešní 
době, kdy se porody odehrávají v Liberecké porodnici, nemůže pochlubit  
téměř nikdo) a že je dnes nejstarší žijící v Chrastavě narozenou Češkou 
(ročník 1925).   
 
    Paní Hancová (Chmelíková) nejenže navštěvovala první Českou školu 
až do jejího uzavření v roce 1938, ale dá se říci, že budově svého dětství 
(dnes mateřská škola) zůstala věrná až do dnešních dnů, neboť bydlí 
přímo v  Revoluční ulici, několik metrů od ní.  

 
                         Michael Canov   

   Od 1. 1. 2009 došlo na odboru rozvoje, dotací a správy 
majetku MěÚ Chrastava k personální změně, kdy svou 
dlouholetou činnost na odboru končí referentka majetkové 
správy paní Eva Cesarová (foto vlevo), kterou nahrazuje 
paní Zuzana Vojtíšková (foto vpravo).  
 
   Zároveň s touto informací bych rád poděkoval paní 
Evě Cesarové za její pečlivou a svědomitou práci na 
našem odboru a do dalších let jí popřál pevné zdraví a 
hodně životního elánu.  
   Nové kolegyni přeji hodně pracovních úspěchů a 
spokojenost na novém působišti. 
 

Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM 
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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 čtvrtý „Večer se starostou“, 
kde si dovolím účastníky večera seznámit s ředitelem nové banky 
působící na českém trhu mBank, panem Ing. Vladimírem Čapkem, 
který zájemcům představí nabídku této banky.    

      
     Setkání se koná v pondělí dne 9. 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 

 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 

    Finanční úřad v Liberci oznamuje, že v souvislosti se zapojením nové telefonní ústředny se s platností od 5. ledna 2009 mění telefonní 
číslo úřadu. Nové číslo provolby volání je 485 211 xxx, kdy poslední trojčíslí je číslo linky konkrétního pracovníka. Pro volání na Finanční 
úřad lze využít následujících čísel: 
- ústředna      485 211 111 
- fax               485 211 242                                                                                                                      A. Horáčková, sekretariát ředitele FÚ 
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9. února v roce 1800 se v Chrastavě narodil malíř Josef Führich. Jeho rodný dům si můžete pro-
hlédnout jako pobočku městského muzea. Není to ale tak docela pravda. Dům v r. 1802 vyhořel a 
na jeho místě otec za pomoci sousedů postavil dům, který známe dnes. Uvnitř najdeme v 1.patře 
letopočet 1802 – datum dokončení stavby. 
Životopis malíře je dostatečně známý, takže si připomeneme z jeho života jen to nejdůležitější. 
Své malířské nadání zdědil pravděpodobně po svém otci Václavovi, kterému pomáhal malovat fi-
gurky k betlémům, později i sám kreslil. Otec poznal, že syn má malířské nadání, a tak se nakonec 
dostal Josef na studia na pražskou výtvarnou akademii. Finančně ho podporoval majitel grabštejn-

ského panství Kristián Krištof Clam-Gallas. 
Studoval výborně a proto mu byl umožněn studijní pobyt v Itálii. Po 
dvou letech se vrátil do Vídně a později do Prahy. Oženil se s dcerou 
obchodníka z Lince Františkou. V r.1834 byl Führich jmenován správcem – kustodem – sbírek ve Vídni. Za 
dva roky nato zemřel jeho otec. Führich se zúčastnil pohřbu v Chrastavě a s sebou zpět do Vídně si vzal i 
sestru a matku. Přes třicet let působil jako profesor na vídeňské akademii. Měl sedm dětí,dospělosti se do-
žil syn Lukáš a dcera Anna. 
Byl nositelem řádu Železné koruny a při této příležitosti byl povýšen do šlechtického stavu a byl mu udělen 
erb. Za dva roky po smrti manželky zemřel ve svém bytě na selhání srdce (1876). Byl pohřben ve Vídni ve 
čtvrti Grinzig. 
 
Únorové události r. 1948 na etiketách 
22. 2. 1948 se konala na Staroměstském náměstí v Praze demonstrace, účastníci se postavili za požadav-
ky komunistické strany, které tlumočil K.Gottwald.  
22. 2. 1948 se rovněž v Praze sešel sjezd závodních rad, který zdůrazňoval další znárodnění a rozdělení 

Činnost městské policie v měsíci prosinec 2008 
 

-        odchyt psů – 5x, z toho jeden předán majiteli 
-        nález uhynulého psa 1x 
-        utracení poraněné kočky (MVDr. Karin Trvrzníková) 
-        řešení krádeží v prodejnách – 3x 
-        opakované kontroly azylového domu  
-        opakované kontroly zaměřené na rušení nočního klidu  
-        pravidelné kontroly na požívání alkoholických nápojů na 

veřejných místech, kde je to zakázáno vyhláškou města 
-        opakované kontroly ohledně volného pobíhání psů bez 

vlivu majitele v lokalitě Střelecký vrch a Vítkov 
-        spolupráce s OO PČR Chrastava, domácí násilí 
-        spolupráce s OO PČR Chrastava, dopravně – 

bezpečnostní akce zaměřená na dodržování bezpeč-
nosti silničního provozu 

-        doručování úředních písemností 
-        spolupráce s OO PČR Chrastava, podezření z trest-

ného činu dle § 257 trestního zákona (poškozování cizí 
věci) 

       -         pravidelné kontroly lokality Střelecký vrch zaměřené 
                 na dopravní situaci 

-        opakované kontroly ohledně kouření na místech 
zákonem zakázaných 

-        likvidace požáru v lokalitě Andělská Hora, Kolonka, 
zapálené pneumatiky 

-        městská policie mimo vyjmenované činnosti provádí 
během celého měsíce kontrolu dopravní situace a  
komplexní dohled nad dodržováním veřejného pořádku, 
dále jsou pravidelně prováděny kontroly všech lokalit 
obce Chrastava a Stráž nad Nisou   
 

Vypracoval:  str. Mojmír Boch  

Činnost městské policie v měsíci leden 2009 
 

-        odchtyt psů – 2x, z toho jeden předán majiteli 
-       otevírání bytu 2x 
-        řešení krádeží v prodejnách – 8x 
-        opakované kontroly azylového domu  
-        opakované kontroly zaměřené na rušení nočního klidu  
-        pravidelné kontroly na požívání alkoholických nápojů na 

veřejných místech, kde je to zakázáno vyhláškou města 
-        opakované kontroly ohledně volného pobíhání psů bez 

vlivu majitele v lokalitě Střelecký vrch, Vítkov a Andělská 
Hora 

-        spolupráce s OO PČR Chrastava, domácí násilí 
-        spolupráce s OO PČR Chrastava, dopravně – bezpeč-

nostní  akce zaměřená na dodržování bezpečnosti sil-
ničního provozu 

-        zajištění odklizení autovraků v katastru obce 
-        spolupráce s OO PČR Chrastava, nález odcizeného 

motorového vozidla 
-        Chrastavská šlápota – zajištění veřejného pořádku a 

BESIP 
      -        pravidelné kontroly lokality Střelecký vrch a ul. Luční  
               zaměřené na dopravní situaci 

-        opakované kontroly ohledně kouření na místech 
zákonem zakázaných 

-        městská policie mimo vyjmenované činnosti provádí 
během celého měsíce kontrolu dopravní situace a  
komplexní dohled nad dodržováním veřejného pořádku, 
dále jsou pravidelně prováděny kontroly všech lokalit 
obce Chrastava a Stráž nad Nisou   

 
    

Vypracoval:  str. Mojmír Boch  

.......Z deníku
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půdy velkostatkářů. 
24. 2.1948 Jednohodinová generální stávka pracujících. 
25. 2.1948 Přijal prezident republiky E.Beneš demisi ministrů a doplnil vládu podle návrhu komunistické strany. 
Byly vydány zákony o znárodnění, pozemkové reformě. 
9. 5.1948 byla přijata nová ústava a prezidentem republiky byl zvolen K.Gottwald. 

                                                                      Text: J.Špaková, foto: J. Riedl 

1. března 2009 dojde k rozšíření výpůjční doby měst-
ské knihovny v Chrastavě, a to následovně: 
 
Pondělí          9:00 – 14:00 
Úterý              9:00 – 12:00  13:00 – 18:00 
Středa             9:00 – 14:00 
Čtvrtek                 9:00 – 12:00   13:00 – 18:00 
Pátek             zavřeno 

     Mezi Chrastavou a Hrádkem nad Nisou, poblíž trojzemí Čech, Německa a Polska, stojí na strmém ostrohu nad Lužickou Nisou hrad a 
zámek Grabštejn. 
     To, kdy byl původní hrad založen, dodnes není jasné. Tehdejší jméno hradu „Grafenstein“ nebo-li „Hraběcí kámen“ souvisí s urozeným 
rodem Donínů, který se na rozdíl od ostatních severočeských rodů pyšnil titulem hrabě. 
Objevil se zde v 2. polovině 13. století za vlády Přemysla Otakara II. Na hradě se Donínové udrželi do poloviny 16. století, kdy museli hrad 
pro dluhy a spoluvlastnické potíže prodat. 

     V roce 1562 hrad koupil zemský rada a místokancléř Jiří Mehl ze 
Střelic a v letech 1566 – 1586 jej přebudoval v rozlehlé renesanční sídlo. 
Vznikl tak zámek a unikátní kaple sv. Barbory, která zcela změnila svou 
podobu. Kaple je dnes zařazená mezi nejpůsobivější renesanční prostory 
českého venkova. Je manýristickým klenotem Čech se stěnami 
pokrytými vzácnými malbami a s unikátními lavicemi. Dominantou hradu 
i okolí se stala vysoká a mohutná věž. Byla několikrát přestavována, 
dnes je snížena a opatřena historizující helmicí. 
Z díla, které Mehl vybudoval, se však dlouho netěšil. V roce 1586 byl 
donucen hrad a zámek prodat. Novým vlastníkem se stává Mehlův přítel, 
Ferdinand Hoffman z Grünenbühlu. Doba rozkvětu však netrvala navěky. 
     Během třicetileté války se v mohutně opevněném zámku na několik 
let zabydlela švédská posádka. Vojensky významného Grabštejna se 
zmocnil Albrecht z Valdštejna a připojil jej ke svému vévodství. Po válce 
zámek získali Trauttmannsdorfové. Ale ani tento vlivný rod nedokázal 
zvrátit rozhodnutí o zboření opevnění. Na přímý rozkaz císaře bylo 
rozbořeno po roce 1655. 
     V roce 1704 získali Grabštejn i s panstvím Gallasové, kteří jej připojili 
ke svým severočeským državám se sídlem ve Frýdlantu. Kolem roku 
1818 dal hrabě Kristián Clam-Gallas pod hradem postavit klasicistní 
Nový zámek, v jehož okolí vznikl rozsáhlý park s řadou vzácných dřevin. 
Starý zámek, čili hrad Grabštejn, si naproti tomu uchoval autentickou 
podobu, třebaže horní patra byla v roce 1843 poničena požárem. 
Uměnímilovní Clam-Gallasové prosluli jednak jako podporovatelé 
výtvarného umění, ale přátelili se také s předními hudebníky té doby. 
Dnešní památková instalace vzpomíná i na Beethovena a jeho ctitelku 
Josefínu Clam-Gallasovou. 
     Za zmínku jistě stojí, že hrabě Kristián Kryštof Clam-Gallas v roce 
1816 slíbil otci Josefa Führicha, že bude platit veškeré jeho výdaje na 
studium na uměleckých školách. Díky němu mohl Josef Führich, rodák 
z Chrastavy,  studovat čtyři roky v Praze na umělecké akademii, dva roky 
ve Vídni, kde získal dvouleté stipendium a mohl tak pokračovat ve studiu 
v Itálii. 
     Gallasové Grabštejn vlatnili až do konfiskace v roce 1945. Po válce 
byl hrad ještě veřejnosti přístupný. V roce 1953 celý areál převzalo 

ministerstvo obrany. Byl zde vojenský útvar a objekty v podhradí sloužily jako Veterinární základna Grabštejn. Starý zámek značně zchátral 
a jeho obnova byla zahájena až po roce 1989. Veřejnosti byl hrad opět zpřístupněn v roce 1993 díky tvrdé práci restaurátorů. Velká věž 
hradu dostala i díky benefičním koncertům v srpnu 2001, po více jak osmdesáti letech, nový šedesátikilový bronzový zvon, který nese 
jméno sv. Barbory. Na něm je jako symbol Trojmezí nápis „Usmíření“ v trojjazyčném provedení.  
     Dnes jsou umožněny prohlídky původních interiérů. Zpřístupněna je věž, na kterou vede osmdesátšest schodů a z ochozu je úžasný 
výhled po okolí. Dále lze navštívit gotické sklepení a nejatraktivnějším místem je zámecká kaple sv. Barbory, vyzdobená celoplošně 
malbami ze 16. století. 
     Na přání je možno hrad zpřístupnit v kteroukoli dobu po celý rok. Pořádají se zde kulturní akce, koncerty, divadelní či šermýřská 
představení, ukázky řemesel. 
    Přejeme vám příjemné zážitky z prohlídky hradu Grabštejn či návštěvy jakékoli akce v prostorách hradu. 

     Dle dostupných materiálů zpracovala J. Marxová – Infocentrum 

   Tak jako v loňském roce i letos vyhlašujeme „osobní sponzorství“ 
Chrastavských slavností 2009. 
    Podpořte  naši chrastavskou oslavu příchodu léta, setkání přátel 
při dobré zábavě (již 14. ročník) !!!! 
    Seznam osobních sponzorů bude průběžně zveřejňován na 
internetových stránkách města a Chrastavských listech, samozřejmě 
s tím, že budeme respektovat přání o nezveřejňování jména či 
částky. Osobní sponzorský dar je v libovolné výši.  Příjem 
sponzorských darů je od 2. února 2009 v Infocentru na náměstí 1. 
máje Chrastava.                                                                              ZV 
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GALERIE G Městského muzea

Vstupné: 30,-Kč

Vstupné: 30,-Kč

Z Chrastavy do celého světa
Výstava
mìsíce:

Prodejní výstava cestovního ruchu



Strana 12                                

Americká komedie. Jeho rodiče a její rodiče. A to všechno v jeden den... 89 minut                                                                       Vstupné: 65,- Kč

Premiéra českého filmu. Konečně film o lásce, který můžete vidět s dětmi. 90 minut            Vstupné: 60,- Kč, vstupenky zakoupené v MIC 50,-Kč                   

Premiéra české komedie. Co uděláte, aby se vaše 25 let stará platonická láska stala skutečnou? Možná všechno a možná nic, možná zjistíte, že 
to, co se za 25 let nestihlo, se už nezvládne... 104 minuty                                                                                                             Vstupné: 70,-Kč

Čtvrtý film Baze Luhrmanna Austrálie je nejdražší australský snímek všech dob. Po tzv. triilogii červené opony se svérázný filmař vydal do 
exteriérů a natočil velkolepé epické dobrodružství, nepokrytě inspirované jeho oblíbenými hollywoodskými velkofilmy. České titulky. 166 minut                                                                                    
                                                                                                                         Vstupné: 75,-Kč, vstupenky zakoupené v MIC Chrastava - 65,-Kč

Karel Roden v milostném příběhu o lásce, vášni, smrti a trestu. 108 minut.                                                                                   Vstupné: 70,-Kč

Domácí vs. lesní hosté. Vyhraje dravější. 76 minut                                                            Vstupné: 65,-Kč, vstupenky zakoupené v MIC - 40,-Kč

Americký muzikál v českém znění.                                                                                                                                               Vstupné: 70,-Kč

Americko-německý akční thriller. Kdo přežije, vyhraje. 109 minut. České titulky.                Vstupné: 75,-Kč, vstupenky zakoupené v MIC - 65,-Kč

Pásmo českých filmů pro malé i velké diváky. 63 minut                                                                                                                 Vstupné: 25,-Kč

Americká komedie, ve které se dozvíte, po čem ženy doopravdy touží. 115 minut. České titulky.                
                                                                                                                        Vstupné: 70,-Kč, vstupenky zakoupené v MIC Chrastava  - 50,-Kč

Americko-španělská romantická  komedie. Po Londýnu, kde realizoval své předcházející filmy, se Woody Allen přemístil na jih evropského 
kontinentu a ve starém katalánském městě natočil svéráznou komedii. 96 minut. České titulky                                                    Vstupné: 60,-Kč

Premiéra české komedie!                                                                                Vstupné: 75,- Kč, vstupenky zakoupené v MIC Chrastava - 50,-Kč

Americká hořká komedie. 96 minut. Česká titulky.                                                                                                                       Vstupné: 70,- Kč

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

21. září 1965 byli vysláni členové speciálních sil na hlídku údolím u Pleiku, kde byli napadeni jednotkami Vietkongu. Při těžkých bojích se   
hlídka za podpory vrátila na základnu. 
11. října 1965 byli speciální jednotky spolu s ARVN – jihovietnamská armáda, napadeni jednotkami vietcongu. Boje trvají celý den, doráží 
na pomoc další speciální jednotka 7th Special Forces Group. Vietcong se po třech hodinách stáhl. 
Narůstá počet amerických vojáků ve Vietnamu. V roce 1965 dosahuje 125 000 mužů. Během tohoto roku je spáchán atentát na prezidenta 
jižní části Vietnamu Diema. O dva týdny později je zabit i prezident Kennedy. V Saigonu se střídá jedna vláda za druhou. Severní Vietnam  
má plány na operaci ''Dong-xuan,'' jejímž cílem je konečné vítězství nad jihem. Američané však přesně určují časový průběh a cíle akce.  
Generál Westmoreland proti ofenzívě vyslal 1st Cavalry division (letecká kavalerie), která se s nepřítelem střetla u La Drang valley. 
 
Nyní opět připravujeme zimní historickou bitvu v Ardenách známou také jako operace ,,Wacht am Rhein'' nebo Battle of Bulge. Kdy využije-
me veškerých historických poznatků aby všichni ,,vojáci,'' kteří přijedou, měli dojem, že jsou v bojích druhé světové války. V  historii je za-
psáno: Ráno 16. prosince 1944 přehlušilo klid před bouří na 2000 lehkých, středních, těžkých děl a houfnic. Do mrazivého rána se rozjeli 
nové tanky King Tiger,aby zajistily průlom Ardenami až k Antverpám. 
23. listopadu byla provedena hlídka Belgickými Ardenami, za hustého sněžení a mrazivé mlhy jednotka stěží našla cestu ke svým vlastním  
liniím. 
13. prosince se rozběhla německá ofenzíva Ardenami. Delta tým byl nasazen na obranu města Bastogne. Bastogne bylo obklíčeno a v těž-
kých bojích, ostatní zprávy hovoří o tom, že němci prolomili spojenecké linie v Ardenách a míří směrem na Antverpy. V prvním dni obrany  
Bastogne bylo ,,zraněno'' devět Američanů a bylo zaznamenáno přes dvě desítky ,,mrtvých'' nepřátel. 20. prosince útok pokračoval u ame-
rického muničního skladu. Německé úderné oddíly napadli malou skupinku obránců a sklad tak zcela dobyli. Byl zajištěn postup k Antver-
pám. Boje toho dne si ,,vyžádaly'' sedm amerických životů a bylo ,,zabito'' sotva pět německých vojáků. 
V letošním ročníku Arden, si německé úderné oddíly zajistily úspěch  ofenzívy. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili. 

V předvánočním čase mohli lidé v ulicích 17 měst našeho regionu potkat 500 dobrovolníků a zakoupit si u nich upomínkový 
předmět s logem sbírky v hodnotě 30 a 50 Kč. 

Celkem se za dobu trvání 6. ročníku sbírky od června do prosince minulého roku na kontě sbírky sešel 1 milion korun. Již nyní to 
je o 30.000 Kč více, než bylo získáno v celém předchozím ročníku. Tzn., že tato částka není konečná. V průběhu ledna 2009 bude 
výtěžek navýšen o další finanční prostředky získané do pokladniček v rámci sbírky samotnými neziskovými organizacemi. Tyto 
pokladny byly na pevno umístěny např. v lékárnách, v informačních centrech, ale i v OC NISA (foto dole), hobbymarketu Baumax, 
apod. 

Seznam vybraných neziskových organizací s výtěžky a projekty na které se v ulicích 17 měst vybíralo, stejně tak seznam 
zapojených škol je uveden na našich internetových stranách www.euronisa.cz. 

Sbírku letos znovu pomohli uskutečnit žáci a studenti místních základních a středních škol. Ti v ulicích nabízeli k prodeji 
upomínkové předměty s logem sbírky v ceně 30 a 50 Kč. Pod hlavičkou sbírky byl podruhé pořádán již 7. Primátorský den 
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OHLÉDNUTÍ ZA ZÁVĚREM ROKU 2008 
 
        Rok 2008 je pro mnohé z nás už „dávnou“ minulostí, ale přesto nám 
dovolte připomenout, jaký byl jeho závěr v Centru dobrého času Bétel. 
 

        30. listopadu jsme zahájili Advent tradiční tvůrčí dílnou – Adventním 
vyráběním. Vyjímečně jsme měli k disposici školní jídelnu a tak tento 
velkorysý prostor poskytl možnost zahájit předvánoční čas cca 140 
účastníkům této akce. Naše poděkování patří paní Šírové za ochotu a 
spolupráci. 
 
        Naši senioři strávili příjemný podvečer 17. prosince ve Vánoční 

kavárně a naladili se na 
přicházející Vánoce zpěvem 
koled a poslechem živé 
hudby. Nechyběli ani 
vánoční dobroty a drobné 
dárky. 
 
         V povánočním čase, 29. Prosince,  jsme se již tradičně vydali s dětmi a rodiči na Výlet 
ke krmelci. Počasí bylo úžasné, atmosféra skvělá, zvířátka jsme nakrmili a všech čtyřicet 
zúčastněných se radovalo z pěkně prožitého dopoledne. 
 
         Se starým rokem se děti spolu s rodiči rozloučili lampiónovým průvodem. Silvestrovská 
světýlka se rozsvítila 31. prosince v 16 hodin na náměstí a stočtyřicetihlavý průvod se vydal 
okolo Jeřice k hasičské zbrojnici a dále na dopravní hřiště, kde byl zakončen dětským 
ohňostrojem. Někteří se nechali pozvat i do kavárničky na něco na zub i pro zahřátí. 
 
         V období od října do prosince 2008 mohli obyvatelé našeho města přispět do 
pokladniček veřejné sbírky Pozvedněte slabé na projekt „Aktivní stáří – úsměv ve tváři!“, 
kterou již několikátým rokem v celém našem regionu pořádá Nadace Euronisa. Pokladny byly 
umístěny v lékárně pana Mgr. Novotného a v papírnictví – květinářství paní Zahradníkové na 
náměstí. Sbírka vynesla celkem 4.328,- Kč. Peníze budou použity na aktivity pro seniory 
v rámci Centra dobrého času Bétel v Chrastavě. Děkujeme za možnost umístění pokladniček 
a především děkujeme všem dárcům!    

solidarity, jehož výtěžek bude využit k zakoupení 12 
polohovacích lůžek pro oddělení dlouhodobě nemocných 
Krajské nemocnici Liberec. 

K celkovému výtěžku z jednotlivých měst je nutno dále 
připočítat i dary sponzorů, starostů zapojených měst. Své 
příspěvky bylo možné zaslat také bezhotovostně na sbírkový 
účet u UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 705 705 705/2700. 

„Ceníme si každého dárce, který byť i nepatrnou částkou 
pomohl ve svém regionu zlepšit a obohatit život někoho vážně 
nemocného, postiženého, ale třeba i opuštěného. Posláním 
Nadace EURONISA je finančně zajistit jednotlivé projekty 
vybraných neziskových organizací a denně mám možnost 
vidět radost lidí, kterým tyto finanční prostředky pomáhají žít 
smysluplný život nezávisle na jejich věku a zdravotním stavu. 
Jedním z takových projektů je právě sbírka „Pozvedněte 
slabé!“. Samozřejmě bych rád poděkoval všem partnerům i 
štědrým dárcům, bez kterých by sbírku nebylo možné 
uskutečnit, řekl ředitel Nadace EURONISA, Ing. Aleš Rozkovec. 
Prosincová část 6. ročníku sbírky proběhla v sedmnácti 
městech Libereckého kraje a Šluknovského výběžku od 9. do 
19. prosince 2008. V uplynulých šesti ročnících se podařilo 
vybrat částku převyšující 4,3 milionu korun a podpořeno bylo 

celkem 172 projektů 99 neziskových organizací. Celkový výtěžek 6. ročníku bude znám v únoru tohoto roku. 
Sbírka „Pozvedněte slabé!“, kterou pořádá Nadace EURONISA, si klade za cíl pomáhat zdravotně a mentálně postiženým lidem; 
starým, nemocným a opuštěným lidem; rodinám s dětmi v tísni. 

                                         
 Jan Pelant- koordinátor projektu „Pozvedněte slabé!“ 

                                                 tel.: 604 473 478, 485 100 218, web sbírky:  www.euronisa.cz 
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Dětské a mateřské centrum BÉTELDětské a mateřské centrum BÉTELDětské a mateřské centrum BÉTELDětské a mateřské centrum BÉTEL    

Vás zve naVás zve naVás zve naVás zve na    

POHÁDKOVÝ LESPOHÁDKOVÝ LESPOHÁDKOVÝ LESPOHÁDKOVÝ LES        
-   maškarní ples pouze pro malé děti 

(předškolní a jejich sourozence) 

ttttěěěělocvilocvilocvilocviččččnananana    SpartakuSpartakuSpartakuSpartaku    ChrastavaChrastavaChrastavaChrastava    

8888. ú. ú. ú. únoranoranoranora    2009200920092009    odododod    16:0016:0016:0016:00    hhhh 

Vstupné: 40,- Kč 

    Od dávných dob si lidé vyprávějí příběhy. Kouzelné o vílách a 
vodnících, strašidelné o čertech, obrech a ježibabách, romantické 
o lásce a přátelství. Všechny proto,  aby se pobavili, aby zahnali 
strach z neznámého nebo prostě proto, aby poslouchali něco moc 
hezkého.Tak tedy proto, abyste slyšeli něco moc hezkého, budu 
vám vyprávět o kouzlech Jeřice. Chodím často okolo říčky, dívám 
se z břehů i z lávek a mostů na vodu a vůbec život kolem ní. Vody 
téhle říčky k nám tečou z hor. V dřívějších dobách tady bylo hodně 
záplav a povodní. Lidé se naučili vodu regulovat a tak už takové 
katastrofy nehrozí. Zato říčka získala krásná zákoutí, tůně, někde 
teče bystře, jinde se v zákrutě voda ztiší a plyne klidně. Je zima. 
Mrzne. Sněhu moc není, ale okolo vody se drží v malých závějích 
a na stéblech suché trávy. 
Zastavila jsem se a pozoruji divoké kachny. Vždycky s sebou 
nosím suché kousky chleba a rohlíků. Začnu je házet do vody 
nebo na náplavky a dívám se jak kačerům a kačenkám chutná. 
Teď v zimě se drží hodně pohromadě. Jeden kačer dokonce 
vyletěl na cestu a chodí kolem mě. Kousky chleba skončily 
všechny dole. Opřela jsem se o zábradlí a dívám se. Přestalo 
sněžit, mraky se rozestoupily a zazářilo zimní slunce. To je 
opravdu krása. Z této strany se dívám na zeď pod silnicí, ale malý 
kousek výš je nízký břeh zarostlý trávou a křovisky. Slunce svítí na 
zmrzlou suchou trávu a odlesky paprsků jiskří tak intenzivně, že 
pomalu přivírám oči. Ze samého jasu mám pocit, že vidím malinké 
vodní víly tančit v ledových střevíčcích po jiskřivých stéblech. 
Kachny se schovaly pod převislými křovisky. Barevné peří kačerů 
ve slunci září a v odlescích se zdá, že na jedné z větví sedí malý 
vodník a pozorně sleduje a hlídá skotačící víly.  Sluneční paprsky 
se dotkly ledového krajkoví u břehů, stébla trávy se naklonila a víly 
se klouzaly až na ten křehoučký led jakoby bruslily. Paprsky 
slunce poskakovaly i po tiše plynoucí vodě. Všechno zářilo a já víc 
a víc přivírala oči. Stála jsem tiše a těšila se z té zimní nádhery. 
Najednou zadul vítr, připlul velký mrak a slunce se schovalo. 
Otevřela jsem oči jiskřivá zimní pohádka skončila. Jen divoké 
kachny se krčily ve svém úkrytu, zmizel malý vodník i skotačivé 
víly. Zase se začal sypat sníh a já si uvědomila, že tu stojím 
dlouho a je zima. To nevadí, procházka mě zahřeje a už vím, že 

k řece přijdu zase. Alespoň kachničky mě potřebují s mými kousky 
suchého chleba. A když budu mít štěstí, možná mi naše říčka 
zase nějaká kouzla ukáže. Zkuste to také, je tu hezky.  

  Olga Klicperová 

Koupím bryčku, kočár, saně, zemědělské stroje za 
koně, postroje, loukoťová kola, kočárové lampy atd. 
Dále koupím i další zemědělské nářadí – mlátičku, 
cepy a různé zajímavosti. Funkční i nefunkční. 
Než to spálíte, zavolejte – určitě se nějak dohodne-
me…  Nabídněte na tel.: 603 260 778! 
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Třiašedesát členů Klubu českých turistů Chrastava děkuje všem, 
kteří přispěli svou pomocí k úspěšnému průběhu pochodu zimní 
krajinou v okolí Chrastavy. 
Novým místem startu a cíle se stal areál Výchovného ústavu. K 
hladkému přípravy a průběhu této akce přispěla i velká ochota 
všech pracovníků ústavu v čele s ředitelem ústavu Zdeňkem 
Peldou. 
 
Počasí: ráno –7°C, přes den –2°C, bezvětří, přemrzlý prašan, 30 
cm a více, náročný terén na pěšárnu. 
 
Nejstarší, již tradičně, František Koral z Jablonce. Nejvzdálenější 
dva účastníci  ze Švédska – Gert Raymond s manželkou. 
Kromě tradičních účastníků z celého kraje také autobusový zájezd 
37 mladých turistů z polského Lwowku Šlonského. 
Dále účastníci z Přerova, Nýřan, Žitavy, Rakovníka, Varnsdorfu, 

Semil a j. 
 
Technické služby Chrastavy ochotně zajistily sjízdnost cest pro 
dopravu materiálu a obsluhy kontrolních stanovišť. 
Operativní přepravu materiálu a kontrol obstaral Jarda Jančík se 
svým teréňákem. 
Tradiční dobrou gulášovku tentokrát dodal až na místo Eurest 
Jablonec. 
 

Několik lidí si v cíli nevyzvedlo diplomy. Jsou v Infocentru na 
náměstí v Chrastavě. 
 

Pokud máte zajímavé fotky z pochodu a jste ochotni je poskytnout 
do kroniky, máte k dispozici mailovou  adresu   
horac.jan@seznam.cz. 
                                                                                       J. Horáček 

zahájila nepřetržitý provoz své nové

Otevřeno Pondělí - pátek 11:00 - 22:00 hod.
                Sobota, Neděle 11:00 - do noci

jablonecké dívčí kapely
včetně stylového jídelníčku.
vstupné 180 Kč, rezervace na tel.: 602 336 911
Koně a klobouky s sebou, tancovat můžete až do noci...
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PROVÁDÍME

IZOLATÉRSKÉ PRÁCE
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