
     Koncem loňského roku byly započaty stavební práce spojené s či-
štěním vodního koryta řeky Jeřice včetně odvozu vytěženého materiálu, 
a to v lokalitách Malá Frýdlantská a ul. Malá Pobřežní (od secesního 
mostu po soutok Jeřice s Vítkovským potokem). Investorem celé akce 
bylo Povodí Labe,  s. p.  za účasti zhotovitele prací firmy Pemeta,  s. r. 
o. 
     Jednalo se především o těžbu naplavené zeminy a odstraňování 
náletových dřevin, které svým kořenovým systémem neblaze 
narušovaly opěrné zdi vodního koryta. Navíc jimi zachycené překážky 
by vzápětí způsobovaly zvedání hladiny řeky. 
     Z hlediska údržby vodních toků se Povodí Labe v roce 2009 za-
vázalo uskutečnit ještě několik plánovaných akcí, jako např. prořezávku 

ná le tových d řevin 
z nábřežních zdí 
Vítkovského potoka, a 
to do konce období 
vegetačního klidu, dále 
pak opravu koryta Vít-
kovského potoka pod 
spádovým stupněm u koupaliště a úpravu toku v k. ú. Dolní Vítkov (u bývalé hospody). 
                                                                                         Petr Bezvoda, referent správy majetku 

Vážení spoluobčané, 
 
   dovoluji si Vás pozvat na šedesátý pátý „Večer se starostou“,  
na téma „Beseda pro seniory“, kterou připravila Policie ČR. 
 
Beseda pro seniory  
Každoročně se v České republice stávají stovky seniorů obeťmi 
pachatelů trestných činů a další stovky, možná tisíce případů, 
zůstávají Policii ČR utajeny, protože nejsou oznamovány. Starší 
lidé patří stejně jako děti mezi nejohroženější skupiny obyvatel a 
často se stávají terčem zájmu kapsářů, zlodějů, podvodníků i 
násilníků. Zranitelnější jsou i v silničním provozu. K tomu, aby se 
tento věk stal bezpečnějším, jsme pro místní občany připravili ve 

spolupráci s Českou pojišťovnou Liberec besedu zaměřenou na trestnou činnost pácha-
nou na seniorech a prevenci, jak těmto trestným činům předcházet. Rádi bychom obča-
nům předali rady, jak se chránit před okradením, jak se bránit podvodníkům, jak předchá-
zet riziku přepadení, jak zabezpečit majetek, ale také jak se chovat v silničním provozu. 
Kromě všeobecných rad máme připraveny i některé konkrétní případy, které se na Libe-
recku staly a naše povídání zakončíme krátkým filmem Ministerstva vnitra „Nebezpečný 
věk“, ve kterém vystupují senioři, kteří se již v minulosti stali obětí trestného činu.      

por. Bc. Vladimíra Vránová, preventistka Územního odboru PČR Liberec 
 

     Setkání se koná ve středu dne 11. března 2009 již od 14:00 hodin 
ve velké zasedací místnosti  budovy radnice.  
 
     Těším se na Vaši účast.                                                Ing. Michael   C a n o v, starosta 

Zasedání rady a zastupi- 
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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 zřízení věcného břemene čj. VB/1/2009 ve prospěch 
pana Martina Bilinského k zajištění strpění umístění, zřízení a 
provozování  vodovodní přípojky, za cenu 2.750,- Kč a náklady 
spojené se zřízením věcného břemene a pověřila starostu jejím 
podpisem  
 
-  s c h v á l i l a  
zřízení věcného břemene na stavební parcele č. 790/33 v k.ú. 
Chrastava I ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a. s. (RD 
Honzátko), jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a 
provozování  zařízení distribuční soustavy, tj. zemní kabel NN 
AYKY, za cenu do 20 bm ve výši 500,- Kč, vč. návrhu smlouvy o 
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj. SBS/2/2009 a 
pověřila starostu jejím podpisem  
 
-  s c h v á l i l a  
dodatek č. 1, čj. SBS/1/2009 ke smlouvě o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene čj. SBS/40/2007, kterou uzavřelo Město 
Chrastava a SČP Net, s. r. o. a pověřila starostu jeho podpisem 
 
-   d o p o r u č i l a    ZM 
schválit návrh 7. změny rozpočtu a investičního plánu na rok 2008  
 
- d o p o r u č i l a    ZM 
schválit návrh rozpočtu a investičního plánu na rok 2009 s tím, že 
bere na vědomí informaci starosty o podání žádosti na 
desetiměsíční posun realizace akce RTN Terminál Chrastava 
  
-  d o p o r u č i l a    ZM 
schválit pravidla pro tvorbu a čerpání sociálního fondu na rok 2009  
 
-  s c h v á l i l a 
darovací smlouvu č. DR/1/2009 – poskytnutí jízdního kola 
MADISON, 4x přilby AUTHOR, zvonek, vše v hodnotě Kč 5.000,- 
Kč příspěvkové organizaci Základní škola Chrastava, náměstí 1. 
máje 228, okres Liberec, IČ 72741643 a pověřila starostu jejím 
podpisem   
 
-  s c h v á l i l a 
darovací smlouvu č. DR/2/2009 – poskytnutí peněžního daru Mgr. 
Karlu Jäschkemu za zhotovení leteckých snímků města Chrastavy 
a pověřila starostu jejím podpisem   
 
-  s c h v á l i l a 
smlouvu s firmou Intergram, Na Poříčí 27, Praha 1 o udělení 
oprávnění k výkonu práva užít zvukové záznamy při městských 
akcích – svatby, pohřby, vítání občánků - pro rok 2009 
 
-  s c h v á l i l a 
návrh dodatku č. RŮ/04/2009 ke smlouvě na zajištění výběrového 
řízení na projekt „RTN – Terminál Chrastava“ se zhotovitelem 
ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r. o., tř. 1. máje 
97/25, Liberec 3, 460 01, IČ 48267210 a pověřila starostu jejím 
podpisem 
 
-  s c h v á l i l a 
návrh smlouvy č. RŮ/03/2009 se zhotovitelem ARR – Agentura 
regionálního rozvoje, spol. s r. o., tř. 1. máje 97/25, Liberec 3, 460 
01, IČ 48267210 na zajištění řízení a koordinace prací při realizaci 
projektu „Rekonstrukce autobusového nádraží Chrastava“ a 
pověřila starostu jejím podpisem 
 
-  s c h v á l i l a 
1.     hodnocení a zadání akce „Rekonstrukce autobusového 

nádraží Chrastava v rámci projektu EU - ROP“ na základě 
hodnotící zprávy pracovní komise v souladu s § 6 a §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 ROP NUTS II 

Severovýchod, v platném znění, a přidělila zakázku firmě 
Strabag,  a. s., tř. Gen. Svobody 77, 460 14, Liberec 12, IČ 
60838744   

2.     návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem: Strabag, a. s., tř. Gen. 
Svobody 77, 460 14, Liberec 12, IČ 60838744 na realizaci 
akce „Rekonstrukce autobusového nádraží Chrastava v rámci 
projektu EU - ROP“, který je spolufinancován ROP NUTS II 
Severovýchod v rámci projektu „Rekonstrukce autobusového 
nádraží Chrastava“ a pověřila starostu jejím podpisem 

 
-  s c h v á l i l a 
dodatek č. LB/0101/D1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. LB/0101/
S s Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod, Pražská 
320/8, 500 04 Hradec Králové, IČ 75082721 z Regionálního 
operačního programu NUTS II Severovýchod na projekt „Město 
Chrastava – rekonstrukce objektu č.p. 407 na Centrum 
volnočasových aktivit a pověřila starostu jejím podpisem. Jedná se 
o přesun prostředků neinvestičních do investičních. 
 
-  v z a l a   n a   v ě d o m í 
záměr o zřízení veřejné služby pro zaměstnání osob v hmotné 
nouzi a pověřila vedoucí OZO a tajemníka MěÚ její přípravou a 
předložením do 21. 4. 2009  
 
-  s c h v á l i l a  
výroční zprávu za rok 2008 o poskytování informací dle zák. č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím  
 
-  s c h v á l i l a 
pravidla pro vydávání výpisů z bodového hodnocení osoby z 
registru řidičů prostřednictvím systému Czech Point  
 
-  s c h v á l i l a   
pravidla postupu při pořizování změn schváleného územního plánu 
města Chrastava, včetně vzorové dohody o úhradě nákladů 
spojených s pořízením změny schváleného územního plánu města 
Chrastava a pověřila starostu podpisem těchto dohod  
 
-  s c h v á l i l a   změnu č. 2 organizačního řádu   
 
-  s c h v á l i l a 
plán financování obnovy kanalizací, jehož zpracování je uloženo dle 
novely zákona č. 274/2001 Sb.  
 
- s c h v á l i l a 
souhrn úkolů v lesích města Chrastavy na r. 2009 s tím, že  úkoly 
v přílohách 1 a 2 (pěstební činnost) jsou minimální a úkoly dle 
přílohy č. 3 (těžební činnost) budou realizovány v rozsahu nutném 
k pokrytí nákladů pěstební činnosti  
 
- u l o ž i l a  
vedoucímu ORM zajistit realizaci dle bodu č. 1 včetně uzavření 
příslušných smluv 
 
-  s c h v á l i l a 
grafický návrh uvítacích cedulí města Chrastavy a jejich předběžné 
umístění  
 
-  s c h v á l i l a 
realizaci projektu „Přechod pro chodce u MŠ Chrastava, Nádražní 
ul.“ za podmínky přiznání dotace z grantového fondu Libereckého 
kraje    
 
-  s c h v á l i l a 
dodatek č. 2 ke smlouvě č. OD/05/2007 s firmou AVE komunální 
služby s. r. o. (právní nástupce firmy Remondis)   
 
-  v z a l a    n a    v ě d o m í 
žádost o mimosoudní vyrovnání ve věci úrazu v Turpišově ulici ze 
dne 25. března 2008 a po zvážení všech podkladů a informací  
pověřila starostu vypracováním zamítavého stanoviska  

Částečná uzavírka silnice II/592 v Nádražní ulici  
    V termínu od 4. dubna 2009 do 15. srpna 2009 dojde k částečné uzavírce silnice č. II/592 v Nádražní ulici z důvodu realizace stavby:  
„Chrastava, dopravní řešení v centru města - přeložka silnice II/592 a silnice III/272 51". 
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Na tomto svém zasedání zastupitelstvo města mimo jiné projednalo a usneslo se takto: 
 
- schválilo 
1.     převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 18 v domě 

č. p. 203, Andělohorská ul., k. ú. Dolní Chrastava, panu Pavlu Kučerovi  
2.     v návaznosti na své usnesení čj. 2008/06/III odst. 4 ze dne 1. 9. 2008 převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu 

Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 3 v domě č. p. 599, Nový Domov, k. ú. Chrastava II, panu Karlu 
Vobeckému  

 
- schválilo 
v návaznosti na své usnesení čj. 2005/01/II odst. 2 a 3 ze dne 31. 1. 2005 a v souladu se smlouvou o uzavření budoucí kupní smlouvy čj. 
03/2005/SBS ze dne 16. 5. 2005 prodej pozemkové parcely č. 846/1 o výměře 1944 m2 - zahrada a ideálního podílu ve výši 1 z celku 
pozemkové parcely č. 846/8 o výměře 245 m2 - zahrada v k. ú. Chrastava I, do vlastnictví pana Jana Fialy  
 
- schválilo 
v návaznosti na své usnesení čj. 2008/04/XIX odst. 4 ze dne 23. 6. 2008 a čj. 2008/06/XII ze dne 1. 9. 2008 prodej pozemkové parcely č. 
553/2 o výměře 17 m2 - trvalý travní porost a dle geometrického plánu čz. 578-168/200 pozemkové parcely č. 555/4 o výměře 29 m2 - 
ostatní plocha v k. ú. Dolní Chrastava, do vlastnictví paní Marty Kašparové, jednatelka společnosti KORDULA s. r. o. 
 
-  schválilo 
v návaznosti na své usnesení čj. 2006/04/XX ze dne 4. 9. 2006 prodej dle geometrického plánu č. z. 577-262/2008 pozemkové parcely č. 
382/25 o výměře 182 m2 - zahrada v k. ú. Dolní Chrastava, do vlastnictví paní Lenky Hladílkové  
 
-  zrušilo  na základě sdělení Lesů ČR své usnesení čj. 2007/02/XVI odst. 7 ze dne 16. 4. 2007 a čj. 2008/07/X ze dne 20. 10. 2008 
 
- schválilo 
1.     záměr prodat část pozemkové parcely č. 946/1 o výměře cca 700 m2 - zahrada, pozemkovou parcelu č. 948/1 (nebo její část) o 

výměře 1442 m2 – zahrada a pozemkovou parcelu č. 965 (nebo její část) o výměře 6309 m2 - trvalý travní porost, vše k. ú. Horní 
Chrastava (na výstavbu RD) 

2.     záměr prodat pozemkovou parcelu č. 1288 (nebo její část) o výměře 2343 m2 - trvalý travní porost v k. ú. Horní Chrastava (na 
výstavbu RD) 

3.     záměr prodat pozemkovou parcelu č. 1271/2 (nebo její část) o výměře 3346 m2 - trvalý travní porost v k.ú. Horní Chrastava (na 
výstavbu RD) 

4.     záměr prodat stavební parcelu č. 66 o výměře 633 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště v k. ú. Horní Vítkov (na výstavbu RD) 
5.     záměr prodat stavební parcelu č. 76 o výměře 1116 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště v k. ú. Horní Vítkov (na výstavbu RD) 
 
- schválilo 
záměr prodat část pozemkové parcely č. 33/1 o výměře cca 70 m2 - ostatní plocha, pozemkovou parcelu č. 33/2 (nebo její část) o výměře 
113 m2 - zahrada a část pozemkové parcely č.  44/1 o výměře cca 30 m2 - ostatní plocha, vše k. ú. Dolní Chrastava (zázemí ke garážím) 
 
- schválilo   na základě doporučení RM čj. 2009/02/V ze dne 26. 1. 2009 návrh 7. změny rozpočtu a investičního plánu na rok 2008 
 
- schválilo 
na základě doporučení RM čj. 2009/02/VI ze dne 26. 1. 2009 návrh rozpočtu a investičního plánu na r. 2009 - včetně změny týkající se 
dotační akce MŠ budova Revoluční ulice s tím, že bere na vědomí informaci starosty o podání žádosti na desetiměsíční posun realizace 
akce RTN Terminál Chrastava  
 
- zamítlo   záměr na společnou akci města Chrastava a Komitétu 1866 
 
- vzalo na vědomí   1. změnu rozpočtu Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko ze dne 16. 12. 2008  
 
- schválilo   na základě doporučení RM č. 2009/02/VI pravidla pro tvorbu a čerpání sociálního fondu na rok 2009  
 
- schválilo 
1)     dodatek č. 4 k příloze č. 1 zřizovací listiny Základní škola Chrastava, náměstí 1. máje 228, okres Liberec, 463 31 Chrastava, 

příspěvková organizace  
2)     dodatek č. 5 k příloze č. 1 zřizovací listiny Základní škola Chrastava, náměstí 1. máje 228, okres Liberec, 463 31 Chrastava, 

příspěvková organizace  
 
- schválilo 
program rozvoje města Chrastava (PRMCH) 2009-2013 zpracovaný Ing. Jiřím Lauermanem, Svatoplukova 646/4, 460 01 Liberec, IČ 
74646265. PRMCH byl projednán na pracovním jednání zastupitelů dne 24. 11. 2008 
 
- schválilo   dodatek č. 4 ke stanovení výše odměn členům zastupitelstva, rady, výborů a komisí  

Rozhodnutím Severočeské vodárenské společnosti, a.s., jako vlastníka vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu a cenovým výměrem 
č. 1/ 2009 Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., provozovatele vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, byly stanoveny jednotné 
ceny za dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod pro domácnosti i ostatní odběratele na rok 2009 takto: 
              - Cena za dodávku pitné vody (vodné)                     34,49 Kč/m3 vč. DPH 
              - Cena za odvádění odpadní vody (stočné)              30,05 Kč/m3 vč. DPH 
              - Celková cena vodné + stočné                                64,54 Kč/m3 vč. DPH 
Cena za odvádění srážkových vod je stejná jako cena za odvádění odpadních vod. Povinnost platit za odvádění srážkových vod se nevzta-
huje na nemovitosti určené k trvalému bydlení a na domácnosti. Nové ceny vstupují v platnost od 1.1.2009.                                      SČVaK 
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     Finanční úřad v Liberci pro zajištění bezproblémového výběru 
daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob  nyní opět nabídl 
možnost výjezdu pracovníků  finančního úřadu do našeho města, 
kde si občané budou moci vyzvednout tiskopisy daňového přiznání 
a vyplněné je odevzdat jejich pracovníkům.  
     Výjezd se uskuteční  ve středu 11. března 2009 v době od 
14:00 do 16:00 hodin, kdy pracovníci finančního úřadu v malé 
zasedací místnosti MěÚ Chrastava Vám předají tiskopisy a od Vás 
převezmou vyplněná daňová přiznání. Provedou kontrolu úplnosti a 
formálních náležitostí, nenahrazují však služby daňových poradců 
spojených s vyplňováním daňového přiznání.  

Ivana Loučková, vedoucí KS 

 
     V minulých dnech jsem absolvoval jednání s ředitelkou 
libereckého úřadu práce paní PhDr. Kateřinou Sadílkovou. Musím 
velmi ocenit nejen přístup paní ředitelky, ale především  výstupy 
z tohoto jednání, které tímto předkládám i chrastavské veřejnosti:    
 
1.     Informace paní ředitelky o zcela novém projektu Ministerstva 

práce a sociálních věcí (připravováno na základě iniciativy 
libereckého úřadu práce) na pomoc podnikatelským 
subjektům (především těm, kde hrozí či je zkrácená pracovní 
doba) – informace jsem následně předávával zástupcům 
těchto subjektů. 

 
2.     Navýšení počtu pracovníků pro veřejně prospěšné práce 

v Chrastavě,  tzv. VPP, o 3 (od dubna letošního roku) na 
celkový počet 13 (minimálně po dobu jednoho roku). 

 
3.     Město Chrastava se zapojilo do projektu „Krize je výzva“. 

Projekt spočívá v realizaci téměř měsíčních poradenských 
programů zaměřených na získávání základních znalostí a 
dovedností v oblasti vyhledávání vhodného zaměstnání, 
sebeprezentace a obsluhy PC. Jeden z těchto projektů bude 
v březnu či v dubnu realizován v Chrastavě (další ve Frýdlantě 
v Čechách, v Hrádku nad Nisou, v Novém Městě pod 
Smrkem, v Jablonném v Podještědí a v  Českém  Dubě) a 
absolvuje ho 12 zájemců z řad těch, kteří se ocitli mezi 
nezaměstnanými. Jako realizátora tohoto programu vybral ve 
výběrovém řízení liberecký úřad práce firmu ATTEST, s. r. o. 
(vedoucí projektu pan Ing. Vlastimil Pecka). V tomto ohledu 
musím též velmi poděkovat panu řediteli Bc. Mgr. Aleši 
Trpišovskému, který ochotně pro realizaci programu nabídnul 
prostory své školy (především pak počítačovou učebnu 
v budově na náměstí). 

Ing. Michael Canov 

VÝZVAVÝZVAVÝZVAVÝZVA    
MMMMěsto Chrastavaěsto Chrastavaěsto Chrastavaěsto Chrastava    

Vyhlašuje pro rok 2009 Vyhlašuje pro rok 2009 Vyhlašuje pro rok 2009 Vyhlašuje pro rok 2009 
GRANTGRANTGRANTGRANT    

NANANANA    PODPORUPODPORUPODPORUPODPORU    ROZVOJEROZVOJEROZVOJEROZVOJE    
SPORTOVNÍ, KULTURNÍ, SPORTOVNÍ, KULTURNÍ, SPORTOVNÍ, KULTURNÍ, SPORTOVNÍ, KULTURNÍ, 
SPOLKOVÉ ČINNOSTISPOLKOVÉ ČINNOSTISPOLKOVÉ ČINNOSTISPOLKOVÉ ČINNOSTI    
AAAA    CESTOVNÍHOCESTOVNÍHOCESTOVNÍHOCESTOVNÍHO    RUCHURUCHURUCHURUCHU    
 

    Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 

2.2.2009 rozpočet města na rok 2009 ( čj. 659/2009 – 

2009/01/XI ), jehož součástí je grant na podporu rozvoje 

sportovní, kulturní, spolkové činnosti a cestovního ruchu 

ve výši Kč 200.000,- pro kalendářní rok 2009. 

Žadatelem může být právnická nebo fyzická osoba, 

jakož i složky organizační struktury právnických osob 

(např. sportovní oddíly TJ Spartak apod.) působící na 

území města. 

    Písemná žádost o poskytnutí finančních prostředků 

musí být doručena do Společenského klubu, 

organizační složky města, Bezručova 503, 463 31 

Chrastava, e-mail: sklub@chrastava.cz 

 

                        nejpozději do 25.3.2009         
--------------------------------------------------------------------------- 

    Úplné znění žádosti, požadované přílohy a pravidla 

pro přidělení grantu jsou k dispozici na: 

- www.chrastava.cz  (odkaz: aktuality-grant) 

- Společenském klubu, Bezručova 503, Chrastava 

   - Zita Václavíková, Karin Cinibulková 

- informace na tel: 485143 348 

- e-mail: sklub@chrastava.cz 

Rada města na své schůzi projednala a usnesla se mimo jiné takto: 
 
-  s c h v á l i l a  
návrh smlouvy o souhlasu s provedením stavby čj. RU/06/2009, 
kterou uzavře město Chrastava a manželé Alena a Josef Kragovi a 
pověřila starostu jejím podpisem  
 
-   s c h v á l i l a  
1.     záměr pronajmout část p. p. č. 343/1 o výměře cca 85 m2 v k.

ú. Chrastava I (na zřízení zahrady) 
2.     záměr pronajmout část p.p.č. 285/6 o výměře cca 52 m2 v k.ú. 

Chrastava I (na zřízení parkovacího místa pro osobní 
automobil) 

 
-   s c h v á l i l a  
návrh mandátní smlouvy na zajištění technického dozoru investora 
pro realizaci projektu „Rekonstrukce autobusového nádraží 
Chrastava“ s mandatářem: Michal Ballaty, Křivá 1338, 463 11 
Liberec 30, IČ 11420502 a pověřila starostu jejím podpisem 
 
-   s c h v á l i l a  
1)     hodnocení a zadání akce - Technický dozor investora v rámci 

projektu „Město Chrastava – Rekonstrukce mateřské školy, 
Revoluční ul., č.p. 488“ v souladu s § 6, §12 zákona a § 18 
odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů a přidělila zakázku firmě INVEST 
spol. s r. o., Tovaryšský vrch 1358/3, Liberec 1, 460 01, IČ 
46711716 

 
2)     návrh Mandátní smlouvy na zajištění technického dozoru 

investora pro realizaci projektu „Město Chrastava – 
Rekonstrukce mateřské školy, Revoluční ul., č.p. 488“ s 
mandatářem: INVEST spol. s r. o., Tovaryšský vrch 1358/3, 
Liberec 1, 460 01, IČ 46711716 a pověřila starostu jejím 
podpisem 
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-  s c h v á l i l a  
1)     hodnocení a zadání akce „Město Chrastava – Rekonstrukce mateřské školy, Revoluční ul., č. p. 488“ v rámci zjednodušeného 

podlimitního řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a přidělila zakázku 
firmě Syner, s. r. o., tř. Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec 4, IČ 48292516 

2)     návrh smlouvy o dílo na realizaci akce „Město Chrastava – Rekonstrukce mateřské školy, Revoluční ul., č. p. 488“ se zhotovitelem: 
Syner, s. r. o., tř. Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec 4, IČ 48292516 a pověřila starostu jejím podpisem v případě, že nebudou 
v zákonné lhůtě podány námitky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky dle § 82 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 

 
-   s c h v á l i l a  
smlouvu o poskytování služby Legislativa a dokumentace ISVS se společností ADVICE.CZ, s.  r. o., Praha a pověřila starostu jejím 
podpisem   
 
-   s c h v á l i l a 
darovací smlouvu - pan Luděk Drbohlav Elektro-kinoservis Turnov daruje dva kusy výbojek do promítacích strojů  MEO 4 X umístěných 
v městském kině  
 
-   s c h v á l i l a 
hromadnou licenční smlouvu (OSA) o užití hudebních děl s textem i bez textu při promítání audiovizuálních děl v kinech pro rok 2009  
 
-   s c h v á l i l a 
na základě žádosti Krajské vědecké knihovny v Liberci rámcovou smlouvu o nákupu a zpracování knih mezi Městem Chrastava a Krajskou 
vědeckou knihovnou v Liberci. Jedná se o nákup knih do 10.000,- Kč/rok.  
 
-   s c h v á l i l a 
v souladu s § 31, odst. 1, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
odpisové plány zřízených příspěvkových organizací na rok 2009  

a)     Základní škola Chrastava, náměstí 1. máje 228, okres Liberec, příspěvková organizace  
b)     Základní škola, Chrastava, Vítkov 69, okres Liberec, příspěvková organizace  
c)     Mateřská škola, Chrastava, Revoluční 488, příspěvková organizace   
c)     Školní jídelna Chrastava, Turpišova 343, okres Liberec, příspěvková organizace  
  

-  r o z h o d l a   o vypořádání zlepšeného výsledku hospodaření zřízených PO za rok 2008 dle přílohy      
     
-   v z a l a   n a   v ě d o m í    zápis č. 2009/01 z jednání bytové a sociální komise ze dne 26. 1. 2009   
 
-   r o z h o d l a   o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu paní Kateřině Krchovové a pověřila starostu jejím podpisem 
 
-   r o z h o d l a  o uzavření smlouvy o nájmu bytu paní Kateřině Krchovové  a pověřila starostu jejím podpisem 
 
-   s c h v á l i l a   statut zařízení azylového typu č. 01/AD/2009  a pověřila starostu jejím podpisem 
 
-   v z a l a   n a   v ě d o m í 
výsledky voleb dle čl. 4 volebního řádu a jmenné tříčlenné složení školské rady dle čl. 5 volebního řádu pro Základní školu a Mateřskou 
školu, Chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace: pan Pavel Pěch (za zřizovatele dle usnesení RM č. 2008/15/X), Ing. Vladimíra 
Musichová a paní Bohuslava Vávrová, náhradnice paní Kateřina Krchovová  
 
-   s c h v á l i l a 
záměr internetového připojení organizační složky JSDH Chrastava a pověřila MST ve spolupráci s informatikem předložit příslušné smlouvy 
umožňující realizaci s tím, že financování bude zajištěno z prostředků schválených v rozpočtu JSDH Chrastava  
 
-   s c h v á l i l a  
jako vlastník místní komunikace žádost Autoklubu Hrádek nad Nisou v AČR ve věci pořádání 12. ročníku Rally Lužické hory ve dnech 1. - 
2. 5. 2009 s tím, že tento souhlas je podkladem pro řízení u příslušného silničního správního úřadu dle zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích  
 
-   s c h v á l i l a 
smlouvu o poskytnutí dotace č. LB/0412/S z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod s Regionální radou regionu 
soudržnost Severovýchod, Pražská 320/8, 500 04 Hradec Králové, IČ 75082721 na projekt „Rekonstrukce autobusového nádraží 
Chrastava„ a pověřila starostu jejím podpisem 
 
-  s c h v á l i l a 
žádost VÚDDS Chrastava o prominutí pronájmu kinosálu (2.000,- Kč) – jedná se o 20. ročník recitační soutěže „Chrastavská sloka“  
 
-   s c h v á l i l a 
smlouvu o spolupráci č. OS/01/2009 při realizaci díla „RTN – Terminál Chrastava, dešťová kanalizace“  a pověřila starostu jejím podpisem 

Veřejná služba – nový institut v oblasti vyplácení dávek 
pomoci v hmotné nouzi, zákon č. 382/2008 Sb., kterým se mění 
zákon o zaměstnanosti a s tím souvisejí i změny zákona o 
pomoci v hmotné nouzi. 
 Zákon o pomoci v hmotné nouzi doposud řešil vyplácení dávek 
občanům, kteří se ocitli v hmotné nouzi. Tento zákon účinný od 
1.1.2007 prošel zásadní změnou účinnou od 1.1.2009, která  se 
týká činnosti samospráv.  První zájemci by se mohli o veřejnou 
službu  ucházet  od 1. 7. 2009. 

 Veřejnou službou se rozumí pomoc v obci v záležitostech, které 

jsou v zájmu obce, zejména zlepšování životního prostředí v obci, 
udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, pomoci 
v oblasti kulturního rozvoje a sociální péče. Veřejná služba je 
vykonávána osobami v hmotné nouzi na základě písemné smlouvy 
uzavřené s obcí obsahující alespoň  místo, předmět a dobu výkonu 
veřejné služby obci. Za výkon veřejné služby nenáleží odměna. 
Obec je povinna podle povahy této služby poskytnout 
ochranné pracovní prostředky, uzavřít pojistnou smlouvu kryjící 
odpovědnost za škodu a na zdraví. MPSV může poskytnout obci 
dotaci ke krytí pojistného. Poskytuje se zálohově a po skončení 
kalendářního roku jí obec vyúčtuje. Pracovníci hmotné nouze 
poskytují obci informace ohledně osob vykonávajících veřejnou 
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veřejnou službu. 

Zřizovat veřejnou službu není pro obce povinností. 
Pokud ovšem nebude zřízena, budou pracovnice 
vyplácející pomoc v hmotné nouzi vystaveny atakům 
klientů, kteří se mohou této služby dožadovat – byť třeba 
formálně, z důvodu možnosti vyplácení dávky ve stejné 
výši nebo dokonce jejím navýšení. 

Veřejná služba tak doplňuje vedle veřejně prospěšných 
prací, krátkodobého zaměstnání, možnosti zachování 
pracovních dovedností u osob dlouhodobě 
setrvávajících ve stavu hmotné nouze.  

 
Výše příspěvku na živobytí 
   Smyslem úprav je bonifikovat (zvýhodnit) osoby, které se 
skutečně snaží zvýšit si příjem vlastní prací, tedy pracují na „
běžném trhu práce“ či v rámci institutů aktivní politiky 
zaměstnanosti – vykonávají veřejně prospěšné práce či 
krátkodobé zaměstnání 
• nebo které se snaží uchovat si, popř. rozvinout, svůj 
pracovní potenciál a vykonávají určité činnosti v rámci 
veřejné služby 
 
Částky živobytí a v návaznosti na to i výše příspěvku na 
živobytí jsou stanoveny podle toho, zda osoba pobírá tuto 
dávku krátkodobě (tj. do 6 měsíců), nebo dlouhodobě (déle 
než 6 měsíců). 
Změny se týkají převážně osob, které si musejí zvyšovat 
příjem vlastní prací, a vztahují se k době, kdy takový člověk 
pobírá příspěvek na živobytí déle než 6 měsíců. 
Příspěvek na živobytí je jednou z dávek hmotné nouze. 
Částka živobytí osob, které budou pobírat příspěvek na 
živobytí déle než 6 měsíců a musejí si zvyšovat příjem 
vlastní prací (přitom nepracují, ani v rámci programů aktivní 
politiky zaměstnanosti) a které: 
• vykonávají veřejnou službu v rozsahu alespoň 30 hodin 
měsíčně, odpovídá částce životního minima zvýšené o 
polovinu rozdílu mezi životním minimem osoby a existenčním 
minimem, 
• vykonávají veřejnou službu v rozsahu  alespoň 20 hodin 
měsíčně, odpovídá částce životního minima, 
• nevykonávají veřejnou službu alespoň v rozsahu 20 hodin 
měsíčně, odpovídá výši existenčního minima. 
 
Příklad vykonávání veřejné služby 
Panu Novákovi vypršel nárok na podporu v nezaměstnanosti 
a šest měsíců pobírá příspěvek na živobytí. V posledním 
měsíci byla výše příspěvku 3 126 Kč. Jiný příjem nemá. Od 
následujícího (sedmého) měsíce začne pobírat příspěvek na 
živobytí ve výši 2 020 Kč (který se rovná částce existenčního 
minima). Po uplynutí dvou měsíců, v nichž pan Novák pobíral 
příspěvek na živobytí v této výši (2 020 Kč), začne vykonávat 
veřejnou službu pro obec. V prvním měsíci tuto službu 
vykonával 22 hodin (odklízel sníh), a proto v tomto měsíci se 
mu příspěvek na živobytí zvýší na 3 126 Kč (životní 
minimum). 
V dalším měsíci provede jarní úklid v obci a pomůže při 
odstraňování následků vichřice, která 
obec postihla, a celkově takto vykonává veřejnou službu 32 
hodin. Výkon veřejné služby pro obec se pozitivně odrazí ve 
výši příspěvku na živobytí, který se mu dále zvýší na 3 679 
Kč. Pan Novák díky své aktivitě pro obec získá příspěvek na 
živobytí o 1 659 Kč vyšší než v měsíci, ve kterém 
nevykonává veřejnou službu nebo jinou práci. 
Pokud pan Novák v některém z dalších měsíců přestane 
vykonávat veřejnou službu, hledá si zaměstnání, avšak není 
úspěšný, bude pobírat příspěvek na živobytí ve výši 2 020 Kč 
a v dalších měsících, podle rozsahu své „pracovní aktivity a 
veřejné služby“ se mu výše příspěvku na živobytí zvýší buď 
na částku životního minima nebo i výše. 

——————————————————– 
                                                                       Hana Urbanová  
                                              vedoucí odboru pro záležitosti 

Vážení občané města Chrastavy,  

     město Chrastava zavedlo poplatek za provoz systému shromaž-
ďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů ve výši 500,- Kč/osoba/rok. V současné době se jedná o horní 
hranici poplatku. Vzhledem k tomu, že obecně tato horní hranice poplatku 
zdaleka nepokrývá náklady obcí, je již dlouhodobě připravována 
v Parlamentu ČR novela zákona, která má zdvihnout horní hranici na 
900,- či 1200,- Kč/osoba/rok. Konkrétní výše poplatku při zavedení novely  
bude záviset samozřejmě též na tom, co všechno bude v systému 
provozu systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů zahrnuto.        

     V této souvislosti mi tudíž dovolte, abych se na Vás obrátil s žádostí 
o získání Vašeho názoru ve věci dalšího provozování sběrného dvora 
zdarma pro občany a realizací mobilních svozů velkoobjemového a 
nebezpečného odpadu formou anketní otázky. Názory vzešlé z této 
ankety pak budou podkladem pro rozhodování členů zastupitelstva města 
při rozhodování jak dále.  

Odhadované příjmy města pro rok 2009: 

3,08 mil. Kč  – poplatek za provoz systému  (6 167 obyvatel krát 500,-Kč/
osoba při platbě 100 % občanů) 

Odhadované výdaje města pro rok 2009  

2,93 mil. Kč - svoz popelnic (firma AVE)                                                                                                                               
0,23 mil. Kč - svoz separovaného odpadu (2x ročně firma AVE)                                                           
0,24 mil. Kč - mobilní svoz velkoobjemového odpadu                                                                                                                                        
                         (2x ročně firma AVE)                                                                                                                                 
0,07 mil. Kč - mobilní svoz nebezpečného odpadu                              
                         (2x ročně firma AVE)                                                                                                                                 
1,90 mil. Kč - provoz sběrného dvora (firma TSS a. s.)                           

--------------------------------------------------------------------------------------------                   
5,37 mil. Kč – celkem 

Ztráta – 2,29 mil. Kč (5,37 – 3,08). Tuto ztrátu bude muset hradit město 
ze svého rozpočtu. Pro město je ekonomicky zcela neúnosné hradit i do 
dalších let tuto ztrátu. Přitom je zřejmé, že se mobilní  svoz 
velkoobjemového a nebezpečného odpadu na straně jedné a provoz 
sběrného dvora na straně druhé do určité míry tzv. „dublují“. Pro řešení 
této situace do budoucna (od roku 2010 předkládám tři varianty řešení).   

Var. A –  Zachování jak mobilního svozu velkoobjemového a 
nebezpečného odpadu, tak sběrného dvora v systému:                                                                      

Ekonomika: Ekonomická ztráta 2,29 mil. Kč, což by pro vyrovnání ztráty 
představovalo   navýšení poplatku o 371,- Kč na 871,-Kč/osoba/rok                                    

Var. B –  Zrušení mobilního svozu velkoobjemového a 
nebezpečného odpadu: Ekonomika: Ekonomická ztráta 1,98 mil. Kč 
(tzn. snížení ztráty o  0,31 mil.), což by pro vyrovnání ztráty představovalo 
navýšení poplatku o 321 Kč/osoba/rok na  821,-Kč/osoba/rok                                                        
Nevýhoda: Zvýšené nebezpečí vzniku černých skládek (pro ty, kteří by 
nebyli ochotni dopravovat svůj velkoobjemový a nebezpečný odpad až na 
sběrný dvůr).             

Var. C –  Vyřazení sběrného dvora ze systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů:                                                



Strana 7                               

Ekonomika: Pokles ekonomické ztráty na únosnou mez  0,39 mil. Kč (tzn. snížení ztráty o  1,90 mil.), která by umožňovala zachování 
výše poplatku ve výši 500,- Kč/osoba/rok i pro rok 2010  (úplnému vyrovnání by odpovídalo navýšení poplatku o 63,- Kč na 563,-Kč/
o s o b a / r o k )  a  p ř í p a d n é  n a v y š o v á n í  v  d a l š í c h  l e t e c h  b y  b y l o  v  m i n i m á l n í  m o ž n é  m í ře .                                           
Nevýhoda: Zvýšené nebezpečí vzniku černých skládek (vyšší než u varianty B) pro ty, kteří nebudou ochotni platit ve sběrném dvoře či si 
objednávat na vlastní náklady valník atp. pro odvoz.                                                         

 Upozornění: Vyřazení sběrného dvora ze systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  
neznamená konec jeho existence. Sběrný dvůr může fungovat i nadále (rozsah služeb ovšem závisí na rozhodnutí TSS a. s.), ukládání 
různých druhů, ale u něho bude zpoplatněno i pro všechny občany (na druhé straně by mohl dokonce rozšířit své služby i pro podnikatele a 
mimochrastavské občany)  

Vážení občané města Chrastavy, 
 
   dovoluji si Vás tímto požádat o zodpovězení anketní otázky a její doručení na Městský úřad Chrastava (vedoucí kanceláře starosty paní 
Ivana Loučková) osobně nebo poštou, případně elektronicky (e-mail: louckova@chrastava.cz) v termínu do 30. dubna 2009. Anketní lístek 
lze vyplnit i na webových stránkách města. Výsledky ankety budou podkladem pro rozhodování zastupitelstva. 
 
     Anketní lístek je platný pouze v případě vyplnění jména, adresy trvalého pobytu a roku narození respondenta. Hlasování se smí 
zúčastnit pouze osoby s trvalým bydlištěm v Chrastavě po dosažení plnoletosti (tj. narození 30. 4. 1991 a starší).  Každý může 
pochopitelně hlasovat pouze jednou. Pracovnice matriky jsou oprávněny při zjištění nedodržení těchto podmínek příslušný hlas vyřadit 
(příp. prověřit okolnosti).   

                         Ing. Michael  Canov, starosta 

ODPADY ´09ANKETNÍ LÍSTEK

Životni podmínky 2009 - výběrové šetření v domácnostech 
Česky statistický úřad organizuje v roce 2009 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě ve znění pozdějších předpi-
sů, výběrově šetření o životních podmínkách domácností v České republice - SILC 2009 (Životní podmínky 2009), které navazuje na před-
chozí ročníky tohoto šetřeni. Smyslem šetření je získat reprezentativní údaje o ekonomickém a sociálním postaveni českých domácností a 
jejich životních podmínkách potřebné pro usměrňování sociální politiky státu, její hodnocení, pro výzkumné účely i mezinárodni srovnáni v 
rámci EU. 
Šetřeni se uskuteční na území celé České republiky v cca 12 000 domácnostech, z nichž se 7686 zúčastnilo šetření jíž v předchozích le-
tech. Všechny domácností byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru počítačem. 
Vlastní šetření proběhne v době od 21. února do 10. května 2009 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetrení budou zahr-
nuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Budou se zjišťovat údaje potřebné pro hodnocení uvedených cílů šetře-
ni. 
Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat pověřením k výkonu funkce, které jim vydá Samostatné oddělení terénních zjišťování 
ČSÚ v příslušném kraji, nebo služebním průkazem zaměstnance ČSÚ. Ve všech fázích zpracováni je zaručena anonymita zjištěných údajů 
a získaná data jsou důsledně chráněna podle přísných požadavků zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě a podle zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Všichni pracovnici zúčastnění na zjišťování a procesu zpracování jsou vázáni mlčenlivostí o 
všech šetřených skutečnostech ve smyslu §16 zmiňovaného zákona o státní statistické službě. 

Bližší informace: paní Helena Nebeská, tel. 485 244 238, 731 622 010 
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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     

Vážení spoluobčané, 
     dovoluji si Vás pozvat na šedesátý šestý „Večer se starostou“, 
na téma „daň z nemovitostí“, která se bude zabývat návrhem 
starosty města na stanovení místního koeficientu počínaje rokem 
2010 ve výši tři (s výjimkou u orné půdy, zahrad, trvalých travních 
porostů apod., kde se místní koeficient ze zákona nezavádí).   
Důvodová zpráva určená pro  ZM je též zveřejněna  v Chrastavských 
    listech a na webových stránkách města .      
    Setkání se  koná ve středu dne 1. dubna 2009 od 17:00 hodin 
    ve velké zasedací místnosti  budovy radnice.  
    Na setkání jsou srdečně zváni též i všichni členové zastupitelstva  
    města.   Těším se na Vaši hojnou účast.    Ing. Michael   C a n o v 

(určeno pro ZM dne 6.4.2009 – doplněno 23.2.2009) 
————————————————————————————————————————————————————————————— 

  Vyhláška č.1/ 2009  zavádí ve svém návrhu místní koeficient 3 (nahradil by tak dosud platný místní koeficient 2 zavedený 
vyhláškou č.6/2008) Pozn.: u orné půdy, chmelnice, vinice, zahrady, ovocných sadů a trvalých travních porostů na  celém území se místní 
koeficient ze zákona nezavádí.   
 
Odůvodnění:  
1. Z hlediska občana či  podnikatele  – majitele nemovitosti, se jedná o navýšení odpovídající inflaci (tzn. reálná cena v roce 2010 s m.k.3 
je totožná s cenou v roce 1992)    
Výše daně z nemovitosti byla neměnná od svého stanovení v roce 1992 do konce roku 2008. Z přiložené tabulky je patrné, že fixní 
výše daně se vzhledem k inflaci stávala reálně stále nižší a nižší. V roce 2009 byl sice zaveden místní koeficient 2, nicméně ani 
jeho zavedení nedorovnalo inflaci platící od roku 1992. Až teprve zavedení místního koeficientu ve výši 3 (platící od roku 2010) by 
dohnalo inflační koeficient. Daň z nemovitosti by se tak v reálných cenách dostala na úroveň roku 1992.  

* v roce 2009 a v roce 2010 odhad  
   (průměr ze všech dosavadních let)   

 

Použitý model – dorovnání 
inflace – je přitom stále pro 
majitele nemovitostí podstatně 
výhodnější než by byl model, 
který je požíván běžně u všech 
komodit – elektřina, teplo, pro-
nájmy, náklady na pohonné 
hmoty, mzdové náklady atd. 
(průběžné každoroční navyšo-
vání minimálně o míru inflace). 
Dle výše uvedených výpočtů 
za období 1992 až 2009  
majitel nemovitosti dle tohoto 
modelu (oproti modelu kopíro-
vání inflace) ušetřil (a město 
ponížilo příjem) celkem téměř 
o 20-ti násobek základní sazby 
(např. ten, kdo platil 100 Kč/
rok, ušetřil za období 1992-
2009 téměř 2000,-Kč, město 
při ročním příjmu cca 2,5 mil. 
ztratilo za období 1992-2009 téměř 50 mil. Kč).   
 
Přijetí tohoto modelu by se stalo navíc jednoznačným návodem pro postup zastupitelstva města v budoucnu – tzn. místní koeficient by se 
navýšil na 4 v roce, kdy celkový inflační koeficient (od roku 1992)  bude atakovat číslici 4 (dle výše inflace lze očekávat v rozmezí let 2015 
až 2022) a navýšení na místní koeficient 5 by nastalo při atakování koeficientu inflace (od roku 1992) ve výši 5 (dle výše inflace lze 
očekávat v rozmezí let 2020 až 2034).     
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Pro úplnost je třeba 
dodat, že se v cel-
kové dani zobrazuje 
nejen místní koe-
ficient, ale i základní 
koeficient. (V Chra-
stavě 1,4, ve Vítkově 
1, např. v Liberci 3,5 
a v Hrádku n.N. 1,6). 
V roce 2009 platí 
místní koeficient krát 
základní koeficient  
takto: Chrastava 2,8 
(2x1,4), Vítkov 2 
(2x1), Liberec 7 
(2x3,5), Hrádek n. N. 
3,2 (2x1,6). V případě 
schválení návrhu na 
navýšení místního 
koeficientu na 3 by 
v roce 2010 platilo – 
Chrastava 4,2 (3x1,4) a Vítkov 3 (3x1).      
 
    Nic z výše uvedeného se netýká majitelů pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů, neboť 
místní koeficient se zde ze zákona nezavádí. 
 
2. Z hlediska Města Chrastava se jedná o více než velmi žádoucí a nutné navýšení rozpočtu o cca 1 až 2 mil. Kč ročně    
 
V rozpočtu města se velmi obtížně hledají prostředky na nejzákladnější investiční potřeby (komunikace apod.). Např. v letošním roce 2009 
jsou dosud vyčleněny investiční prostředky jako spoluúčast pouze při investičních akcích a ani tyto se nepodařilo všechny pokrýt (muselo 
dojít k podání žádosti o posun dotační akce RTN v Nádražní ul. (v případě nevyhovění by dokonce muselo dojít ke zrušení celé akce). Na 
běžné investiční akce, jako je oprava komunikací, kdy bylo běžně určováno cca 3,5 mil. Kč/rok, dosud nemohlo být vyčleněno nic. 
Zdůrazňuji navíc, že končí dosud ekonomicky výnosné prodeje majetku, jako prodeje družstevních podílů a řada mimořádných dříve 
realizovaných prodejů, jako pozemky na třetí průmyslovou zónu již byly prakticky vyčerpány. Zůstává pak jen a pouze záměr prodeje 
pozemků na tzv. zónu 60 RD.   
 
  Dovoluji si též připomenout situaci z posledního zastupitelstva města, kdy jsme sice na straně jedné téměř jednomyslně schválili  plán 
rozvoje města Chrastava, ale na straně druhé pan místostarosta oprávněně kritizoval skutečnost, že zdaleka nejsou všechny zde uvedené 
cíle pro rok 2009 zachyceny ve schváleném rozpočtu. Schválení navýšení místního koeficientu na 3 umožní lépe plnit výše uvedený plán 
rozvoje, neboť ten bez zajištěných příjmů může zůstat pochopitelně jen na papíře.   
————————————————————————————————————————————————————————————— 
 
Vážené kolegyně, vážení kolegové,  
jak samozřejmě všichni víte, na zastupitelstvu města jsme se danou záležitostí zabývali poprvé na zasedání dne 23. 6. 
2008. Zde jsme se v tajném hlasování rozdělili na dvě skupiny. Jedna skupina podpořila návrh kolegy Stanislava Wolfa na 
zavedení místního koeficientu ve výši 3 (7 členů zastupitelstva), druhá skupina pak podpořila můj návrh na zavedení 
místního koeficientu ve výši 5 (s osvobozením rodin majitelů nemovitostí od poplatku za odpady) (11 členů zastupitelstva).  
 
Obracím se tudíž s prosbou a žádostí na všechny ty z nás zastupitelů, kteří na zasedání ZM dne 23. 6. 2008 navrhovali a 
podpořili v tajné volbě zavedení místního koeficientu ve výši 3, aby podpořili totožný návrh na zasedání zastupitelstva 
města dne 6. 4. 2009.  
 
Obracím se s prosbou a žádostí i na všechny ty z nás zastupitelů (včetně sebe), kteří na zasedání ZM dne 23. 6. 2008 
navrhovali a podpořili v tajné volbě zavedení místního koeficientu ve výši  5 (s osvobozením rodin majitelů nemovitostí od 
poplatku za odpady), aby poté, co na ZM konaném 28. 7. 2008 byl tento původně schválený návrh zrušen, podpořili (i 
pokud jsou obdobně jako já přesvědčeni, že byl jejich původní návrh 5-ti násobku s osvobozením rodin majitelů za odpady 
lepší) na zasedání dne 6. 4. 2009 návrh na zavedení místního koeficientu ve výši 3.    
 
Navíc velká část odpůrců navýšených koeficientů argumentovala postihem zemědělců. Majitelů pozemků orné půdy, 
chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů se však ze zákona místní koeficient netýká.   
 
Jsem přesvědčen, že schválení předloženého návrhu  bude zodpovědné i vůči  zastupitelstvu pro volební období 2010 až 
2014, neboť účinky schváleného návrhu se projeví až v roce 2010 (v případě schválení tohoto návrhu město obdrží 
navýšené příjmy z části v polovině a z části na konci roku 2010).    
 

V Chrastavě dne 23. 2. 2009                      Ing. Michael Canov, starosta 

    Dne 18. 2. 2009 schválila dolní komora Parlamentu ČR zákonnou povinnost obcí všude uklízet chodníky. V odůvodnění bylo mimo jiné 
uvedeno: 

„Poslanci konstatovali, že starostové nemusejí mít obavy z nedostatku peněz na nájem úklidových firem. Ministr financí Miroslav Kalousek 
uvedl, že obce budou mít díky již platné možnosti až pětkrát zvýšit koeficient daně z nemovitosti dost prostředků na zaplacení úklidových 
firem.“  
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    Jak jsme Vás již informovali v minulých listech, 
město Chrastava obdrželo v rámci Regionálního 
operačního projektu NUTS II Severovýchod v oblasti 
podpory 1.2. „Podpora projektů zlepšujících dopravní 
obslužnost území“ dotaci na rekonstrukci autobusového 
nádraží. Vzhledem k tomu, že termín realizace se blíží, 
chceme Vás blíže informovat o plánovaném postupu 
stavebních prací a dopravních omezeních.  
    Zhotovitelem akce byla vybrána  společnost Strabag 
a. s., která splnila všechny předpoklady a ve výběrovém 
řízení nabídla nejnižší cenu.  
    Realizace projektu „Rekonstrukce autobusového 
nádraží Chrastava“ je plánována na 2. a 3. čtvrtletí 
tohoto roku. Stavba je rozdělena na tři hlavní etapy. 
V první etapě dojde ke zbudování zastávkového 
provizoria na pozemku p. č. 21, v k. ú. Dolní Chrastava 
u Bílokostelecké ulice (viz situace). Během budování 
provizoria nebude na stávajícím autobusovém nádraží 
provoz nijak omezen. Podle předběžného časového 
harmonogramu bude výstavba provizoria zahájena 
v březnu 2009. Od dubna tak bude pravděpodobně 
uzavřeno stávající autobusové nádraží a autobusová 
doprava bude přesunuta na zastávkové provizorium. Po 
uzavření nynějšího autobusového nádraží započnou 
stavební práce na nové dešťové kanalizaci pro odvod 
povrchových vod. Dále pak budou rekonstruovány 
veškeré plochy komunikací  autobusového nádraží, 
občané se dočkají také nových bezbariérových 
chodníků a opravených nástupišť. Součástí 
rekonstrukce bude také úprava okolní zeleně. Celá akce 
by měla být dokončena v srpnu roku 2009. 
   O veškerých dalších změnách provozu autobusového 
nádraží budete včas informováni. 
 
Nikola Kubátová, investiční referent ORM  
Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM 

Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s MěÚ Chrastava  
v y h l a š u j e 

HHHH    UUUU    MMMM    AAAA    NNNN    IIII    TTTT Á  Á  Á  Á RRRR    NNNN Í  Í  Í  Í             SSSS    BBBB Í  Í  Í  Í RRRR    KKKK    UUUU    
 

  Letního a zimního oblečení (dámské, pánské,dětské) 
  Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek 
  Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše jen funkční 
  Peří,péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek 
  knihy 

——————————————————————————————————————————————— 
NEBEREME ! 

obnošené boty, svetry, elektrospotřebiče, ledničky, televize, nábytek, počítače, jízdní kola, lyže 
dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí 

——————————————————————————————————————————————– 
Sbírka se uskuteční dne 9. a 10. dubna 2009  8:00 – 16:00 HODIN ve SPOLEČENSKÉM KLUBUZEMÍ 

 
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem 

 
Děkujeme za Vaši pomoc. 

dispečink Diakonie Broumov  – 224 316 800, 224 317 203 
 

Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, poskytující materiální pomoc potřebným občanům  
a dává práci lidem, kteří jsou těžko umístitelní na trhu práce.  Více na  www: diakoniebroumov.org 
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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 

   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 

2. 3. 1824 se narodil v Litomyšli český hudební skladatel Bedřich Smetana. Jeho otec byl sládkem v zámeckém pivovaru. Rodný domek v 
areálu zámku je pro veřejnost přístupný. Již od dětství projevoval hudební nadání. V Praze studoval kompozici u Josefa Proksche. První 

píseň složil již v r. 1848 na český text Válka. Založil si vlastní hudební ústav a za rok nato se 
oženil s Kateřinou Kolářovou. Zažil také několik tragických ran. Tři ze čtyř dcer mu zemřely a na-
konec přišel i o manželku. 
Vydal se do švédského Göteborgu, kde působil jako učitel hudby a sbormistr. 
Po návratu do Čech se stal dirigentem Prozatimního divadla. Jeho úspěch slavily opery Branibo-
ři v Čechách a Prodaná nevěsta. 
V padesáti letech ztratil sluch. Ani to ho nepřinutilo, aby přestal psát hudbu. Zkomponoval další 
opery, Mou vlast a smyčcové kvartety. 
Poslední léta svého života se přestěhoval do myslivny v Jabkenicích, kde žila jeho dcera. Vel-
kým zadostiučiněním byla pro něho premiéra opery Libuše při otevření Národního divadla v roce 
1881. 
V dubnu 1844 byl Smetana převezen do pražského ústavu choromyslných, kde krátce nato 12. 
května zemřel. 
Hluchota, nemoc ani rány v jeho soukromém životě nedokázaly zničit úctu a lásku k hudbě a ta-

ké ke svému národu, kterému věnoval celé své dílo. 
 Připravili: J. Špaková a J. Riedl 

7. března 2009 od 14:00 hodin v klubovně hasičů (hasičská zbrojnice naproti poště) 
————————————————————————————————————————– 

    Stalo se již tradicí, že vždy na záčáku března pořádáme pro děti maškarní bál. Letos jsme měli velký problém, zda tuto 
akci budeme moci vůbec uskutečnit. V současné době totiž probíhá rekonstrukce budovy Společenského klubu v Turpišově 
ulici a tudíž jsme provizorně přestěhováni do budovy, kde není sál.  
    Proto bych chtěla touto cestou velice poděkovat hasičskému sboru v Chrastavě, že nám vyšel vstříc a umožnil maškarní 
pro děti připravit v jeho prostorách. Těšíme se na vás v sobotu 7. března. 

Zita Václavíková 

MS 2009 v Liberci pomáhá slabým 

   V době konání MS 2009 v Liberci má široká veřejnost možnost přispět do sbírky „Pozvedněte slabé!“ a podpořit tak místní týrané děti, 
seniory nebo těžce nemocné. 

   V ulicích Liberce, před sportovním areálem ve Vesci a v OC NISA můžete  denně až do neděle 1. 3. 2009 potkat dvojice dobrovolníků, u 
kterých máte možnost zakoupit si sbírkový předmět v ceně 30 Kč nebo 50 Kč a přispět tak do regionální sbírky „Pozvedněte slabé!“. Sbírku 
pořádá Nadace EURONISA a výtěžek pomůže potřebným z Libereckého kraje a Šluknovského výběžku - 
tedy 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: http://www.euronisa.cz 
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GALERIE G Městského muzea

Vstupné: 20,-Kč
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OBNOVENÁ PREMIÉRA ČESKÉHO FILMU. Kriminální snímek režiséra a kameramana F.A. Brabce Bolero vznikl podle televizního scénáře 
Markéty Zinnerové, inspirovaného zločinem, který v 70. letech minulého století vzbudil na Slovensku velký rozruch.  Asi 109 minut.   

Po skončení filmu beseda s producentem Ivo Pavelekem  
                                                                                    Vstupné: 60 Kč, vstupenky zakoupené v MIC Chrastava  – 50 Kč

PREMIÉRA  ČESKÉHO FILMU! Česko-makedonský film s Davidem Švehlíkem v hlavní roli.
Protagonistou je mladý muž s předurčeným osudem: podle sdělení anděla, zvěstujícího jeho rodičům zprávu o početí, má v devětadvaceti 
letech zemřít. A ta doba se nyní blíží. Josef však řeší zcela jiné problémy. Opustila ho žena se synkem, vyhodili ho z práce i z dílny, v níž si 
přivydělával, a má samé dluhy. V ten okamžik se setkává s (andělem) Gabrielem, který sleduje a „přizpůsobuje“ jeho cestu osudem. 
Bezstarostný vousáč v bílých kalhotách a v bílé mikině s kapucí je však zároveň jakýmsi ďábelským našeptavačem, nutícím hrdinu k 
rozhodnutím, i společníkem, provázejícím ho z města na venkov.  Asi 90 minut. Falcon Film.                                                         Vstupné: 70 Kč

Pásmo pohádek pro malé i velké diváky. 68 minut.                                                                                                                    Vstupné: 25 Kč

Kdysi excentrický americký komik Jim Carrey se připomíná po čase ve své typické poloze v nové komedii Peytona Reeda Yes Man (česky tedy 
„člověk říkající ano“), natočené podle knihy britského spisovatele a publicisty Dannyho Wallace. Ten popsal své zážitky z experimentu, kdy se 
na půl roku rozhodl na vše reagovat slůvkem „ano“.  České titulky. Asi 105 minut.                                                                          Vstupné: 65 Kč

George Clooney, Frances McDormandová, John Malkovich, Tilda Swintonová, Richard Jenkins a Brad Pitt 
Coenových

 ve "špionská" černé komedii 
bratrů 
Kvalitní zábavný snímek je zároveň nenápadnou ironickou satirou na dnešní "překombinovanou" společnost i na triviální neschopnost jedinců i 
institucí. - Role vznětlivého špiona Coxe byla psána na tělo Johnu Malkovichovi. Asi 96 minut. České titulky                    Vstupné: 65 Kč

Španělský erotický film. Snímek Christiana Moliny vskutku přináší to, co slibuje název, tedy erotickou podívanou, založenou na vcelku běžném 
schématu. Zajímavé je, že vznikl podle prvního, autobiografického románu autorky obdobných děl Valérie Tassoové. Ve filmu, jehož scénář 
napsala Cuca Canalsová, spolupracovnice Bigase Luny, se objevují i dvě bývalé hvězdy španělské kinematografie, Geraldine Chaplinová jako 
Valina babička a Angela Molinaová jako bordelmamá. Mládeži do 18 let nepřístupno. České titulky.     Vstupné: 75 Kč

Česko-německé válečné drama. Koprodukční snímek Josepha Vilsmaiera a Dany Vávrové Poslední vlak rozmnožuje řadu současných 
snímků, zabývajících se druhou světovou válkou. Líčí poslední dny lidí z transportu 688 Židů z Berlína do koncentračního tábora v Osvětimi z 
dubna roku 1943. Asi 120 minut.                                                    Vstupné: 60 Kč, vstupenky zakoupené v MIC Chrastava  – 50 Kč

Brad Pitt a Cate Blanchettová Davida Finchera.  ve filmu Narodil jsem se za velmi podivuhodných okolností... České titulky.  Asi 166 minut. 
                                                                                    Vstupné: 70 Kč

PREMIÉRA ČESKÉHO FILMU. Komediálně laděná pohádka s Jiřím Mádlem a Terezou Voříškovou v hlavních rolích. Asi 95 minut.
                                                                                    Vstupné: 70 Kč

Německý režisér Andreas Dresen ve svém komorním minimalistickém dramatu Sedmé nebe vypráví zvláštní, byť ne neobvyklý příběh o lásce: 
Inge (Ursula Wernerová, nar. 1943) žije ve vyrovnaném manželství s Wernerem (Horst Rehberg, nar. 1937). Přivydělává si šitím a zdá se, že už 
ji nic nemůže překvapit. Seznámení s Karlem (Horst Westphal, nar. 1929) a vášnivé milostné vzplanutí jí však obrátí život naruby a žena, která 
nedokáže žít v přetvářce, se musí rozhodnout, co dál. Vcelku banální schéma, kdyby ovšem aktéry milostného trojúhelníku nebyli důchodci: 
Inge je šedesát devět, jejímu manželu Wernerovi sedmdesát a Karlovi ještě o šest roků víc.
98 minut. České titulky.                                                                     Vstupné: 60 Kč                                                                                                       

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

Francouzský přírodopisný dokument Zamilovaná zvířata sleduje rozmanité milostné rituály fauny. Samci při svádění samic sázejí na čich, zrak, 
hmat, sluch i chuť a snímek předvádí, kolika různými způsoby zvířata těchto pět smyslů využívají. Asi 85 minut.  České titulky.    Vstupné:  65 Kč
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3. března – 18:30   Experimentální studio 
                                Klub přátel výtvarného umění: MAX ŠVABINSKÝ – GRAFICKÁ TVORBA 
                                přednáška Mgr. Markéty Kroupové 
 
5. března – 19:00   7.    abonentní koncert 50. koncertní sezony komorní hudby: PANOCHOVO KVARTETO 
                                Jiří Panocha – I. housle, Pavel Fejfar – II. housle, Miroslav Sehnoutka – viola, Jaroslav Kulhan - violoncello 
                                spoluúčinkuje – Ludmila Peterková – klarinet 
 
5. března – 19:00   Experimentální studio: VZPOMÍNKA NA GUSTAVA GINZELA 
                                - setkání přátel legendy Jizerských hor, známého cestovatele a horolezce 
 
8. března – 15:00   Experimentální studio – pohádkové odpoledne: ZA KAŽDÝM ROHEM JESKYŇKA,  hrají: Čmukaři 
 
9. března – 19:30   Terasa: Jazznight ve spolupráci s Kalendářem Liberecka: DIDRIK INGVALDSEN QUARTET  
                                Didrik Ingvaldsen (Norsko) – trubka, R. Hanousek (CZ) – saxofony, M. Olsson (Norsko) – kontrabas, M. Kleibl - bicí 
 
9. března – 19:30   Experimentální studio: ETIOPIE - o první úspěšné české expedici do této oblasti se Zdeňkem Skořepou 

 
10. března – 19:30 Experimentální studio: Krátké a úderné divadlo aneb tragikomická moralita s krátkým a úderným koncem 
 
11. března – 19:30 Experimentální studio: hudební sklepy – PHIL SHOENFELT a  PAVEL CINGL 
 
14. března – 15:00 – 17:00  Lidové sady Liberec a DDM Větrník pořádají: DĚTSKÝ KARNEVAL 
                                - hravé odpoledne pro malé i velké s tancem, soutěžemi a hodnocením masek (každá maska si odnese drobný dárek) 
 
16. března – 19:30 Experimentální studio: MONGOLSKO – z Ulánbátaru za písečnými dunami pouště Gobi, diashow Martina Loewa 
 
18. března – 19:30 Experimentální studio: Divadlo bez opony – SMLOUVA 
                                příběh slavného hollywoodského scenáristy, který žije v ústraní švýcarského pensionu a najme si zde svého vraha  
 
18. března – 20:00 MŇÁGA A ŽĎORP – turné k CD Na stanici polární  
 
19. března – 19:30 Experimentální studio: Kulturní agentura Štěk uvádí   SÍLA  + ČABRAKA 
                                -  téměř dívčí "marcipunk"  + kapela vyrůstající z kořenů etnické a alternativní hudby 
 
22. března – 14:00 HRAJE BIG BAND LIBEREC, odpoledne s největším libereckým tanečním orchestrem 
 
22. března – 15:00 Experimentální studio: pohádkové odpoledne: O SMOLÍČKOVI – nestárnoucí vyprávění příběhu malého „neposluchy“ 
                                uvádí Divadlo Na cestě 
 
24. – 27. března     Experimentální studio: Anaon, Střední škola strojní, stavební a dopravní, Truhlářská ve spolupráci s Člověkem v tísni 
                                 uvádí         JEDEN SVĚT – mezinárodní festival dokumentárních filmů s tématikou lidských práv  
 
26. března – 20:00 LAURA A JEJÍ TYGŘI – turné k čerstvě vydanému albu Nejsou malý věci 
 
28. března – 8:00   Experimentální studio: AUKČNÍ SÍŇ HOBBY KLUBU – dražba historických pohlednic Liberecka a Jablonecka 
 
30. března – 19:30 Experimentální studio: c.k. Adventura – ČÍNA - ŘÍŠE STŘEDU, přednáší Honza Pospíšil 
 
31. března – 19:30 Experimentální studio: Country & Western Club Liberec 
                                MODROTISK s Ondrou Rumlem – 25 let, host: TEPTET – legendární dámský vokální kvintet 
————————————————————————————————————————————————————————————— 

Výstava na Galerii – Stanislav Loudát – Trosky - fotografie 
 

Výstava v Experimentálním studiu – Jitka Klingerová – Fotografie z cest 

29.3.2009 restaurace komínau

SIN THE EIGHT
Srdečně zveme všechny fanoušky na vkusnou, byť drsnější hudbu...
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    Hrad a zámek Frýdlant majestátně se tyčící na čedičovém ostrohu nad řekou Smědá, vévodí celému frýdlantskému kraji asi od poloviny 
13. století. Jeho prvními majiteli byli páni z Dubé, jedna z odnoží rozvětného rodu Ronovců. Jeden z nich zvaný Častolov, užíval přídomek 
z Frýdlantu již kolem roku 1257. První psaná zmínka o hradu se vztahuje k datu 2. 2. 1278, kdy jej Česká královská komora pod vedením 
krále Přemysla Otakara II. Ronovicům odňala a téhož roku prodala za 800 hřiven stříbra Rulkovi z Bibrštejna. Hrad dostal do dědičného 
vlastnictví. Tento rod zde vládl téměř 300 let a zasadil se o značnou výstavbu hradu. Rozšířili gotický palác s věží o další obytná křídla. 
Jádrem tehdejšího hradu byla mohutná věž kruhového půdorysu, zvaná „ Indica“, jejíž zdi dosahují tloušťky tří metrů. Ve 14. století byly 
k věži a přilehlému paláci připojeny další budovy, jejichž součástí bylo i nezbytné vylepšené opevnění s baštami. Když roku 1551 zemřel 
poslední mužský potomek rodu, Kryštof z Bibrštejna, Frýdlant připadl opět české koruně. 
     Roku 1558 koupili hrad Redernové, kteří na konci století přikročili k dalším významným stavebním úpravám.Pozvali italského stavitele 
Marca Spazzia di Lancia, který sjednotil palácovou architekturu a přebudoval ji do podoby renesančního zámku. Na žádost Kateřiny, 

manželky Melchiora z Redernu, opatřil architekt fasády 
figurální sgrafitovou výzdobou a vybudoval také zámeckou 
kapli sv. Anny s hrobkou. Výzdoba zámku byla sice později 
překryta barokními omítkami, ale dnes jsou renesanční výjevy 
obnoveny a zámek se skví ve své téměř původní podobě. Po 
smrti Melchiora, který padl v roce 1600 v bitvě proti Turkům, 
vedla panství i výchovu syna Kryštofa energická Kateřina 
z Redernu. Kryštof se zúčastnil jako protestant bitvy na Bílé 
hoře a po porážce stavů prchl do ciziny a redernovský majetek 
byl zkonfiskován.  
     Již v roce 1622 získal zámek generál císařských vojsk 
Albrecht z Valdštejna.Za něj byl Frýdlant povýšen na knížectví 
a vévoda získal přídomek frýdlantský. Když v roce 1634 
pohasl v Chebu Albrechtův život, došlo na dělení jeho statků a 
Frýdlant získal generál Matyáš Gallas.Než se rod Gallasů stihl 
usídlit na svém panství, byl hrad dobyt Švédy, kteří tu 
s přestávkami působili mezi lety 1638 – 1649. Hrad opevnili 
vnějším pásmem hradeb s mohutným barbakánem. Až po 
uzavření míru v roce 1649 bylo panství vráceno opět 
Gallasům, kteří jej drželi do roku 1759, kdy přešli na větev 
Clam – Gallasů a na Frýdlantě vydrželi až do roku 1945. 
     O vysoké kulturní úrovni Clam – Gallasů svědčí mimo jiné i 
to, že již v roce 1801 zpřístupnili hrad veřejnosti. Otevřeli své 
bohaté sbírky zbraní, obrazů a upomínek na staré časy, 
zvláště na Albrechta z Valdštejna. Frýdlant se tak stal 
nejstarším hradním muzeem ve střední Evropě. Hrabě Kristián 
Kryštof Clam-Gallas se vyznal ve výtvarném umění, navštívil 

mnoho evropských galerií a stojí za zmínku, že finančně podporoval na studiích chrastavského rodáka malíře Josefa Führicha. 
     V 60. letech 19. století Eduard Clam-Gallas přistavěl k zámku další pseudorenesanční obytné křídlo a tím byl stavební vývoj celého 
areálu dokončen. Bylo upraveno také okolí hradu a zámku, kde vznikl poměrně rozsáhlý park s rybníkem, zčásti dochovaný dodnes. 
     Dnes jsou zpřístupněny reprezentační sály, ať už rytířský sál, renesační hodovní síň, Eduardova pracovna s renesanční klenbou, 
interiéry s bohatými sbírkami obrazů, nábytku, delfské fajánse, skla, keramiky a porcelánu. Můžeme navštívit dětský pokoj s původními 
hračkami, pokoje služebnictva, vrchnostenskou kancelář. Prohlídka je obohacena o rekonstruovanou původní koupelnu, sbírku asi dvou 
stovek dýmek, zbraní a loveckých trofejí. Ovšem zcela unikátní je zámecká kuchyně s původním vybavením a dochovanými funkčními 
kamny a grilem. Z období kolem roku 1900 je zde snad nejpočetnější soubor měděného a cínového nádobí v České republice. Za zhlédnutí 
stojí i zámecká renesanční kaple sv. Anny. 
     Ve Frýdlantě prochází návštěvníci více než padesáti přístupnými interiéry a do areálu hradu se vstupuje stejně jako před dvěma sty lety 
padacím mostem. Prohlídka zámku začíná v podkroví, kde se nachází hostinské pokoje, zpřístupněné teprve v roce 2001. Úžasně se zde 
povedlo spojení středověkého hradu a renesančního zámku. 
     Hrad a zámek Frýdlant dnes patří k nejvýznamnějším památkovým celkům v Čechách a díky své blízkosti hranic s Polskem a 
Německem má charakter důležitého mezinárodního turistického místa. 

                                                      Zpracovala J. Marxová – Infocentrum                                      

  Oznamujeme občanům, že v sobotu 14. března 2009 ve 14 hodin se bude konat 

v Revoluční ulici  slavnostní odhalení pamětní desky  na  počest říd. učitele BOHUMILA 

HONSY (1890 – 1969). Dnešní budova mateřské školy bývala v letech 1923 – 38 českou 

menšinovou školou, kterou po celé období tzv. první republiky p. B. Honsa řídil. 
 

Zveme také Vás, abyste se této  slavnosti zúčastnili. 
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1.3.1498 – Vasco da Gama, porugalský objevitel a mořeplavec, přistál na cestě do Indie na pobřeží dnešního Mosambiku. 
1.3.1833 – byla založena Jednota ke povzbuzení průmyslu v Čechách. 
1.3.1838 – vešlo v platnost guberniální nařízení, kterým se upravovalo otevírání pražských bran. 
1.3.1866 – schválil Český sněm právo přednášet na Karlo-Ferdinandově univerzitě jak německy, tak i česky. 
1.3.1925 – odstartoval 1.ročník první fotbalové ligy.  
2.3.1458 – zemský správce Jiří z Poděbrad byl zvolen českým králem. 
2.3.1908 – se narodil český kameraman Jaroslav Tuzar, natočil více než 70 filmů. 
2.3.1958 – byl dokončen první pěší přechod Antarktidy, trval 99 dní a výpravu vedl Brit Vivian Ernest Fuchs. 
2.3.1978 – vzlétl kosmickou lodí Sojuz 28 první československý kosmonaut Ing. Vladimír Remek. 
3.3.1994 – v Mnichově zemřel v nedožitých padesátinách Karel Kryl, písničkář, básník a grafik. 
4.3.1349 – Karel IV. se oženil s dcerou falckého kurfiřta Rudolfa II., Annou. 
4.3.1899 – byla zprovozněna potrubní pošta v Praze, zpočátku na dvou linkách. 
5.3.1871 – na Staroměstské radnici uzavřeli p.  F.X.Löster a sl. F.Litennová první tuzemský občanský sňatek. 
6.3.1868 – se v Kletečné narodil profesor MUDr.František Hamza, český prozaik a lékař, který se zabýval dětskou tuberkulózou. 
7.3.1799 – se ve Strakonicích narodil František Ladislav Čelákovský, básník, kritik a překladatel. 
7.3.1850 – se v Hodoníně narodil Tomáš Garique Masaryk, pedagog, politik a filozof, který se stal v roce 1918 prvním československým  
                  prezidentem.  
7.3.1928 – Čs.letecká společnost zahájila pravidelné lety do Berlína, Drážďan a Vídně. 
8.3.1897 – v Kopřivnici vyrobili úpravou kočáru první automobil Präsident. 
8.3.1911 –  poprvé se slavil Mezinárodní den žen. 
9.3.1930 – se narodil českoněmecký prozaik a publicista Ota Filip. 
9.3.1994 – zemřel Charles Bukowski, americký spisovatel a básník. 
10.3.1417 – Pražská univerzita se oficiálně rozešla s církví a přihlásila se   k přijímání podobojí. 
10.3.1978 – přistál na Zemi Sojuz 28 s Vl. Remkem. Stali jsme se tak třetí zemí, která vyslala svého kosmonauta do vesmíru. 
11.3.1848 – se ve Svatováclavských lázních konalo bez povolení úřadů veřejné shromáždění pražského lidu,které žádalo národnostní  
                   rovnoprávnost, zrušení poddanství, svobodu tisku, shromažďování,samosprávu a vyznání. 
12.3.1325 - král Jan Lucemburský se po roce nepřítomnosti vrátil do země. 
12.3.1539 – byla založena pražská mincovna. 
12.3.1930 – zemřel Alois Jirásek, český prozaik a dramatik. 
13.3.1354 – povýšil Karel IV. rodové hrabství lucemburské na vévodství. 
13.3.1988 – byl uveden do provozu nejdelší podmořský tunel na světě, měřící téměř 54 km, spojující ostrovy Honšú a Hokkaidu. 
14.3.1402 – nastoupil Jan Hus službu v Betlémské kapli. 
14.3.1879 – V Ulmu se narodil Albert Einstein, fyzik a vědec, autor teorie relativity. 
14.3.1883 – v Londýně zemřel Karel Marx, německý myslitel,politik a teoretik komunismu.  
15.3.1921 – na pultech se objevil první sešit Haškových „ Osudů dobrého vojáka Švejka“. 
15.3.1930 – zahájily provoz Československé areolinie na lince Praha – Užhorod. 
16.3.1746 – zakládá baron Peatrasch v Olomouci vědeckou společnost Societas eruditorum incognitorum in terris Austriacis,  
                    která vydávala první vědecký časopis ve střední Evropě. 
17.3.2005 – získala na pařížské aukci za 3000 000 eur  Národní knihovna zlomek překladu Dalimilovy kroniky. 
18.3.1848 – vyšel první svazek prvního vydání díla Františka Palackého „Dějiny národu českého v Čechách a na Moravě“. 
18.3.1858 – se v Paříži narodil Ing. Rudolf Christian Karl Diesel, vynálezce a filozof. 
19.3.1848 – navrhl K.H.Borovský v Pražských novinách přejmenovat Koňský trh na Václavském náměstí. 
19.3.1896 – vyjely poprvé tramvaje Křižíkovy společnosti Elektrická dráha Praha – Libeň – Vysočany. 
20.3.1848 – se narodil německý průmyslník a zakladatel chemické továrny Fritz Henkel, dnes firma prodává výrobky ve 125 zemích světa. 
21.3.1350 – Karel IV. získal od braniborského markraběte Ludvíka Říšské korunovační klenoty. 
21.3.1685 – V Eisenachu se narodil něměcký hudební skladatel Johann Sebastian Bach. 
21.3.1955 – se narodila Halina Pawlowská, spisovatelka, scénáristka, publicistka, moderátorka a vydavatelka. 
21.3.1964 – bylo oznámeno vyvinutí vakcíny proti spalničkám. 
22.3.1808 – zemřel v Praze Václav Matěj Kramerius, český novinář, nakladatel a národní buditel. 
23.3.1887 – se v Hronově narodil spisovatel a malíř Josef Čapek. 
23.3.1897 – padlo další nesmyslné omezení – na filozofické fakultě tehdejší Karlo – Ferdinandovy univerzity již směly studovat i ženy. 
24.3.1948 – začalo první pokusné televizní vysílání na našem území. 
25.3.1420 – Jan Žižka porazil v dnes slavné bitvě, která se odehrála u Sudoměře, katolické vojsko. 
26.3.1348 – položil osobně Karel IV. základní kámen Nového Města pražského, které založil oficiálním aktem 8. března téhož roku. 
26.3.1827 – zemřel ve Vídni hudební skladatel Ludwig van Beethoven. 
27.3.1357 – byl dostavěn hrad Karlštejn. 
27.3.1968 – zemřel sovětský letec a první kosmonaut světa Jurij Alexejevič Gagarin. 
28.3.1592 – se narodil Jan Ámos Komenský, poslední biskup Jednoty bratrské, teolog, filosof, pedagog a spisovatel – učitel národů. 
28.3.1900 – bratři Mrštíkové představili první parní lokomotivu tuzemské konstrukce. 
29.3.1900 – se v Prostějově narodil básník Jiří Wolker. 
30.3.1853 – se narodil malíř Vincent van Gogh. 
30.3.1888 – bylo pro celou rakousko-uherskou monarchii zákonem zavedeno nemocenské pojištění. 
30.3.1908 – byl založen Spolek českých bibliofilů. 
31.3.1948 – zemřel v Praze Egon Ervín Kisch, českoněmecký reportér, spisovatel a cestovatel. 
31.3.1948 – byly z rozhodnutí Národní fronty všechny tělovýchovné organizace sloučeny v Sokol. 

                                         Kalendárium zpracovala J. Marxová   
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Lyžařský vlek v Andělské Hoře 
 
    Děkuji Vám všem, kteří jste se zasloužili o puštění a provozování lyžařského vleku během těchto jarních prázdnin v Andělské Hoře. Byla 
by škoda nevyužít takového množství sněhu na pohodovém svahu nad Andělskou Horou. Lyžování bylo skvělé a v týdnu úplně bez front. 
Za dvě hodiny se dalo sjet celý kopec i více jak 15x. Doufejme, že sníh zůstane ještě chvíli na sjezdovce a vlek budeme moci využít i o ně-
kolika příštích víkendech. Znovu všem díky za jejich snahu a čas. 

Josef Wolf, Andělská Hora  

    Na velice „nabitou“ sezónu se připravují členové oddílu orien-
tačního běhu OK RECo Sport. Většina z nich žije v Chrastavě, další 
pak v Jičíně a Nové Pace. V sezóně 2008 startovali ve více než 
padesáti závodech v orientačním běhu a několika krosech. V rámci 
přípravy startují na závodech Zimní hradubické ligy a Bor Cupu, 
individuálně se připravují na lyžích.Také letos bude jejich program 
velice bohatý. Po zisku čtyř nových členů se zúčastní nově hned 
šesti závodů ve štafetách. Samozřejmostí jsou pak pravidelné 
starty v žebříčkových závodech Ještědské a Východočeské oblasti, 
výjimečně i v atraktivních závodech Středočeské oblasti (například 
Kokořínsko). Absolvují rovněž několik závodů žebříčku Čechy B, 
dále M ČR ve sprintu, na krátké trati (červen) i na klasické trati 
(září) a přípravných závodů Podkrkonošské ligy. Dresy závodníků 
OK Reco Sport se objeví i na vícedenních závodech o prázdninách 
při Botas Cup Vysočina u Chrasti, na Pěkných prázdninách s OB 
na Turnovsku a také třídenních závodech u Hradce Králové. Po 
loňském premiérovém startu na Adriatic Meetingu a městském 
orientačním běhu v italských Benátkách uvažují o zopakování 
těchto závodů. 
    Členové zmíněného oddílu budou mít napilno i pořadatelsky. 
Na polovinu června připravují druhý ročník Pecka krosu, jehož 
hlavní trať vede okolím známého hradu a celostátní závod je 
zařazen do Poháru běžce Českého ráje. Druhý ročník bude mít 
také v posledním dni v roce Silvestrovský běh Kryštofa Haranta. 
Nově požádal oddíl o zařazení dvojzávodu ve sprintu OB nazvaný 
RECO CUP 2009, který se uskuteční v den státního svátku 28. 
října 2009 v rekreačním areálu Kristýna na okraji Hrádku nad 
Nisou. Zajímavostí bude vložený závod, který si v OB odbyde svoji 
premiéru. Navíc zde dojde k celkovému vyhlášení žebříčku 
Ještědské oblasti za rok 2009. V současné době již probíhají 
přípravné práce.                                                                           PV 

   V názvu soutěže není chyba, ale organizátoři museli Carlo změnit 
na Karlo, aby se nedostali „do křížku“ s pořadateli světové Rally 
Monte Carlo. Letošní druhý ročník absolvovalo na počátku února 
čtyřicet posádek s veteránskými vozy, mezi nimi i chrastavští Pavel 
a Radka Cinibulkovi, kteří letos zvolili více jak dvacet let starý vůz 
Lada 2101, když svého „miláčka“ Opel Ascona A, s nímž jeli vloni, 
nechali v teple garáže. Museli zdolat 350 kilometrů a pět měřených 
úseků. 

„Velký příval sněhu dal letošnímu ročníku tu správnou 
atmosféru, velká část první etapy u Josefova Dolu se jela na 
sněhu a ledu. U Hrabětic byla trať zatarasena zapadlými vozy, 
které vytáhl až pořadatelský Land Rover,“ říká Pavel Cinibulk. 
Nejdelší etapou byla ta druhá, která zavedla účastníky z Liberecka 
na Českolipsko a Mladoboleslavsko a měřila více než 150 
kilometrů. „Moc jsme si užili autodrom v Sosnové, kde se jely 
dva měřené úseky na rallykrosové dráze a z našich 
nablýskaných krasavců se staly během chvilky pravé soutěžní 
vozy. Zdárně jsme absolvovali i dva průjezdy testovací dráhou 
u Bělé pod Bezdězem.“ 
Nejvíce úspěšnou však pro Vás byla etapa závěrečná, která vedla 
na Hrádecko, Chrastavsko a přes Frýdlantsko se vrátila zpět do 
centra – pivovaru Konrád ve Vratislavicích. 
„ Určitě, neboť se nám ji podařilo vyhrát, přestože zde byl 
náročný měřený úsek u Václavic, který z části vedl po bývalé 
rychlostní zkoušce Rally Lužické hory. Za vítězství jsme získali 
krásný pohár. Musím za krásně připravenou akci poděkovat 
pořadatelům z Automuzea v čele s Milanem Bumbou. Už teď 
se těšíme na třetí ročník,“ uzavírá své vzpomínky Pavel Cinibulk.  
Nutno dodat, že Chrastavu také repezentoval MVDr. Karel Hrnčiřík 
s vozem Simca Aronde a Novou Ves bývalý autokrosař Jaromír 
Hlavatý startující s vozem Trabant 600. 

Text a foto: PV 
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  NÁŠ PREZIDENT MÁ PRAVDU ... 
 
   To bylo posměšků, když náš prezident navzdory rádoby vědeckým tvrzením, že se zemská atmosféra neustále otepluje, vyslovil 
kacířskou myšlenku, že ty bláboly odborníků neodpovídají realitě. Jen si vzpomeňme, jak bylo přijato jeho vystoupení v Evropském 
parlamentu: poslanci se smáli, tloukli rukama do lavic, dupali a bučeli jako rohatý skot a někteří dokonce provokativně odcházeli uprostřed 
jeho vystoupení z jednacího sálu. Ti  Češi mají ale velmi podivného prezidenta, říkali si jistě mnozí z nich. 
   Avšak  čas pracoval tiše, naprosto nehlučně pro hlavu našeho státu. A my tady na Liberecku jsme to pocítili přímo z první ruky. To bylo 
řečí o tom, že tají ledovce, že budou postupně zaplavovány nížinaté státy jako např. Holandsko či velká část Německa. Novináři vymýšleli  
další katastrofické scénáře a mnozí se již jistě těšili na úžasný velkofilm o nové, moderní potopě světa, která by svou tragédií předčila 
nejen záhubu  Titaniku, ale i biblický  příběh Noemovy archy. 
   Jistě již v duchu viděli palcové titulky na předních stránkách světového tisku a případné tučné honoráře za co nejvýstižnější vylíčení 
detailů blížící se sodomy – gomory. 
   Nepochodili ani ti, kteří z nepochopitelné české závisti zlomyslně přáli organizátorům, aby se tento sportovní velkopodnik prostě nezdařil, 
aby zkrachoval, protože bez sněhu se prostě lyžovat nedá. 
  Stal se však pravý opak. Zničehonic se  začal z nebe sypat sníh, jak to bývalo po staletí v únoru běžné. Sněžilo celý den i noc, sněžení 
pokračovalo také druhý a třetí den a závěje dosahovaly rekordní výšky. Organizátoři libereckého Mistrovství světa v lyžování si konečně 
oddechli. Zatímco ještě nedávno hrozilo nebezpečí, že stovky nákladních aut budou muset přivážet do Vesce a pod Ještěd sníh  
bůhvíodkud, nastala situace přímo opačná: sníh bylo nutno někam odvážet, protože ho na místech, kde se měly konat mezinárodní 
závody, byl přebytek! Sněhová děla byla náhle bez práce, jejich funkci převzala příroda. A tak to má být! Prastará lidová pranostika opět 
dokázala, že naši dávní předkové nebyli zdaleka tak hloupí, jak si o nich myslíme. “Únor bílý, pole sílí“, říkávali i bez předpovědí 
meteorologického ústavu. 
   Konečně  nám tedy letošní únor, plný sněhové nadílky, připomněl zimu našich dětských let, kdy platilo docela jednoduché pravidlo, že 
v létě má být horko a v zimě mráz. To učené plkání prognostiků, že  se  zemská atmosféra otepluje, nelze brát vážně. Když před dvěma 
stoletími venkovští faráři zaznamenávali do farní kroniky údaje o výkyvech počasí, mohlo se mnohým zdát, že se blíží konec světa: v únoru 
kvetly ovocné stromy, jindy napadl sníh uprostřed června či dokonce v červenci. Ale pak se to opět srovnalo a sněžilo i pršelo, jak to má 
podle zákonů odvěkého přírodního koloběhu být. 
   Jedno je však jisté: příroda si nedá od nás poroučet. To optimistické heslo, jemuž jsme jako nerozumní mladíci uvěřili, totiž že 
poručíme větru dešti, naštěstí neplatí a doufejme, že platit nebude. Umíte si představit, že by si nějaký zbohatlík, který ke svým miliónům 
přišel bůhvíjak,  jenom ne poctivou prací, koupil jakousi kouzelnou hůlku, kterou by si vytvářel své soukromé počasí bez ohledu na druhé a 
chtěl by si zalyžovat uprostřed žní? Kombajny na polích by zapadaly sněhem a lidé by se opalovali v kožichu. Vánoce bychom naopak 
slavili v nesnesitelném vedru jen proto, že by se majiteli té kouzelné hůlky zachtělo uprostřed prosince česat meruňky nebo sklízet 
hroznové víno. 
    (Víme, že u protinožců v Austrálii nejsou vánoční svátky spojovány se sněhem, ale naopak s pálícími slunečními paprsky. Jenže tak to 
tam na jižní polokouli platilo odjakživa. Podle toho také vypadají australské vánoční pohlednice. Jsou na nich  palmy, opálení rekreanti a 
poněkud nepatřičně Santa Claus v červeno-bílém Mikulášském úboru.) 
   Můžeme si myslet o největší sportovní události u nás na Liberecku leccos: že byly vstupenky příliš drahé, a proto připravené sedačky pro 
diváky zely leckdy prázdnotou nebo že jsme čekali pro naše české sportovce více medailí, avšak v jednom se jistě shodneme: základní 
předpoklad pro konání mistrovství příroda splnila a zajistila: sněhu bylo (víc než) dost navzdory oteplování! 
                                                                                                                                                                                                         F. VYDRA 

    V letošním roce náš turistický oddíl zavítal o pololetních prázdninách podruhé do hlavního města naší republiky. A sice na akci „Ledová 
Praha 2009“. Přihlášených nás bylo dvacet a nakonec nás i dvacet odjelo. Přihlášky se musely společně s platbou za ubytování posílat už 

v prosinci předešlého roku a jelikož nám na konec ledna vyšla epidemie viróz 
a jiných bacilů, bylo naplnění přihlášených míst oříškem. Vše se nakonec 
podařilo a s úspěchem jsme v pátek ráno odjeli autobusem Student Agency 
do Prahy. Ubytování jsme měli zajištěno ve škole na Jižním městě, takže 
jsme se projeli metrem přes celou Prahu a potom kousek autobusem. 
Pražáci byli z našich batohů a hlavně odznaků na čepicích celí překvapení a 
nevěděli, co se děje. Ve škole, kde bylo mimochodem saunovací teplo, jsme 
si uvařili společně rizoto a vyrazili do víru velkoměsta. 
    Na vysvětlenou dodám, že Ledová Praha je akce pro dětské oddíly a 
dětské domovy, kterou připravuje hlavní město Praha. Děti mají slevu na 
jízdném a jsou zvýhodněné vstupy do kulturních památek, sportovních zřízení 
a jiných zajímavostí Prahy. Některé vstupy jsou i zdarma případně za 
symbolickou korunu. 
    Na pátek nám Rolf naplánoval návštěvu expozice vorařství a vodní 
dopravy Na Výtoni, bobovou dráhu na Proseku a překrásný výhled na 
rozsvícenou a nasvícenou Prahu z červenomodře osvětleného Žižkovského 
televizního vysílače. Rychlovýtah nás vyvezl 98 m a měli jsme Prahu jako na 
dlani. Pátek byl za námi a mohli jsme se těšit na sobotu. 
    K snídani byly čerstvé houstičky a první návštěva vedla do Poštovního 

muzea. Z poštovního muzea jsme se prošli a naše kroky vedly do tajemné Řásnovky, kde se odehrával děj románu  J. Foglara. Jsou to 
krásné úzké uličky mezi starými pražskými domy. Na základě hlasování jsme poctili naši návštěvou Staroměstskou radnici. Nejprve věž, 
která je tak vysoká, až se z toho při pohledu dolů motá hlava. A příjemná zajímavost, nahoru nevedou schody, ale zatočená nakloněná 
rovina. Výhled, tentokrát za denního světla, nádherný.  Pražské červené střechy z té výšky nemají chybu. Prohlídka samotné radnice trvala 
asi hodinu a velice  příjemná paní průvodkyně zaujala děti, že ani nedutaly, maximálně měly všetečné otázky. Jedině Kamil přišel málem o 
oko, když paní průvodkyně rozpažením uváděla překrásné obrazy v zasedací místnosti. Staroměstská radnice je  komplex několika domů a 
má i rozsáhlé podzemí, které sloužilo jako úkryt v době nebezpečí. Následovalo překvapení a pro mě současně nejhorší část celé návštěvy 
Prahy. Od organizátorů jsme dostali poukázku do Italské cukrárny na rakvičku pro každého účastníka. A já jsem jich osm vyklopila i 
s táckem na pražský chodník, neštěstí. Chtěla jsem koupit náhradní, ale rakvičky byly neprodejné, pouze na poukázky. Jak z hloupého 
filmu. Kremrole naštěstí zastoupily rakvičky docela dobře a děti byly i potěšené, že si mohou vybrat. Ale rakvička je rakvička. 
    Po sladkém mlsání nás čekalo Probošství a výstava „1000 let zlata Inků“. Pěkná výstava a v přísálí dokonce film o životě Inků. Jedinou 
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vadou bylo příšerné množství lidí. Začínalo se šeřit a naše výprava se blížila k muzeu pověstí Mysterae Pragensis. V pokladně byl příjemný 
pán, který nám dal slevu na skupinu a prodával dětem kamínky proti strašidlům. Sklep byl plný strašidel a zajímavých pověstí ze Staré 
Prahy. Viděli jsme Golema, vodníka, templáře, kostlivce, jazyk ulhané krčmářky přitlučený na dveřích a nešťastného Turka, který usekl své 
milé hlavu, protože si vzala někoho jiného. A s plnou hlavou strašidel jsme se vraceli do školy na bramborový guláš a teplý čajík. 
    Neděle nás překvapila bílou sněhovou pokrývkou a my jsme se i s batohy přesunuli do Muzea hlavního města Prahy. Tady byly moc milé 
paní a pochválily naše děti, že jsou zvídavé a výstava je zajímá. Prošli jsme expozicí pravěku až do středověku. Potom jsme navštívili 
výstavu Praha nyní a před 100 lety na fotografiích a papírový Langweilův model Staré Prahy. Ten byl okouzlující, na ploše 3x3m byla celá 
Praha a počítačem ovládaná světla mohla nasvítit jednotlivé části Prahy nebo vybranou kulturní památku. V přízemí pro děti muzeum 
připravilo interaktivní středověkou hernu.  
    Ledová Praha 2009 byla za námi, už jenom cesta domů, čokoláda nebo čajík v autobuse a náruč maminky a tatínka. 
 

Petra Kopecká, T.O. Perseus 

Jsme za poločasem… 

     Uplynuly více než dva roky od komunálních voleb 2006. Sdružení 
nezávislých kandidátů - Pro změnu v Chrastavě předstoupilo tehdy 
před občany se svým volebním programem pro léta 2006 – 2010, a volby v Chrastavě jsme vyhráli se ziskem 39,4 %. 
Uvědomujeme si, že tak výborný výsledek jsme získali díky našim spoluobčanům, kteří nás přišli ve volbách podpořit. Díky Vám, 
spoluobčanům, jsme získali celkem 8 mandátů z 19 možných. Trochu se nám v porovnání s lety minulými podařila i zvýšit účast 
občanů ve volbách. Také si většina ze spoluobčanů pamatuje, co proběhlo po komunálních volbách, a kdo se za každou cenu 
snažil na radnici udržet (a to později i vystoupením z nominující politické strany…). Nebyli jsme to my, zastupitelé za SNK, kdo 
jsme za každou cenu „pásli“ po funkcích na radnici… 

     Nechceme se však zabývat tím, co proběhlo po komunálních volbách a jak v Chrastavě vznikla modro-oranžovo-rudá koalice 
(ODS se 6 mandáty, ČSSD se 2 a KSČM se 2 mandáty). I to se v komunální politice stává. Je to již minulostí a občan-volič tento 
stav může (bude-li chtít) změnit až na podzim roku 2010. 

————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Po více než dvouletém fungování zastupitelů za SNK-Pro změnu v Chrastavě, chceme přiblížit občanům, jak plníme svůj volební 
program. Naším mottem bylo heslo CHRASTAVA JE NAŠÍM DOMOVEM. I od toho se odvíjely, odvíjí a i nadále budou odvíjet naše kroky 
v zastupitelstvu města. Pojďte se proto společně s námi podívat, jak se nám daří (nebo nedaří) náš volební program plnit. 

V oblasti investiční výstavby: 

1) Budeme pokračovat v realizaci plánovaných či již započatých investičních (i neinvestičních) akcích ve městě (rekonstrukce ZŠ náměstí, 
rekonstrukce autobusového nádraží a jeho okolí, rekonstrukce budovy S-klubu aj.). 

     Naši zastupitelé, někdy po diskuzích, podpořili kroky současného vedení města jak při rekonstrukci ZŠ na náměstí, tak i 
dalších akcích, např. připravovaná rekonstrukce budovy S-klubu. U S-klubu však byla podpora podmíněna dodatkem smlouvy, 
kdy výstavba bude financovaná se 100% dotací - snaha město více nezadlužovat. 

2) Chceme dokončit připravenost pozemků pro výstavbu cca 60 rodinných domků v lokalitě Bílokostelecká/Polní ul., začít jednání 
s potenciálními budoucími investory a začít s realizací výstavby včetně vytipování dalších lokalit (pozemků) vhodných pro bytovou výstavbu 
(RD, bytové domy …). 

     Téměř vždy jsme podpořili prodej pozemků pro stavby rodinných domků, kde jsme se při svém hlasování snažili zohlednit 
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také zájem již současných chrastaváků. I nadále jsme pro výstavbu nejen cca 60 rodinných domků v lokalitě Bílokostelecká / 
Polní (diskuse a následné řešení části pozemku přes současné zahradnictví jako přístupové cesty pro pěší v ničem náš záměr 
nemění), tak i pro výstavbu v dalších částech města (podpořili jsme např. změnu územního plánu města pro uvažovanou 
výstavbu cca 50 rodinných domků v lokalitě Liberecká ul.). 

3) Všestranně budeme podporovat trvale žijící občany v obci v oblasti individuální bytové výstavby rodinných domů. 

     Zde konstatujeme, že jsme se téměř vždy při svém hlasování snažili zohlednit také zájem již současných chrastaváků. 

4) Chceme připravit konečnou verzi a časový harmonogram pro úpravu Náměstí 1.máje (park, parkoviště …). 

     I když se zdá, že úprava současného stavu náměstí není příliš aktuální, snažili jsme se svými návrhy přispět nejen 
k bezpečnosti chodců (návrh na přemístění přechodu doprostřed náměstí, posléze jeho vrácení mezi radnici a budovu muzea), 
ale také přispět k lepší organizaci parkování na náměstí. Náš návrh na úpravu parkování na náměstí radou města neprošel. Po 
diskuzi s občany a obchodníky na náměstí jsme upustili od návrhu parkovacích hodin, ale organizaci parkování (časově omezené 
parkování) považujeme i nadále za důležitý bod pro další jednání s vedením města. 

V oblasti dopravy a bezpečnosti občanů: 

5) Zahájíme přípravné práce k řešení neuspokojivé situace v dopravě ve městě (náměstí, Pobřežní ul., Andělohorská ul.) včetně parkování 
vozidel a dopravního značení. 

     Přišli jsme mezi občany z možným řešením parkování na Střeleckém vrchu. Vedení města podporovalo řešení v rozšíření 
parkování přímo na sídlišti (se záborem míst, které by šly využít pro odpočinek a oddych občanů), my jsme navrhovali 
vybudování hlídaného parkoviště v blízkosti sídliště. Spíše však bude asi realizována varianta předložená vedením města. 
Odpověď nacházíme také v bodech 4) a 10). 

6) Zaměříme se na opravy komunikací ve městě včetně oprav chodníků. 

     Kromě již uvedeného v bodu 4) jsme na zastupitelstvu města průběžně upozorňovali a upozorňujeme na konkrétní nutné 
úpravy a opravy chodníků a komunikací. Konkrétně jsme např. pro dostavbu (lépe řečeno „dání do původního stavu“) zbytku 
chodníku od marketu Plus pod mostem I/13 k původnímu přechodu směrem k Nádražní ul. a podporovat budeme i vybudování 
přechodu pro pěší v tomto místě v souvislosti s realizovanou přeložkou komunikace II/592. 

7) Ve spolupráci s Libereckým krajem, ČSAD, ČD a dalšími dopravními subjekty máme zájem zachovat optimální dopravní spojení v rámci 
základní i ostatní dopravní obslužnosti s krajským městem a dalšími místy Liberecka (Hrádek nad Nisou, Frýdlant …) včetně spojů o 
sobotách a nedělích a ve večerních hodinách. 

      Zde se shodujeme snad se všemi subjekty v zastupitelstvu města zastoupenými a podporujeme i nadále kroky současného 
vedení města směřující k neomezování dopravních spojů všemi směry. 

8) Za pomoci Městské policie Chrastava a za přispění Obvodního oddělení Policie ČR a dalších bezpečnostních složek chceme zvýšit 
ochranu majetku, zdraví a bezpečnosti občanů města a nekompromisně tak přispívat k potírání negativních jevů ve městě (kriminalita, 
drogy, krádeže, přestupková a trestná činnost) včetně rozšíření dohledu městské policie v částech města s výskytem zvýšené kriminality. 

     I nadále podporujeme činnost Městské policie Chrastava a ostatních bezpečnostních složek. Jsme však názoru, že vedení 
městské policie by si mělo více všímat samotného města, a nezavazovat se dalšími závazky v rámci veřejnoprávní smlouvy 
k jiným obcím. I proto jsme si vyžádali od vedení města vyhodnocení veřejnoprávní smlouvy mezi Chrastavou a Stráží nad Nisou 
po roce působení Městské policie Chrastava na teritoriu obce Stráž nad Nisou. 

9) V rámci bezpečnosti občanů chceme velmi vážně zvážit instalaci kamerového systému ve městě v silně frekventovaných lokalitách 
(náměstí, Žitavská ul., autobusové nádraží). 

     V průběhu prvního roku po volbách jsme navrhli a vyvolali diskusi ohledně instalace kamerového systému ve městě, zejména 
na náměstí. Náš návrh byl radou města zamítnut. 

10) Zajistíme provedení kontroly veřejného osvětlení, zejména na málo frekventovaných místech, osvětlení přechodů přes vozovku a 
zajištění případné úpravy přechodů. 

      V několika případech jsme navrhli osvětlení přechodů pro chodce. Některé z nich byly již realizovány. K přechodům blíže také 
v bodě 4). 

11) Zaktualizujeme a rozšíříme informační systém ve městě. 

     Jsme si vědomi, že tento bod se neobejde bez finančních prostředků. Původně jsme plánovali navržení této akce do rozpočtu 
města na rok 2008 či 2009, po zvážení nutnosti jiných důležitějších akcí budeme realizaci navrhovat do rozpočtu města na rok 
2010. 

V oblasti ochrany životního prostředí: 

12) Důsledným naplňováním zákonů a obecně závazných vyhlášek města chceme vytvořit občanům příznivé životní prostředí ve městě – 
nekompromisně stíhat ty, kteří ničí životní prostředí (např. zřizováním černých skládek, vandalstvím apod.). 

     Tím, že podporujeme činnost městské policie, současně dáváme zelenou i tomuto bodu našeho programu. Průběžně 
upozorňujeme na zastupitelstvu města na místa, kde případné černé skládky vznikají. K tomu souvisí i bod 8). 

13) Zahájíme konzultace ve věci možného zřízení tzv. „zelené skládky“ pro občany, popř. včetně její realizace. 

     Zde jsme v roce 2007 byli v jednání s vedením chrastavského Motoklubu, který měl zájem pro svoji činnost získat skládku u 
Václavic. U tohoto areálu mohla vzniknout tato ,,zelená skládka“. V listopadovém čísle 2007 Chrastavských listů se pan Michal 
Košina zmiňuje v článku o činnosti Motoklubu i o snaze získat pro Motoklub skládku u Václavic. Zde musíme konstatovat, že 
tzv. „zelená skládka“ není zřejmě prioritou pro současné vedení města. 

14) I nadále budeme sledovat vývoj v odvozu a zneškodňování komunálního odpadu včetně cen tak, aby byl v budoucnu minimální dopad 
na občana. Naší prioritou bude i rozšíření třídění odpadu ve městě o další druhy. 
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     Svým hlasováním na zastupitelstvu města o vyhlášce o místních odpadech jsme podpořili současné vedení města a jasně 
deklarovali svoji podporu nezvyšování ceny za odvážený odpad pro občany. 

V oblasti služeb občanům: 

15) Zajistíme podporu osadním výborům pro další rozvoj okrajových částí města. 

     Bez výhrad jsme po volbách 2006 podpořili zřízení osadních výborů Vítkov a Andělská Hora tak, aby přijímané kroky při 
zřizování byly v souladu se zákonem o obcích. 

     Mrzí nás však, že zastupitelstvo města nepodpořilo náš návrh na zřízení dalších dvou osadních výborů, a to v částech Vysoká 
a Víska. Obyvatelé Vysoké však nečekali na rozhodnutí zastupitelstva někdy v budoucnu a sami vytvořili občanské sdružení, 
které zastupuje obyvatele Vysoké. Zastupitelé za SNK s představiteli sdružení spolupracují na jejich požadavcích a snaží se 
obyvatelům být nápomocni. 

     Současně nás těší, že osadní výbory Vítkov a Andělská Hora dokáží svými aktivitami oživit život v okrajových částech města. 
Jejich aktivit si velmi vážíme. 

16) V případě zájmu občanů budeme pořádat pravidelné setkání členů rady města s veřejností za účelem zlepšení komunikace vedení 
města s občany. 

     Vzhledem k povolební situaci jsme samozřejmě museli tento bod přehodnotit. Nicméně na návrh našeho tehdejšího radního 
pana Michala Košiny (právě on přišel první s tím nápadem) se postupně vytvořilo diskusní fórum na webových stránkách města. 
Jsme přesvědčeni, že komunikace mezi občany a případně mezi dalšími zastupiteli města je přes toto fórum daleko pružnější a 
flexibilnější. 

17) Zahájíme jednání s vedením České pošty, s.p., o možném rozšíření provozní doby v sobotu dopoledne. 

      Podali jsme podnět v této věci k vedení města, které se obrátilo na liberecké vedení České pošty s dopisem s příslušným 
návrhem o rozšíření provozních hodin o sobotní dopoledne. Odpověď zástupců České pošty viz příspěvek na webu města. Škoda 
jen, že zůstalo pouze u dopisování a ne u osobního jednání. Dále jsme podali návrh na vybudování bankomatu na Střeleckém 
vrchu. I zde zůstalo jen u odeslání dopisů vedením města bankovním ústavům. Možná by osobní návštěva znamenala více než 
dopis…. 

18) Naším zájmem je komunikace s občany. Za tím účelem zřídíme non stop přístupnou schránku městského úřadu na podněty a 
připomínky občanů. 

      Zde odkazujeme na podobnost situace k bodu 16). K tomu ještě uvádíme, že pokud volby v roce 2010 vyhrajeme, k non stop 
schránce, běžné na jiných srovnatelných úřadech, se opět vrátíme. 

V oblasti školství, kultury, sportu a cestovního ruchu: 

19) Pokračovat budeme v budování další etapy veřejného sportoviště. 

     Jsme rádi za vybudování dětského hřiště na Střeleckém vrchu, za vstřícný krok vedení města (i když až napodruhé) při 
vybudování dětského koutku u kina sdružením Bétel. Budeme i nadále požadovat vybudování i dalších dětských koutků ve městě 
(např. v parku ve Vítkovské ulici). Budeme se snažit podporovat chrastavské oddíly a kluby při jejich snahách vybudovat či 
upravit sportoviště v katastru města, protože vnímáme nutnost mít pro naši mládež, ale i naše občany možnost pro jejich 
sportovní a kulturní vyžití, a to hlavně v době jejich volna. I to je prevence proti drogám a kriminalitě ve městě u dětí a mládeže. 

20) Budeme pokračovat ve zlepšování technického stavu školských budov a zařízení. 

     Jednoznačně podporujeme modernizaci našich školních budov nejen jejich opravou, ale i úpravou a modernizací učeben 
(např. počitačová učebna…). 

21) Necháme připravit studii na rekonstrukci městského koupaliště a úpravu ploch souvisejících prostor, popř. zahájit její realizaci (dle 
finanční náročnosti). 

     Od začátku příprav na změnu koupaliště v kemp (a původní navrhované zavezení bazénu stavebním výkopkem) jsme veřejně 
jasně vyjádřili svůj většinový názor. Jsme pro zachování koupaliště v Chrastavě a jeho budoucí rekonstrukci, a to i s možností 
využití peněz z fondů EU. V této souvislosti jsme velmi rádi, že se občané ve vyhlášené anketě města o budoucím využití objektu 
koupaliště vyjádřili téměř jednoznačně pro zachování koupaliště. Podobné to bylo totiž i s tzv. domečkem za školou v Turpišově 
ul., kde jsme svým postojem zastavili jeho demolici, o které velmi vážně tehdy uvažovalo vedení města, a dnes slouží domeček 
dětem a jejich aktivitám. 

22) Podporovat chceme činnost sportovních, kulturních a dalších zájmových spolků ve městě vč. podpory činnosti SDH. 

     Svým hlasováním na zastupitelstvu města o rozdělení grantů pro sportovní a kulturní činnost pro roky 2007, 2008 a 2009 jsme 
vyjádřili jasnou podporu činnosti chrastavských spolků. 

23) Ve spolupráci se základní školou, mateřskými školami, Společenským klubem a občanskými organizacemi se chceme podílet na 
organizování akcí pro děti. 

     Tento bod lze spojit s bodem 19), kde je snaha napomoci při vybudování areálů pro děti a mládež a podporovat místní spolky 
v jejich činnosti. 

24) Budeme i nadále pokračovat v tradičních a již zavedených akcích ve městě (Chrastavské slavnosti, Ples města, Sportovec Chrastavy ). 

     I když jsme jako vítězná volební strana nakonec zůstali „v opozici“, nedokážeme si představit dění ve městě bez zavedených 
zmíněných akcí. Téměř vždy jsme podpořili v zastupitelstvu města taková řešení, aby tyto akce mohly i nadále pokračovat. 
Dokážeme si však představit určité programové oživení např. Chrastavských slavností, v tomto směru podáme příslušné návrhy. 

25) Budeme pokračovat v již tradičním zapojení města do Mikroregionu Chrastavsko-Hrádecko a ve spolupráci na různých úrovních 
s partnerským městem Eichsttätt (SRN). 

     Zde odkazujeme na podobnost k bodu 24). 
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     Vážení spoluobčané, 

toto je krátké zhodnocení plnění volebního programu Sdružení nezávislých kandidátů-Pro změnu v Chrastavě za více než dva 
roky volebního období 2006 – 2010. Závěrem si dovolím ještě dvě poděkování. 

     Mé první poděkování patří všem mým kolegům-zastupitelům za SNK-Pro změnu v Chrastavě. Děkuji Vám, kolegyně a 
kolegové, za aktivní práci v zastupitelstvu města. Děkuji Vám také za plodné diskuse, které míváme někdy nad některými body 
jednání zastupitelstva i nad věcmi, které nebývají projednávány, jsou však předmětem života našeho města. Vaší práce si moc 
vážím, a i když máme někdy jiný názor na věc, naše diskuse bývají většinou přínosem. Těším se s Vámi na další spolupráci. 

     To druhé je mému kamarádovi Michalu Košinovi, který seděl v tomto volebním období více než rok za SNK-Pro změnu 
v Chrastavě v radě města (a předtím celé volební období za ČSSD) a chci mu touto cestou poděkovat za vše, co jsme spolu za 
léta přátelství a spolupráce dokázali. Jeho rozhodnutí odejít z Chrastavy jsem před více než rokem musel respektovat. Jsem však 
rád, že naše přátelství i nadále trvá, jsem rád, že se mu daří a jeho rozhodnutí bylo tudíž správné, a přeji mu i touto cestou vše 
dobré. 

Za zastupitele SNK – Pro změnu v Chrastavě 

připravil Mgr. Oldřich Němec 

POHÁDKOVÝ LES 
        Pohádkový les vyrostl 8. února 2009 v prostorách tělocvičny Spartaku Chrastava. 
Probíhal zde v pořadí již  čtvrtý maškarní ples Dětského a mateřského centra Bétel. Letos se 
sešlo asi 180 dětí, rodičů a prarodičů. Velký prostor tělocvičny byl dostatečný pro 
minimuzikál „Karkulka“, taneční parket, soutěže i občerstvení. Masky byly jako vždy úžasné, 
děti se vyřádily a po dvou hodinách odcházely unavené ony i rodiče. 
 

MEXIKO KŘÍŽEM KRÁŽEM 
        25. února jsme spolu s Honzou Ramírezem procestovali Mexiko křížem křážem. Jak 
bylo řečeno, on pobyl v Mexiku tři měsíce a účastníci besedy s videoprojekcí, mexickou 
hudbou a ochutnávkou místní speciality to stihli ve zkratce díky jeho vyprávění a fotografiím 
za pouhé dvě hodiny. 
 

V MĚSÍCI BŘEZNU VÁS ZVEME 
        Na interaktivní besedu s videoprojekcí o cestách po Jižní Indii. Vyprávět bude náš host 
Arnošt Šulc. Startujeme ve středu 18. 3. 2009 od 17:30 h v prvním patře kina. 
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    Tak jako každý rok jsme přemýšleli, jak se vyhnout 
každoročnímu vánočnímu stresu. Hodiny strávené na internetu při 
hledání vhodné lokality, kde bychom se trochu ohřáli a něco 
zajímavého viděli, se vyplatily a díky nabídce letenek od Student 
agency zvítězila Jižní Indie. No nekupte to za 13 tisíc. A tak jsme 

pár dní před Vánocemi dali sbohem pošmournému počasí a 
přenesli se za jedenáct hodin letu na jih. Ani jsme se nenadáli a náš 
jednopatrový Boeing přistává v malém šesti milionovém městečku 
Bangalore ve státě Karnataka. První, co nás venku přivítalo, bylo 
nesnesitelné skleníkové vedro, a to jsme ve výšce 900 metrů nad 
mořem. Autobusem jsme přejeli na centrální nádraží. Plán pobýt 
zde alespoň dva dny a trochu se zaklimatizovat vzal záhy za své. 
Nádraží v indickém pojetí není ospalé místo, kde vše má 
svůj zaběhnutý řád, neexistují nástupiště, jen ohromná 
vřava, pískání na píšťalky a spousty autobusů směřujících 
na různé směry. Do jednoho města třeba deset linek 
různých společností a tak se každý konduktér snaží 
přetáhnout lidi k tomu svému, zaručeně nejlevnějšímu 
spoji. Během pěti minut tedy směřujeme do tři hodiny 
vzdáleného Mysore. Autobus byl DeLuxe, bez oken, dveří, 
vybavený jakýmisi papírovými stahovacími roletami… Se-
děli jsme na sedačkách, ze kterých trčely pružiny a záhy 
pochopili, proč jsme v letadle vyfasovali špunty do uší. 
Téměř každý bus je vybaven televizí a mnoha 
reproduktory, které do vás pouští šílené množství decibelů. 
Řidiči se řítí po silnici za děsivého troubení, jako hasiči 
k požáru. Proplétají se mezi desítkami rikš, chodců, 
motorek a hlavně zvířat. Specialitou je předjíždění nejlépe 
do kopce a do zatáčky současně. Však oni se na těch 
silničkách ty čtyři pět aut jedoucích vedle sebe nějak 
srovnají. A když už řidič neví kudy kam a opravdu není 
kam uhnout, tak zastaví uprostřed a doufá, že do něj nikdo 
nenarazí. Při vystupování jsme pochopili jedno ze 
základních pravidel “indiánů”, a to že do autobusů se 
zásadně nastupuje dřív než ostatní vystoupí. Sice se 

totálně zacpou dveře a to tak, že nikdo nemůže ani ven ani dovnitř, 
ale aspoň vás nikdo nepředběhne. Po krátké prohlídce města, které 
je především proslavené výrobou vonných tyčinek, pokračujeme 
směrem na Ooty, kde ve výšce 2200 metrů je příjemné 
dvacetistupňové teplo. Kolem města jsou desítky kilometrů 
čajových plantáží a tak aklimatizujeme zde. Neustále je se na co 
dívat. Vrcholí sklizeň čaje,jsou zde přírodní rezervace se slony a 
spousty památek. Bydlíme v malém hotýlku, i když hotel v indickém 
významu není místo pro ubytování, ale pouze vývařovna. Pokoj za 
100 Kč pro dvě osoby má televizi i nezbytný kýbl na mytí. Pokoje, 
to jsou většinou dvě postele, nad kterými se točí vysokoobrátková 
vrtule, rozhánějící vzduch a hlavně mračna komárů. Záchody 
(turecké) bývají většinou společné. Pokoje jsou obarveny 
nesmyvatelnými rudými plivanci,neb většina Indů neustále žvýká 
betelové listy a plivance umisťují všude kolem sebe. Nicméně jsme 
zde kvůli poznání jihu Indie a tak po pár dnech turistiky ujíždíme na 
západní pobřeží k arabskému moři, podívat se jak “indiáni” slaví 
příchod nového roku a jsme docela zklamáni, neb nemít kalendář, 
tak ani nevíme, že nějaký přelom roku je. Měli jsme v plánu vyměnit 
autobus za vlak, ale při příchodu na první vlakové nádraží v městě 
Calicut nás to rychle přešlo. V Indii existuje úžasný systém 
předprodeje místenek na vlaky. Musíte vyplnit dlouhý, naprosto 
nesmyslný formulář, kde se vás ptají snad i na číslo bot. S tím se 
pak postavit do několikahodinové fronty a po příchodu k okénku 
zjistíte, že v daném termínu, kdy potřebujete jet, je vše vyprodané. 
Vlak se skládá z cca půl kilometrů vagónů absolutně přeplněných a 
tak jsme to omrkli a dál pokračovali oblíbenými autobusy, které jsou 
sice taky přeplněné, ale bílému cizinci místní vždy udělají místo, 
neb v místních krajích se nesluší, aby cizinec stál. Pokračujeme 
vyšlapanou turistickou trasou směrem na Kochin a Ernakulam. Ale 
to už jsme ve státě Kerala. K největším přírodním skvostům zde 
patří spletitá síť říčních toků, delt a lagun o délce cca 900 km, tzv. 
Backwaters. Lemují je nekonečná rýžoviště, háje kokosových 
palem a banánovníků. Podél moře se táhnou pásy bílých pláží. 
Teplota moře se blíží 30 stupňům. Prostě ráj na zemi. O indické 
kuchyni se píše, že je jednou z nejpestřejších na světě. Musím vás 
vyvést z omylu. Z nás se stali po celou dobu pobytu vegetariáni, 
protože když vidíte porcování masa v prachu a špíně a mračna 
much okamžitě usedající na rozporcovaná zvířata či ryby, přejde 
vás záhy chuť, třeba jen jeden kousek pozřít. Tak jsme se věnovali 
rýži a různým placičkám a kouličkám smaženým na palmovém oleji. 
Vše bylo napněné červenou cibulí, vejcem a spoustou čerstvého 
koření v lístkové formě, servírované na banánových listech, někdy 
na novinách, se spoustou pálivých omáček. A cena jídla? Třeba 
takové thálí – miska rýže, dojíte, šoupnou vám další a další dokud 
neřeknete dost, vyjde na 10 korun. Zvláštní kapitolou je čaj. Kiosky 
s čajem jsou snad po deseti metrech a úřadují v nich čajaválové. 
Funguje to tak, že nalevo se v lavoru vaří mléko,napravo ohřívá 
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napravo ohřívá vodu, kterou zalévá čajovou tresť, tu nabere sítkem,
uleje trochu do nádoby, přidá tak tři lžičky cukru na dvoudecovou 
skleničku, doplní mlékem a z výšky cca dvou metrů to několikrát 
přeleje do sklenky aby se vše dobře promíchalo. Sklenky se 
vyplachují v lavoru, kde se voda mění snad jednou za rok a přischlé 
mléko se namočí, vyndá před kiosek, kolem jde kráva, olíže okraje,
znovu se to naplní mlékem a jede se dál. Věřím tomu, že slabší 
povahy jen při pohledu na tuto hygienu dostanou okamžitě 
žloutenku. Po celou dobu jsme jedli a pili jen u těch nejprostších 
stánků a přesto nás nepostihlo nic, co by jen vzdáleně připomínalo 
průjem. Inu důslednost při aplikování kořalky se určitě vyplatila. To 
ale poznáme až za pár měsíců, protože různé bilharzie, améby a 
ostatní zvířátka, která nevidíte, se vám dostanou do těla a za chvíli 
zjistíte, že jste bez jater. Další zvláštností na “indiánech” je ta, že 
ptáte-li se na cokoliv, pokývou hlavou ze strany na stranu ve 
zvláštním excentrickém pohybu mimo jakoukoli osu lidského těla, 
takže to vypadá jako ano, ne, možná – a to nás vyvádělo z míry, 
hlavně když jsme se vyptávali, jede-li autobus správným směrem. 

Veškeré nápisy jsou totiž v hindí, pracovně jsme to překřtili na hady 
a absolutně nerozumíte, o co jde. Nejde nezmínit se o návštěvě 
nejjižnějšího bodu Indie – mysu Kanjakumárí. Jezdí sem mraky 
věřících, kteří musí jednou za život smočit nohy v moři a podívat se 
na východ slunce. Tento výběžek omývá Arabské moře, Indický 
oceán a Bengálský záliv. Veřejné záchodky zde jaksi chybí,
obdobně jako v celé Indii, a tak všichni vykonávají potřebu všude. 
Chlapi v sedě, ženy ve stoje, takže když se propracujete pásem 
výkalů, tak se můžete v klidu namočit. Také zde, mimo krav, volně 
pobíhá velké množství prasat, koz a psů. Chybí zde pouze opice, ty 
vědí, kde je jejich místo a přebývají v chrámových komplexech, kde 
se houfně vrhají na turisty. Pokračujeme po východním pobřeží. 
Jedno město střídá druhé, samé památky, všude nějaká řeka, 
většinou velmi špinavá. Indové v nich perou, koupou se, čistí si 

zuby. Všichni lidé, které jsme potkali byli, však velmi přívětiví. 
Okamžitě se dávali do řeči, zkoumali odkud jsme. Samozřejmě, že 
Česko ani Československo jim absolutně nic neříká. 
Navštívili jsme pár rodin, něco málo barů, málo říkám úmyslně, pro-
tože pijáci jsou postaveni na okraj společnosti a slušnou nálevnu 
nenajdete. Zažili jsme oslavy první letošní sklizně, zasnoubení,
viděli pár pohřbů a závěrem si řekli, že se sem určitě někdy 
vrátíme, protože Indie, odmyslíte-li si typickou vůni exkrementů a 
vonných tyčinek, je prostě úžasná a stojí za to se sem vracet. 
Mimochodem 36 dní pobytu nás vyšlo, pro dva lidi, se vším všudy,
bez letenek, na 450 USD. 

—————————– 
Text a foto: Arnošt Šulc  

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. 
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Urgentně SHÁNÍM domeček, nebo chalupu, vhodnou k trvalé-
mu bydlení, nebo i rekreaci. Může být i v původním stavu, k re-
konstrukci, nebo i zbořeniště. Možno nabídnout i větší pozem-
ky. Preferuji platbu v hotovosti. Tel.: 775 311 505 
————————————————————————————— 
Dlouhodobě HLEDÁM chalupu, nebo domek. Na stavu nezále-
ží. Případně je možno nabídnout i hezký pozemek. Právní ser-
vis zajistím. Tel: 737 544 461 
——————————————————————————————
PRODÁM  byt 3+1,Chrastava. Po rekonstrukci, družstevní, velmi 

pěkný, cena 1.470.000,- Kč. Informace na tel.: 603 780 584. 
—————————————————————————————— 
Mateřská škola Chrastava, Revoluční 488 – příspěvková orga-
nizace přijme na drobné práce ÚDRŽBÁŘE. Jedná se o prová-
dění drobných prací dle potřeby v budovách MŠ Revoluční, MŠ 
Nádražní a MŠ Luční.  
Kontakt: Bc. Helena Hochmanová, 485 143 665 
—————————————————————————————– 
PRODÁM starší dřevěnou postýlku, plně funkční bez matrace za 
100,-Kč. Tel.: 608 974 152. 

Městské bytové družstvo Chrastava se sídlem  
 nám. 1 . máje 251, Chrastava 

tel.: 485 143 362, e-mail: mbdch@volny.cz  
 

p ř i j m e 
 

kkkkvalifikovanouvalifikovanouvalifikovanouvalifikovanou    samsamsamsamostatnouostatnouostatnouostatnou    ÚČETNÍÚČETNÍÚČETNÍÚČETNÍ    sesesese    znalostí znalostí znalostí znalostí 
podvojnéhopodvojnéhopodvojnéhopodvojného úč úč úč účetnictvíetnictvíetnictvíetnictví    ssss    delší praxí vdelší praxí vdelší praxí vdelší praxí v    podnikatelské sféřepodnikatelské sféřepodnikatelské sféřepodnikatelské sféře    

 
       Požadujeme:       znalost práce na PC 
                                    přijmeme do pracovního poměru – ástup možný ihned nebo dle dohody 

 
Bližší informace na adrese: 

nám.1. máje 251, Chrastava a nebo na tel.: 485 143 362,  mobil: 723 613 360 
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