
   Dle nejnovějších zpráv byly v rámci evropských dotačních programů schváleny 
dva společné projekty s naším partnerským městem Lwówek Śląski. V rámci 
prvního projektu dojde (v termínu do června 2010) k opravě Führichova domu 
včetně přilehlého parčíku (hodnota dotace 126 901 €, náš podíl 13 782 €), ve 
Lwówku Śląski budou v rámci tohoto projektu opravovat výstavní síň na tamní 
radnici. V rámci druhého projektu dojde (v termínu do konce roku 2009) k opravě 
fasády a vymalování všech místností městského muzea (hodnota dotace 86 957 €) 
a vybavení Infocentra novým nábytkem (hodnota dotace 4 790 €). Náš podíl na obě 
části dohromady činí 9 434 €. Ve Lwówku Śląski budou v rámci tohoto projektu 
opravovat tamní kulturní středisko. 
   Děkuji tímto pracovníkům ORM MěÚ panu vedoucímu Mgr. Jakubovi Dvořákovi a 
Ing. Lence Míškové za úspěšnou administraci a přeji jim pevné nervy při řešení 

následných „papírových“ záležitostí. 
Ing. Michael Canov, starosta 
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     V soboru dne 14. března 2009 byla slavnostně odhalena pamětní deska symbolu 
předválečného českého školství v Chrastavě, učitelské legendě panu Bohumilu Honsovi. Byla 
odhalena na budově první české školy, budově o jejíž výstavbu se pan Honsa osobně zasloužil.  
Věřím, že slavnostní akt se všem zúčastněným, především pak příbuzným pana Honsy líbil. 
Děkuji tímto všem těm, kteří se podíleli na programu, tj. dětem ze základní školy (pěvecký sbor 
paní Vladislavy Kollmanové + vynikající recitátorky), triu pana Smoly za přenádherně 
zazpívanou československou hymnu (na počest pana Honsy byla zvolena hymna 
československá, neboť on žil v Českolsovensku) a především panu Dr. Františku Vydrovi za 
jeho skvěle přednesený projev o životě a díle pana učitele Bohumila Honsy. Samozřejmě  
děkuji i samotným organizátorům pracovnicím Společenského klubu a dalším pracovníkům 
MěÚ.   
  Mě jako člověka, který se snaží shánět pro město peníze na investiční akce, fascinuje na 
panu Honsovi to, že to nebyl „jen“ učitel, ale i velmi obratný vyjednávač, když dokázal bez 
jakékoli pomoci tehdejší radnice osobně sehnat v parlamentu peníze na výstavbu školy. Znovu 

jsem si na něj v tomto smyslu 
vzpomenul, když pohled na krásnou 
pamětní desku kalil pohled na 
neutěšený stav fasády. Právě 
v těchto měsících jsem v jednání 
s příslušnými institucemi ohledně 
dotace na rekonstrukci budovy. Snad 
budu alespoň zčásti tak úspěšný jako 
byl on PAN UČITEL s velkým (nejen) 
P v roce 1923. 
 

  Ing. Michael Canov, starosta 
————————————————– 

Fotogalerii najdete v příloze 
 tohoto vydání Chrastavských listů 

a také na www.chrastava.cz 

    Dne 16. 3. 2009 v 10:00 hodin bylo zástupci Města Chrastava předáno staveniště 
dodavatelské firmě STRABAG. Prozatím se pro Vás, občany a jiné uživatele prostoru 
autobusového nádraží, nic nemění. V současné době budou probíhat práce na zastávkovém 
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provizoriu. Za ideálních podmínek se autobusová doprava přesune na provizorium začátkem dubna. O přesném termínu změny 
v autobusové dopravě budeme dále informovat. Dle časového plánu, který byl nastíněn dodavatelskou firmou, by měla být rekonstrukce 
autobusového nádraží dokončena v červenci tohoto roku. 
    V případě jakýchkoliv nejasností a dotazů se, prosím, obraťte na Nikolu Kubátovou, investičního referenta ORM, na tel.: 482 363 820 
nebo písemně na e-mail: kubatova@chrastava.cz. 

Nikola Kubátová, investiční  referent 

    Senát existuje od roku 1996. Je to neuvěřitelné, ale až nyní po 
třinácti letech navštívil poprvé chrastavský senátor oficiálně 
Chrastavu (nepočítám stranické schůzky).  Že je to nesmysl, že tu 
byl x-krát předseda senátu MUDr. Přemysl Sobotka? Ano, to jistě 
(a nutno si toho velmi vážit), ale Chrastava spadá do českolipského 
senátního obvodu, nikoli libereckého.  
 
     Pana senátora Karla Kapouna jsem přijal v pondělí dne 16. 3. 
2009 v 15:30 hodin spolu s panem místostarostou Miloslavem 
Pilařem. V diskusi jsme se zabývali řadou současných problémů 
(nezaměstnanost, získávání evropských dotací, školství, sport – 
mimochodem pan senátor se dobře znal s legendární fotbalovou 
babí paní Švejkovskou). Na řadu přišlo i  věnování do naší pamětní 
knihy.  
 
     Na závěr návštěvy nás požádal pan senátor o možnost setkání 
se členy našeho zastupitelstva a s veřejností. Byla tak domluvena 
jeho návštěva na zastupitelstvu v pondělí dne 22. 6. 2009.   
 

  Ing. Michael Canov, starosta 

Rada města na své schůzi projednala a usnesla se mimo jiné takto: 
 
-  s c h v á l i l a  
zřízení věcného břemene na pozemkové parcele č. 1412 v k. ú. 
Horní Chrastava ve prospěch Martina Sehnoutky, jímž dojde 
k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování vodovodní 
přípojky za cenu ve výši do 20 bm 500,- Kč a nad 20 bm za každý 
další bm 25,- Kč, vč. návrhu smlouvy budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene čj. SBS/07/2009 a pověřila starostu jejím 
podpisem  
 
-  s c h v á l i l a  
zřízení věcného břemene na stavební parcele č. 1391/8 v k. ú. 
Chrastava I ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., jímž 
dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování  zařízení 
distribuční soustavy tj. zemní kabel NN, za cenu ve výši 500,- Kč, 
vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
čj. SBS/08/2009  a pověřila starostu jejím podpisem  
 
-  s c h v á l i l a  
dodatek č. 2, čj. SBS/06/2009, 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 
  
-  s c h v á l i l a  
1.     na základě žádosti ukončení nájemní smlouvy čj.   

N/036/2006, kterou uzavřelo město Chrastava a pan Vladimír 
Ljapin, dohodou ke dni podpisu nájemní smlouvy na 
předmětné pozemky s novým nájemcem 

2.     záměr pronajmout část st. p. č. 63 o výměře 250 m2 a poz. p. 
č. 125 o výměře 250 m2 - zahrada v k. ú. Chrastava I (zřízení 
zahrady)  

 
-   s c h v á l i l a  
1.     záměr pronajmout část st. p. č. 84 o výměře cca 64 m2 v k.ú. 

Dolní Chrastava (zřízení letní terasy restaurace „U Soptíka“)  
2.     záměr pronajmout část poz. p. č. 381/1 o výměře cca 15 m2 

v k.ú. Dolní Chrastava (umístění plechové garáže)  
 
-   s c h v á l i l a   vyhodnocení nabídek ze dne 27. 2. 2009 
  
-   s c h v á l i l a   
návrh smlouvy č. OD/07/2009 se zhotovitelem SAUL s.r.o., IČ 432 
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242 29, U Domoviny 491/1, 460 01 Liberec 4 na provedení úpravy 
územního plánu města Chrastava a pověřila starostu jejím 
podpisem 
 
-  s c h v á l i l a 
 podání žádosti o dotaci na provedení úpravy územního plánu 
města Chrastava  
 
-  u l o ž i l a  
vedoucímu OVÚS MěÚ Chrastava, zajištění výběrového řízení na 
vypracování nabídky na provedení úpravy regulačního plánu  „Polní 
ulice 60 rodinných domků Chrastava“ dle § 188 odst. 1 zák. č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, ve smyslu zápisu o vyhodnocení nabídek ze 
dne 27. 2. 2009 v termínu do 31. 4. 2009 s minimálně dvouměsíční 
lhůtou zveřejnění 
 
-  s c h v á l i l a 
pojistnou smlouvu č. 54147143-11 o sdruženém pojištění souboru 
vozidel a pověřila starostu jejím podpisem  
 
-   s c h v á l i l a 
dodatek č. 1 ke smlouvě o provádění zimní údržby komunikací, 
chodníků a ostatních venkovních prostor, kterým došlo ke snížení 
některých cen za provádění zimní údržby se zhotovitelem: 
Technické a stavební služby, a. s., Liberecká 35, 463 31 Chrastava, 
IČ 25425706 a pověřila starostu jejím podpisem 
 
-   s c h v á l i l a 
1.     hodnocení a zadání akce „Chrastava – technický dozor 

investora v rámci projektu EU: RTN – Terminál Chrastava“ 
v souladu s § 6 a §12 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s pokyny 
pro zadávání veřejných zakázek z Regionálního operačního 
programu NUTS II Severovýchod a přidělila zakázku Ing. 
Pavlu Blažkovi, Polní 1372, 464 01 Frýdlant, IČ 72763051 

2.     návrh mandátní smlouvy na zajištění technického dozoru 
investora pro realizaci projektu „RTN-Terminál Chrastava“ s 

mandatářem: Ing. Pavel Blažek, Polní 1372, 464 01 Frýdlant, 
IČ 72763051 a pověřila starostu jejím podpisem 

 
-   s c h v á l i l a požární řád - knihovna Vítkov  
 
-  RM  v z a l a   n a   v ě d o m í  
zápis č. 2009/03 z jednání bytové a sociální komise ze dne 23. 2. 
2009  
 

-   r o z h o d l a  
o uzavření smlouvy o poskytnutém přístřeší panu Františku Baierovi  
a pověřila starostu jejím podpisem 
 
-  r o z h o d l a  
o uzavření smlouvy o nájmu bytu paní Jitce Jiroutové  a pověřila 
starostu jejím podpisem 
 
-  s c h v á l i l a 
komisi pro vyhodnocení grantu na podporu rozvoje sportovní, 
kulturní, spolkové činnosti a cestovního ruchu města pro rok 2009 
v tomto složení: Ing. Petr Rachlický, František Bouda, Eva 
Kašková, Ing. Vratislav Loučka, Zita Václavíková 
 
-   v z a l a   n a    v ě d o m í 
informaci starosty města ve věci žádosti o dotaci na investiční akci 
MŠ Chrastava, budova v Revoluční ulici   
 
-  s c h v á l i l a 
smlouvu o bezúplatném převodu ochranných prostředků pro JPO 5 
Vítkov mezi Ministerstvem vnitra ČR, zastoupené ředitelem 
Základny logistiky Olomouc Ing. Jiřím Němečkem a Městem 
Chrastava a pověřila  starostu jejím podpisem 
  
-  s c h v á l i l a  
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo OD/05/2009 na realizaci akce „
Město Chrastava – Rekonstrukce mateřské školy, Revoluční ul., č.
p. 488“ se zhotovitelem: Syner, s. r. o., tř. Dr. M. Horákové 580/7, 
460 01 Liberec, IČ: 48292516, který prodlužuje termín realizace 
akce do 05/2010 a pověřila starostu jejím podpisem 

    Ve dnech 16. - 17. března 2009 se v Pardubicích uskutečnilo 3. jednání společného Monitorovacího výboru Operačního programu 
Přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika v programovém období 2007-2013.  
 
Přehled schválených projektů z Libereckého kraje: 
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     Jak již byla veřejnost informována, město získalo 
dotaci z Evropských fondů na rekonstrukci 
autobusového nádraží. Po vyřízení všech nezbytných 
formalit (a že jich je u dotačních programů z EU 
neuvěřitelné množství) bylo v pondělí dne 16. března 
2009 předáno „staveniště“ zhotoviteli - firmě STRABAG,  a. s. (akce je zahájena vybudováním provizorního autobusového nádraží za 
mostem, teprve poté bude následovat rekonstrukce, tzn. dočasné uzavření současného autobusového nádraží).  
 
     Tato dotovaná akce zahrnuje rekonstrukci povrchů, nikoli však krytí autobusových stání (přístřešky), protože podle původních 
podmínek dotačního programu tyto nepatřily  mezi tzv. způsobilé náklady. Vzhledem k tomu, že dle nových podmínek to vyloučeno není, 
pokusíme se o řešení popsané v dalším odstavci. 
 
     Poskytovatel dotace nám přiznal po podání žádosti uznatelné náklady ve výši 5.219.474,47 Kč a  uzavřel s námi smlouvu na přiznání 
dotace ve výši 4.828.013,88 Kč (92,5 % celkových způsobilých výdajů). Ve  výběrovém  řízení  však vítězná firma získala zakázku s cenou 
o 842.769,10 Kč nižší. Vzhledem k tomuto se pokusíme v souladu s předepsanými pravidly převést  téměř celý rozdíl do rezervy na 
vícepráce a požádat o možnost z těchto ušetřených peněz vybudovat krytí autobusových stání (dle pravidel maximálně 831.787,00 Kč). 
Zdůrazňuji však, že toto vše musí být řádně odsouhlaseno příslušnými orgány, což není vůbec jednoduchá záležitost.  
 
     Pokud se nám souhlas nepodaří získat,  plánujeme po vybudování nového nádraží zvýšit ochranu před nepohodou buďto maximálním 
nastavením – co statik dovolí - převisu střechy tamní prodejny (s majitelem již bylo o tomto jednáno) nebo zakoupením stánku autobusové 
čekárny.                                                                                                                                                               Ing. Michael Canov, starosta 
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Činnost městské policie - únor 
 

-   odchtyt psů, z toho 
     3 x  (umístění v útulku Azyl Pes - Krásný Les) 
     1 x  uhynulý pes 
     1 x  zraněný pes (ošetřen MVDr. Karin Tvrzníkovou) 
-   řešení krádeží v prodejnách  - 2x 
-   průběžné kontroly příjezdové komunikace do osady 
Kolonka (Andělská Hora) 
-    průběžné  kontroly zaměřené na rušení nočního klidu 
v katastru obce 
-   průběžné kontroly na požívání alkohol. nápojů na veřej-
ných místech,kde je to zakázáno vyhláškou města 
-   průběžné kontroly ohledně volného pobíhání psů bez 
vlivu majitele v lokalitě Střelecký vrch 
-  průběžné kontroly  před prodejnou Plus 
-  průběžné  kontroly azylového domu 
-   průběžné kontroly dopravní situace v lokalitě Andělská 
Hora 
-   průběžné kontroly ohledně kouření na místech zákonem 
zakázaných 
-   spolupráce s OO PČR Chrastava, dopravně - bez-
pečnostní  akce zaměřená na dodržování bezpečnosti a ply-
nulosti silničního provozu  -  4 x 
-   bezpečnostní dohled na přechodech pro chodce 
v ranních hodinách (děti jdoucí do škol) 
-   nahlášení  zjištěných závad na ORM 
-   nahlášeno odkládání domovního odpadu mimo vyhra-
zená místa, přestupek řešen dle zák. 200/1990 Sb.  -  2 x  
-   řešení veřejného pořádku v lokalitě Střelecký vrch 
-   městská policie mimo vyjmenované činnosti provádí bě-
hem celého měsíce kontrolu  dopravní situace a  kompexní 
dohled nad dodržování veřejného pořádku, dále jsou 
pravidelně prováděny kontroly všech lokalit obce Chra-
stava a  Stráž nad Nisou.   

Vypracoval:  str. Mojmír Boch  

.......Z deníku

Činnost městské policie  - březen 
 
-  odchtyt tří psů  
     a jejich umístění v útulku Azyl Pes - Krásný Les 
-   řešení krádeží v prodejnách - 2x 
-  průběžné kontroly příjezdové komunikace do osady Kolon-
ka (Andělská Hora) 
-   průběžné  kontroly zaměřené na rušení nočního klidu v ka-
tastru obce 
-  průběžné kontroly na požívání alkohol.nápojů na veřejných 
místech, kde je to zakázáno vyhláškou města 
-  průběžné kontroly ohledně volného pobíhání psů bez vlivu 
majitele v lokalitě Střelecký vrch 
-  průběžné kontroly  před prodejnou Plus 
-   průběžné  kontroly azylového domu 
-  průběžné kontroly dopravní situace v lokalitě Andělská 
Hora 
-  průběžné kontroly ohledně kouření na místech zákonem 
zakázaných 
-  spolupráce s OO PČR Chrastava, dopravně – bezpečnostní 
akce zaměřená na dodržování bezpečnosti a plynulosti 
silničního provozu  -  1 x 
-  spolupráce s OO PČR Chrastava – převoz zadržené osoby 
na CPZ 
-  bezpečnostní dohled na přechodech pro chodce v ranních 
hodinách (děti jdoucí do škol) 
- kontrola podezření z týrání psa s neg. výsledkem  (MVDr. 
Karin Tvrzníková) 
-  nahlášení  zjištěných závad na ORM 
-  nahlášeno odkládání domovního odpadu mimo vyhrazená 
místa, přestupek řešen dle zák. 200/1990 Sb.  -  2 x 
-  otevření bytu (nebezpečí škody na majetku města) 
-  kontroly stavu vodních toků   
-  řešení veřejného pořádku v lokalitě Střelecký vrch 
-  městská policie mimo vyjmenované činnosti provádí 
během celého měsíce kontrolu  dopravní situace a  
komplexní dohled nad dodržování veřejného pořádku, dále 
jsou pravidelně prováděny kontroly všech lokalit obce 
Chrastava a  Stráž nad Nisou. 

Vypracoval:  str. Mojmír Boch  

    Ředitelka Mateřské školy Chrastava, Revoluční 488 - 
příspěvková organizace, 46331 Chrastava vypisuje zá-
pis dětí na školní rok 2009 / 2010 následovně:  
 

- pracoviště MŠ Motýlek, Revoluční 488       5. 5. 2009  

- pracoviště MŠ Pastelka, Luční 661           12. 5. 2009  

- pracoviště MŠ Sluníčko, Nádražní 370     19. 5. 2009  

 

  Zápis bude probíhat od 9:00 hodin do 15:00 hodin.  
Potřebujete s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte. 

   15. 3.  2009 oslavila Linka důvěry v Liberci 17. výročí založení. 
Linka je organizační složkou Centra intervenčních a psychosoci-
álních služeb v Liberci a je registrována Libereckým krajem jako 
poskytovatel sociálních služeb s celokrajskou působností. 
   Jsme jediným zařízením tohoto druhu v kraji a poskytujeme po-
moc nonstop - 24 hodin denně, 365 dní v roce, a to formou tele-
fonických rozhovorů a poradenství prostřednictvím e-mailů. 
Nabízíme jednorázovou nebo opakovanou podporu lidem, kteří 
prožívají stav tísně, bezradnosti nebo nejistoty, nacházejí se v 
obtížené životní situaci, mají nějakou starost nebo obavu a potře-
bují si pohovořit o tom, co je trápí. Pokud to klienti potřebují, dá-
me jim kontakty na další pracoviště, kde mohou své problémy 
řešit.        

PaedDr. Eva Poláková 
 

LINKA DŮVĚRY LIBEREC 
telefonicky - anonymně - nonstop 

485 177 177, 606 450 044 
——————————————————– 

INTERNETOVÉ PORADENSTVÍ 
odpovim@napismi.cz     www.linkaduveryliberec.cz 
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     V minulém čísle Chrastavských listů byl zveřejněn rozsáhlý 
článek kolegy zastupitele Mgr. Oldřicha Němce „Jsme za 

poločasem“, který hodnotil (jménem 
zastupitelů za volební stranu Pro 
změnu v Chrastavě), dle mého názoru 
v řadě případů zavádějícím, někdy 
dokonce  přímo pravdě odporujícím 
způsobem,  některé jevy a události, 
které provázely dosavadní práci 
zastupitelstva. Rozhodl jsem se proto 
s některými v článku uvedenými 
z á l e ž i t o s t m i  p o l e m i z o v a t 
v následujících řádcích a předložit 
svůj pohled na dané záležitosti 
z a l o ž e n ý  p ř e d e v š í m  n a 
nezpochybnitelných faktech. 
 

 

I. Nepravda, nepravda, nepravda…  
1. V článku uvedeno (bod 1): „Naši zastupitelé, někdy po diskusích, 
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.“  
Skutečnost: a) Většina zastupitelů za „Pro změnu v Chrastavě“ (6 
z 8) v čele s panem Němcem dne 29. 1. 2007 NEHLASOVALA 
PRO rozpočet a investiční plán 2007 (č. usn. 2007/01/XIII), jehož 
součástí byla finanční spoluúčast města při rekonstrukci ZŠ. A tak 
při poruše hlasovacího zařízení pana Václava Severy došlo ke 
schválení rozpočtu a investičního plánu jen taktak minimem 
potřebných hlasů, tj. deseti. Pro hlasovali: pp. Bouda, Canov, 
Krčková, Pěch, Pilař, Šírová, Štekl, Mlynář, Trpišovský a Zoul. Bez 
tohoto schválení  by se rekonstrukce školy nemohla vůbec dokončit 
(tím méně včas dle Ministerstvem financí schváleného 
harmonogramu) a již prostavěnou dotaci ve výši 17,5 mil. Kč (+ 
penále do výše dalších 17,5 mil. Kč) by muselo město odvést zpět 
do státního rozpočtu.    
b) U rekonstrukce budovy  S-klubu (kulturní centrum Turpišova 407) 
žádný dodatek smlouvy o 100% dotaci neexistuje. Již v samotné 
smlouvě se zhotovitelem bylo podmínkou nabytí účinnosti získání 
dotace (za celou dobu mého působení na radnici, tj. od roku 1994, 
jsme žádné velké investiční akce v oblasti školství či bydlení bez 
dotací  nedělali a neděláme). Předložený požadavek na dodatek s 
podmínkou 100% dotace rada v diskusi odmítla hned v zárodku 
jako nehlasovatelný. Jeho schválení by totiž v praxi znamenalo, že 
by se žádná rekonstrukce nekonala, neboť žádné takovéto dotace 
pro investiční akce města v řádu 20 miliónů Kč neexistují.  
Zastupitelstvo včetně pana Němce (téměř jednomyslně s výjimkou 
pana Wolfa) schválilo rozpočet 2009 (č. usn. 2009/01/XI ze dne 2. 
2. 2009), jehož součástí je i podíl města (7,5 % z dotace na 
uznatelné náklady + neuznatelné náklady v celkové výši 3,3 mil.Kč) 
na tuto akci.  
 
2. V článku uvedeno (bod 20): „Jednoznačně podporujeme 
modernizaci našich školních budov nejen jejich opravou, ale i 
úpravou a modernizací učeben (např. počítačová učebna…).“  
Skutečnost: ZM dne 16. 4. 2007 schvalovalo návrh na 1. změnu 
rozpočtu (č. usn. 2007/02/XVII), jehož součástí byly náklady na 
vybavení moderní počítačové učebny a úpravy dalších učeben 
(renovace parketových podlah apod.). Pan Němec a další z „Pro 
změnu v Chrastavě“ (s jedinou výjimkou) NEHLASOVALI PRO. Pro 
hlasovalo 11 zastupitelů: pp. Canov, Henzlová, Mlynář, Pěch, Pilař, 
Rachlický, Severa, Šírová, Štekl, Trpišovský a Zoul (nepřítomni pp. 
Bouda a Košina).  
  
3. V článku uvedeno (bod 15): „Bez výhrad jsme po volbách 2006 
podpořili zřízení osadních výborů Vítkov a Andělská Hora… 
Současně nás těší, že osadní výbory Vítkov a Andělská Hora 
dokáží svými aktivitami oživit život v okrajových částech města. 

Jejich aktivit si velmi vážíme.“ 
Skutečnost: a) Osadní výbory Vítkov a Andělská Hora byly zřízeny 
usnesením zastupitelstva ze dne 11. 12. 2000.    
b) Na ZM dne 18. 6. 2007 (č. usn. 2007/03/XVI) bylo na základě 
požadavku pana Zoula schváleno v rámci 2. změny rozpočtu 
navýšení (pro oba osadní výbory dohromady) ze 100 tis. na 240 tis. 
Pan Němec jako jediný z přítomných  NEHLASOVAL PRO (pp. 
Krčková, Némethová a Wolf nepřítomni).   
c) Na ZM dne 3. 9. 2007 v rámci 3. změny rozpočtu (č. usn. 
2007/04/XIII) bylo na základě požadavku předsedy osadního výboru 
v Andělské Hoře (s ohledem na další vítané aktivity)  schváleno  
navýšení o dalších 85 tis. Kč. Z „Pro změnu v Chrastavě“ hlasovali 
pouze tři pro, další čtyři přítomní včetně pana Němce NIKOLI.  Bylo 
schváleno 12 hlasy: pp. Canov, Krčková, Pilař, Pěch, Rachlický, 
Rozmajzl, Severa, Suchomel, Šírová, Štekl, Trpišovský a Zoul (pp. 
Bouda a Mlynář nepřítomni). 
 
4. V článku uvedeno (bod 19): „Jsme rádi za vybudování dětského 
hřiště na Střeleckém vrchu….“ 
Skutečnost: Na základě petice 179 občanů v čele s paní Helenou 
Šťastnou  se  v rámci 2. změny rozpočtu  dne 18. 6. 2007 se 
rozhodovalo i o zajištění finančních zdrojů na výstavbu dětského 
hřiště na Střeleckém vrchu (kolonka veřejné sportoviště). Jak již  
výše uvedeno, pan Němec NEHLASOVAL PRO.    
 
5. V článku uvedeno (bod 16): „…na návrh našeho tehdejšího 
radního pana Michala Košiny (právě on přišel první s tím nápadem) 
se postupně vytvořilo diskusní fórum na webových stránkách 
města.“ 
Skutečnost: Na zřízení diskusního fóra má jedinečnou a 
jednoznačnou zásluhu jen jeden jediný člověk, a to webmaster 
stránek pan Ing. Jaroslav Smola (informatik MěÚ). Diskusní fórum 
bylo spuštěno 31. 3. 2007 po několikaměsíčních přípravách (kdy se 
řešily otázky, který typ fóra, přihlašovat či nepřihlašovat, zjišťování, 
jak to mají jinde, jak zamezit, aby se z fóra nestal bulvár atd.), které 
započaly ještě před volbami 2006 a pan radní Košina s nimi neměl 
nic společného .  
 
6. V článku uvedeno (bod 2): „…podpořili jsme např. změnu 
územního plánu města pro uvažovanou výstavbu cca 50 rodinných 
domků v lokalitě Liberecká ul.“ 
Skutečnost: Pouze dva z osmi zastupitelů „Pro změnu 
v Chrastavě“ hlasovali pro pořízení této změny, dalších šest včetně 
pana Němce nikoli (viz  usnesení 2007/06/XLVI ze dne 22. 10. 
2007). Bylo schváleno 11 hlasy (dle abecedy): pp. Bouda, Canov, 
Mlynář, Pilař, Rachlický, Rozmajzl, Severa, Šírová, Štekl, 
Trpišovský a Zoul (p. Pěch nepřítomen). 
 
7. V článku uvedeno (bod 9): „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.“ 
Skutečnost: Radě města žádný návrh na instalaci kamerového 
systému předložen nebyl, o žádném nehlasovala, žádný 
nezamítala.   
 
8. V článku uvedeno (bod 22): „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.“ 
Skutečnost: Pro rok 2009 se dosud o rozdělení grantu 
v zastupitelstvu vůbec nerozhodovalo a nehlasovalo.   
 
—————————————————————————————— 

II. Poněkud zavádějící informace 
 
1. V článku uvedeno (bod 2): „I nadále jsme pro výstavbu nejen cca 
60 rodinných domků v lokalitě Bílokostelecká/Polní“ 
Skutečnost: Kolega Němec jako jediný hlasoval pro prodej 
pověstnému libereckému spekulantu s pozemky panu Lukáši 
Plechatému (č. usn. 2008/06/X ze dne 1. 9. 2008).  Pro všechny 
ostatní přítomné zastupitele byl spekulantův zájem naopak 
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impulsem pro schválení navýšení minimální prodejní ceny (z 250,- 
na 400,- Kč/m2, tj. celkem o cca 7,5 mil. Kč), neboť čekat na 
skutečného investora nemusí pan spekulant, ale město.  Rodinné 
domky tak budou postaveny zřejmě dříve (i když i to může trvat 
ještě dlouhá léta) a město (nikoli spekulant) z toho bude mít vyšší 
příjem.    
 
2. V článku uvedeno (bod 15): „Mrzí nás však, že zastupitelstvo 
města nepodpořilo náš návrh na zřízení dalších dvou osadních 
výborů, a to v částech Vysoká a Víska“.  
Skutečnost: Pokud autor uvádí  „my“, je nutno dodat, že kdyby 
oni „my“ byli všichni přítomni a všichni pro, návrh by prošel bez 
problémů, neboť ke schválení na hlasování dne 16. 4. 2007 chyběly 
dva hlasy. Když se však polovina  z oněch „my“ rovným dílem 
hlasování zdrží a rovným dílem není hlasování přítomna, není 
zrovna korektní uvádět „mrzí nás však“.  
 
3. V článku uvedeno (bod 13): „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“.  
Skutečnost: a) Žádná „zelená skládka“, ale tréninková 
motokrosová dráha pro jezdce z širokého okolí (citace jednatele 
Motoklubu a bývalého radního pana Košiny („Pro změnu 
v Chrastavě“) z výše uvedeného článku: „naši snahou je najít pro 
jezdce nejen z Chrastavy, ale i z blízkého, či dalekého okolí, 
prostory, kde mohou trénovat, připravovat se na závody“).  
b) Zastupitelstvo města nehlasovalo o prodeji či pronájmu 
příslušných pozemků, ale o návrhu na změnu  územního plánu (č. 
usn. 2007/06/XXV ze dne 22. 10. 2007).  
c) Dle mého názoru v celém tomto případu  „čouhala“ z úsilí pana 
Němce podjatost jako „sláma z bot“.  Záporné stanovisko osadního 
výboru ve Vítkově (o záporném stanovisku Odboru výstavby a 
územní správy a pověřeného člena zastupitelstva ani nemluvě) 
nebylo z jeho strany i ze strany dalších členů z „Pro změnu 
v Chrastavě)  bráno vůbec na zřetel.      
d) Vydávat úsilí o získání předmětných pozemků pro Motoklub (za 
účelem zřízení tréninkové motokrosové dráhy) za naplňování svého 
předvolebního slibu „…zřízení tzv. „zelené skládky“ pro občany…“, 
to by mohl někdo nazvat „majstrštychem“, někdo podvodem na 
voličích.     
 
4. V článku uvedeno (bod 14):  „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.“  
Skutečnost: Nezrušení již přijaté vyhlášky o dani z nemovitosti (5-ti 
násobek s osvobozením rodin majitelů nemovitosti od poplatku za 
odpady) by přineslo nejen drtivé většině rodin majitelů nemovitostí 
finanční úlevu oproti schválenému návrhu na dvojnásobek (bez 
osvobození), ale způsobilo by svým zásadním každoročním 
navýšením příjmů pro město i nenavyšování poplatku  (nebyl bych 
nucen podávat - dnes již téměř jednomyslně schválený - návrh na 
navýšení poplatku  ze 456,- na 500,- Kč/osoba/rok, neboť takto 
navýšený příjem by byl placen jen členy rodin nemajitelů 
nemovitostí a byl by  ve srovnání s pětinásobkem příjmů  z daně 
z nemovitosti marginální), čímž by byli podpořeni i nemajitelé 
nemovitostí.  Za dané situace bude město naopak nuceno zabývat 
se dalšími opatřeními do budoucna (viz anketa – Sběrný dvůr 
kontra  svoz velkoobjemového odpadu).       
  
5. V článku uvedeno (bod 6):  „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 č. II/592.“   
Skutečnost: Stavební úpravy okolí Plusu (při jeho výstavbě) již byly 
po dopravní stránce koordinovány s výstavbou přeložky II/592 (ze 
strany odboru dopravy na libereckém Magistrátu a Policie ČR). 
Chodci (ve směru od vlakového nádraží) budou muset před 
kruhovou křižovatkou přejít na stranu blíže k Jeřici a zpět budou 

moci až na přechodu u Plusu.  Proto Magistrát  a PČR požadovaly, 
aby chodník nepokračoval směrem k okružní křižovatce, neboť by 
chodce „naváděl“ k černému – života nebezpečnému - přechodu 
okružní křižovatky (dle dopravních norem je na straně Plusu 
přechod na vhodném místě přes kruhovou křižovatku vyloučen).  
Pozn.: Při   současné výstavbě první etapy okružní křižovatky je 
sice dočasně přechod a provizorní příchod k němu na straně Plusu 
zřízen, avšak při druhé a třetí etapě se v definitivní podobě přesune 
na stranu k Jeřici. 
 
6. V článku uvedeno (bod 8):  „Jsme však názoru, že by si vedení 
městské policie mělo více všímat samotného města, a nezavazovat 
se dalšími závazky v rámci veřejnoprávní smlouvy k jiným obcím.“  
Skutečnost: a) Stráž n. N. platí veškeré náklady na nového pátého 
strážníka.  Ve Stráži n. N. se koná 1/5 služeb. Pro počet strážníků a 
počet služeb pro samotnou Chrastavu platí, že 5x4/5 (nyní) = 4 
(dříve).  
b) V době „strážské“ 1/5-tinové služby hlídka v případě nutnosti na 
zavolání přejede do Chrastavy (dříve by nikdo neměl službu). 
 
7. V článku uvedeno (bod 17): „Podali jsme podnět v této věci 
(sobotní pošta) k vedení města…. Dále jsme podali návrh na 
vybudování bankomatu na Střeleckém vrchu… Možná by osobní 
návštěva znamenala více než dopis…“ 
Skutečnost: a) Pan Němec si byl již v okamžiku zařazení „sobotní 
pošty“ do volebního programu vědom nereálnosti tohoto slibu 
(citace pana Němce z ChL 3/2007: „Zpráva o tom, že liberecké 
vedení České pošty nechce v Chrastavě zavést sobotní provoz, mě 
nijak nepřekvapila. Ostatně sám jsem kdysi před lety za městský 
úřad vyřizoval podobnou žádost, a tehdy jsme také neuspěli.“). 
Shazovat vinu na toho, kdo žádný takovýto nereálný předvolební 
slib nedával….aniž by sám pro realizaci tohoto svého 
předvolebního slibu „hnul prstem“ (např. zorganizoval petici vůči 
České poště apod.),  není zrovna O.K.  
b) Přestože jsem si byl dopředu vědom nereálnosti zřízení 
bankomatu na Střeleckém vrchu, přesto přes všechno jsem se 
pokusil o  zázrak a oslovil  nejen písemně všechny bankovní domy, 
ale i osobně jednal s Českou spořitelnou, Volksbank a 2x s  
 
8. V článku uvedeno (bod 4):  „…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. 
…. “  
Skutečnost: Zmatek nad zmatek. Pan radní Košina svým 
suverénním prohlášením v ChrL 2/2007 „Myslím si, že dospějeme k 
instalaci parkovacích hodin….“, způsobil naprosto zbytečně zděšení 
v řadách místních obchodníků (a petici k tomu), načež vše 
korunoval v ChrL 4/2007 pan Němec zveřejněním své vize (bez 
jakékoliv konzultace s PČR a zástupcem vlastníka KSS LK) o 
přechodu uprostřed náměstí (důsledkem by byl další pokles 
parkovacích míst, viz  § 27 odst. 1, písm c) zák. č.361/2000 Sb.). 
 
9. V článku uvedeno (bod 7):  „…podporujeme i nadále kroky 
současného vedení města směřující k neomezování dopravních 
spojů všemi směry.“  
Skutečnost: a) Děkuji za podporu (je to docela fuška), nicméně 
NEHLASOVANÍ PRO v případě schvalování rozpočtu 2007 (viz 
výše odst. I, 1a), jehož součástí byla i položka na zajištění dopravní 
obslužnosti ve výši 544 tis. Kč, za podporu považovat nelze. Bez 
uvolnění této částky by došlo k drastickému omezení spojů (zůstala 
by jen tzv. základní dopravní obslužnost). 
b) Za celé období jsem neobdržel ve věci dopravních spojů od 
představitelů „Pro změnu v Chrastavě“ žádný podnět. Z jiných 
volebních stran tak učinili pan Trpišovský (na nový odpolední spoj 
do Vítkova – splněno) a pan Zoul (na zastavování podvečerního 
vlaku v zast. Machnín-Hrad, přislíbeno Korid LK od června). 
 
10. V článku uvedeno (bod 12):  „Tím, že podporujeme činnost 
městské policie, současně dáváme zelenou i tomuto bodu našeho 
programu (důsledné naplňování zákonů a obecně závazných 
vyhlášek města… ). “  
Skutečnost: V první řadě však musí být samozřejmostí úcta 
k vyhláškám ze strany zastupitelů samých. V ChrL 12/2007 se pan 
Němec v článku „O „povedené“ vyhlášce…“ vysmívá vyhlášce 
15/2006 (pro kterou sám hlasoval, č. usn. 2006/07/IV ze dne 11. 
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12. 2006), týkající se podmínek a zabezpečení pořádku při akcích 
typu technopárty. V červenci 2008 vyhláška velmi pomohla naší MP 
při jednání s organizátory technopárty v Albrechticích (s přesahem 
na katastr Chrastavy), kteří ji nakonec raději zrušili.  
 
11. V článku uvedeno (bod 21): „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….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.“  
Skutečnost: a) 2. 10. 2006 schválila rada města (včetně pana 
Košiny) záměr pronájmu prostoru koupaliště „na provozování 
koupaliště nebo k jiným účelům“. Nebyl to pan Němec, kdo by proti 
tomuto usnesení rady („…k jiným účelům“) jakkoli protestoval (příp. 
v zastupitelstvu navrhoval přijetí usnesení, které by zakazovalo 
radě města uzavřít nájemní smlouvu na kemp či jinou činnost, či by 
tehdy navrhoval anketu o této záležitosti), ale byli to velcí fandové 
koupaliště pánové emeritní starosta Mgr. Petr Medřický, Ing. 
Lambert Medřický a Ivan Vydra, kteří mě v této záležitosti navštívili. 
S nimi na schůzce byla  domluvena anketa (o jejímž vypsání 
následně rozhodla rada města svým usnesením ze dne 4. 6. 2007) 
a večer se starostou na toto téma. Teprve poté se začal v celé věci 
angažovat pan Němec (dne 1. 8. 2007 založil na fóru téma „
Chrastavské koupaliště“ a tamtéž navrhl veřejnosti anketu, ačkoliv 
dobře věděl, že o ní již rada rozhodla).      
b) Demolice tzv. domečku byla (za účelem vybudování parčíku pro 
seniory) schválena usnesením zastupitelstva dne 20. 6. 2005 (č. 
usn. 2005/03/XIV) a toto usnesení je dodnes v platnosti.  Jako 
starosta města jsem byl tudíž oprávněn kdykoli dát pokyn 
úředníkům MěÚ a demolici realizovat (v rozpočtech sice nebyla a 
není částka určená přímo na demolici, finanční krytí však mohlo být 
např. ze schválené kapitoly rozpočtu MH technická správa). To se 
ale nikdy nestalo. Přes svůj někdejší souhlas jsem stále váhal a po 
nekonečném zvažování všech pro a proti (odkladu realizace 
demolice rozhodnutí jsem dosáhl nabídkou zázemí pro stavební 
firmu po dobu rekonstrukce školy), jsem velmi uvítal nápad pana 
tajemníka  dát za symbolickou korunu „domeček“ do užívání dětem 
(nejgeniálnější řešení bývají často ta nejjednodušší – děkuji pane 
tajemníku) a tak se i usnesením rady města ze dne 21. 4. 2008 
stalo. Pro pořádek dám do návrhu usnesení příštího zastupitelstva 
návrh na zrušení (dnes ji beztak „mrtvého“) usnesení o demolici 
z roku 2005.   
 
12. V článku uvedeno (bod 24 a 25): „Téměř vždy jsme podpořili 
v zastupitelstvu města taková řešení, aby tyto akce (Chrastavské 
slavnosti, ples města, Sportovec Chrastavy, mikroregion, 
partnerské město Eichstätt) mohly i nadále pokračovat. Dokážeme 
si však představit určité programové oživení např. Chrastavských 
slavností, v tomto směru podáme příslušné návrhy.“ 
Skutečnost: Zastupitelstvo města rozhoduje o těchto 
záležitostech „jen“ z hlediska existence samé, tzn. hlavně rozpočtu 
(schváleno-neschváleno). Což konkrétně dle hlasování „Pro změnu 
v Chrastavě“ znamená: 2007 nepodpořili, 2008 a 2009 podpořili. Co 
se konkrétně Chrastavských slavností týče, nic nikdy nebránilo 
panu Němcovi dát návrhy na vylepšení (a současně najít potřebné 
zdroje financování, případně slavnosti podpořit jako osobní 
sponzor), dosud však od něho žádný návrh nepadl.    
 
13. V článku uvedeno (v úvodu):  „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…“ 
Skutečnost: a) Nabídka, kterou vítězná strana obdržela od druhé 
ODS, zněla – vítěz 3 místa v radě (včetně starosty Oldřicha 
Němce), druhý 2 místa v radě (včetně místostarosty Michaela 
Canova). Bylo odmítnuto pro mou údajnou nepřijatelnost. Poté, co 
jsem byl zvolen oproti panu Němcovi starostou (11:7), kandidoval 
pan  Němec na místostarostu  (zvolen pan Pilař 10:8).   
Rekapitulace: Dle svých tvrzení pan Němec nechtěl být starostou (s 
usnášeníschopnou 3/5 většinou v radě) za každou cenu,  tj. za 
cenu, že by byl místostarostou  Canov ……přitom kandidoval na 
místostarostu v době, kdy  Canov byl již zvolen starostou…… „

menší“ rozpor mezi slovy a činy.        
b) Na všechna další místa pětičlenné rady kandidoval vždy uchazeč 
z „Pro změny v  Chrastavě“ (pan Košina byl zvolen).   
c) Později jsem skutečně vystoupil z ODS….a  kolega Němec 
z ČSSD. 
 
—————————————————————————————— 

III. Generace sportovců nás budou proklínat 
 
V článku uvedeno (bod 19):  „Budeme se snažit podporovat 
chrastavské oddíly a kluby při jejich snahách vybudovat či upravit 
sportoviště v katastru města“  
Skutečnost: Rok byla připravována  ve spolupráci s vedením TJ 
Spartak  nejdříve smlouva o spolupráci, následně v rámci pracovní  
skupiny totální rekonstrukce a rozšíření  sportovní haly (hlediště 
apod.) a přeměna  přilehlého areálu se škvárovým hřištěm 
v multifunkční moderní areál s umělým povrchem. Současně bylo 
připravováno pracovníky  MěÚ vše potřebné pro podání žádosti o 
dotace z Evropské unie (tzv. ROPy).  Zastupitelstvo bezprostředně 
poté, co byly zabezpečeny tzv. vlastní výdaje na realizaci obou akcí  
červnovým schválením 5-ti násobku daně z nemovitosti (s 
osvobozením rodin majitelů nemovitostí od poplatku za odpady),  
zařadilo do rozpočtu pro rok 2008 projektové práce na obou akcích.  
V těchto dnech by již byly podány žádosti, a to s relativně velkou 
šancí na úspěch. V případě, že bychom s žádostmi uspěli, byla by 
realizována největší porevoluční investiční akce města vůbec 
v celkové hodnotě cca 83 mil. Kč (45 hala + 38 areál), kde by 
město hradilo ze svého rozpočtu cca 13 mil. Kč (7,5% uznatelných 
nákladů, tj. 6 mil. + cca 2 mil. projekty a studie + 5 mil. rezerva na 
neuznatelné náklady). Poté, co byl  za rozhodujícího přispění 
názorového „salta mortale“ kolegy Němce již přijatý pětinásobek 
(s osvobozením) na mimořádném červencovém zastupitelstvu  
smeten se stolu a nahrazen dvojnásobkem, bylo zastupitelstvo 
tímto svým vlastním krokem donuceno na svém zářijovém  
zasedání tyto  plánované akce  ve výše uvedeném rozsahu „
odpískat“ (již schválené projektové peníze byly z rozpočtu opět 
vyřazeny a již zpracovávané projekty za cenu ztrát v řádech 
statisíců korun zastaveny), a to definitivně. Naši pracovníci sice 
mají za úkol připravit alternativní řešení, je však více než jisté, že se 
může při ztrátě každoročního příjmu z pětinásobku  jednat pouze 
o  „mrzáčky“  v porovnání s původními návrhy,  které v nejlepším 
případě – v případě získání dotace (šance na její získání se navíc 
v čase výrazně snižuje – zdá se, že ROPy budou již brzy „
vybrakované“) - pouze „zalátají“ to nenutnější.  Bez hodnocení toho, 
zda by opravdu  navýšení daně z nemovitosti na libereckou úroveň 
[Lbc 2(m.k) x 3,5 (z.k.) = Chr. 5 (m.k.) x  1,4 (z.k.) = 7] (stejně jako 
to platí u cen elektřiny, tepla, pohonných hmot, prodeje vlastních 
výrobků atd.), bylo pro podnikatele opravdu tak zničující, jak bylo 
uváděno, je neoddiskutovatelným faktem, že podobná šance na 
zrealizování  výše uvedených sportovních projektů ve výše 
uvedeném rozsahu se  již nebude nikdy (či minimálně v horizontu, 
kam jen  lze dohlédnout) opakovat (období 2007 až 2013 je jediné, 
kdy je příjem z dotací EU vyšší, a to podstatně, než odvody ČR do 
rozpočtu EU).   
 
—————————————————————————————— 

IV. Bez komentáře 
 
V článku uvedeno (bod 11): „Jsme si vědomi, že tento bod 
(aktualizace a rozšíření informačního systému ve městě) 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.“  
Skutečnost: „Informační systém značení ve městě“ byl schválen 
v rozpočtu dne 4. 2. 2008 a žádnou ze sedmi schválených změn 
nikdy nebyl vyřazen (tzn. pokaždé – 8x – byl zahrnut v investičním 
plánu). V prosinci byl zakoupen, je v současné době uskladněn a 
po zlepšení počasí bude i ve městě rozmístěn. Nad rámec 
schváleného rozpočtu  navíc usilujeme ve fondu mikroprojektů o 
návrat až 85 % vynaložených (a řádně schválených) nákladů zpět 
na účet města.  
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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 

—————————————————————————————— 

V. Populismus nade vše 
 
V článku uvedeno (bod 3): „Zde konstatujeme (v oblasti individuální 
bytové výstavby rodinných domů), že jsme se téměř vždy při svém 
hlasování snažili zohlednit také zájem již současných chrastaváků.“ 
Skutečnost: a) Při prodeji stavebních parcel se hlasuje vždy 
nejdříve o nejvyšší nabídce, v případě neschválení o další. Za celé 
dosavadní volební období došlo pouze k pěti případům, kdy nebyla 
schválena nejvyšší nabídka a byla schválena následně nabídka 
druhá v pořadí. Ve třech případech, kdy neuspěl uchazeč s nejvyšší 
nabídkou, však byly důvody evidentně jiné: 1x (č. usn. 2007/06/VI) 
synovi uchazeče již schválilo ZM v předešlém usnesení koupení 
jiné stavební parcely, 1x (č. usn. 2007/06/VII) uchazeč žádal pouze 
výsek nabízené parcely (schválený druhý v pořadí nebyl 
chrastavák), 1x (č. usn. 2007/06/VIII) ani schválený druhý v pořadí 
nebyl chrastavák. Pouze dva případy by mohly odpovídat výše 
uvedenému chlubení se (č. usn. 2007/06/IX a č. usn. 2007/03/XI). 
b) Neexistuje (zastupitelstvem schválené) kritérium, které by 
upřednostňovalo uchazeče s trvalým bydlištěm v  Chrastavě (jeho 
zavedení by bylo z právních důvodů velmi problematické a právně 
napadnutelné z hlediska ústavou zaručeného rovného přístupu, 
navíc by neošetřovalo fingované „nastěhování“ se k někomu (tuto 
praxi, i když za jiným účelem, v minulosti sám pan Němec osobně 
použil), následný prodej nechrastavákovi  a další, např. přednost 
uchazeče z  Nádražní 617 před nechrastavákem z Bílého Kostela).  

 
—————————————————————————————– 

VI. Co v článku chybělo 
 
1. Dvacet let město usiluje o realizaci (dnes již zahájené) přeložky 
II/592. Na konstatování (ChrL 7-8/2006), jak pan Němec brání 
realizaci celé akce, reagoval dotyčný podáním trestního oznámení 
za pomluvu na mě a pana místostarostu (ChrL 9/2006) s tím, že jen 
hájí zájmy (nejen) občanů Pobřežní ulice.  
Když došlo po čtyřech letech jednání k dohodě s obyvateli Pobřežní 
ulice o podmínkách prodeje potřebných pozemků včetně kupní 
ceny (za m2), většina přítomných za „Pro změnu v  Chrastavě“ 
v čele s panem Němcem NEHLASOVALA PRO schválení této 
kupní ceny (č. usn. 2007/04/IX ze dne 3. 9. 2007). Pro hlasovali pp. 
Canov, Krčková, Pěch, Pilař, Rachlický, Rozmajzl, Severa, 
Suchomel, Šírová, Štekl, Trpišovský a Zoul (pp. Bouda a Mlynář 
nepřítomni).  Neschválení dohodnuté kupní ceny by znamenalo pro 
investora (Liberecký kraj) nutnost zahájit s obyvateli Pobřežní ulice 

soudní procesy vyvlastňování (což by znamenalo nejen podstatný 
odklad realizace, ale také řádově nižší cenu pro obyvatele Pobřežní 
ulice).    
 
2. Pan kolega Němec se ve své argumentaci velmi často, 
polemizovaný článek nevyjímaje,  zaštiťuje svým zájmem o občana. 
Níže uvedenou skutečnost, která ovšem dokládá, že někdy může 
být rozdíl mezi slovními deklaracemi a skutečnými činy propastný, 
však ve svém článku neuvedl.  
24. září 2007 schválila vláda České republiky (Ministerstvu práce a 
sociálních věcí) věcný záměr zákona o zřízení Národního úřadu pro 
zaměstnanost a sociální správu a uložila panu ministrovi vypracovat 
návrh zákona, který měl platit již od 1. ledna roku 2009.  Výše 
uvedené by se v praxi rovnalo likvidaci našeho odboru pro 
záležitosti občanů (a samozřejmě obdobných odborů ve všech 
městech po celém území naší republiky). Proti tomuto likvidačnímu 
návrhu, který by postihl všechny občany, kteří dosud služby odboru 
využívali (a je jich opravdu velké množství), vystoupilo se svým 
usnesením (2007/07/XVII) ze dne 10. 12. 2007 naše zastupitelstvo, 
s kterým jsme se přímo obrátili na vládu, všechny parlamentní 
frakce, samotného pana ministra a zburcovali další města. Našemu 
úsilí vydatně  pomohla média v čele s Českou televizí. 
Kolega Němec (je ředitelem odboru tohoto ministerstva) nás na 
celou připravovanou záležitost nejenže nijak dopředu  neupozornil 
(připravovaný zákon jsme naštěstí „za minutu dvanáct“ sami objevili 
z otevřených zdrojů), ale jako jediný z celého zastupitelstva odmítl 
(s výmluvou na svoji údajnou podjatost) protest zastupitelstva 
hlasováním podpořit (o nabídce nějaké slovní intervence u pana 
ministra ani nemluvě). Naštěstí ministerstvo na náš protest 
zareagovalo promptně a  24. ledna 2008 se práce na tomto zákoně 
zastavily (přesto, že byly dle sdělení pana ministra již ve fázi 
paragrafovaného znění).  
 
—————————————————————————————— 

VII. Poděkování  
 
V článku je v některých bodech vyjádřena podpora úsilí vedení 
města. Za tato vyjádření panu kolegovi Němcovi děkuji.  Zároveň 
děkuji i tímto způsobem všem zastupitelům za podporu v řadě 
záležitostí v uplynulém období. A v neposlední řadě děkuji těm, 
kteří rozhodnutí zastupitelů uvádějí často mravenčí prací v „život“, 
tj. pracovníkům všech odborů MěÚ a organizačních složek města. 
 
V Chrastavě dne 20. 3. 2009                                     

Ing. Michael Canov, starosta 
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Kniha mého srdce – příležitost pro knihovny 
Česká televize připravuje ve spolupráci s Českým rozhlasem, 
Svazem českých knihkupců a nakladatelů  a s knihovnami ČR 
pořad Kniha mého srdce, jehož cílem je nalézt nejoblíbenější 
knihu obyvatel České republiky. Jedná se o formát pořadu, který 
uvedla v roce 2003 britská BBC pod názvem The Big Read (www.
bbc.co.uk/bigread). Od dubna do října 2009 se uskuteční rozsáhlý 
cyklus televizních a rozhlasových pořadů, které budou provázet 
hlasování veřejnosti o nejoblíbenější knihu. V pořadech vystoupí 
řada známých herců, autorů, politiků, zpěváků a dalších osobností, 
které vyjádří svůj vztah k četbě i milovaných knihám. Cílem celé 
akce  není pouze hledání nejoblíbenější knihy, ale především široce 
pojatá popularizace četby, literatury, vydávání knih a také činnosti 
knihoven. V roce 2004 organizoval SKIP podobné celostátní 
hlasování pod názvem Moje kniha (www.mojekniha.cz). Knihovny 
bez podpory největších médií získaly tehdy více než 93 000 hlasů.  

Důležitou úlohou knihoven bude především podpora hlasování.  

Pořad KMS bude mít samostatnou webovou stránku, na které 
budou zveřejňovány aktuální informace, diskuse a multimediální 
pořady k jednotlivým knihám a autorům. Hlavními garanty za 
spolupráci s KMS budou vedle SKIP také Národní knihovna ČR, 
Městská knihovna v Praze a Knihovna J. Mahena v Brně a krajské 
knihovny. Otevře se také možnost spolupráce s regionálními 
redakcemi Českého rozhlasu. 

Spolupráce na KMS bude pro knihovny velkou šancí dokázat, že 
jsou funkční, a pozitivně reagující sítí informačních institucí a že 
jejich prostřednictvím je možno získat názor / hlas velké části 
veřejnosti. Je to ovšem také šance k jejich mediální prezentaci a 
současně příležitost přesvědčit celostátní „velká“ média o 
výhodnosti spolupráce s knihovnami.  
 

Knihovna Chrastava se přihlásila do tohoto projektu 

Hlasovací kupon je k dispozici v knihovně. Vyplněné kupony 
zde budeme vkládat do webového formuláře. 

Velikonoce – svátky jara – letos připadnou na 12. a 13. dubna. Patří mezi svátky křesťanské církve spojené 
s umučením a vzkříšením Krista. Jsou pohyblivé a slaví se po jarní rovnodennosti v neděli po prvním jarním 
úplňku. Velikonocům předchází doba čtyřicetidenního půstu-od Popeleční středy do Božího hodu. 
Zajímavé jsou některé  zvyky, které se musely dodržovat o nedělích před Velikonocemi. Každá měla svůj 
název – např. Černá – ženy odkládaly pestré oděvy a oblékaly se do tmavých šatů. Smrtná – v kostele se 
zahalovaly kříže. Květná – název odvozen od jarních květů,svěcené kočičky a jiné květy odháněly zlá kouzla 
a čáry. Tuto neděli se nesmělo péct.  
Asi mnozí z nás si vzpomenou na Velký pátek v souvislosti s Erbenovou „Kyticí„. Právě s ním je spojeno ot-
vírání Země a odhalování pokladů. Místo s pokladem označovalo světýlko či otvor ve skále. Bílá sobota byla 
dnem svěcení ohně před kostelem. Od něho se zapálila svíce a přenesla se do kostela. Lidé si pak od ní za-
palovali svoje svíce a nosili je domů, kde jimi rozdělávali oheň v ohništích. 
Na Boží hod se provádělo svěcení pokrmů – beránka, mazance, vajec, chleba, vína apod. Jídlu byl přisuzo-
ván léčitelský, ochranný a plodnostní charakter. 
Pondělí velikonoční je tradičně spojeno s pomlázkou a velikonočním hodováním. Mnoho zvyků zaniklo, ně-
které se dodržují jen v určitých oblastech, ale koledování o velikonočním pondělí se stále velmi rozšířené. 

                                      Text J. Špaková, ilustrace J.Riedl   

Společenský klub organizuje v dubnu 2009 zájezd do 
Harrachova. 
Navštívíme sklárnu, pivovar, muzeum a restaurant. 
Přihlášky a informace dostanete v našem Inforcentru od 
pondělí 16. března 2008. 
SRDEČNĚ VÁS ZVEME !!!!! 

Zita Václavíková, Společenský klub Chrastava 

UPOZORNĚNÍ 
   Dovolujeme si Vás upozornit na plánovanou od-
stávku lanovky na Ještěd, která proběhne ve dnech 
od 20. – 30. dubna 2009. 

1. března 2009 došlo 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 v Chrastavských listech, 
samozřejmě s tím, že budeme respektovat přání o nezveřejňování 
jména či částky. Osobní sponzorský dar je v libovolné výši. Příjem 
sponzorských darů je od 2. února 2009 v Infocentru na náměstí 1. 
máje Chrastava. 

                                                                              ZV 
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1. 4. 1899 – v Olomouci byl zahájen provoz tramvajových linek. 
1. 4. 1929 – se v Brně narodil Milan Kundera, básník, dramatik, 
prozaik a překladatel. 
1. 4. 1957 – vyjely tramvaje mezi Litvínovem a Mostem. 
1. 4. 1979 – byl v Československu zaveden letní čas. 
2. 4. 1595 – vyšla poprvé v českém překladu Mattioliho „ Apatéka 
domácí“. 
2. 4. 1792 – Spojené státy schválily první měnový zákon a na světě 
se objevil dolar. 
3. 4. 1904 – začal na pražském výstavišti první hudební festival 
v českých zemích. 
3. 4. 1873 – se narodil Tomáš Baťa. 
4. 4. 1937 – zemřel v Praze František Xaver Šalda. 
5. 4. 1835 – se narodil Vítězslav Hálek, básník a prozaik, před-
stavitel „májovců“.  
5. 4. 1848 – začíná vycházet deník „ Národní nowiny“. 
5. 4. 1937 – bylo otevřeno pražské letiště Ruzyně. 
6. 4. 1199 – zemřel anglický král Richard – Lví srdce. 
6. 4. 1896 – byly zahájeny letní Olympijské hry v řeckých Athénách. 
6. 4. 1958 – zemřel básník Vítězslav Nezval. 
7. 4. 1348 – byla založena Univerzita Karlova. 
7. 4. 1948 – byla Spojenými národy ustanovena Světová zdravot-
nická organizace a od tohoto roku se slaví Světový den zdraví. 
8. 4. 1861 – byla v habsburské monarchii právně zajištěna rovno-
právnost protestanského vyznání. 
8. 4. 2005 – byl pohřben papež Jan Pavel II. v bazilice sv. Petra ve 
Vatikánu. 
9. 4. 1891 – se v Liberci narodil král komiků, herec Vlasta Burian. 
10. 4. 1881- zahájila v Duchcově provoz první telefonní linka v Če-
chách.  
10. 4. 1885 – se Václavské náměstí dočkalo trvalého osvětlení 
elektrickým proudem. 
10. 4. 1912 – zaoceánský parník Titanic vyplul na svou první plavbu 
a 15. 4. Tentýž rok se potopil.  
10. 4. 1968 – získal film Jiřího Menzela „Ostře sledované vlaky“ 
filmového Oscara. 
11. 4. 1549 – dokončil Jiří Melantrich z Aventina tisk prvního vydání 
Bible. 
11. 4. 1919 – byla založena Mezinárodní organizace práce. 
11. 4. 1970 – odstartovala na Měsíc kosmická loď Apollo 13. 
12. 4. 1012 – na český knížecí trůn nastoupil vládu kníže Oldřich. 
12. 4. 1944 – se narodil zpěvák a skladatel Karel Kryl. 
12. 4. 1961 – Jurij Alexejevič Gagarin jako první obletěl zeměkouli 
na kosmické lodi Vostok 1. Tento den je veden jako Světový den 
letectví a kosmonautiky. 
13. 4. 1981 – tragicky zahynul zpěvák Jiří Schelinger. 
13. 4. 1994 – zemřel herec Rudolf Hrušínský. 
14. 4. 1916 – Švédsko jako první zavedlo letní čas. 
14. 4. 1922 – se narodila herečka Stela Zázvorková. 
15. 4. 1452 – se narodil Leonardo da Vinci. 
16. 4.1880 – belgická firma Parrau spustila osobní dopravu po 
Vltavě. 
16. 4. 1889 – se narodil Charles Chaplin. 
16. 4. 1901 – byla v Římě Jana z Arku blahoslavena papežem 

Piem X. 
16. 4. 1927 – se v Praze narodil loutkář Miloš Kirschner. 
17. 4. 1871 – byla v ulici Na Příkopě slavnostně otevřena pražská 
burza. 
18. 4. 1955 – zemřel fyzik a vědec Albert Einstein. 
18. 4. 1966 – první filmový Oscar pro český film „ Obchod na ko-
rze“. 
19. 4. 1882 – zemřel Charles Robert Darwin, zakladatel evoluční  
biologie. 
20. 4. 1571 – byla zahájena stavba „Zpívající fontány“ před zá-
mečkem Belveder.  
20. 4. 1926 – se v Bělé pod Bezdězem narodil dirigent a hudební 
pedagog Adolf Kouba, působící nyní v libereckém divadle. 
20. 4. 1966 – byla v Glasgow pokřtěna československá námořní loď 
Vítkovice dlouhá 209 m. 
20. 4. 2002 – zemřel ve Slunečné na Českolipsku herec Vlastimil 
Brodský. 
21. 4. 1839 – byla zahájena stavba řetězového mostu přes pražský 
Střelecký ostrov. 
21. 4. 1910 – zemřel americký spisovatel Mark Twain. 
22. 4. 1564 – se narodil se narodil William Shakespeare a zemřel 
23. 4. 1616. 
22. 4. 1959 – cestovatelé Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund se 
vydali na pětiletou výpravu přes Asii a Oceánii. 
23. 4. 1836 – vydal Karel Hynek Mácha tiskem svou slavnou báseň 
Máj. 
23. 4. 1913 – se narodila herečka, zpěvačka a šansonierka Ljuba 
Hermanová. 
23. 4. 1995 – na tento den připadá Světový den knih a autorských 
práv. 
24. 4. 1636 – saský kníže Jan Jiří převzal ve Zhořelci obě Lužice 
pod svou správu,čímž byla tato území definitivně oddělena od 
České koruny. 
24. 4. 1731 – zemřel anglický spisovatel Daniel Defoe. 
24. 4. 1901 – vyjela z dílen Českomoravské Kolben Daněk první 
česká lokomotiva. 
25. 4. 1996 – dosáhla první česká expedice severního pólu. 
26. 4. 1476 – vyšla v Plzni první tištěná kniha v Čechách – Statuta 
synodalia Arnesti. 
27. 4. 1855 – byl z brixenského vyhnanství propuštěn Karel 
Havlíček Borovský. 
27. 4. 1919 – vzlétl v Borech u Plzně dvojplošník B5, první letadlo 
československé výroby. 
28. 4. 1881 – zemřel Ján Botto, slovenský básník a národní buditel. 
28. 4. 2001 – z kosmodromu Bajkonur odstartovala ruská kosmická 
loď Sojuz. 
29. 4. 1882 – sestrojil Ernst Werner von Siemens první trolejbus. 
29. 4. 1980 – zemřel sir Alfred Hitchcock. 
30. 4. 1789 – je jmenován prvním prezidentem Spojených států 
George Washington. 
30. 4. 1883 – se v Praze narodil spisovatel, publicista, novinář 
Jaroslav Hašek. 

———————————————— 

                                                                           Zpracovala Marxová J. 

      Začátkem dubna většina hradů a zámků v České rebublice otevře poprvé v letošním roce své brány návštěvníkům. První dubnový 
víkend po zimní přestávce přivítají turisty i památky Libereckého kraje. 
      Zámek Sychrov má celoroční provoz a je tedy zpřístupněn již nyní od úterý do neděle. Ve dnech 4.- 5. dubna 2009 se zde od 9:00 
hodin konají tradiční Velikonoční trhy s bohatým doprovodným programem. Veselé hradní Velikonoce můžete zažít také na hradě Rotštejn. 
Oficiálně se brány hradu otevírají až 11. dubna 2009, ale za příznivého počasí je možné, že hrad bude zpřístupněn již od 9. dubna, a to od 
11:00 do 16:00 hodin. 
      Hrad Valdštejn v Českém ráji zve k první prohlídce již od 21. března 2009. Naopak zámek Hrubá Skála je otevřen pouze v sezóně a je 
možné vstoupit jen na nádvoří a na věž zámku. Zřícenina gotického hradu Trosky je v dubnu otevřena o víkendech a ve svátcích od 8:30 
do 15:30 hodin. Řada zámků jako Zákupy, Lemberk, Frýdlant v Č., Hrubý Rohozec či hrad Houska, Bezděz, Kokořín nebo Staré Hrady mají 
také v dubnu omezený provoz. Jsou otevřeny o víkendech a o státních svátcích, ve všedních dnech pouze pro skupiny, které se na 
prohlídce domluví předem.  
      Hrad Grabštejn, který prochází náročnou rekonstrukcí, očekává své návštěvníky od dubna denně mimo pondělí od 9:00 do 16:30 hodin. 
Na Bílou sobotu, tedy 11. dubna, se lze v zrenovované hradní kapli sv. Barbory zúčastnit velikonoční pobožnosti. Posledního dubna se na 
hradě konají Grabštejnské čarodějnice – slavnost ohně a hudby. 
      Dne 18. dubna 2009 se slaví Mezinárodní den památek a sídel. Letošnímu dni bylo vybráno téma „Kulturní dědictví a věda“. Přeji Vám 
při návštěvě jakékoli kulturní památky nezapomenutelné zážitky a dobrý pocit z putování našim krajem.                   Infocentrum, J. Marxová 
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Animovaná komedie v českém znění. Bolt je pes, který má nadpřirozené schopnosti: svým čelem dokáže převrátit i nákladní 
auto, z očí mu srší vražedné paprsky a jeho superštěk dokáže bořit domy. Jeho úkolem je chránit odvážnou dívenku Penny před 
útoky zákeřného doktora Calica a jeho robotů. Tak tomu je, dokud se filmuje: pes je totiž hrdinou televizního seriálu, ale je 
udržován v přesvědčení, že jeho schopnosti jsou reálné. Kvůli domnělému únosu své milované paničky se Bolt ocitne ve 
skutečném světě. Postupně pochopí, že sice nemá nadpřirozené schopnosti, zato srdce má na pravém místě.
Asi 104 minuty. České znění. Falcon Film.                                                              Vstupné: 70 Kč

Skvělé herecké výkony, zejména Brada Pitta, který s pomocí dublů a dokonalých vizuálních a maskérských efektů ztělesnil 
všechny podoby hrdiny, a elegantní Cate Blanchettové v tomto americkém filmu.
Narodil jsem se za velmi podivuhodných okolností... České titulky. Asi 166 minut.    

                                               Vstupné: 70 Kč, vstupenky zakoupené v MIC Chrastava  – 65 Kč

Nová komedie Marie Poledňákové. Asi 115 minut. Falcon Film.                                                             Vstupné:  70 Kč

PODIVUHODNÝ PPODIVUHODNÝ PPODIVUHODNÝ PPODIVUHODNÝ PŘÍŘÍŘÍŘÍPADPADPADPAD    BENJAMINABENJAMINABENJAMINABENJAMINA    BUTTONABUTTONABUTTONABUTTONA    
 
Narodil jsem se za velmi podivuhodných okolností... 
 
Známý tvůrce temných kriminálních thrillerů David Fincher v ambiciózním snímku Podivuhodný případ Benjamina Buttona radikálně 
proměnil svou notu a natočil barvitou epickou podívanou, v níž ovšem opět naplno uplatňuje bohatý vizuální styl a výjimečný smysl pro 
atmosféru. Předlohu ke scénáři, který již řadu let putoval Hollywoodem, poskytl F. Scott Fitzgerald v krátké stejnojmenné povídce z roku 
1921, inspirované myšlenkou Marka Twaina, že „náš život by byl mnohem šťastnější, kdybychom se narodili ve věku osmdesáti let a 
postupně mládli až na osmnáct“. 
 
Titulní hrdina přijde na svět v den konce první světové války jako novorozeně se stařeckými rysy. Otec jej odloží a on vyrůstá u správcové 
domova pro seniory Queenie. Čím je starší, tím je mladší. Ve svém prostém životě se setkává s několika mentory, mj. i s lodním kapitánem 
Mikem, na jehož remorkéru pak stráví část života. Rozhodující je však pro něj setkání s celoživotní láskou, pozdější baletkou Daisy. Jejich 
milostný příběh trvá s přestávkami od dětství až do smrti…  
 
Děj, odehrávající se především v New Orleansu v letech 1918-2005, je rámován vzpomínkami umírající Daisy před její (a Benjaminovou) 
dcerou Caroline a čtením Benjaminova deníku v den, kdy se k městu rychle blíží hurikán Katrina. Benjamin je tak zároveň komentátorem 
značné části vyprávění. Vzpomínky jsou laděné jako retro s častými a důvtipnými flashbacky, stylizovanými v duchu dobových filmů. Za 
zmínku stojí zejména vložená pasáž z Paříže, popisující, jak došlo k Daisyinu osudovému zranění.  

(FP) 
————————————————————————————————— 

LÍBLÍBLÍBLÍBÁŠ JAKOÁŠ JAKOÁŠ JAKOÁŠ JAKO    BBBBŮŮŮŮHHHH                
...nová komedie Marie Poledňákové 

 
Hrdinkou romantické komedie zkušené Marie Poledňákové Líbáš jako Bůh 
je atraktivní žena středních let, gymnaziální učitelka francouzštiny Helena 
Altmanová, která se celkem úspěšně pokouší vzdorovat porozvodovému 
stavu i potížím s rozvětvenou rodinou. K té vedle exmanžela, 
donchuánského spisovatele Karla, patří její matka Alžběta, která nehodlá 
rezignovat na radosti pozdní lásky, ovdovělá sestra Kristýna se třemi dětmi, 
záletný syn Adam, snacha Bela a vnuk Bastík. Pravé problémy ovšem 
nastávají v okamžiku, kdy se Helena zamiluje do lékaře záchranné služby 
Františka, jenž romantickou bokovku úzkostlivě, leč marně tají před svou 
ženou Bohunkou. Energická podnikatelka se manžela nemíní vzdát a 
postará se o řadu očekávaných peripetií oddechového vyprávění.  
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1. dubna     20:00          WOHNOUT FERNET STOCK 8000 TOUR, support Airfare 
 
2. dubna     18:00          Experimentální divadlo: TUL FP katedra německého jazyka a Létající divadlo na kolečkách 
                                       VÝLET – divadelní představení handicapovaných spoluobčanů s překladem do německého jazyka 
 
3. dubna     10:00          Experimentální divadlo: TUL FP katedra německého jazyka uvádí 
                                       MEZINÁRODNÍ DIVADELNÍ FESTIVAL ABundZU 
                                       - exhibice vzájemné spolupráce evropských amatérských skupin formou krátkých scén 

 
4. dubna     20:00          MUZIKANTSKÝ PLES 

                                       účinkují: Big Band Liberec, Orchestr V. Janského, Pearl Jam Revival, Hulapop, Cimbálová muzika D. Kotlára 

 

5. dubna     15:00          Experimentální studio: 
                                       Pohádkové odpoledne – BAREVNÁ POHÁDKA –  pohádku pro nejmenší diváky uvádí Divadlo Rolnička 
 

6. dubna     19:30          Experimentální studio: 
                                       KAMERUN – pravda i lež o tom co byste (ne)chtěli vědět s Martinem Mikešem o putování střední Afrikou 
 

7. dubna     18:30          Experimentální studio: 
                                       Klub přátel výtvarného umění: UMĚNÍ STARÉHO ŘÍMA, přednáška Mgr. Zuzany Štěpanovičové 
 

8. dubna     19:30          Experimentální studio: 
                                       KAREL DIEPOLD – takřka domácí písničkář v rámci putovního festivalu Vaška Koubka 

 

9. dubna     19:00          Experimentální studio: 
                                       Sahadža jóga uvádí: INDICKOU KLASICKOU A LIDOVOU HUDBU V PODÁNÍ FORMACE „NOOR“ 
                                       - poutavé zpracování klasické rágy, středověké i tradiční etnické hudby proložené meditací 
                                       a komentářem k jednotlivým skladbám 
 
12. duben   14:00          HRAJE BIG BAND LIBEREC – odpoledne s největším libereckým tanečním orchestrem 
 
15. dubna   19:30          Experimentální divadlo: Krátké a úderné divadlo: MICKA MYŠÁKOVÁ aneb román moderního děvčete 

 

16. dubna   19:00          8. abonentní koncert 50. koncertní sezony komorní hudby: ŠTĚPÁN RAK – kytarový recitál 
 

17. dubna   19:30          MIROSLAV DONUTIL – v programu Na cestě 
 

17. dubna   19:30          Experimentální studio: JARRET a XINDL X 
                                       - náš velmi svérázný host, který přijede s celou kapelou, vás rozhodně nenechá lhostejnými 
 
19. dubna   15:00          Experimentální studio: Pohádkové odpoledne 
                                       DLOUHOU CESTOU ZA NEVĚSTOU –  novinka repertoáru divadla Z Půdy 
 
20. dubna   17:30          Experimentální studio: VEČÍREK HUDEBNÍCH KURZŮ – první jarní 
 

21. dubna   19:30          Experimentální studio:  SCHINDLEROVÁ  - písničkářka z Jižních Čech s andělským hlasem a laskavou duší 
 

22. dubna   19:30          Divadlo bez opony: PICASSO – Divadlo Ungelt 
                                       Paříž roku 1941 a Pablo Picasso je vyslýchán slečnou Fischerovou. Začíná tak rozhovor, v němž nejde jen  
                                       o obhajobu umělcova díla…     Hrají: Milan Kňažko a Vilma Cibulková ( za tuto roli získala cenu Thálie 2006 ) 
 

23. dubna   20:00          HORKÝŽE SLÍŽE, support Prohrála v kartách 

 

24. dubna   18:00          Experimentální studio: Sdružení fotografů Kontakt FRANTIŠEK DOSTÁL - HUMOR VE FOTOGRAFII  
 

24. dubna   20:00          VÍTKOVO KVARTETO – papežové českého hardrocku 
 

25. dubna   19:30          Experimentální studio:  KOMORNÍ SBOR AKCENT jako host … překvapení 
 

26. dubna   14:00          HRAJE BIG BAND LIBEREC – odpoledne s největším libereckým tanečním orchestrem 
 

27. dubna   19.30          Terasa: Jazznight ve spolupráci s Kalendářem Liberecka: LAZARO CRUZ 

 

27. dubna   19:30          Experimentální studio: c.k. Adventura – KORSIKA OSTROV KRÁS 

                                       Korsikou křížem krážem na kolech  v obrázcích i zážitcích Jiřího Hruboně 
 
28. dubna                        Lidové sady, Kalendář Liberecka, Sdružení Bohém a Divadlo Vydýcháno ZUŠ Liberec zvou všechny rodiče 
                                       a děti na akci Z POHÁDKY DO POHÁDKY ANEB PÁLENÍ ČARODĚJNIC 

                                       - čarodějný průvod, čarodějné hrátky a putování s překvapením v pohádkových komnatách čarodějného hradu… 
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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 KLUB 

 
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 

29. dubna 2009 od 16 hodin beseda pro veřejnost 
 
   Čeští florbaloví reprezentanti Milan Garčar a Lukáš Nesměrák 
budou v čele čtyřčlenné  delegace špičkových českých hráčů, 
kteří – na celý den - ve středu dne 29. dubna 2009 zavítají do 
Chrastavy.  Kromě setkání se zdejšími florbalovými žáky spojeného 
s výukou tohoto krásného a čím dál tím více oblíbeného sportu a 
řady dalších bodů programu (např. si okusí prvně v životě 
chrastavskou specialitu – kolovou)  se v 16 hodin uskuteční ve 
velké zasedací místnosti radnice beseda s veřejností, doplněná o 
zážitky z nedávného mistrovství světa v Praze a Ostravě. Všichni 
fandové florbalu, i prostí zvědavci, jsou na tuto besedu srdečně 
zváni.                                                                                            

  Ing. Michael Canov,  starosta 
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Střelci ZO SSK Chrastava ve složení čtyři muži, jeden junior, tři dorostenci, dvě dorostenky, jedna žena, tři starší a tři mladší žáci se od 
října loňského roku do konce letošního března zúčastnili 17 soutěží ve střelbě ze vzduchových zbraní. Na těchto soutěžích získali 44 III. a 
jednu II. výkonnostní třídu.  Žáci do 14 let stříleli 30 ran v leže bez opory pouze s řemenem. Z mladších žáků nejlepší výsledek a osobní 
rekord nastřílel Vojta Polák s nástřelem 273 bodů. V kategorii do 14 let nastřílel Vítek Halama 284 bodů a David Novák s nástřelem 283 
bodů má osobní rekord. Dorost a ženy střílí 40 ran ve stoje také bez opory. Nejlepší výsledek mezi dorostenci nastřílela Denisa 
Kratochvílová s osobním nástřelem 355 bodů a II. výkonnostní třídu. Mužům se v této sezoně také nevedlo zrovna nej, nepodařilo se 
probojovat ani jednou na stupínek vítězů. Několikrát jsme získali bramborovou medaili. Z mužů nelepší výsledek sezony ZO a osobní 
rekord nastřílel Petr Klinger a to 555 bodů.  

 
 Hlavní pozornost jsme věnovali liberecké krajské lize.Této soutěže se z naší ZO zúčastnilo 15 střelců. Liga se střílí na 4 kola a z toho 

se počítají 3 nejlepší výsledky.¨ 
 
MUŽI JUNIOŘI:                   VzPu 60      
Josef  Rajnoha                    1632 b.             14. místo            Ing. Petr Hedbávný                         1630 b.             15. místo                       

       Petr Klinger                          1618 b.             17. místo                 Jakub Hoffmann                        1510 b.             28. místo                       
       Martin Halama                     1459 b.             30. místo 
 
       DOROSTENCI                    VzPu 40 
      Jiří Čech                              1001 b.               8. místo                    Vojtěch Halama (2 kola)            609 b.            13. místo 
                                                                                                                                                                                  
      DOROSTENKY:                  VzPu 40  
       Denisa Kratochvílová           981 b.              13. místo                    Klára Hedbávná                            829 b.        21. místo                       
                                      
      ŽENY:                                 VzPu 40 
       Jana Nováková (2 kola)        587 b.                8. místo                      
                 
      STARŠÍ ŽÁCI                      VzPu 30                                                                                                         
       Vítek Halama                        842 b.             14. místo                       David Novák  (2 kola)                542 b.         21. místo                       
                  
       MLADŠÍ ŽÁCI:                    VzPu 30 
       Vojtěch Polák                        794 b.             12. místo                       Martin Hruška                            741 b.        14. místo      
      Michal Zajíček  (2 kola)          478 b.             22. místo                                        

 
Mistrovství republiky Asociace víceúčelových základních organizací technických sportů a činností ČR v Hanušovicích se koná poslední 

březnový víkend. Po této soutěži, a to od 1. dubna začnou někteří střelci trénovat střelbu z malorážkové pušky. Tady jsou shodné disciplíny 
všech kategorií a to 60 ran v leže a 3x20 ran v polohách 20 ran v leže, 20 ran stoje a 20 ran v kleče. Muži tu mají ještě disciplínu 3x40 ran 
v polohách. Rozdíl tu je, a to, že se střílí sportovní malorážka (SM), kterou střílí dorost, juniorky a ženy. Libovolnou malorážku (LM) střílí 
muži a junioři. Rozdíl mezi LM a SM je pouze ve váze, kdy LM může mít max. 8,0 kg a SM jenom 6,5 kg. Dále první týden v dubnu pojedou 
někteří dorostenci a muži reprezentovat ZO SSK Chrastava do Görlitz, kde se bude střílet 40 ran ze vzduchovky ve stoje a 60 ran v leže 
z malorážky. 
 
18. 4. 2009 pořádáme  1. ročník Velké ceny Chrastavy  ve střelbě z LM a SM 60 ran v leže. 
19. 4. 2009  pořádáme 4. ročník  Velké ceny Chrastavy ve střelbě z historických zbraní (perkusích a křesadlových zbraní). Tyto soutěže 
jsou pro členy střeleckých klubů. V neděli tu budou k vidění různé historické zbraně, a proto toto cestou zveme zájemce (diváky), ale i 
příznivce se sponzorským darem.   
                                          
    Na chrastavské střelnici je povolena střelba i z krátkých zbraní. Tímto zveme všechny držitele ZP, střelných zbraní, kteří si chtějí zastřílet 
v rámci pravidelného tréninku, konaného každé úterý a čtvrtek od 16 hodin. Ostatním jsme ochotni v rámci možností zbraň, střelivo a 
vybavení zapůjčit.  

Josef RAJNOHA, vedoucí SSK 

    Zimní kouzla na řece skončila, vodním vílám roztály ledové střevíčky, možná si teď upletou nové z jarní trávy nebo z lupínků blatouchů a 
kopretin. Také by jim slušely kloboučky ze sedmikrásek. Malý vodník dělá pořádek mezi kačery a kachničkami, dohlíží i pod vodu, aby byla 

každá rybička připravena na jaro. Můžete se také podívat jinam. Co vás čeká, budete-li chtít? Třeba 
pohled do kouzelné zahrady. 
 
Jednu takovou vidím ze svého okna. Vlastně je to zahrad víc, ale z tohoto pohledu jen jedna veliká. 
Nejdále a největší jsou dvě štíhlé břízy. Vysoké. Na každé mají straky dost velká hnízda. Kousek 
před břízami jsou dvě třešně, blíž je jabloň a vysoká hrušeň. Ještě blíže nádherné keře azalek, 
rododendronů a šeříků. V rohu je veliký keř šípkové růže. Úplně nejblíž je obrovský modřín. A mezi 
tím vším záhony květin a trávníky. Začíná jaro, pomalu rozvily své listy břízy a hnízda strak jsou 
sotva vidět. První rozkvetly třešně, nádherně bílé koruny vypadají jako kytice pro nevěstu.  V noci, 
při úplňku, když je měsíc ozáří, je to jako stříbrný vodopád padající do trávy. „Díváte se pozorně?“ 
Dole v trávě tančí zahradní víly, k tanci jim hrají skřítkové a pod rododendronem sedí na svém trůnu 
královna víl a král skřítků. Začal první jarní ples. Tak krásné jaro se musí využít a v měsíční noci se 
tak krásně tančí. S prvními paprsky slunce všechno zmizí a ptáci se ze svých hnízd rozlétají za 
potravou a vesele švitoří. Vzlétly i křičící straky, až se rozhoupaly větve bříz. Také se jim líbí jaro. 
Všichni vylepšují svá hnízda nebo staví nová. Nebude trvat dlouho a vyvedou mladé. Snad nejvíce 
se činí sýkorky ve větvích hrušně, jejich štěbetání je slyšet široko daleko, vybírají larvy, aby stará 
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hrušeň byla zdravá a měla ještě hrušky.  
Je hezky, slunce svítí a rozkvétá jabloň. Je růžová a připomíná červánky, kousek dál rozkvetla oranžová azalka a bílý rododendron. 
„Co s tím udělá měsíční svit?“ Jemná růžová se rozléhá po trávě, azalka přidala na okraj trochu oranžové jako krajku a víly tančí jako 
růžové obláčky. Přitančí před svou královnu a přináší jemné plátky květů, položí je jako koberec a král skřítků odvádí královnu víl k tanci. Až 
se noc nachýlí, všichni zase zmizí. Své květy rozvila i hrušeň, kvete šeřík. Už rozkvétají další rododendrony, šeříky a azalky voní a jejich 
vůni roznáší vítr. Zahradami se prohánějí straky, po zemi kosi hledají žížaly, sem tam přeletí hrdličky, také je někdy vidět sojka. Z nedaleké 
střechy se občas zvedne hejno bílých holubů. Ovocné stromy odkvetly a zakládají na plody. Šípkový keř předvádí své květy jeden vedle 
druhého jako malá růžová sluníčka. Vedle rozkvetl poslední a největší rododendron, má květy barvy lila a je jich tolik, že listy keře nejsou 
skoro vidět. Následující noc se královna víl a král skřítků rozhodli, že se se svou družinou přestěhují právě pod ten největší rododendron. 
Létají totiž netopýři a tak neslyšně, že by je mohli přehlédnout. Pod keřem budou v bezpečí. Každou noc se veselí a tančí tak, že skřítkové 
si museli vyrobit nové flétničky.  
Až jednou… 
K večeru se obloha zatáhla a přišla veliká bouřka, nejdříve padaly kroupy, potom prudký, hustý déšť, blesk stíhal blesk. „Kampak se všichni 
schovají?“ Po dešti bylo celou noc ticho. Ráno už zase svítilo slunce. Rozšvitořili se ptáci – přibylo jich, mladí vylétají z hnízd. Z nedaleké 
řeky přeletěly nad zahradou divoké kachny, hrdličky posedávají na modřínu a cukrují. Zanedlouho se tady objeví špačci, chodí na třešeň a 
potom na hrušky.  
Několik nocí po strašné bouřce trvalo než se zase ozvaly flétničky skřítků. Zase bylo každou noc veselo. Zahrada hýří barvami a brzy bude 
letní slunovrat. To bude příprav! 
Ale to už je zase jiné vyprávění. Tohle bylo jarní, plné života a proto veselé, barevné, voňavé a kouzelné jako ta zahrada.  
 

Napsala a nakreslila Olga Klicperová.  

„Už jsem to někde 
zaslechla“ 
 
   V rámci neustálého zlepšování 
osobních kvalit jsme se jako 
kolekt iv turistického oddílu 
Perseus zúčastnili školení v rámci 
Libereckého kraje, ale to není to 
podstatné. Součástí školení byla i 
návštěva zástupců sdružení Pionýr 
z Prahy, kteří nám představovali 
projekty, do kterých se Pionýr 
v letošním roce zapojuje. 
 
A mimo jiné je to i akce „Brýle pro 
Afriku - možná máte doma 
jmění“. Jedná se o sbírku starých, 
ale nepoškozených brýlí, které 
vám doma leží v šuplíku a je vám 
líto je vyhodit, protože „stály hodně 
peněz a rádi jste je nosili“ (mluvím 
z vlastní zkušenosti).  
  Sbírka probíhá průběžně po celý 
rok 2009, partnery jsou oční klinika 
LEXUM, která brýle vyčistí, 
proměří a zabalí a společnost 
ADRA, která se postará o to, aby 
je dostali potřební. Ty naše brýle 
budou rozdávány ve státě  KEŇA 
v nemocnici města ITIBO. 
 
  Možná tuto výzvu k dobrému 
skutku neslyšíte poprvé, (jako já) 
možná Vám připadalo příliš 
náročné brýle někam nosit nebo 
jste to prostě vypustili z hlavy. 
  Ale nyní to daleko nemáte, 
domluvili jsme se s paní Jitkou 
Marxovou z chrastavského 
informačního centra a brýle 
můžete nosit tam. 
 
  A nyní už to závisí na každém 
z nás, jestli si bude chtít udělat 
radost tím, že udělá dobrý 
skutek. 

                                                                                                          
Petra Kopecká, Perseus PS 
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    V měsíci dubnu budeme slavit Velikonoce. Jsou to nejen svátky jara, ale prastarý 
pohanský zvyk, jejichž původ sahá daleko do minulosti. Staří Slované 
slavili v období jarní rovnodennosti bohyni  Vesnu, Keltové bohyni Eosté. Byly 
uctívány jako bohyně plodnosti, nového života a životní síly. Židé v době 
velikonočních svátků oslavují svátek zvaný pesach, při němž si připomínají odchod 
svých předků z egyptského zajetí kolem roku 1250 před Kristem. 
  Velikonoce jsou  pohyblivým svátkem. Slaví se v neděli po prvním úplňku, tedy 
v době  mezi 22. březnem a 25. dubnem. 
  Svátkům předchází čtyřtýdenní půst, během něhož se mají křesťané zaměřit na 
pokání,  tj. na celkové obrácení se od zla k lidskosti a dobru. 
 Vyvrcholením  celého období je tzv. triduum, které začíná na Zelený čtvrtek. 
Pašijový svatý týden začíná Květnou nedělí, kdy se v kostelích světí kočičky. 
Ty si dávali lidé doma  za svatý obrázek, aby přinesly jejich domu požehnání, aby do 
domu neuhodil blesk apod. 
  Pak následovalo Modré pondělí, Šedivé úterý a Škaredá (sazometná) středa, kdy 
dělaly hospodyně důkladný jarní úklid. Na Zelený čtvrtek přestávaly zvonit kostelní 
zvony a „odlétaly“ do Říma, kde byly až do Bílé soboty, kdy se po několikadenní 
přestávce opět rozezněly. 
  Připomínají se tím biblické události od Ježíšovy  poslední večeře  s  jeho učedníky 
(apoštoly), kdy jej za třicet stříbrných zradil Jidáš. Bývalo zvykem, že se v rodinách 
peklo pečivo s medem tzv.jidáše. Na Velký pátek byl Ježíš na hoře Golgotě 
ukřižován. Tento den byl proto dnem velkého smutku a  přísného půstu, spojený s 
magií a zázraky, Lidová pověrčivost tvrdila, že prý  se toho dne v době zpěvu pašijí 
v kostelích otvírají poklady. 
 Bílá sobota je dnem vítězství nad smrtí, dnem Ježíšova zmrtvýchvstání. Obřady 
Velké noci ze soboty na neděli jsou nejvýznamnější chvílí křesťanských Veli-                                                                      
konoc. Velikonoční neděle – Boží hod – to býval významný svátek církevní, ale i  
rodinný. V kostele si hospodyně nechávaly posvětit  mazance, pečené maso  i různé 
další dobroty. Hospodář pokládal kousky jídla do sadů i do polí, aby byla dobrá 
úroda. Velikonoce byly pokládány za symbol vítězství života nad smrtí. 
    Zato, že je Velikonoční pondělí dnem veselí a štědrosti, mohou staleté lidové 
tradice. Liturgické úkony se k tomuto dnu již neváží. Zvyk darovat vejce v období 
jarních  svátků prý původně zavedli Egypťané. Skořápka prý symbolizovala zemi, 
žloutek slunce a bílek měsíc. K Velikonocům patří také tři barvy – červená, žlutá a 
zelená. 
  K Velikonocům patří také pomlázka. Toto slovo souvisí s výrazem „mladý“. 
Spletená z jarních proutků plných životadárné mízy jakoby předává tu omlazující 
přírodní sílu dívkám, které mladíci „vyplácejí“. Není bez zajímavosti, že na Moravě 
má pomlázka (jinde zvaná dynovačka nebo také pomihoda) velmi podivný název: 
TATAR.To není žádná náhoda. V roce 1241 – po tom co zničili  
Kyjevskou Rus – vtrhly na Moravu hordy divokých Tatarů a Mongolů, kteří byli známí 
svou neuvěřitelnou krutostí.  Mrskali místní obyvatele koženými karabáči a z proutků 
upletená pomlázka lidem tyto tatarské karabáče připomí- nala. 
  Beránek byl odjakživa obětním zvířetem (bývá i symbolem Ježíše), a proto  se stal 
jako velikonoční pečivo symbolem Kristovy oběti na kříži. 
  K velmi starým (pohanským) zvykům patřilo vynášení Morany, Bývala to bohyně 
zimy a smrti. Figuru Morany nosívala mládež za zpěvu písní za vesnici, kde ji 
vhodila do tekoucí vody potoka či řeky. Lidé dříve věřili v očistnou moc ohně. Proto 
se na kopcích  pálily ohně, později z toho vzešel zvyk „pálit čarodějnice“. 
    Přeji všem čtenářům krásné (letos snad i slunečné) Velikonoce. 

 
                                           Z dostupných materiálů připravila Alena  Vydrová 

 V  předtuše jara 
 
Přišel se potěšit jenom nakrátko 
a zatímco se minule ve sněhu loučil, 
jaro dýchlo na kouzelné zrcátko 
a teplý vánek se svou písní vkročil, 
aby probudil sněženkami zahradu... 
Vdechl vůni květů kolem sebe tak, 
že ruce kvítky  něžně pohladily 
a všem přechází z té bílé krásy zrak. 
Proběhl rychle mezi sněženkami, 
obdivoval jejich zvonečky, 
je to milý dárek od přírody 
a  hodně krásy pro všecky. 
 

Drobně  prší… 
 
Rozbitým okapem stékají kapky na šípkový keř 
a tvoří na něm střechýly křišťálových hvězd... 
Jako píšťaly varhan teď trčí dolů 
plné skrytých nízkých a vysokých tónů... 
Hejno rozpustilých vrabčáků se na nich usadilo 
a hopsáním střechýly na keři hudbou  oživilo. 
Ač hudba mrazivá teď po okolí zní, 
blížící se vůni jara však už cítíš v ní... 
Koberce žlutých talovínů a zvědavé čemeřice 
rovnají růžové sukénky květů jako tanečnice. 
Naproti keři je ještě trochu zasněžený svah, 
slunce a jarní pohoda  je ale na dosah... 
 
                                                 Alena Vydrová 

Vážena redakce, podnětem k napsání mého dopisu byl článek pod názvem „Zlatou 
učitelku vysypali žáci z plechovky“, uveřejněný v měsíčníku Liberecký kraj za 
měsíc březen. Za tím vším byli žáci z Gymnázia v Jablonci nad Nisou, kteří svou 
oblíbenou učitelku Vieru Žemličkovou přihlásili do soutěže o korunku a ocenění 
Zlatý Ámos. Na těchto žácích záleželo, jakou formou dokáží svého učitele „prodat“. 
Když v regionálním kole obhajovali svou učitelku, předvedli scénku, při které 
zamíchali prvky Mendělejevovy periodické soustavy v plechové nádobě, zapálili je, 
uhasili a vypadla zlatá krychle – tedy jejich zlatá paní učitelka. Toto přirovnání bylo 
výstižné a na dnešní dobu velmi potěšující.  
   Titul a korunku Zlatý Ámos by zajisté obhájilo i mnoho kantorů na ZŠ v Chrastavě. 
Jsem přesvědčena, že kdyby mé vnučky Kelly a Nelly Perebyjnisovy přihlásily do 
soutěže svou nejoblíbenější paní učitelku Zuzanu Živnůstkovou, která s nimi nejen 
v hodinách výtvarného kroužku, ale i v době prázdnin, vytváří úžasné věci, které 
obohacují jejich život, vyhraje na celé čáře. 
   Jelikož se blíží den učitelů, chtěla bych všem pracovníkům ve školství popřát 
pevné zdraví a co nejvíce chuti do práce, protože především na nich záleží 
vzdělanost našich budoucích generací.           Věra Fořtová z Machnína, 21. 3. 2009 



Strana 20                                

"Ubohý pes je dokladem lidské krutosti,
zlý pes odrazem zloby člověka,

nervózní pes následkem nevyrovnané lidské mysli.
Můžeme si jen přát, aby byl svět plný krásných,

vlídných a veselých psů,
protože pak by na něm určitě žilo mnohem 

víc šťastných a spokojených lidí..." 

Úryvek z knihy Historie psího rodu

A)  
B)  
C)  
D)  
E)  
F)  
G)  
H)  
I)    
J)

Německý ovčák, stáří 3 - 5 let - temperamentní do zkušených rukou
Kříženec briarda, stáří 5 let
Kříženec rotvailera, stáří 2 roky - rodinný typ, má rád děti a procházky
Černý kříženec, stáří 4 roky - ideální pejsek na zahrádku s domečkem
Kříženec německého ovčáka, stáří 5 – 6 let - na hlídání zahrádky
Kříženec pudla, stáří 8 let - mazlíček pro děti
Německý ovčák, stáří 2 roky - hlídací na zahradu
Německý ovčák, fena 12 let - kastrovaná - hlídací na zahradu
Německý ovčák, fena 6 - 7 let - hlídací na zahradu

   Německý ovčák, stáří 10 let - hlídací pejsek na vaši zahrádku

Aktuální nabídka opuštìných psù

INFORMACE A PROHLÍDKA PEJSKŮ:
Útulek pro psy - MVDr. Karin Tvrzníková

tel.: 485 143 177, 775 337 133

nebo na (rubrika odbory - městská policie)www.chrastava.cz 

chci domů...

Na pomoc místním neziskovým organizacím Nadace EURONISA rozdělila částku 2,2 milionu korun. 

I přes nepřízeň na finančních trzích byl rok 2008 pro Nadaci EURONISA velice úspěšný. Celkem se podařilo z výtěžku veřejné sbírky, 
výnosu 12. benefiční aukce a darů sponzorů rozdělit mezi místní neziskové organizace doposud nejvyšší částku v historii Nadace 
EURONISA, a to sumu 2.206.000 Kč. To je o 200.000 Kč více, než v roce 2007. Výše zmíněné prostředky putovaly na podporu 117 
projektů, které se zavázalo realizovat 82 neziskových organizací.   

Rekordní výsledek, doposud nejvyšší v historii projektu, zaznamenal také 6. ročník veřejné sbírky „Pozvedněte slabé!“. Vybralo se 
1.110.000 Kč! Na pomoc potřebným v Libereckém kraji a Šluknovském výběžku bylo rozděleno nejvíce peněz v dosavadní historii sbírky! 
Tento zatím poslední ročník sbírky proběhl v 18 městech od 1. 6.  do 31. 12. 2008. Přispět do sbírky Pozvedněte slabé! bylo možné více 
způsoby: do napevno umístěných pokladen v obchodech, lékárnách a informačních centrech nebo si v průběhu června a prosince v ulicích 
zapojených měst zakoupit od dobrovolníků upomínkový předmět s logem sbírky v ceně 30 nebo 50 Kč. Přispět bylo možné i přímo na 
sbírkový účet 705 705 705/2700. 

V rámci 6. ročníku sbírky také proběhl další Primátorský den solidarity, jehož výtěžek byl využit k zakoupení 12 polohovacích lůžek pro 
Oddělení dlouhodobě nemocných Krajské nemocnice Liberec.  
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 Za šest dosud uskutečněných ročníků veřejné sbírky bylo vybráno více než 4,4 milionu Kč a z výtěžku posledního ročníku sbírky byly 
podpořeny desítky projektů nestátních neziskových organizací z celého Libereckého kraje a Šluknovského výběžku, které jsou zaměřeny 
na přímou práci s potřebnými v těchto cílových skupinách: 
 
- zdravotně a mentálně postižení, 
- staří, nemocní a opuštění lidé, 
- rodiny s dětmi v tíživé životní situaci. 

  Za 14 let působení Nadace EURONISA se podařilo na pomoc potřebným v Libereckém kraji a Šluknovském výběžku rozdělit více než 
15,5 milionu korun, které pomohly realizovat 874 projektů 229 neziskových organizací. 

Jan Pelant – PR manažer 

INDIE – No problem! 
        Ve středu 18.3. se konala další Klub kavárna s hosty v Centru dobrého času Bétel. Tentokrát se s námi o své zážitky podělil pan 
Arnošt Šulc. Sál byl naplněn téměř do posledního místa, fotografie a videa spolu s vyprávěním působily velmi autenticky, indická specialita 
a pravý indický čaj uvařený z české vody mnohým zachutnaly. A závěr pro většinu zúčastněných: „Indie – No problem!“. No, alespoň takto 
na dálku… 

 

V MĚSÍCI DUBNU VÁS ZVEME: 
 
- na tradiční BURZU OBLEČENÍ (dětského i dospělého), která se uskuteční v pátek 3. 4. od 10:00 do 
18:00h v 1. patře kina. Cena: 10,-Kč/kus. Máte-li doma přebytečné pěkné oblečení, můžete ho darovat do burzy ve dnech od 
30.3. do 2.4. od 9:00 do 16:00 h (po dohodě i v jiném termínu). Výtěžek burzy bude použit pro potřeby Dětského a mateřského centra. 
 

- na CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ, které se koná každý čtvrtek od 17:00 h v sále v 1. patře kina. Cvičení pro 
těhotné plně hradí VZP i některé další zdravotní pojišťovny. Podrobnosti naleznete na informačním letáku na vchodových dveřích nebo na 
telefonu: 732 335 877.  
 

- na velikonoční KLUB KAVÁRNU S HOSTY, která se uskuteční ve středu 15. 4. od 17:30 h v 1. patře kina. 
Tentokrát na téma: „GALILEA – místa, kde Ježíš chodil“. V interaktivní besedě, nás po státě Izrael, provede náš host 
Ken Stapleton. 
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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 velmi zachovalou, málo používanou lednici s mraz-
kem zn. Zanussi. Chladnička 192 l, mraznička 51 l, šířka 600 
mm, výška 1580 mm, hloubka 600 mm. Cena 3.000,-Kč.  
Chrastava – tel.: 482 720 641 – večer. 
————————————————————————————— 

DARUJI kvalitní koňský hnůj. Nutná vlastní 
nakládka a odvoz. 
Informace na tel.: 603 260 778 
 

Jitka Ž�árská
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