
Ze zasedání rady města  

Z deníku městské policie 

Čistota města a psi 

Zhodnocení činnosti 

   městské policie 

Nabídka prodeje  

   a pronájmů  nemovitostí 

Kulturní servis 

Sportovní zprávy 

Opuštění psi – nabídka 

Čtenáři nám píší  

Inzerce  

2 – 4 

4 

8 

 

9 

 

10 

12–18 

19–20 

22 

22–25 

26–28 

     Stalo se tradicí, že každý rok přibude v Chrastavě místo, které je určeno 
především dětem. V loňském roce bylo vyčleněno z městského rozpočtu 150 
tis. Kč na vybudování dětského hřiště, avšak kvůli brzkému příchodu zimy 
musela být realizace odložena až na jarní měsíce letošního roku.  Z mnoha 
míst, která by si zasloužila houpačky, prolézačky a jiné atrakce pro nejmenší, 
byla vybrána lokalita v centru města – vnitroblok v Turpišově a Loudátově ul. 
      Jako nejlepší byla vyhodnocena nabídka firmy  - Jiří MOOZ, která se 
zabývá výstavbou dětských hřišť již několik let, a se kterou spolupracujeme 
od roku 2006.  
     Instalace herních prvků byla provedena během 1. a  2. dubna 2009. 
Proběhla dle všech požadavků technických i právních norem a hřiště je 
způsobilé k užívání.                                                        ORM MěÚ Chrastava 

Vážení spoluobčané, 
     dovoluji si Vás pozvat na šedesátý sedmý „Večer se starostou“ na 
téma „změny na kulturním poli“, který seznámí veřejnost nejen 
s probíhajícími a plánovanými rekonstrukcemi kulturních zařízení (S-
klub, muzeum, Führichův dům), ale též s rozšířením chrastavské 
pobočky Základní umělecké školy Liberec o hudební obory.  
      Odbornými garanty večera jsou vedoucí S–klubu paní Zita Václaví- 
     ková a vedoucí ORM MěÚ pan Mgr. Jakub Dvořák 
     Pozvání přijal ředitel  ZUŠ Liberec pan Mgr. Tomáš Kolafa.   
      Setkání se koná v pondělí dne 18. května 2009 od 17:00 hodin 
     v přízemí  provizorního sídla S-klubu v Bezručově ulici 503.  
      Na setkání jsou srdečně zváni též  i všichni členové  zastupitelstva  
     města.     Těším se na Vaši hojnou účast.    Ing. Michael   C a n o v 

   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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Rada města na své schůzi projednala a usnesla se mimo jiné takto: 
-   z a m í t l a   žádost pana Am Nguyen Van 
-   s c h v á l i l a  
1.     v návaznosti na své usnesení č. 2009/03/II, odst. 1. pronájem části p. p. č. 343 o výměře cca 85 m2 – zahrada v k. ú. Chrastava I paní 

Růženě Žurové za účelem zřízení zahrady  na dobu neurčitou, vč. návrhu smlouvy o nájmu pozemku čj. N/06/2009 a pověřila starostu 
jejím podpisem  

2.     v návaznosti na své usnesení č. 2009/03/II, odst. 2. pronájem části p. p. č. 258/6 o  výměře cca 52 m2 – ostatní plocha  v k. ú. 
Chrastava II panu Martinu Cermanovi za účelem zřízení parkovacího místa pro dva osobní automobily na dobu neurčitou, vč. návrhu 
smlouvy o nájmu pozemku čj. N/07/2009 a pověřila starostu jejím podpisem 

-  s c h v á l i l a  
zřízení věcného břemene na pozemkové parcele č. 1386/1 v k. ú. Chrastava I ve prospěch  manželů Václava a Simony Keyřových 
zastoupených na základě plné moci firmou 100P s. r. o., jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování  kanalizační  přípojky 
za cenu ve výši do  100 bm  10.000,- Kč,  vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj. SBS/09/2009 a pověřila 
starostu jejím podpisem  
-  s c h v á l i l a  
zřízení věcného břemene na pozemkové parcele č. 44/10 v k. ú. Chrastava I ve prospěch Pavla Martinů, jímž dojde k zajištění strpění 
umístění, zřízení a provozování vodovodní přípojky, za cenu do 20 bm ve výši 500,- Kč, vč.  návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene čj. SBS/10/2009 a pověřila starostu jejím podpisem  
-  s c h v á l i l a  
zřízení věcného břemene na pozemkových parcelách č. 1464 a 966 v k. ú. Horní Chrastava ve prospěch Jiřího Judytky, jímž dojde 
k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování vodovodní přípojky a podzemního přípojky NN,  za cenu do 20 bm ve výši 500,- Kč, nad 
20 bm za každý další bm 25,- Kč, vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj. SBS/11/2009 a pověřila starostu 
jejím podpisem  
-   s c h v á l i l a  
záměr města pronajmout část st. p. č. 12/1 o výměře cca 555 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, část st. p. č. 12/2 o výměře cca 414 m2 - 
zastavěná plocha a nádvoří, st. p. č. 12/3 o výměře 27 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, část st. p. č. 12/4 o výměře cca 160 m2 - 
zastavěná plocha a nádvoří, část st. p. č. 12/38 o výměře cca 319 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, část poz. p. č. 16/1 o výměře cca 33 
m2 - ostatní plocha, část poz. p. č. 18/1 o výměře cca 964 m2 - ostatní plocha, část poz. p. č. 18/2 o výměře cca 103 m2  - ostatní plocha, 
poz. p. č. 35 o výměře 42 m2 - ostatní plocha, část poz. p. č. 1386/1 o výměře cca 335 m2 - ostatní plocha, část poz. p. č. 1408/1 o výměře 
cca 2000 m2 - ostatní plocha, část poz. p. č. 1449/2 o výměře cca 14 m2 - ostatní plocha, poz. p. č. 1505/1 o výměře 429 m2 - ostatní 
plocha, poz. p. č. 1505/2 o výměře 230 m2 - ostatní plocha, poz. p. č. 1505/6 o výměře 83 m2 - ostatní plocha a poz. p. č. 1505/7 o výměře 
52 m2 - ostatní plocha, vše k.ú. Chrastava I (na zřízení komunikace) 
-   s c h v á l i l a 
návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se zhotovitelem Chládek a Tintěra, Pardubice a. s, K Vápence 2677, 530 02 Pardubice – Zelené 
Předměstí, IČ 25253361 na vypracování realizační dokumentace stavby „RTN - Terminál Chrastava“ a pověřila starostu jeho podpisem 
-  s c h v á l i l a 
návrh dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo OD/01/2007 ze dne 15.01.2007 s dodavatelem CHALUPA – RVES, a.s. se sídlem Kpt. Jaroše 496, 
543 01 Vrchlabí, IČ: 25942280, na akci „Město Chrastava – Rekonstrukce objektu č. p. 407 na centrum volnočasových aktivit“ a pověřila 
starostu města podpisem dodatku v případě schválení doplnění projektové dokumentace ze strany ROP NUTS II Severovýchod. 
Dodatek rozšiřuje předmět smlouvy o nezbytné práce k opravě štukového stropu, jehož havarijní stav byl zjištěn až během stavebních prací 
a nebyl tak součástí původního projektu.  
-   s c h v á l i l a 
návrh smlouvy o spolupráci a společné investici za účelem zajištění realizace II. investiční části projektu „RTN – Terminál Chrastava“ 
s Krajskou správou silnic Libereckého kraje se sídlem České Mládeže 632/32, Liberec IV, PSČ 460 06, IČ 709 46 078 a pověřila starostu 
jejím podpisem. Smlouva upravuje vzájemný postup stran při přípravě, realizaci projektové dokumentace a stanovení finanční spoluúčasti 
obou stran při realizaci stavební části projektu. 
-  s c h v á l i l a  
podlicenční smlouvu s firmou Falcon a. s. Praha – o podmínkách poskytování podlicencí k šíření audiovizuálních děl v kinech ve smyslu 
ust. § 269 zák. 513/1991, obchodního zákoníku a § 56 a násl. Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 
s právem autorským a o změně některých zákonů a pověřila starostu jejím podpisem  
- s c h v á l i l a 
kupní smlouvu dle § 409 a násl. Obchodního zákoníku, č. 513/1991 Sb., ve  znění pozdějších změn a doplňků s nakladatelstvím Albatros 
a. s., Na Pankráci 30/1618, Praha 4 o dodávání knih do knihovny Chrastava na základě objednávek  a pověřila starostu jejím podpisem 
- s c h v á l i l a 
smlouvu o vzájemné spolupráci mezi Klubem českých turistů a Městem Chrastava v oblasti cestovního ruchu a pověřila starostu jejím 
podpisem 
-  s c h v á l i l a 
darovací smlouvu DR/7/2009 – poskytnutí daru Sportovnímu střeleckému klubu Chrastava, IČ 46748563 a pověřila starostu jejím podpisem   
-  d o p o r u č i l a  ZM  schválit návrh 1. změny rozpočtu a investičního plánu na rok 2009   
-  d o p o r u č i l a  ZM 
schválit v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2009 darovací smlouvu DR/6/2009 – poskytnutí daru Oblastní charitě Liberec, 
zastoupené ředitelkou Ing. Marií Jandíkovou, IČ 26520699   
-  s t a n o v i l a  úhrady za služby v přístřeší zařízení azylového typu  a pověřila starostu jejím podpisem 
-  v z a l a   n a   v ě d o m í   zápis č. 2009/04 z jednání bytové a sociální komise ze dne 9. 3. 2009  
-  r o z h o d l a   o uzavření smlouvy o poskytnutém přístřeší paní Šárce Rovné  a pověřila starostu jejím podpisem 
-  r o z h o d l a   o uzavření smlouvy o poskytnutém přístřeší paní Janě Jarošové a pověřila starostu jejím podpisem 
-  r o z h o d l a   o uzavření smlouvy o poskytnutém přístřeší paní Ireně Kuncové a pověřila starostu jejím podpisem 
-  r o z h o d l a   o uzavření smlouvy o poskytnutém přístřeší panu Štefanu Giňovi a pověřila starostu jejím podpisem 
-  r o z h o d l a   o uzavření smlouvy o poskytnutém přístřeší paní Denise Ferencové a pověřila starostu jejím podpisem 
-  r o z h o d l a   o uzavření smlouvy o poskytnutém přístřeší paní Emílii Berkyové a pověřila starostu jejím podpisem 
-  r o z h o d l a   o uzavření smlouvy o poskytnutém přístřeší panu Zdenku Demeterovi  a pověřila starostu jejím podpisem 
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-  r o z h o d l a   o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu panu Mojmíru Bochovi a pověřila starostu jejím podpisem 
-  r o z h o d l a   o uzavření smlouvy o nájmu bytu panu Mojmíru Bochovi  a pověřila starostu jejím podpisem 
-  s c h v á l i l a  
jako vlastník místní komunikace žádost SPINFIT Liberec ve věci pořádání silniční časovky Chrastava – Vítkov dne 28. května 2009 s tím, 
že tento souhlas je podkladem pro řízení u příslušného silničního správního úřadu dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a 
že závod bude probíhat pouze po komunikacích a cestách  
-   s c h v á l i l a  
jako vlastník místní komunikace žádost SPINFIT Liberec ve věci pořádání 8. ročníku BIKE BABÍ LÉTO 2009 dne 5. září 2009 s tím, že 
tento souhlas je podkladem pro řízení u příslušného silničního správního úřadu dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a že 
závod bude probíhat pouze po komunikacích a cestách  
-  s c h v á l i l a 
omezení provozu Mateřské školy Chrastava, Revoluční 488 – příspěvková organizace, v době hlavních prázdnin (červenec - srpen). Po 
dobu omezení bude vždy jedno pracoviště v provozu dle návrhu ředitelky MŠ. 
-  s c h v á l i l a 
použití znaku města Chrastavy na tisk knihy s názvem "Chrastava v prusko-rakouské válce roku 1866", kterou napsal pan Jiří Náhlovský  
-  p o t v r d i l a 
udělení děkovných plaket J. A. Komenského u příležitosti Dne učitelů, a to panu Jaroslavu Bradáčovi za zásluhy v chrastavském školství, 
paní Zdeňce Novotné za celoživotní práci s mládeží, Mgr. Evě Kaškové za aktivní práci s mládeží 
-  s c h v á l i l a  stanovení organizace zabezpečení požární ochrany  
-  u l o ž i l a  MST 
v souladu se schválenou novelou nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových výměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 
která bude platná od 1. dubna 2009, zpracovat nové odměňování dle znění nových předpisů 

Na tomto svém zasedání zastupitelstvo města mimo jiné projednalo 
a usneslo se takto: 
-  schválilo 
převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu 
Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 11 v 
domě č. p. 204, Andělohorská ul., k. ú. Dolní Chrastava 
-  schválilo 
v návaznosti na své usnesení čj. 2008/07/XVI ze dne 20. 10. 2008 
prodej garáže se stavební parcelou 168/2 o výměře 28 m2 - 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Chrastava I, do vlastnictví 
manželů Evy a Zdeňka Jonových 
-  schválilo 
v návaznosti na své usnesení čj. 2008/04/XIX ze dne 23. 6. 2008 
prodej jiné stavby (kolny) se stavební parcelou 6 o výměře 75 m2 - 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Dolní Chrastava, do vlastnictví 
manželů Jiřiny a Ladislava Rakašových, za cenu 100.000,- Kč a 
náklady spojené s prodejem, vč. návrhu kupní smlouvy čj. 
K/07/2009  a pověřilo starostu jejím podpisem 
-  schválilo 
v návaznosti na své usnesení čj. 2007/02/XVI, odst. 4 ze dne 16. 4. 
2007 prodej pozemkové parcely č. 262/4 o výměře 268 m2 - ostatní 
plocha v k. ú. Chrastava II, do podílového vlastnictví paní Pavlíny 
Kochlíkové ideální podíl ve výši 1/2 z celku a Ing. arch. Filipu 
Horatschkemu ideální podíl ve výši 1/2 z celku 
 -  schválilo 
v návaznosti na své usnesení čj. 2008/08/XVI, odst. 2 ze dne 15. 
12. 2008 prodej dle geometrického plánu čz. 220-281/2008 
pozemkové parcely č. 77/10 o výměře 73 m2 - ostatní plocha, 
pozemkové parcely č. 79/2 o výměře 289 m2 - ostatní plocha, 
pozemkové parcely č. 695/15 o výměře 152 m2 - ostatní plocha a 
pozemkové parcely č. 769/6 o výměře 104 m2 - vodní plocha, vše k. 
ú. Dolní Vítkov, do vlastnictví Ing. Jiřího Jurníčka 
-  schválilo 
v návaznosti na své usnesení čj. 2008/06/V ze dne 1. 9. 2008 návrh 
kupní smlouvy čj. K/10/2009 pro prodej pozemkové parcely č. 156/3 
o výměře 797 m2 - zahrada a dle geometrického plánu čz. 584-
011/2009 pozemkové parcely č. 156/7 o výměře 3530 m2 - ostatní 
plocha v k. ú. Dolní Chrastava, do vlastnictví Ing. Jana Tordy 
-  schválilo 
1. v návaznosti na své usnesení čj. 2008/07/XI, odst. 1 ze dne 20. 
10. 2008 návrh kupní smlouvy čj. K/11/2009 pro prodej dle 
geometrického plánu čz. 683-344/2008 pozemkové parcely č. 
1415/1 o výměře 39 m2 - ostatní plocha v k.ú. Chrastava I, do 
vlastnictví paní Jiřiny Ježkové 
2. v návaznosti na své usnesení čj. 2008/07/XI, odst. 2 ze dne 20. 
10. 2008 návrh kupní smlouvy čj. K/12/2009 pro prodej dle 
geometrického plánu čz. 683-344/2008 pozemkové parcely č. 
1415/2 o výměře 34 m2 - ostatní plocha v k. ú. Chrastava I, do 
vlastnictví pana Petra Honzejka  

-  schválilo 
v návaznosti na své usnesení čj. 2008/06/VII ze dne 1. 9. 2008 
návrh kupní smlouvy čj. K/13/2009 pro prodej pozemkové parcely č. 
107/6 o výměře 42 m2 - ostatní plocha a dle geometrického plánu 
čz. 205-346/2008 pozemkové parcely č. 111/5 o výměře 116 m2 - 
trvalý travní porost v k. ú. Andělská Hora u Chrastavy, do vlastnictví 
paní Miluše Seibtové  
 -  schválilo 
v návaznosti na své usnesení čj. 2008/06/IX ze dne 1. 9. 2008 
1. návrh kupní smlouvy čj. K/14/2009 pro prodej dle geometrického 
plánu čz. 205-346/2008 pozemkové parcely č. 111/6 o výměře 85 
m2 - trvalý travní porost v k.ú. Andělská Hora u Chrastavy, do 
vlastnictví pana Jaroslava Handšuha  
2. návrh kupní smlouvy čj. K/15/2009 pro prodej dle geometrického 
plánu čz. 205-346/2008 pozemkové parcely č. 111/7 o výměře 77 
m2 - trvalý travní porost a pozemkové parcely č. 111/8 o výměře 63 
m2 - trvalý travní porost v k. ú. Andělská Hora u Chrastavy, do 
vlastnictví manželů Aleny a Josefa Kragových  
3. návrh kupní smlouvy čj. K/16/2009 pro prodej dle geometrického 
plánu čz. 205-346/2008 pozemkové parcely č. 111/1 o výměře 178 
m2 - trvalý travní porost v k. ú. Andělská Hora u Chrastavy, do 
vlastnictví manželů Moniky a MUDr. Petra Hartlových  
 -  schválilo 
v návaznosti na své usnesení čj. 2008/07/XIV, odst. 2 ze dne 20. 
10. 2008 prodej pozemkové parcely č. 136 o výměře 92 m2 - 
zahrada, pozemkové parcely č. 1390 o výměře 141 m2 - zahrada v 
k. ú. Chrastava I a části pozemkové parcely č. 1342/8 o výměře cca 
40 m2 - ostatní plocha v k.ú. Horní Chrastava, do vlastnictví 
manželů Zdeňky a Petra Zahradníkových  
-  schválilo 
v návaznosti na své usnesení čj. 2008/07/XIV, odst. 4 ze dne 
20.10.2008 prodej části pozemkové parcely č. 1344/1 o výměře cca 
35 m2 - ostatní plocha, komunikace v k.ú. Horní Chrastava, do 
vlastnictví paní Lence Volné  
 schválilo 
v návaznosti na své usnesení čj. 2008/07/XIV, odst. 5 ze dne 20. 
10. 2008 prodej stavební parcely č. 162 o výměře 20 m2 - 
zastavěná plocha a nádvoří a části pozemkové parcely č. 84/1 o 
výměře 350 m2 - ostatní plocha v k. ú. Andělská Hora u Chrastavy, 
do vlastnictví paní Františce Markové  
-  schválilo 
v návaznosti na své usnesení čj. 2008/07/XIV, odst. 6 ze dne 20. 
10. 2008 prodej části pozemkové parcely č. 1076/1 o výměře cca 
30 m2 - ostatní plocha v k.ú. Horní Vítkov, do vlastnictví paní Ivaně 
Jünglingové  
 -  schválilo 
v návaznosti na své usnesení čj. 2009/01/IX ze dne 2. 2. 2009 
prodej části pozemkové parcely č. 33/1 o výměře cca 70 m2 - 
ostatní plocha, pozemkové parcely č. 33/2 (nebo její část) o výměře 
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Činnost městské policie - duben 
 

-     odchtyt psů - 2 x (umístění v útulku Azyl Pes - Krásný Les, 1x) 
-     řešení krádeží v prodejnách - 2x 
-     kontrola přihlášení psů v lokalitě Střelecký Vrch 
-     průběžné kontroly příjezdové komunikace do osady Kolonka (Andělská Hora) 
-     průběžné  kontroly zaměřené na rušení nočního klidu v katastru obce 
-     kontrola rušení nočního klidu v lokalitě Střelecký Vrch 
-     průběžné  kontroly na požívání alkoholických 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 dopravní situace v lokalitě Andělská Hora 
-     průběžné  kontroly ohledně kouření na místech zákonem zakázaných 
-     průběžné kontroly  před prodejnou Penny Market 
-     průběžné  kontroly azylového domu 
-     průběžné kontroly lokality Vítkov 
-     spolupráce s OO PČR Chrastava, dopravně-bezpečnostní akce zaměřená na dodržování bezpečnosti a plynulosti silničního 
       provozu - 2 x 
-     bezpečnostní dohled na přechodech pro chodce v ranních hodinách 
-     kontrola požívání omamných látek v obci Stráž nad Nisou s negativním výsledkem (na základě oznámení) 
-     asistence při požáru na sídlišti Střelecký Vrch 

.......Z deníku

113 m2 - zahrada a části pozemkové parcely č. 44/1 o výměře cca 
30 m2 - ostatní plocha, v k. ú. Dolní Chrastava, do vlastnictví Ing. 
Zdeňka Brožka  
 - schválilo 
nabytí (darování) dle geometrického plánu čz. 536-77/2007 ze dne 
11. 4. 2007 pozemkové parcely č. 870/3 o výměře 49 m2 – ostatní 
plocha a pozemkové parcely č. 870/4 o výměře 45 m2 – ostatní 
plocha v k.ú. Dolní Chrastava z vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic 
ČR do vlastnictví města Chrastava, vč. návrhu darovací smlouvy čj. 
DR/05/2009 a pověřilo starostu jejím podpisem 
-  schválilo 
1. záměr prodat pozemkovou parcelu č. 308/2 o výměře 106 m2 - 
zahrada v k.ú. Chrastava I (na zahradu) 
2. záměr prodat část pozemkové parcely č. 1403/3 o výměře cca 4 
m2 - ostatní plocha v k.ú. Chrastava I (na zřízení přístupové cesty) 
-  schválilo 
na základě doporučení RM čj. 2009/05/XIII ze dne 30. 3. 2009 
návrh 1. změny rozpočtu a investičního plánu na r. 2009   
-  schválilo 
návrh komise na rozdělení grantu města Chrastavy jednotlivým 
žadatelům  
-  vzalo na vědomí 
vyhodnocení došlých stanovisek dotčených orgánů, připomínek a 
požadavků k projednání návrhu zadání změny č. VII schváleného 
územního plánu města Chrastavy  
-  schválilo 
ve smyslu ust. § 84 odst. 2 písm. x) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů a dle ust. § 6 odst. 5 písm. b) a § 47 
odst. 5 zák.č. 183/2006 S., o územním plánování a stavebním řádu, 
ve znění pozdějších předpisů, zadání změny č. VII schváleného 
územního plánu města Chrastavy   
-  schválilo 
pořízení změny územního plánu města Chrastava  dle požadavku 
Města Chrastava, spočívající ve změně závazných regulativů pro 
plochy nízkopodlažní obytné zástavby venkovského typu pouze na 
katastrálním území Andělská Hora u Chrastavy, obsahující 
stanovení a doplnění přípustného využití ploch, nepřípustného 
využití ploch, popřípadě podmíněně přípustného využití ploch, 
včetně prostorového uspořádání výstavby (včetně rekonstrukcí a 
přístaveb) za účelem respektování kulturního dědictví kraje, s cílem 
dodržení venkovského rázu sídel a užití stavebních materiálů a 
architektonických prvků tak, aby vnější výraz objektů byl blízký v 
daném místě převažující historické zástavbě  
-  delegovalo 

jako své zástupce v Městském bytovém družstvu (představenstvo a 
kontrolní komise) Ing. Michaela Canova, starostu města, paní 
Miloslavu Šírovou, členku zastupitelstva, paní Janu Bezvodovou, 
paní Zdenu Povovou  a Ing. Pavla Štekla, člena zastupitelstva 
města  
-  zplnomocnilo 
město Semily jako svého zástupce na XI. sněmu Svazu měst a 
obcí ČR, který se bude konat 28. a 29. května 2009 
-  vzalo na vědomí 
informaci starosty města ve věci žádosti o dotaci na investiční akci 
MŠ Chrastava, budova v Revoluční ulici  
-  vzalo na vědomí 
zprávu velitele Městské policie Chrastava   
- vzalo na vědomí 
návrh alternativního řešení rekonstrukce sportovišť TJ Spartak 
Chrastava zpracovaný na základě pověření ZM, č. usnesení 
2008/06/XXVI ze dne 1. 9. 2008 vedoucím ORM a tajemníkem MěÚ 
Chrastava   
-  vzalo na vědomí 
informaci o přidělení dotace na projekty „Kulturní místa pro kulturní 
turisty“ a „Posilování kontaktů partnerských měst Lwówek Śląski – 
Chrastava“ z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká 
republika - Polská republika 2007 – 2013 a uložilo starostovi učinit 
opatření k realizaci projektů dle harmonogramu příslušných projektů  
- vzalo na vědomí 
rozpočet Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko na rok 2009  
-  projednalo a vzalo na vědomí 
zprávu o průběhu inventarizace za rok 2008   
-  schválilo 
dodatek č. 3 k příloze č. 1 zřizovací listiny Školní jídelna Chrastava, 
příspěvková organizace, Turpišova 343, 463 31 Chrastava  
-  schválilo 
v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2009 a na základě 
doporučení RM č.j. 2009/05/XIV ze dne 30. 3. 2009 darovací 
smlouvu DR/6/2009 – poskytnutí daru Oblastní charitě Liberec, 
Uhlířská 424/7, 460 01 Liberec, IČ 26 520 699, ve výši 40.000,- Kč  
-  potvrdilo 
usnesení RM č. 2009/03/XVI ze dne 16. 2. 2008 o schválení 
Smlouvy o poskytnutí dotace č. LB/0412/S z Regionálního 
operačního programu NUTS II Severovýchod na projekt „
Rekonstrukce autobusového nádraží Chrastava„ 
-  zrušilo 
své usnesení 2005/03/XIV ze dne 20. 6. 2005 (o demolici domu čp. 
230 tzv. „domečku“) 
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    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 

 

-      nahlášení  zjištěných závad na ORM 
-      řešení vniknutí na soukromý pozemek (Andělská Hora) 
-      pátrání po odcizených motorových vozidlech 
-      řešení veřejného pořádku a dopravní situace v lokalitě Střelecký Vrch 
-      městská policie mimo vyjmenované činnosti provádí během celého měsíce  kontrolu  dopravní situace a  kompexní dohled nad 
dodržováním veřejného pořádku, dále jsou pravidelně prováděny kontroly všech lokalit obce Chrastava a  Stráž nad Nisou   

———————————————— 
   Vypracoval:  str. Mojmír Boch  

Tradiční svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu měl v Chrastavě tradičně velký úspěch. Řada odpadů a nepotřebných věcí 
tak neskončí na „černých“ skládkách a v lesích v okolí Chrastavy, ale odborně zlikvidivaných. 
Škoda jen, že mezi odpady je zjevně i část odpadů místních firem, které by je měly likvidovat na vlastní náklady, a to především uza-
vřením smlouvy o placeném dostatečném množství odpadových nádob a jejich pravidelném vyprazdňování. 

Text a foto: Ivan Vydra 
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Rada města na své schůzi projednala a usnesla se mimo jiné takto: 
-  z a m í t l a  žádost  pana Petra Rozmajzla 
-  z a m í t l a   žádost pana Jaromíra Pikory 
-  s c h v á l i l a  
 pronájem nebytového prostoru v objektu č. p. 709 Střelecký vrch, k. ú. Chrastava I, o výměře cca 89,70 m2, paní Haně Rejnartové na 
zřízení pizzerie, na dobu neurčitou, vč. návrhu smlouvy o nájmu nebytových prostor čj. N/08/2009 a pověřila starostu jejím podpisem  
-  s c h v á l i l a  
v návaznosti na své usnesení č. 2009/04/IV, odst. 2. pronájem st.p.č. 63 o výměře 250 m2 - zastavěná plocha a nádvoří a  poz. p. č. 125 o 
výměře 134 m2 - zahrada v k. ú. Chrastava I panu Martinu Horákovi za účelem zřízení zahrady, na dobu neurčitou, vč. návrhu smlouvy o 
nájmu pozemku čj. N/09/2009 a pověřila starostu jejím podpisem 
-  s c h v á l i l a  
1.     v návaznosti  na své usnesení č. 2009/04/V, odst. 1. pronájem části st. p. č. 84 o výměře cca 64 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, v k. 

ú. Dolní Chrastava, firmě PJ NEPTUN spol. s r. o. za účelem zřízení letní terasy restaurace „U Soptíka“, na dobu neurčitou, vč. návrhu 
smlouvy o nájmu pozemku čj. N/10/2009 a pověřila starostu jejím podpisem 

2.     v návaznosti na své usnesení č. 2009/04/V, odst. 2. pronájem části poz.p.č. 381/1 o  výměře cca 15 m2 – ostatní plocha, v k. ú. Dolní 
Chrastava panu Antonínu Ouhrabkovi za účelem umístění plechové garáže, na dobu neurčitou, vč. návrhu smlouvy o nájmu pozemku 
čj. N/11/2009 a pověřila starostu jejím podpisem  

-  s c h v á l i l a  
v návaznosti na své usnesení čj. 2008/04/II ze dne 10. 3. 2008 zřízení věcného břemene na poz. p. č. 1496/1 v k. ú. Horní Chrastava 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 300,- Kč, vč. návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene čj. VB/02/2009 a pověřila starostu jejím 
podpisem  
-  s c h v á l i l a  
1.     zřízení věcného břemene na pozemkových parcelách č. 45/21, č. 74/1 a č. 1385/1 v k. ú.  Chrastava I ve prospěch manželů Pavlíny a 

Dalibora Hájkových., jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování vodovodní přípojky za cenu do 20 bm ve výši 500,- 
Kč, vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj. SBS/12/2009 a pověřila starostu jejím podpisem 

2.     zřízení věcného břemene na pozemkové  parcele č. 1067/8 v k. ú. Chrastava I ve prospěch Miroslava Váni, jímž dojde k zajištění 
strpění umístění, zřízení a provozování vodovodní přípojky, za cenu do 20 bm ve výši 500,- Kč, nad 20 bm za každý další bm 25,- Kč, 
vč.  návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj. SBS/13/2009 a pověřila starostu jejím podpisem  

3.     zřízení věcného břemene na pozemkové parcele č. 699/1 a 966 v k. ú. Dolní Vítkov ve prospěch firmy Telefónica O2 Czech Republic 
(RD Dymeš), jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování úložného kabelu TCEPKPFLE, za cenu do 20 bm ve výši 
500,- Kč, vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj. SBS/14/2009  a pověřila starostu jejím podpisem 

-  s c h v á l i l a  
záměr pronajmout objekt č. p. 503 se st. p. č. 496 o výměře 235 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, poz. p. č. 542/1 o výměře 455 m2 - 
zahrada a poz. p. č. 545/2 o výměře 1426 m2 - zahrada, vše k. ú. Chrastava I, za minimální nájemné ve výši 15.095,- Kč/měsíc bez energií 
-  s c h v á l i l a  
1.     záměr pronajmout část poz. p. č. 761/64 o výměře 10 m2 - ostatní plocha, v k. ú. Chrastava I (na zřízení letní terasy) 
2.     záměr pronajmout  část poz. p. č. 772 o výměře cca 150 m2 – zahrada, v k. ú. Chrastava I (na zřízení zahrady) 
3.     záměr pronajmout  část poz. p. č. 1122/3 o výměře 22 847 m2 - trvalý travní porost,  v k. ú. Chrastava I (na sekání trávy) 
4.     záměr pronajmout část poz. p. č. 54 o výměře cca 1000 m2 v k. ú. Horní Chrastava (na zřízení zahrady) 
5.     záměr pronajmout poz. p. č. 1497 o výměře 46 m2 – zahrada, v k. ú. Chrastava I (na zřízení zahrady) 
-  s c h v á l i l a 
návrh smlouvy o nájmu elektrorozvodného zařízení  s MC Invest a. s., Česká 12, 600 02 Brno, IČ 26 231 298, vlastníkem technického 
zařízení k rozvodu elektrické energie, za účelem osvětlení místní komunikace směrem na Barandov a pověřila starostu jejím podpisem 
-  s c h v á l i l a 
dohodu č. LBA-VL-14/2009 o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku 
spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu  
-   s c h v á l i l a   
návrh smlouvy č. OD/16/2009  se zhotovitelem SAUL s. r. o., IČ 43 224 229, U Domoviny 491/1, 460 01 Liberec 4 na zpracování 
dokumentace návrhu změny č. 7 schváleného územního plánu města Chrastava a pověřila starostu jejím podpisem. 
-   s c h v á l i l a 
návrh dodatku č. 1, čj: OD/14/2009 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem Investorsko inženýrská a. s., Gorkého 658/15, 460 01 Liberec 1, IČ 
25 047 183 na zabezpečení inženýrské činnosti a technického dozoru při zadání, zpracování a kontrole dokumentace pro územní 
rozhodnutí k akci „RTN – Terminál Chrastava“ a pověřila starostu jeho podpisem. 
Dodatek zavazuje zhotovitele ke spolupráci při výkonu finanční kontroly, což je podmínka pro čerpání dotace z ROP NUTS II 
Severovýchod. 
-  s c h v á l i l a 
návrh dodatku č. 1, čj.: OD/15/2009 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem Investorsko inženýrská a. s., Gorkého 658/15, 460 01 Liberec 1, IČ 
25 047 183 na zpracování dokumentace k žádosti o stavební povolení pro akci „RTN – Terminál Chrastava“ a pověřila starostu jeho 
podpisem. 
Dodatek zavazuje zhotovitele ke spolupráci při výkonu finanční kontroly, což je podmínka pro čerpání dotace z ROP NUTS II 
Severovýchod. 
-  s c h v á l i l a 
návrh umístění uvítacích tabulí města Chrastavy, včetně vyhodnocení nabídek na jejich realizaci zpracovanou investičním referentem ORM 
-  p o v ě ř i l a   odbor rozvoje, dotací a správy majetku realizací výše uvedeného záměru 
-  v z a l a   n a   v ě d o m í   zápis č. 2009/05 z jednání bytové a sociální komise ze dne 30. 3. 2009  
-  v z a l a   n a   v ě d o m í   zápis č. 2009/06 z jednání bytové a sociální komise ze dne 6. 4. 2009  
-  r o z h o d l a   o uzavření smlouvy o poskytnutém přístřeší panu Lubomíru Mistrovi a pověřila starostu jejím podpisem 
-  r o z h o d l a   o uzavření smlouvy o poskytnutém přístřeší panu Štefanu Giňovi a pověřila starostu jejím podpisem 
-  s c h v á l i l a 
návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ 49 099 451 na 
vypracování projektové dokumentace: RTN – Terminál Chrastava - rekonstrukce dešťové kanalizace, a pověřila starostu jejím podpisem 
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     V roce 2000 bylo založeno Městem Chrastava městské bytové družstvo, kam město vložilo více než 200 
svých bytů a též některé nebytové prostory. V následném období umožnilo družstvo svým členům nejen 
převod členského podílu, ale i převod do osobního vlastnictví. Po celou dobu byl ve vedení městského 
bytového družstva starosta města a další zástupci města.  Bylo to tak logické a jediné správné, neboť 
město jako majoritní vlastník bylo nejen zárukou nevytunelování družstva (jak se v Česku stalo v řadě 
případů, kdy družstevníci o „své“ byty přišli), ale také hájilo své zájmy majoritního vlastníka.  
  
     Dne 6. dubna 2009 byl předložen zastupitelstvu města návrh na delegaci těchto zástupců Města Chrastava do 
orgánů družstva (představenstvo a kontrolní komise): starosta Michael Canov, zastupitelé Miloslava Šírová a 
Pavel Štekl, pracovnice HFO MěÚ Zdena Povová a paní Jana Bezvodová (všichni uvedení dosud v orgánech 
MBD město zastupovali). Aniž padla jediná připomínka k jejich práci a především aniž padl jakýkoli jiný personální 
návrh, pro toto delegování nehlasovali kolegové pp. Romana Krčková, Oldřich Němec, Martin Suchomel a 
Stanislav Wolf st. (č. usn. 2009/02/XXIV). V případě neschválení předložené delegace by město jako majoritní 
vlastník nemělo v orgánech družstva žádného zástupce. Vzhledem k výše napsanému (žádná připomínka 

k dosavadní práci a především žádný jiný personální návrh) nelze hlasování výše uvedených kolegů hodnotit jinak než jako snahu, aby tato 
situace (kdy město nebude mít v orgánech MBD žádného zástupce) nastala. To je ovšem v přímém rozporu se slibem zvoleného člena 
zastupitelstva dle § 69 odst. 2 zákona o obcích („Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu 
obce…“, neboť ztratit jakékoli zastoupení města v MBD, kde je majoritním vlastníkem (a které navíc vykonává i správu bytů ve vlastnictví 
města) nemůže být v zájmu města ani náhodou.  
 
     Pro úplnost dodávám, že práce v orgánech družstva je prací zodpovědnou, kterou její členové konají za „hubičku“ (odměna v řádu 
několika stokorun měsíčně, starosta zcela zdarma) a pokud kolegové pp. Krčková, Němec, Suchomel a Wolf projeví v budoucnu o tuto 
práci zájem, rád já i mí kolegové jejich delegaci do orgánů družstva podpoříme.  
 

         Ing. Michael Canov, starosta  

     Dne 6. dubna 2009 byl předložen zastupitelstvu města návrh na 
rozdělení grantu na podporu rozvoje sportovní, kulturní, spolkové 
činnosti a cestovního ruchu ve výši Kč 200.000,--Kč. Návrh 
předložila pracovní skupina ve složení: pp. Bouda, Loučka, 
Kašková, Rachlický, Václavíková.  S výjimkou části zastupitelů za „
Pro změnu v Chrastavě“  byl vysloven s návrhem souhlas. Pro 
hlasovali (č. usn. 2009/02/XX): pp. Bouda, Canov, Krčková, Mlynář,  
Némethová, Ramírezová, Pěch, Pilař, Rozmajzl, Severa, 
Suchomel, Šírová, Štekl,  Trpišovský a Zoul.  
Na webových stránkách města je k dispozici kompletní přehled 
požadavků a jejich vyhodnocení.  
 
     V této souvislosti si dovoluji připomenout, že již dříve vyčlenilo 
zastupitelstvo pro letošní rok TJ Spartak Chrastava 100 tis. Kč na 
opravy a údržbu zařízení v hale TJ Spartak a že pro mimořádné 
akce sportovní či kulturní povahy je v rozpočtu pro letošní rok 
taktéž rezervováno 100 tis. Kč.     

                         Ing. Michael Canov, starosta  

       Příjemně jsem si připadal na setkání akcionářů Severočeské 
vodárenské společnosti a. s., které se konalo 7. dubna 2009.  Při 
hodnocení akcí v okrese Liberec v minulém roce a plánovaných 
akcí na tento rok se totiž v jednu chvíli ozývalo jen Chrastava, 
Chrastava, Chrastava.  
     A o co šlo konkrétně?  SVS a. s. v  roce minulém investovala 
do rekonstrukce kanalizace v ulici Nádražní 30,6 mil. Kč a do 
rekonstrukce vodovodu v ul. Vítkovská 9,5 mil. Kč. V roce 
letošním je naplánováno rozsáhlé odstraňování výústí (centrum, 
Andělohorská, Nádražní II) a zbrusu nová kanalizace v ulici 
Pobřežní v Chrastavě (ta bude předcházet 2. etapě přeložky 
II/592). 
     Nutno poděkovat pracovníkům SVS a. s. a speciálně panu 
generálnímu řediteli Ing. Miroslavu Harciníkovi za seriózní 
jednání, kdy se vždy v rámci možností (a někdy téměř až nad ně) 
snažili požadavkům našeho města vyhovět.  Výsledky jsou 
zřetelné a pro naše město velmi potřebné.  

                         Ing. Michael Canov, starosta  

     Dle mých nejnovějších informací Liberecký kraj, odbor 
dopravy KÚ LK a KSS LK vyhověly naší žádosti ohledně 
rekonstrukce krajské komunikace okolo autobusového 
nádraží (od bývalé elektry k mostu přes Jeřici). 
Rekonstrukce o nákladu cca 1 mil. Kč by měla být 
realizována v létě či na podzim tohoto roku (v koordinaci 
s dalšími probíhajícími akcemi, které v té době budou 
v bezprostředním sousedství probíhat, tj. rekonstrukcí 
autobusového nádraží a přeložkou komunikace II/592).  
Výše uvedeným vyslovuji  i  takto své poděkování.     

                                   Ing.  Michael Canov, starosta 

  Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého 
kraje a v souvislosti s plánovaným ředitelským volnem na 
školách ve dnech 29. a 30. června 2009, nepojedou au-
tobusy označované jako „školní“ (negativní značka 40 
nebo 72 v hlavičce daného spoje).                               KS 
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§ 46 zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích - Ostatní přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku 
v územní samosprávě 
(1) Přestupkem je porušení i jiných povinností, než které jsou uvedeny v § 21 až 45, jestliže jsou stanoveny zvláštními právními předpisy 
včetně nařízení obcí, okresních úřadů a krajů. 
(2) Přestupkem proti pořádku ve věcech územní samosprávy je porušení povinností stanovených v obecně závazných vyhláškách obcí a 
krajů vydaných na úseku jejich samostatné působnosti. 
(3) Za přestupek podle odstavců 1 a 2 lze uložit pokutu do 30 000 Kč. 
§ 47 zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích 
(1) Přestupku se dopustí ten, kdo 
a) neuposlechne výzvy veřejného činitele při výkonu jeho pravomoci, 
b) poruší noční klid, 
c) vzbudí veřejné pohoršení, 
d) znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného pro-
stranství, 
e) úmyslně zničí, poškodí, znečistí nebo neoprávněně odstraní, zamění, pozmění, zakryje nebo přemístí turistickou značku nebo jiné ori-
entační označení, 
t) poruší podmínky uložené na ochranu veřejného pořádku při konání veřejných tělovýchovných, sportovních nebo kulturních podniků 
anebo v místech určených k rekreaci nebo turistice, 
g) poškodí nebo neoprávněně zabere veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení, 
h) neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpadky nebo odpady mimo vyhrazená místa. 
 
Za přestupek podle odstavce 1 písmeno a) až c) lze uložit pokutu do 5.000,-Kč, za přestupek podle odstavce 1 písmeno d) pokutu do 
20.000,-Kč, za přestupek podle odstavce 1 písmeno e) a f) pokutu do výše 3.000,-Kč a za přestupek podle odstavce 1 písmeno g) a h) 
pokutu do výše 50.000,-Kč. 

Vážení chovatelé psů, 
město, ve kterém žijete, je současně životním prostředím dalších vašich spoluobčanů. Pes – přítel člověka – dokáže svému majiteli zpří-
jemnit každodenní život a trávení volného času. Je však smutné, že někteří nepořádní majitelé psů dokáží prostřednictvím svých psích přá-
tel velmi znepříjemnit život ostatním spoluobčanům, se kterými sdílí společný prostor k žití. Společný prostor okolí domů, společný prostor 
ulic, společný prostor parku či sídliště. 
Pokud majitel psa neuklidí po svém příteli exkrementy v nouzi odložené na veřejném prostranství, je to nevychovanost! Je to porušení jed-
noduchých pravidel slušného a kulturního mezilidského chování. Je to cynické kálení do společného prostoru svých spoluobčanů, svých 
sousedů, svých známých… 
Dospělým lidem se ve většině případů za dobré viditelnosti podaří mezi psími „hromádkami“ prokličkovat. Malé děti jsou na tom podstatně 
hůř. U malých dětí často nejde pouze o znečistění bot, na kterých si zbytky výkalů sousedovic psa přinesou do domu nebo přímo do bytu. 
Zapáchající mazlavá hmota je však to nejnevinější, co si domů mohou přinést. Daleko závažnější jsou velmi nepříjemné a na člověka pře-
nosné choroby a paraziti – škrkavky, tasemnice, leptospirosy apod. 
Jedno moudré přísloví praví: „Co nechceš, aby ti činili jiní, nečiň ty jim.“ Naléháme tedy na všechny majitelé psů – nekálejte se svými 
přáteli do společného prostoru svých známých!  

1. Podle ustanovení obecně závazné vyhlášky města č. 3/2007 na veřejných prostranstvích v obci, vyznačených v přílo-
ze této vyhlášky (např. celé sídliště Střelecký vrch), je možný pohyb psů v době od 7:00 do 20:00 hodin pouze připouta-
ných k vodítku chovatele. Porušení této vyhlášky je přestupek, za který může být majiteli nebo držiteli psa uložena po-
kuta až do výše 30.000,-Kč. 
2. Pokud majitel nebo držitel psa neuklidí „hromádku“, kterou pes zanechal na veřejném prostranství, dopouští se pře-
stupku znečištění veřejného prostranství, za který může být uložena pokuta až do výše 20.000,-Kč. 
3. Městská policie Chrastava bude dodržování povinností ze strany majitelů a držitelů psů kontrolovat, volně pobíhající 
psy odchytávat a umisťovat do útulků. V případě následného vydání psa majiteli bude majitel muset uhradit náklady, 
které městu v této souvislosti vznikly. 

Pan Novák sebral Alíkův "bobek" a vhodil ho do 

nejbližšího odpadkového koše nebo popelnice... 
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I. Svět v krizi: Američtí prezidenti (bývalý i současný) tisknou ničím 
nekryté biliony dolarů do své ekonomiky (stačil k tomu souhlas 
senátorů a kongresmanů). 
Česká republika v krizi: Deficit státního rozpočtu dosahuje 150 
miliard korun (stačil k tomu souhlas poslanců).  
Chrastava  v krizi: Navrhnul jsem navýšení místního koeficientu ze 
2 na 3. Proč? 
1) Navýšený příjem (cca o 2 mil. Kč) by byl více než potřebný.  
2) Zastupitelé nemohou odsouhlasit ani tisk nekrytých bankovek ani 
deficit městského rozpočtu. 
3) Opatření vlády jsou sice namířena na pomoc občanům a 
podnikatelům, ale přitom nemilosrdně zkracují příjmy obcí cca o 10 
% (přitom mandatorní výdaje se měnit nemohou). 
4) Nejedná se o můj původní návrh, ale o původní návrh mých 
odpůrců v této věci v zastupitelstvu. Poté, co byl na mimořádném 
zastupitelstvu smeten můj návrh na pětinásobek (s osvobozením 
rodin majitelů nemovitostí od poplatku za odpady), jsem (veden 
snahou o dohodu) předložil jejich původní návrh (větší kompromis 
již udělat ani nelze). 
5) Návrh byl oznámen již v Chrastavských listech 9/2008, letos pak 
s řádným odůvodněním v čísle 3/2009. Proti takto avizovanému 
návrhu [daň by činila 60 % liberecké úrovně (Vítkov 43 %) – Lbc. 2 
(místní.k.) x 3,5 (základní k.) = 7, Chr. 3 x 1,4 = 4,2, Vítkov 3 x 1 = 
3], který se navíc netýkal většiny pozemků a zaručoval další 
nenavyšování v období 2010-2014, se neozval jediný hlas protestu. 
Dokonce  i na dubnovém večeru se starostou (kde se dalo 
očekávat, že přijdou Ti, kteří nesouhlasí) bylo jen několik 
podnikatelů a prakticky žádní majitelé ostatních nemovitostí. Všem 
těm, kteří pochopili naléhavost tohoto kroku, děkuji. 

II. Před dubnovým večerem se starostou jsem obdržel dopis od 
kolegy Němce (podepsaný dalšími 10 zastupiteli na jejich schůzce 
v podniku pana Wolfa), kde sice bylo uvedeno, že: „…město 
jednoznačně potřebuje zajistit ze stabilních zdrojů odpovídající 
příjmy pro zajištění nezbytných investičních potřeb…“, ale kromě 
této věty tam byly i další, které z této věty v praxi (tj. schválení „
trojky“ a navýšení příjmu o cca 2 mil. Kč) udělaly jen prázdnou frázi. 
Však také na večeru se starostou signatáři dopisu pan Wolf a pan 
místostarosta, kteří ještě před 10 měsíci sami navrhovali a urputně 
bojovali za zavedení trojky, stejně urputně bojovali proti ní. Pan 
Němec se sice nadále vyjadřoval neurčitě, „trojce“ ano i ne, pro i 
proti, natolik však kolegu znám, že jsem si byl jist, že se jedná o 
pouhé slovní cvičení a že naléhavé potřeby města „ostrouhají“. 
Vzhledem k jeho vlivu na část zastupitelů by při tomto  
předpokládaném stanovisku bylo schválení „trojky“ (min. počtem 10 
hlasů, navíc při absenci jednoho ze zastupitelů) vyloučeno. Rozhodl 
jsem se proto, že návrh vyhlášky na „trojku“ na ZM nakonec 
vůbec nepodám, neměl by žádnou šanci na schválení.  
 
Pokud jsem se snad spletl a ve skutečnosti platí, že se pan Němec 
za „trojku“ v zájmu potřeb města na zastupitelstvu města chtěl 
postavit, má nadále možnost. Může příslušnou vyhlášku na dalším 
zastupitelstvu města navrhnout sám. Pokud tak učiní, nepochybuji, 
že bude přijata. A já se mu veřejně omluvím za svůj mylný 
předpoklad.  Ale to se spíše spletl Albert Einstein se svojí teorií 
speciální a obecné relativity. 

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

     Uběhl více než rok od navázání spolupráce ve věci městské policie se Stráží nad Nisou. Spolupráce 
probíhá tak, jak je to obvyklé, když je dobrá vůle a na obou stranách jsou solidní partneři a přátelé….je 
výhodná pro obě strany….  V žádném případě se nenaplnily obavy z ochabnutí pozornosti nad 
teritoriem Chrastavy, neboť počet služeb přímo v Chrastavě zůstal zachován a naopak v případě nouze 
může přejet hlídka ze Stráže nad Nisou k nám (v době, kdy by dříve žádná hlídka nesloužila) a naopak. 
   
     Zastupitelstvo města  na svém zasedání dne 6. 4. 2009 jednomyslně vzalo na vědomí  zprávu 
velitele MP Chrastava ve věci spolupráce se Stráží nad Nisou, kde tato spolupráce byla hodnocena 
panem velitelem velice kladně (č. usn. 2009/02/XXVII), a to bez jakýchkoli výhrad (naopak zastupitelé hodnotili zprávu pozitivně). Osobně 
budu velmi rád, když tato oboustranně výhodná spolupráce vydrží bez problémů i v dalších letech.    

                                                                                                                                                         Ing. Michael Canov,  starosta 

(od 12. 1. 2008 se Stráží nad Nisou) 
  

1. vyjádření velitele MP Chrastava k činnosti v obci Stráž nad Nisou 
Městská policie Chrastava slouží v obci Stráž nad Nisou jednu pětinu služeb z daného plánu, a to vždy za konkrétní měsíc. Velice se 
osvědčilo služby napůlit, což znamená, že městská policie slouží čtyři hodiny ve Stráži nad Nisou a čtyři hodiny v Chrastavě. Takto 
rozdělená služba je velice výhodná, protože časově operační dosah městské policie pro Chrastavu i pro Stráž nad Nisou je celkově 
vyvážená. Strážníci mohou zasáhnout jak v obci Stráž nad Nisou – pokud zrovna vykonávají službu v Chrastavě - tak i naopak. Ze statistiky 
vyplývá, že zhruba v sedmi případech měsíčně strážníci městské policie, pokud slouží v obci Stráž nad Nisou, operativně zasahují 
v Chrastavě, ať už se jedná o krádeže v prodejně Plus nebo o odchyt toulavého psa, popřípadě narušování veřejného pořádku či rušení 
nočního klidu. V opačném případě je to zhruba jeden případ měsíčně, kdy městská policie zasahuje v obci Stráž nad Nisou. Zde se jedná 
zejména o porušování občanského soužití, vandalismus nebo o zábor veřejného prostranství či nevhodné parkování vozidel. Pokud by 
městská policie neměla pátého člena, nemohla by v mnoha případech zasáhnout v Chrastavě, protože by v inkriminované době nikdo 
nesloužil. Obec Stráž nad Nisou je z bezpečnostního hlediska poměrně klidnou lokalitou, nicméně Městská policie Chrastava si zde 
snadno vydobyla autoritu svým nekompromisním jednáním, zejména vůči neponaučitelným řidičům. Vnímání  městské policie občany obce 
Stráž nad Nisou je velice rozdílné a neporovnatelné s Chrastavou, neboť městská policie je zde chápána jako přínos pro bezpečnostní 
situaci v obci a až v druhé řadě jako represivní složka. Obecní úřad Stráž nad Nisou poskytl k dispozici Městské policii Chrastava kancelář, 
včetně počítačového vybavení a lze zde vyřizovat agendu a přestupky přímo v místě. Přístup na detašované pracoviště mají strážníci 
v kteroukoli denní, odpolední a noční službu.  
 
2. vyjádření velitele MP Chrastava k činnosti ve městě Chrastava  
Uzavřením veřejnoprávní smlouvy s obcí Stráž nad Nisou nedošlo ke snížení výkonu služeb ve městě Chrastava. Naopak došlo k nárůstu 
služeb v průměru o 22 služeb měsíčně, což znamená, že jsou obsazeny služby, které v minulosti při počtu čtyř strážníků nebylo možné 
z personálních důvodů obsadit. Praxí je potvrzeno, že pokud Městská policie Chrastava vykonává službu v obci Stráž nad Nisou, 
operativně zasahuje v Chrastavě, což by dříve nebylo možné. Opačné nasazení je minimální, neboť obec Stráž nad Nisou je 
z bezpečnostního hlediska  klidnou lokalitou – jedná se zde ve většině případů o preventivní činnost. Navýšení služeb se projevilo zejména 
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při odpoledních a nočních službách a o  víkendu, kdy je bezpečnostní situace zejména v Chrastavě riziková.    
 
3. udělené pokuty v obci Stráž nad Nisou leden 2008 - prosinec 2008  
 
Leden       -    2008  -   celkem   uloženo  blokových   pokut                                                                             0,- Kč 
 
Únor         -    2008  -   celkem   uloženo  blokových   pokut                                                                       7 700,- Kč 
 
Březen      -    2008  -   celkem   uloženo  blokových   pokut                                                                       6 000,- Kč     
 
Duben       -    2008  -   celkem   uloženo  blokových   pokut  -  měření  sil. vozidel                                 23 000,- Kč     
 
Květen      -    2008  -   celkem   uloženo  blokových   pokut  -  měření  sil. vozidel                                  28 000,- Kč  
 
Červen      -    2008  -   celkem   uloženo  blokových   pokut                                                                             0,- Kč   
 
Červenec   -    2008 -   celkem   uloženo  blokových   pokut                                                                      1 000,- Kč     
 
Srpen         -    2008 -   celkem   uloženo  blokových   pokut                                                                             0,- Kč 
 
Září           -     2008 -   celkem   uloženo  blokových   pokut                                                                             0,- Kč 
 
Říjen         -     2008 -   celkem   uloženo  blokových   pokut                                                                      1 000,- Kč         
 
Listopad    -    2008 -   celkem   uloženo  blokových   pokut                                                                              0,- Kč 
 
Prosinec    -     2008 -  celkem   uloženo  blokových   pokut                                                                             0,- Kč 
 
4. Závěr  
 
Městská policie v Chrastavě z hlediska bezpečnosti kladně hodnotí uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Stráž nad Nisou, neboť se zvýšil 
operační dosah zejména pro město Chrastavu a prokázala se nezbytnost pátého strážníka Městské policie Chrastava. 

                                         Alan Grebson, velitel MP Chrastava 

       V minulých dnech byla s vedením města konzultována nabídka 

nákupního centra Géčko (www.ncgecko.cz) ve věci dopravy zdarma (1x 

měsíčně) do tohoto  obchodního centra.  Jak vidno níže, zástupci Géčka 

přijali návrh města, aby v Chrastavě byly  dvě zastávky (kromě AN i na 

Střeleckém vrchu).  

 

    Následně nám firma zaslala jízdní řád pro rok 2009, který platí ve dnech 

13. 5., 10. 6., 15. 7., 12. 8., 16. 9. 14. 10., 11. 11., 9. 12. (středy)  a který 

tímto zveřejňujeme (viz ve sloupci vedle).  

 
                            Ing. Michael Canov,  starosta 

Varnsdorf, AN 15:00 

Dolní Podluží, škola 15:06 

Svor, otočka 15:20 

Cvikov, aut. st. 15:25 

Jablonné v Podj., Zdislava z Lemberka 15:35 

Rynoltice, Jednota 15:45 

Hrádek n.Nisou, aut. nádr. 15:55 

Chotyně, u mostu 16:00 

Bílý Kostel n. Nisou, křižovatka 16:06 

Chrastava, aut. nádr. 16:10 

Chrastava, sídliště 16:13 

NC Géčko 16:25 

Zpět v 19:45 hod  

 
Město Chrastava nabízí k prodeji 

  
1. volný byt  1+1 ve Frýdlantské ulici 
2. volný byt  1+3  v Andělohorské ulici 
3. volný nebytový prostor na náměstí 1. máje 

4. volné nebytové prostory ve Frýdlantské ulici 
5. parcely  na výstavbu rodinných domků v k.ú. Horní Chrastava a Horní Vítkov 

6. parcely na výstavbu 60 rodinných domků v k.ú. Dolní Chrastava 
       (pouze jako celek) 
——————————————————————————————————————————— 

Město Chrastava nabízí k pronájmu 

nebytové prostory na Střeleckém vrchu 

 

 

Bližší informace najdete na internetové adrese www.chrastava.cz (prodej a pronájem) 
nebo  ve vývěsce na náměstí u morového sloupu. 

 

Informace podá  na MěÚ Chrastava, náměstí 1. máje 1,  ORM,  p. Mlynářová 

tel. 482 363 822, mobil 776 363  512, e-mail mlynarova@chrastava.cz. 
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AKCE 
     V průběhu ledna a února loňského roku jsme tradičně uspořádali 
besedy v rámci VIDEOGLOBUSu. Společně s přednášejícími jsme 
procestovali Skandinávii, Kostariku, Island, Balkán i Afriku. Ve 
stejném období jste mohli shlédnout výstavu našeho partnerského 
města Lwówek Śląski a seznámit se s jeho historií a současnosti. 
     Během celého roku jsme uspořádali celkem 10 kavárniček pro 
naše seniory, kteří se takto scházejí „na kus řeči„ při hudebním 
doprovodu harmoniky a kytary.  
     Vzhledem k tomu, že se podařilo získat dotaci na rekonstrukci 
Společenského klubu v Turpišově ulici na centrum volnočasových 
aktivit, museli jsme se v létě loňského roku na přechodnou dobu 
přestěhovat do prostor bývalých jeslí a MŠ v Bezručově ulici  a tím 
jsme  s ohledem na omezené prostory  museli některé  aktivity 
utlumit, jako např. taneční zábavy, které jsme v loňském roce měli 
pouze 3, i když jsme se původně scházeli většinou  koncem 
každého měsíce. 
     V dubnu loňského roku uspořádal SK koncert pro violu a klavír 
v provedení Mari Omichi z Japonska a Davida Šlechty. 
     Na 1. máje jste si mohli poslechnout koncert  Cimbálové kapely 
Dušana Kotlára a o týden později i varhanní koncert v kostele sv. 
Vavřince. 
Pro děti pravidelně pořádáme maškarní ples, pálení čarodějnic a 
Mikulášskou nadílku a v neposlední řadě i během celého roku jsme 
připravili pro naše nejmenší celkem 6 divadelních pohádek v kině. 
     V galerii městského muzea jste mohli  shlédnout každý měsíc 
novou tématickou výstavu se zaměřením na různé kulturní, 
sportovní a umělecké oblasti. V průběhu roku 2008 bylo takovýchto 
výstav celkem jedenáct. 
     V říjnu 2008  jsme uspořádali divadelní představení hry M. 
Horníčka  „Dva muži v šachu“,  které mělo velký úspěch a ve 
stejném období jsme tradičně vyhlašovali  Osobnost města a 
sportovce Chrastavy za rok 2008. U příležitosti státního svátku – 
Den vzniku samostatného Československého státu – jsme 
v kostele sv. Vavřince uspořádali slavností koncert. 
     V listopadu pak následoval  příjemný „Svět operetních, 
muzikálových a chansonových melodií“ v provedení pražských 
umělců v městské obřadní síni. 
     Pravidelně 2x ročně organizujeme  akademie žáků našich 
hudebních kurzů, a to v červnu a prosinci. 
     V průběhu roku 2008 uspořádal SK pro naše občany  i zájezdy 
do Divadla F. X. Šaldy v Liberci.  
     Ke konci listopadu 2008 došlo k slavnostnímu odhalení pomníku 
obětem rakousko – pruské války z roku 1866. Tento pomník stojí 
tam, kde byl v roce 1898 zbudován,  tzn. u kostela sv. Vavřince. 
Obnovením památky jsme udělali další krok k respektování své 
vlastní historie. 
 
SPOLEČENSKÝ KLUB – KURZY 
     V roce 2008 navštěvovalo hudební kurzy 70 žáků, kteří pod 
vedením našich zkušených pedagogů (Jitka Vostrá, Marie 
Kuchynková, František Bouda, Milena Doubravská, Ondřej Kout, 
Petra Machková) se vzdělávají ve hře na klavír, kytaru a ve zpěvu.  
     Dále jsou to pohybové kurzy – zdravotní cvičení (Stanislava 
Hanková), orientální tanec (Mária Koblasová), jóga (Gisela 
Hekelová). 
     Na základě smlouvy s městem Chrastava zde působí ZUŠ 
Liberec – výtvarný obor (Ivana Vykypělová). 
     Neopominuli jsme ani výuku jazyků – takže zde vznikl kurz 
německého jazyka (Kateřina Rožcová) a anglického jazyka (Jitka 
Ramírezová), který byl bohužel přerušen, ale v tomto roce od září 
bude opět otevřen s novým lektorem. 
     Velice úspěšně se rozběhl šachový kroužek (Jaroslav Nosek). 
     Vzhledem k tomu, že budova v Turpišově ulici je v rekonstrukci 
a jsme provizorně přestěhováni do vilky v Bezručově ulici, kam se 
nám, jednoduše řečeno, víc aktivit nevejde – musíme s dalším 
rozšiřováním volnočasových aktivit pro děti i dospělé počkat, až se 

vrátíme zpět.    Nezapomeňte na přihlášky do kurzů pro školní 
rok 2009 / 2010 – obdržíte je PO – PÁ v budově Společenského 
klubu buď v kanceláři vedení Společenského klubu nebo ve 
stejné budově přímo u lektorů, v Infocentru  
a na www.chrastava.cz v kultuře. 
 
SPOLEČENSKÝ KLUB – KNIHOVNA 
Rok 2008 v  městské knihovně. 
     V r. 2008 začínala knihovna se stavem knihovního fondu v počtu 
23.052 svazků, v průběhu roku bylo odepsáno celkem 43 svazků 
z důvodů opotřebení nebo zastarání. Nových knih bylo nakoupeno 
celkem 664 kusů v celkové hodnotě 83.969,- Kč. Tato částka je 
včetně ceny za časopisy, kterých knihovna nakupuje celkem 31. 
     Čtenářů bylo registrováno celkem 430, z toho 111 čtenářů do 15 
let. 
     V tomto roce navštívilo knihovnu celkem 5.127 čtenářů a 
výpůjček celkem bylo  27.799, z toho dospělým čtenářům 23.404 a 
dětem 4.395. 
     V rámci mimoknihovní výpůjční služby bylo zasláno 48 
požadavků většinou Krajské vědecké knihovně v Liberci a 47 bylo 
vyřízeno kladně. 
     Internet, který je pro registrované čtenáře v knihovně zdarma, 
v loňském roce využilo celkem 380 čtenářů. 
     Naší součástí je i knihovna ve Vítkově (Alena Kondrušová), 
kterou můžete navštívit každé úterý od 15:30 – 17:30 a můžete si 
vybrat z 3.158 svazků knih pro děti i dospělé. Rovněž je  zde 
k dispozici zdarma internet pro veřejnost. 
     V květnu se uskutečnila beseda s mladým spisovatelem 
Alexandrem Stainforthem, dále knihovnu v rámci exkurzí navštívilo 
151 dětí z MŠ a ZŠ. 

Dobrou knihu nic nenahradí, a proto jsme rozšířili výpůjční 
hodiny: 

PO: 9:00 – 14:00 
UT: 09:00 – 12:00  13:00-18:00 

ST: 9:00 – 14:00 
ČT: 09:00 – 12:00  13:00 – 18:00 

 
SPOLEČENSKÝ KLUB – INFOCENTRUM 
     Nabízí 45 druhů pohlednic a v loňském roce se jich prodalo 
1.160 kusů. K pohledům lze zakoupit i poštovní známky, těch se 
prodalo 124 ks. Turistické, cyklistické a lyžařské mapy jsou 
k dispozici v osmadvaceti druzích a prodalo se jich 114 ks. Zájem 
je i o turistické dřevěné známky, těch máme čtyři druhy a sběratelé 
jich nakoupili 402 ks.V nabídce infocentra najdete i osm druhů knih 
o Chrastavě a jeho okolí, kterých se  prodalo 42 ks. Různých 
publikací máme čtrnáct druhů a bylo jich včetně brožur o Chrastavě 
zakoupeno celkem 95 ks. V doprodeji je možné si pořídit „Kalendář 
Chrastavy 2000“, toho se prodalo 54 ks,  
plánů Chrastavy 58 ks. Novinkou je „Nástěnný kalendář Chrastavy 
2009“, který jste si zakoupili stodvakrát. Velký zájem je o jízdní 
řády, těch se prodalo 151 ks a Chrastavských listů 119 ks. 
     Další nabídkou infocentra jsou různé suvenýry. Jedná se o 
samolepku Chrastavy, sadu zápalek s motivy historických památek 
Chrastavy, přívěsky se znaky našich partnerských měst, keramiku, 
stolní hru „ Expedice Trojmezím“, turistické vizitky, deník turisty, 
devět druhů DVD a CD „Chrastava letecky“. Dohromady se těchto 
suvenýrů prodalo na 255 ks. 
     Je možnost si u nás zdarma vybrat ze 140 druhů letáků, 
propagačních materiálů, trhacích map, vizitek a nahlédnout do 
několika časopisů a novin. Informační materiály nabízíme i v šesti 
cizích jazycích. K dispozici máme čtyři chrastavská razítka. 
     Poskytujeme informace nejen turistům, ale i široké veřejnosti 
ohledně ubytování, restaurací, firem, spojů, popisných čísel a 
sportovních oddílů. Doporučujeme návštěvy turistických objektů, 
kulturních památek a možnosti výletů nejen v Chrastavě, ale i 
v přilehlém okolí. Součástí je průvodcovství ve Führichově domě, 
v městském muzeu a na výstavách, které se pravidelně každý 
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1.5.1822 – vznikla Pražská společnost pro plachetní plavbu. 
1.5.1841 – byl spuštěn na vodu první český kolesový parník Bohe- 
                  mia. 
1.5.1953 – bylo zahájeno vysílání Československé televize. 
1.5.2004 – vstoupila do Evropské unie Česká republika. 
2.5.1926 – se poprvé na jevišti po boku Spejbla objevil Hurvínek. 
3.5.1879 – se ve Vídni narodila Alice Masaryková, dcera prezidenta 
                  T.G.Masaryka. 
3.5.1931 – se narodila herečka Jiřina Bohdalová. 
4.5.1904 – začaly Spojené státy americké stavět Panamský prů- 
                  plav. 
5.5.1818 – se narodil Karel Marx. 

5.5.1945 – vypuklo Pražské povstání. 
6.5.1840 – ve Spojeném království se začala používat první poštov- 
                  ní známka PENNY BLACK. 
6.5.1889 – v Paříži byla během Světové výstavy otevřena Eiffelova 
                  věž. 
7.5.1840 – se ve Votkinsku narodil ruský hudební skladatel Petr Il- 
                  jič Čajkovskij. 
8.5.1945 – kapitulovalo Německo a skončila 2. světová válka  
                 v Evropě. 
8.5.1953 – byl otevřen na Strahově Památník národního písem- 
                 nictví.  
9.5.1945 – tankové jednotky Rudé armády osvobodily koncentrační 

měsíc v galerii mění. Těchto služeb využilo v minulém roce 998 
turistů, mnozí i z ciziny, zejména z Německa a Polska. Samozřejmě 
zveme chrastavské občany na všechny akce, zájezdy a výlety, 
které pořádá Společenský klub, jehož jsme součástí. Rozšířenou 
nabídkou je kopírování,  tisk eVstupenek na různá kulturní 
představení, kterých se vytisklo 367 ks. 
 Jste srdečně zváni k návštěvě městského muzea, galerie, 
Führichova domu a na všechny akce, které pořádá Společenský 
klub. 
Využijte služeb infocentra: 
 otevřeno denně  od 9:00 hodin - 16:00 hodin,  o víkendu 
s hodinovou polední pauzou. 
                                        
 SPOLEČENSKÝ KLUB – KINO 
     V roce 2008 to byl již druhý rok, kdy zde působí jako promítač 
pan Miroslav Randák. Díky němu se v Chrastavě promítaly jak 
premiérové filmy, tak i tzv. „trháky“.  Za loňský rok se odehrálo 97 
představení, které navštívilo 2.275 diváků. 
 
SPOLEČENSKÝ KLUB – INTERNETOVÝ KLUB 
     Internetový klub byl původně v budově v Turpišově ulici v I. 
patře, ale během provozu jsme zjistili, že pro mnohé zájemce o 
tuto službu je umístěn nevhodně (patro a mimo centrum 
města). Proto na jaře 2008 jsme jej přestěhovali do prostor 
infocentra, kde se jeho návštěvnost výrazně zvýšila. Také jsme 
rozšířili nabídku: 

-       možnost prohlížení internetových stránek 
-       možnost skenování s následným tiskem a nebo uložením 

na CD/DVD 
-       možnost telefonování (i videohovorů) v programu SKYPE 
-       možnost pořizování psaní různých tiskovin (dopisy, 

články, přednášky, referáty apod.) 
-       možnost stahování obrázků z některých značek 

fotoaparátů s následným vypálením (uložením) na CD/
DVD 

Otevřeno: PO – PÁ: 9:00 – 18:00 hodin, SO+NE: 9:00 – 12:00; 
13:00 – 16:00 
      
 CHRASTAVSKÉ SLAVNOSTI 
     Každoročně (letos již 14. ročník) na začátku léta pořádá město 
Chrastava Chrastavské slavnosti. Společenský klub jako 
organizační složka města má celou tuto akci na starosti. Je to 

největší akce, která v našem městě probíhá. 
     V té době, jak jste si mohli přečíst v Chrastavských listech 
v letním vydání, s námi spolupracuje opravdu veliké množství lidí, 
kteří to dělají dobrovolně a s láskou. 
     S přípravou dalšího ročníku se prakticky začíná ihned po 
skončení stávajících slavností. 
     Během tří dnů mohou návštěvníci shlédnout 
     -    divadelní představení pro děti i dospělé  

-       hudební vystoupení nejrůznějších kapel a orchestrů 
vážné i populární hudby 

-       mohou si sami zasportovat (střelnice, nohejbal, orientační 
běh) 

-       probíhají sportovní klání v kolové, řeckořímském zápase, 
stolním tenise, kopané 

-       vystoupení šermířů, módní přehlídky  
-       soutěže pro děti i dospělé 
-       ukázky práce hasičů a záchranářů, chovatelů 
-       prohlídky muzeí (městské, Führichův dům, hasičské 

muzeum), výstavy v galerii 
-       něco pěkného si zakoupit na památku na tržnici, kde si 

hosté dají i něco dobrého k jídlu a pití 
Je to svátek vítání léta, příležitost k setkání se známými a i 
navázání nových přátelství, jsou to dny, kdy vybočíme z denních 
starostí a všichni společně strávíme příjemné chvilky. 

Chrastavské slavnosti 2009 
5. června – 7. června 

SRDEČNĚ VÁS ZVEME !!! 
 

Jak se zpívá v jedné české pohádce „Statistika nuda je“, 
ale tímto výčtem jsme Vám chtěli přiblížit práci celého 
Společenského klubu, protože jak jsme zjistili, mnozí občané 
ani netuší o naší existenci a o tom, co vlastně zde děláme.  

Jste srdečně zváni k návštěvě do všech prostor 
Společenského klubu – pro aktivní činnost (nyní Bezručova ul. 
503); informace (infocentrum, internetový klub); rozšíření 
svých „obzorů“ (knihovny Liberecká 40 a Vítkov, muzeum a 
galerie taktéž v Liberecké 40, Führichův dům) a všechny akce, 
které Společenský klub pořádá – informace najdete 
v Kulturním kalendáři pro rok 2009 a aktuálně v Chrastavských 
listech, plakátech, v hlášení městského rozhlasu a 
v neposlední řadě na www.chrastava.cz. 

 
Za S-klub: Z. Václavíková , K. Cinibulková, L. Junková, J. Marxová 
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tábor Terezín a vstoupily do Prahy.  
9.5.1970 – spustila Československá televize druhý program. 
9.5.1973 – začala Československá televize pravidelně vysílat v bar- 
                  vě. 
9.5.1974 – vyjely první vlaky pražského metra. 
10.5.1868 – na Řípu byl slavnostně vyzdvižen základní kámen  
                    pro Národní divadlo. 
10.5.2005 – v Berlíně byl za velké slávy otevřen Památník holocau- 
                   stu. 
11.5.1786 – v Praze na Koňském trhu bylo otevřeno divadlo Bouda. 
11.5.1889 – Klub českých turistů vytvořil první českou značenou 
                    turistickou cestu. 
11.5.1949 – překonal atlet Emil Zátopek rekord na 10 km. 
12.5.1743 – Marie Terezie byla v Praze korunována českou králov- 
                   nou, tzv. Korunovace na usmířenou. 
12.5.1884 – zemřel hudební skladatel Bedřich Smetana. 
13.5.1911 – Ing. Jan Kašpar uskutečnil z Pardubic do Prahy první 
                    dálkový přelet v Čechách. 
14.5.1643 – Ludvík XIV. usedá na francouzský trůn. 
14.5.1855 – vyšla poprvé kniha Babička od Boženy Němcové. 
14.5.1928 – se poprvé objevila světoznámá postavička Mickey 
                    Mouse. 
15.5.1901 –  vyrazil na svou první cestu do Jižní Ameriky cestovatel  
                    Alberto Vojtěch Frič. 
15.5.2005 – čeští hokejisté získali na 64. MS v ledním hokeji pátý ti- 
                    tul mistrů světa. 
16.5.1868 – byl položen základní kámen stavby Národního divadla. 
17.5.1951 – byl otevřen Národní památník na Vítkově. 
17.5.1991 – horolezec Leopold Sulovský jako první Čech vstanul na 
                    Mount Everestu. 
18.5.1881 – byla otevřena budova Národního muzea, dříve Vlaste- 

                    necké muzeum. 
18.5.1923 – začal své pravidelné vysílání Československý rozhlas. 
                    Po Británii jsme byli druzí v Evropě. 
18.5.1899 – byl založen Český výbor pro olympijské hry. 
19.5.1935 – se uskutečnily volby do Československého parlamen- 
                   tu. 
20.5.1506 – zemřel italský mořeplavec Kryštof  Kolumbus. 
20.5.1789 – se narodil francouzský spisovatel Honoré de Balzac. 
20.5.1873 – si nechal patentovat Levi Strauss legendární džíny 
                    s označením 501. 
21.5.1904 – v Paříži byla založena  FIFA. 
22.5.1885 – zemřel francouzský básník a spisovatel Victor Hugo. 
23.5.1618 – došlo k druhé pražské defenestraci. 
24.5.1391 – byla založena Betlémská kaple, kde se kázalo v čes- 
                    kém jazyce. 
24.5.1934 – T. G. Masaryk byl počtvrté zvolen prezidentem. 
25.5.1998 – vystoupil na Mount Everest první tělesně postižený 
                    horolezec, jednonohý Američan Tom Whittaken. 
26.5.1928 – bylo otevřeno nově vybudované Brněnské výstaviště. 
27.5.1703 – car Petr Veliký založil Petrohrad. 
27.5.1942 – byl spáchán atentát na Reinharda Heydricha. 
27.5.1962 – byl zpřístupněn Památník Boženy Němcové v České  
                    Skalici. 
28.5.1871 – byla poražena Pařížská komuna. 
29.5.1855 – bylo zrušeno slavné brněnské vězení na Špilberku.   
30.5.1434 – došlo k bitvě u Lipan. 
30.5.1953 – byl přijat zákon o měnové reformě. 
31.5.1433 – se stal Zikmund Lucemburský římským císařem. 
31.5.1721 – Jan Nepomucký byl prohlášen za blahoslaveného. 
31.5.1884 – byl zahájen provoz parní tramvaje v Brně. 
                                                                     Zpracovala  Marxová J.             

1. května r. 1890 se poprvé slavil sociálně-demokratický Svátek práce. V roce 1889 se kongres II. Internacio-
nály usnesl, že se 1. květen bude slavit demonstrativně jako mezinárodní Svátek práce. Oslavy budou spoje-
ny s požadavkem zkrácení pracovní doby na osm hodin a získáním všeobecného volebního práva. Nastaly 
velké obavy z předpokládaných nepokojů, ale manifestace se odehrála klidně a pokojně. 

                                              —————————————————————————————————— 
                                                               text: J.Špaková, ilustrace: J.Riedl    

Zdravotní cvičení 
 

Bolí Vás záda a klouby? 

Potřebujete zpevnit svalstvo? 

 

 

Každé pondělí a Čtvrtek 

od 17:45 do 18:45 hodin  

probíhá ve Společenském klubu 

zdravotní cvičení  

pod vedením Stanislavy Hankové. 
 

Potřebujete: 

cvičební úbor a podložku. 
 

 

PŘIJĎTE SI 

ZACVIČIT! 

NUTRA-BONA 
vás zve na prezentaci českých 

produktů doplňkové stravy! 
 

Součástí je i ochutnávka, 
možnost zakoupení výrobků 

a možná spolupráce. 
 

Akce se koná 
ve Společenském klubu 

Bezručova ul. 503, 

a to 27. května 2009 
od 11:00 hodin 

 
Srdečně Vás zveme! 
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Americký animovaný film. Jenom monstr akce zachrání svět hladce. České znění. Asi 94 minuty.
                                                                                        Vstupné: 65 Kč, vstupenky zakoupené v MIC Chrastava 50 Kč

Belgicko - americký animovaný film. I první let na měsíc měl své mouchy... Jedinečný vizuální trojrozměrný zážitek ve 
všech kinech ČR! 85 minut. České znění.

                                                                                                                                    Vstupné: 60 Kč

Příběh legendárního sériového vraha.  Thriller Normal je natočený podle skutečného případu sériových vražd, které                
ve 30. letech minulého století otřásly Evropou. Výpravný dobový film zachycuje vražedné řádění i dramatický střet uvězněného 
vraha a jeho obhájce. Šílený a geniální vrah totiž i po uvěznění rozehrává svůj další smrtící scénář a příběh spějě  ke strhujícímu 
finále. V roli "českého Hannibala" se na plátna kin vrací Milan Kňažko, protivníkem mu je mladý talent českého herectví Pavel 
Gajdoš v roli ambiciózního obhájce. Hlavní trojici postav doplňuje svým návratem na stříbrné plátno Dagmar Havlová jako 
tajemná vrahova manželka. 93 minuty. Bontonfilm.
                                                                                 Vstupné:  70 Kč, vstupenky zakoupené v MIC Chrastava 60 Kč

Americko-britská komedie, ve které se dozvíte, po čem ženy doopravdy touží. České titulky. Bontonfilm
                                                                                 Vstupné:  70 Kč, vstupenky zakoupené v MIC Chrastava 60 Kč

     Matka, máma, mamina, maminka, prostě žena, která nás nosila pod srdcem a přivedla nás na tento svět. Oslovte ji každý podle 
svého. Je to bytost, která nás milovala a miluje. Starala se o nás, věnovala nám spoustu času, něhy, lásky. Měli bychom si ji vážit a 
dát ji najevo svoji úctu. Zasluhuje si naši pozornost, takže bychom 10. května neměli zapomenout na poděkování s kytičkou. 
 

Jak dlouho se vlastně slaví Den matek? 
     První zprávy o „předchůdci“ Svátku matek sahají do Anglie 16. století. Tehdy se tomuto dni říkalo Mateřská neděle nebo Neděle 
matek  (Mothering Sunday) a slavil se na počest všech anglických matek. V USA poprvé Den matek navrhla v roce 1872 Julia Ward 
Howeová a věnovala tento den míru. V roce 1914 byl Den matek prohlášen za národní svátek. Druhou neděli v květnu matky 
nepracovaly, nevařily, nepraly, neuklízely. Měly jen odpočívat. Všechno za ně obstarávaly děti, které maminky navíc ochotně 
obsluhovaly. Dospělí posílali matkám pozdravy a blahopřání. 
       Nápad oslavy Dne matek do Československa přišel kolem roku 1918, kdy zemi navštěvovalo hodně lidí z USA, mezi nimi i sociální 
pracovnice. Ideu šířila Čs. ochrana matek a dětí, Červený kříž, Sokol, Orel, katolické spolky i některé ženské komise při politických 
stranách. Nejvíce se o oslavu Dne matek v bývalém Československu zasloužila Alice Masaryková, dcera T. G. Masaryka. 
      Po mnoho let se u nás slavil pouze Mezinárodní den žen, ale po revoluci v roce 1989 jsme se k oslavě tohoto svátku vrátili. A já si 
myslím, že je to jenom dobře. 

                                Marxová J. 
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GALERIE G Městského muzea

S-KLUB

ZÁJEZD

   Pokud budete chtít navštívit některý z okolních hradů či zámků, doporučuje-
me vám navštívit tyto internetové stránky jednotlivých památek. 
Hrad BEZDĚZ – www.hrad-bezdez.eu 
Zámek FRÝDLANT – www.zamek-frydlant.cz 
Hrad GRABŠTEJN – www.hrad-grabstejn.cz 
Hrad HRUBÝ ROHOZEC – www.hruby-rohozec.eu 
Zámek LEMBERK – www.zamek-lemberk.cz 
Zámek SYCHROV – www.zamek-sychrov.cz 
Hrad TROSKY – www.hrad-trosky.eu 
Zámek ZÁKUPY – www.zamek-zakupy.cz 
 
   Jen pro zajímavost uvádíme, že v měsíci květnu proběhnou na zámku ve 
Frýdlantu 15. – 17. Valdštejnské slavnosti, na Lemberku 30. května Pouť k hro-
bu sv. Zdislavy, Sychrov uspořádá dne 16. května koncert houslisty Jaroslava 
Svěceného atd. 
                                                                                                                    - sk - 
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5. května    18:30          Experimentální studio – Klub přátel výtvarného umění  
                                      PROSTŘENÝ STŮL, kulturu stolování představí Dr. Miloslav Vlk 
 
7. května    19:00          8. abonentní koncert 50. koncertní sezony komorní hudby 
                                      IVAN KLÁNSKÝ - klavír, VERONIKA BOHMOVÁ - klavír 
 
7. května    19:30          Experimentální studio – koncert teď již spřátelených folkových skupin 
                                      KALUŽE & ŠANTRÉ 
 
10. května   15:00          Experimentální studio – pohádkové odpoledne 
                                      DRÁČEK KULIHRÁŠEK. Pohádku pro nejmenší diváky hraje Sváťovo Dividlo 
 
10. května   14:00          HRAJE BIG BAND LIBEREC. Odpoledne s největším libereckým tanečním orchestrem. 
 
11. května   19:30          Experimentální studio.  CommUNITY inspiration pořádá 
                                      VYUČUJEME INDIÁNY! Přednáška o unikátní zkušenosti dvou dobrovolníků, kteří na své půlroční misi vyučovali                          
                                      angličtinu původních indiánských obyvatel v Mexiku.  
 
12. května   19:30          Experimentální studio 
                                      JABLKOŇ  -  jak je jednou uslyšíte už jen s těží se spokojíte s "normální hudbou" 
 
13. května   19:30          Experimentální studio 
                                      PEPA NOS  -  originální písničkář v posledním z koncertů putovního festivalu Vaška Koubka 
 
14. Května  19:30          LILI MARLEN. Martin Němec (Precedens) a jeho druhá kapela, kterou již brzy uvidíte ve filmu Juraje Herze T.M.A.  
 
18. května   19:30          Terasa 
                                      Jazznight ve spolupráci s Kalendářem Liberecka. LUCIEN DUBUIS TRIO (Švýcarsko) 
                                      jazzový crossover  - Lucien Dubuis – alt saxofon, basklarinet, Roman Nowka – baskytara, Lionel Friedli – bicí 
 
19. května   19:30          Experimentální studio. BOO  -  vynikající česko-rakouská alternativní skupina  
 
20. května   19:30          Experimentální studio. Krátké a úderné divadlo 
                                      NEKONEČNÝ VESMÍR… aneb nesnažte se srovnat obraz, vysílání teď řídíme my! 
 
21. května   19:30          Divadlo bez opony  
                                      LUMÍR OLŠOVSKÝ: DEN NA ZKOUŠKU - Divadelní společnost Háta  
                                      v hudební komedii L. Olšovského hrají: M. Absolonová, R. Valenta, L. Něgrešová a J Maxián 
 
21. května   19:30          Experimentální studio. ROCKNOVINY  
                                      Aktuality, příběhy, videoklipy a drby ze současného hudebního světa uvedeJaroslav Špulák ( deník Právo ) 
 
22. května   19:30          Experimentální studio. JAMAJZ  pepa streichl & ivo cicvárek & jiří svítek & lada hiclová  
 
24. května   14:00          HRAJE BIG BAND LIBEREC – odpoledne s největším libereckým tanečním orchestrem 
 
24. května   15:00          Pohádkové odpoledne. O PRINCEZNĚ LESNĚNCE. Hraje divadlo „NA CESTĚ“ 
 
25. května   19:30          c.k. Adventura: LADAK NA KOLE, přednáší Jirka Hruboň 
 
26. května   19:30          Experimentální studio 
                                      GRASSHOPERS & FAIR PLAY GRASS, „různé generace ale stejné kořeny“. 
 
27. května   19:30          Experimentální studio 
                                      Kulturní agentura Štěk uvádí   DVA 
                                      elektro-akustický foklor neexistujících národů spolu s živou meotarovou projekcí 

————————————————————————————————————————————————————————– 
Výstava na Galerii – Vítězné fotografie z Turnovského mapového okruhu 

 
Výstava v Experimentálním studiu –  Vítězné fotografie z Turnovského mapového okruhu 

Často přemýšlím o tom, 
jak je život křehký 
a láska v hodnotách se mění… 
Ta láska, která pomáhala lidem hory přenášet, 
krčí se teď skromně v rohu zapomnění… 
Lidé závodí v tom, co ještě nemají, 
cestičku lásky k člověku už téměř neznají. 
Valí si svou kuličku, div tě neporazí, 
nevidí, neslyší, až u srdce tě mrazí… 

Honí se za bohatstvím, ale šťastni nejsou přeci 
a přitom jim uniká život plný prostých věcí. 
Proč z peněz nevraživost zase světem vládne, 
přepychem přece žádný člověk nikdy neomládne… 
V zájmu zdraví stačilo by jim tak málo, 
těšit se společně z maličkostí, 
aby se srdce trochu pousmálo 
a chytat přitom malá zrnka štěstí… 
                          (Pro Chrastavské listy vybrala Alena Vydrová) 
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Dne 18. dubna 2009 jsme uspořádali střeleckou soutěž ve střelbě z libovolné a sportovní malorážky. Jako při každém začátku,  
tak i tady bylo znát, že to byl první ročník. S tímto datem se  kryly i jiné  zaběhnuté soutěže,  přesto k nám přijeli střelci z Děčína, Jablonce i 
z Jiříkova. Z naší ZO se soutěže zúčastnilo sedm střelců. 
MUŽI:                                        LM 60    
Ing. Petr Hedbávný                    558 b.         4. místo                       
Josef Rajnoha                           555 b.         6. místo                       
Martin Halama                           507 b.         8. místo                       
                        
DOROSTENCI                          SM 60 
Klárka Hedbávná                       538 b.        2. místo 
Tomáš Rajnoha                         515 b.        3. místo 
Vojtěch Halama                         509 b.        4. místo                      
Martin Hruška                            439 b.        5. místo     
          
     Dne  19. dubna  2009 se střílel 4. ročník soutěže 
z historických zbraní. Tady už bylo znát,  že je to soutěž 
zaběhlá a střelci s ní už počítají. Střílelo 86 střelců z celé ČR 
v sedmi disciplínách. Z naší organizace zatím nikdo tyto 
disciplíny  nestřílí. Za ZO touto cestou chci poděkovat všem  
členům a rodinným příslušníkům za bezchybnou přípravu 
soutěží a pořadatelskou činnost. Střelci od nás odjížděli velice 
spokojeni a domluvili jsme se,  že v říjnu zopakujeme celou 
akci.      
 
     Dne 25. dubna 2009 se konala střelecká soutěž  
v Semilech. Zde se zúčastnili tři střelci z naší organizace. 
Nejlépe si vedl dorostenec Tomáš Rajnoha,  který s nástřelem 
a s osobním rekordem 531 bodu se umístil na pěkném třetím místě. Martin Halama s nástřelem a také s osobním rekordem 529 bodu 
skončil na hezkém  sedmém místě. Za největší propad se počítá výsledek J. Rajnohy,  který s nástřelem 530 bodů skončil na šestém 
místě  
 
    Na chrastavské střelnici je povolena střelba i z krátkých zbraní.  Zveme všechny zájemce,  kteří jsou držiteli zbraní, ZP a chtějí 
si zastřílet v rámci pravidelného tréninku, který se koná každé úterý a čtvrtek od 16 hodin. Ostatním jsme ochotni v rámci 
možností zbraň zapůjčit.  

Josef RAJNOHA, vedoucí SSK 

     Po delší odmlce se opět připomíná oddíl kolové. 
     Dne 7. 3. 2009 se hrála druhá nejvyšší soutěž v kolové – I. liga, 
kde máme zastoupení jedné dvojice (Brodský Tomáš a Havle 
Roman). Hrálo se první kolo, které pořádal Spartak Přerov. Mezi 
šesti dvojicemi skončili naši hráči na hezkém čtvrtém místě, když 
měli stejně bodů jako Dukla Brno, ale jen horší rozdíl vstřelených 
branek. 
     Tato soutěž se hraje na tři kola a pokračování bylo na domácí 
půdě v tělocvičně Spartaku Chrastava dne 18. 4. 2009, kde se naši 
dvojici nedařilo a vyhrála z pěti zápasů jen jeden. 
Bodově se na čtvrtém, pátém a sestupujícím šestém místě ocitly tři 
dvojice, které mají shodně po desíti bodech a třetí kolo tohoto 
ročníku bude plné nervů, kdo sestoupí do druhé ligy. Ale to si 
počkáme až do září a pojedeme se poprat o udržení v I. lize do 
Brna. Držte nám palce. 
       Naše dvě dvojice juniorů se také zúčastnily v březnu a dubnu 
mistrovských soutěží. 
Dne 14. 3. 2009 se u nás na domácí půdě konalo semifinále 
Mistrovství České republiky v kolové juniorů za účasti našich dvou 
dvojic – zkušenější  Fořt Filip, Culek Jiří a mladší Novák Zbyněk, 
Říha Jiří. Prvních šest týmů z osmi zúčastněných postupovalo na 
Mistrovství České republiky. Dobrým výkonem a pátým místem si 

postup zajistila dvojice Fořt Filip a Culek Jiří. Naše mladší dvojice 
Novák Zbyněk a Říha Jiří byla na takovémto velkém juniorském 
turnaji poprvé a dá se říci, že zde byli „na zkušenou“ a seznámit se 
po přestupu ze žákovské kategorie s rychlejší a tvrdší hrou juniorů. 
To musím ještě podotknout, že Jiří Říha bude ještě tři roky 
v žácích, ale pravidla povolují hrát i za dorost. 
 
     Mistrovství České republiky juniorů se konalo v Přerově 5. 4. 
2009, kam postoupila dvojice Fořt Filip a Culek Jiří. Podala dobrý 
výkon a potvrdila, že je celkově pátou nejlepší dvojicí v České 
republice. Tímto jim ještě jednou gratuluji a příští sezónu už budou 
určitě „na bedně“. 
 
     Na dobré výkony juniorů a mužů je potřeba navázat i v žákovské 
kategorii. Máme zatím jen jednu dvojici – Gébr Tomáš a Říha Jiří, 
kteří budou mít svůj velký turnaj až v září – Mistrovství České 
republiky žáků. 
 
     Naše dvojice žáků je ale v Chrastavě osamocena. Tímto zvu 
všechny mladé zájemce (třetí až šestá třída) o kolovou, aby nás 
navštívili v tělocvičně Spartaku Chrastava a jen si třeba vyzkoušeli 
projet se na tomto zvláštním a zajímavém kole. Rádi vás uvítáme 
každou středu a pátek od 18:00 hod do 19:30 hod. Komu se to 
zalíbí, může s námi od září začít trénovat. 
 

Brodský Tomáš, trenér a hráč kolové 

  Již tradičně se konaly dvoudenní mezinárodní závody v orientačním běhu SAXBO v lesích Lužických hor, a to za pořadatelství Orientační-
ho klubu Chrastava a žitavských klubů. Na tyto závody se těší orientační běžci jak z celé České republiky, tak i ze sousedního Německa a 
Polska. Skvělá a bezchybná organizace chrastavského klubu má totiž svou dobrou pověst. 
   V sobotu proběhly závody ve velmi fyzicky náročném a skalnatém prostoru v německém Jonsdorfu, v neděli pak chrastavský klub připra-
vil závody v nedaleké Zdislavě. Počasí oba dny přálo (až na prudký vítr). 
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Závod ve Zdislavě byl i čtvrtým žebříčkovým závodem Ještědské oblasti. Na tratě vyrazilo přes osm stovek závodníků z ČR, Německa a 
Polska. Z dílů OK Chrastava a OK Reco Sport se umístili tito běžci: 
 
Sobota – Jonsdorf: 
D12:           10. Anna Vydrová – OK Reco Sport 
D14:             9. Karolína Vydrová - OK Reco Sport 
                   16. Kristýna Čechlovská – OK Chrastava 
D16:             9. Alžběta Smetanová – OK Chrastava 
D19AL:       19. Dominika Pachnerová – OK 
Chrastava 
D45:           14. Iva Kábrtová - OK Reco Sport 
P2:               6. Vendula Dastychová - OK Reco Sport 
                     8. Zuzana Hodaňová – OK Reco Sport 
P4:               2. Pavel Gorčica – OK Chrastava 
                     8. Ivana Gorčicová – OK Chrastava 
H10L:           4. Petr Dastych – OK Reco Sport 
H12:             5. Petr Medřický – OK Reco Sport 
H14:           11. Stanislav Nejman – OK Chrastava 
H21AK:        6. Petr Kadavý – OK Chrastava 
                   13. Ivan Vydra - OK Reco Sport 
H60:             5. Radim Smetana  - OK Chrastava 
Neděle – Zdislava: 
D12:           13. Anna Vydrová - OK Reco Sport 
D14:             3. Karolína Vydrová – OK Reco Sport 
                   18. Martina Valešová – OK Chrastava 
                   21. Kristýna Čechlovská – OK Chrastava 
D35:           18. Saša Dastychová - OK Reco Sport 
D45:           14. Iva Kábrtová - OK Reco Sport 
H10L:           9. Petr Dastych - OK Reco Sport 
H10:             8. Matěj Steindl – OK Chrastava 
                   15. Vojtěch Steindl – OK Chrastava 
H12:             5. Jakub Šádek – OK Chrastava                       H21K:         12. Ivan Vydra - OK Reco Sport 
H45:           13. Pavel Vydra - OK Reco Sport                       P2:             18. Zuzana Hodaňová - OK Reco Sport                                       PV 

Saša a Petr Dastychovi razí poslední 
kontrolu na závodě ve Zdislavě. 

Karolína Vydrová byla 3. v kategorii 
D 14 v konkurenci 25 závodnic... 
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  Dne  18. dubna 2009 uspořádal Klub čes-
kých turistů v Chrastavě „Setkání na Výhle-
dech“.Tohoto zdařilého setkání se zúčastnilo 
téměř osmdesát lidí. Dorazil i oddíl Perseus a 
kamáradi z Frýdlantu. 
  O dobrou pohodu a občerstvení se postarali 
Vítkováci. 

J. Horáček 

No vida, tak jsme mohli mít v Chrastavě místo 
sídliště doly… ,vyplývá to alespoň ze zajímavého 
článku pana Egona Wienera v Libereckých listech 
(vydání z  str. 5) „Od zatopení Kristýny uplynulo 37 
let“. V tomto článku, který se zabývá historií těžby 
uhlí v Hrádku nad Nisou a v okolí, je mj. uvedeno: „
Roku 1842 horníci s Gerštorfu (německý název 
Loučné) hledali a našli uhlí v Bílém Kostele a na 
Střeleckém vrchu v Chrastavě, ale pro malé 
množství nestálo za dobývání.“  

            Ing. Michael Canov, starosta 

     Jeden z dlouhodobých problémů je v Chrastavě 
ubytovací kapacita. Máme sice na katastru města 
několik kvalitních penziónů (U Wolfů, Glorie, 
Satelit, Dočekal, Valeš, Andílek), nicméně jejich 
celková kapacita je 37 míst, a to zcela jistě není 
dostatečný počet. Tuto kapacitu podstatně 
zvyšoval motel Zámeček, jenže ten je dnes 
penzionem pro seniory.  
     V této situaci 
před několika týdny 
vzniknul zbrusu 
nový hotel na 
farmě Vysoká. 
Jeho kapacita je 
v současnosti 40 
míst a bude se 
ještě podstatně zvyšovat. Součástí farmy je dále 
nejen restaurace a řada dalších služeb, které 
k hotelu na úrovni patří, ale také to, co jiné hotely 
nabídnout nemohou. Tím je nabízená všemožná 
péče o koně včetně možnosti jejich ustájení (hotel 
pro koně). Bližší informace jsou na stránkách  . 
     Jak mohl vzniknout tento doslova zázrak? 
Mezníkem se stalo datum 29. 12. 2003, kdy 
zdevastované prostory farmy koupila v dražbě 
rodina Svobodových. A pak dřina, nadšení, 
nápady, podnikatelský záměr, vize a především 
schopnosti Venduly Jarošové (Svobodové), 
Martiny Svobodové, Milana Svobody, Radmily 
Svobodové, Jiřího Svobody a zřejmě i dalších mně 
neznámých. Ve středu 8. 4. 2009 jsem měl tu čest 
si vše dopodrobna prohlédnout a nutno 
konstatovat, že smeknutí klobouku je málo.  
     Jsem si vědom, že na straně města je bolavé 
místo – a sice zcela nevyhovující stav některých 
úseků komunikace na Vysokou. Nechci za dané 
ekonomické situace slibovat něco, co bychom pak 
nemohli dodržet. Avšak to, že se na městě vážně 
zaobíráme možnostmi zlepšení stavu této 
komunikace (a finančním krytím tohoto zlepšení), 
je realitou.     

                              Ing. Michael Canov, starosta 
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"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...

Přípravy byly náročné, děti byly natěšené a všechno dobře dopadlo 
Třetího dubna tohoto roku proběhl v naší klubovně turistického oddílu PERSEUS den otevřených dveří. Upřímně přiznávám, že jsem si to 
neuměla představit a v den „D“ jsem byla trošku nervózní. V hlavě se mi honily otázky: „Jestli někdo příjde?“, „Jestli máme dost dobrůtek 
pro návštěvy?“ „Co budeme lidem povídat“...., ale všechno dobře dopadlo. 
Děkuji všem návštěvníkům za návštěvu, všem dětem za perfektní pomoc.                                             Petra Kopecká, vedoucí TO Perseus 
 

13. Český den proti rakovině 
Rok se s rokem sešel a už nám znovu vrcholí přípravy na další, tentokrát 13. ročník sbírky Český den proti rakovině. Uskuteční se ve 
středu 13. května na celém území Čech a Moravy. 
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A i v letošním roce děti a vedoucí turistického oddílu Perseus budou 
v Chrastavě nabízet květ měsíčku lékařského každému kdo do 
pokladního vaku vloží alespoň dvacetikorunu. 
Letošním tématem sbírky je prevence před rakovinou tlustého střeva a 
konečníku. Informace o prevenci před tímto onemocněním se dozví 
každý dárce, který spolu s kytičkou obdrží také letáček s doporučeními, 
jak se nemoci bránit anebo ji alespoň zachytit včas. 

                                                                                
Dobrovolníci TO Perseus 

Zveme všechny děti a hravé dospělé na  

JARNÍ OLYMPIÁDUJARNÍ OLYMPIÁDUJARNÍ OLYMPIÁDUJARNÍ OLYMPIÁDU    VVVV    KULIKULIKULIKULIČČČČKÁCHKÁCHKÁCHKÁCH        
“Ať jsi velký nebo maličký, přijď si zahrát kuličky!“   

V neděli 17. května 2009 od 16:00 h, 
tentokrát v rodinném koutku „Mořský svět“ (u kina)     S sebou: hliněné kuličky. Startovné: dobrovolné. 
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Centrum EVERGREEN zve na 

CELODENNÍ VÝLET PRO SENIORY 
DO SKANZENU V PŘEROVĚ NAD LABEM 

v sobotu 30. května 2009 

- prima čas strávený s lidmi, prohlídka skanzenu, oběd v restauraci a možná i malé překvapení na odpoledne. 
 

Bližší informace a přihlášky na tel.: 728 977 973, nebo v Klub kavárně Bétel v 1.patře kina, vždy ve středu od 17:00 do 19:30 h (p. Standa 
Vokál) 

 Město vypsalo anketu ohledně způsobu likvidování domácího 
odpadu. V nabízených variantách nevidím žádné smysluplné 
řešení. 
 Objem odpadu vzrůstá a méně ho už prostě nebude. Kdo z Vás 
dnes kupuje ledničku s tím, že mu vydrží 50 let či pračku na 30 
roků?   Životnost výrobků klesá a opravy už se nevyplácí provádět, 
nehledě na to, že konkrétně v našem městě je v podstatě už nikdo 
dělat nechce. 
Dobře nastartovaný sběr separovaného odpadu, který našel 
spoustu příznivců, se zvrhl v nikým neřízené odhazování čehokoliv 
do nádob. A pokud se to cosi nevejde do nádoby, nechá se prostě 
válet vedle. A o nějakém třídění si vinou několika promitivů už 
můžeme nechat jen zdát. Podívejte se sami, co se všechno 
nachází třeba v nádobách na sklo… 
Navíc tuto formu sběru zneužívají masivně přespolní a k tomu i 
některé profese, které by se měly v rámci svého podnikání starat o 
likvidaci odpadů ze zákona zcela jiným způsobem. 
Podle toho, co je do kontejnerů a jejich okolí nejčastěji naházeno, 
se v podstatě jedná zejména o odpadky z hospod a autodílen. 
Navrhuji proto, v rámci tohoto článku jen zjednodušeně: počet 
nádob  na separovaný odpad snížit a hlavně – umístit je někam, 
kde by byly pod dohledem a přístupné pouze přes den. Myslím, že 
v každé části obce by šlo takové místo vytypovat, třeba ve 
spolupráci s místními podnikateli. Očekávám od toho snížení 
likvidovaného odpadu min. o 30% a návrat ke třídění odpadů podle 
typu nádoby. 
Jako další a nejvýraznější rezervu odhaduji  možnost provozování 
sběrného dvora za nižší cenu. Navrhuji vypsat výběrové řízení na 
tuto službu, a tak ověřit, jestli je tato činnost městu nabízena za 
skutečně pro občana výhodnou cenu. Jiný způsob, jak to zjistit  
neznám. 
Nesouhlasím jako občan s redukcí služeb, protože zejména 

vzhledem k současné skladbě obyvatelstva v Chrastavě hrozí 
reálné nebezpečí, že budeme mít černé skládky, kam oko 
dohlédne. 
A co se ceny týče? Soudný člověk jistě uzná, že poplatek 500 Kč 
ročně, tj. 1,37 Kč  denně (cena poloviny jedné cigarety) na 
obyvatele, skutečně nepostačí k pokrytí ceny těchto služeb. Doba 
však opravdu není příznivá a nárůst ceny do budoucna by také 
vlivem navrhovaných opatření nemusel být tak výrazný. 
Dobrá  je i myšlenka umožnit úhradu za likvidaci odpadů méně 
majetným, např. ve dvou splátkách. A pro rodiny s mnoha členy 
bych navrhoval zpoplatnit např. pouze prvních 5 členů, samozřejmě 
na zkoušku, aby se mohlo posoudit, nakolik by byl tento vstřícný 
krok eventuelně zneužíván a co by to provedlo s rozpočtem této 
služby ve skutečnosti. Jedna z variant totiž je i ta, že by skutečný 
výběr nemusel klesnout, protože by do něj  konečně přispěli i ti, 
kteří na to zatím kašlou. 
Pro letošní rok jsou způsob likvidace a výše poplatků určeny. 
Myslím, že je tedy dost času k tomu najít způsob, jak tuto činnost 
dělat lépe a snad i s nižším nárůstem ceny. 
Nepodceňoval bych ani osvětu a prevenci. Myslím tím např. 
přijatelnou formu, jak zapojit do problému chrastavské školáky tak, 
aby je problém začal bavit. Nebo přílohu k vyúčtování platby za 
odpady ve formě letáčku, který by přesně popsal místa sběru a také 
principy sběru a třídění a v obsaženém kalendáři by zvýraznil 
přesná data svozů až do konce roku. Aby měl každý jistotu, že své 
staré barvy a baterie z auta bude moci odložit tam, kam patří a 
nikoliv do nejbližší rokle. 
 
 A na závěr - jako příští téma k diskuzi navrhuji čistotu ve městě. 
Myslím tím kupříkladu minová pole psích bobků, vajgly od cigaret, 
láhve a kelímky od pití atd. Okolní obce už v řešení tohoto 
problému značně pokročily a je se podle čeho učit. Mohl by to být, 
tedy ale až po zajištění vyšší bezpečnosti osob a majetku ve městě, 
další smysluplný úkol pro městskou policii. 

 
                                                                  ing. Lambert Medřický, jr. 

Kdo seje vítr, sklízí bouři… 
 
     Vzhledem k tomu, že jsem měl tu čest a pan Canov napsal v poslední době v pořadí již třetí článek, které jsou zveřejňovány na webu 
města i v Chrastavských listech, kde se zmiňuje také o mé osobě, nemohu jinak než krátce zareagovat. Proto (možná) přes nelibost 
některých zastupitelů a možná i některých členů redakční rady Chrastavských listů jsem se rozhodl, že i přes nedostatek času v poslední 



Strana 25                               

době občas zareaguji svým příspěvkem tak jako -  po delší pauze - v uplynulém období. 
     Nebudu zde rozebírat jednotlivé „žvásty“ pana Canova namířené proti mé osobě, to mi skutečně 
nestojí za to, a nestojí mi za to ani současný vrcholný představitel města. Chci se jen krátce vyjádřit 
k některým jeho dnes až psychopatickým výlevům. Je více než zřejmé, že pan Canov cítí blížící se 
komunální volby, kde by pravděpodobně chtěl znovu stanout v čele města. Proto udělá vše, aby své 
politické protihráče očernil. Nu, dobrá tedy, zřejmě již začala kampaň před chrastavskými komunálními 
volbami, i když do voleb samotných je ještě zhruba rok a půl. Máme se tedy asi na co těšit… 
     Rozhodně se však nenechám vyprovokovat k nějakým nepředloženostem, a věřím, že obdobného 
názoru bude i většina mých kolegů zastupitelů za SNK-Pro změnu v Chrastavě. 

*** 
     Článkem „Jsme za poločasem“ jsem po dohodě se svými kolegy shrnul působení zastupitelů 
v chrastavském zastupitelstvu za více než dva roky po komunálních volbách. Nechť si pan Canov 
uvědomí, že na takové hodnocení má právo každá volební strana. Věřím, že i chrastavské další volební 
strany zveřejní svoje hodnocení činnosti v zastupitelstvu před volbami. Skutečnost, že se mu nelíbí naše 
hodnocení, je vyloženě jeho věc. 
     Proto by bylo více než čestné, pokud mě nařkl z nepravd a uvádí (včetně různých odkazů), kde 
jsme hlasovali mimo jeho názor, aby také v dalším článku uvedl, co jsme naopak ve městě 
podpořili. Věřím, že si s tím dá stejnou práci jako s onou svou „polemikou“. Bylo by to totiž fér… 
     Chci se však dotknout jedné pro mne důležité věci. Pan Canov se ve své „polemice“ velmi sprostě a 
nevybíravě otřel o moji rodinu. Chtěl bych mu sdělit touto cestou, že o svoji rodinu se, dle mého názoru, starám dobře, a i kdyby tomu bylo 
jinak, jemu do toho skutečně nic není. Nechť se stará o svojí rodinu, a moji nechá na pokoji. Je to prostě na pár pořádných facek… (jenže 
nejsem sprosťák Macek). Věřím však, že onu zmíněnou facku obdrží za rok a půl v komunálních volbách. 

*** 
     Druhý článek pana Canova hodnotí hlasování některých zastupitelů za SNK-Pro změnu v Chrastavě týkající se personálního obsazení 
v orgánech Městského bytového družstva Chrastava. Zde musím říci, že moji kolegové měli zřejmě stejný názor jako já, tzn. že jim 
pravděpodobně skutečně vadila osoba pana Canova v představenstvu družstva tak jako mně. Skutečnost, že ostatní moji kolegové 
hlasovali pro něho, svědčí o tom, že každý má svůj rozum a svůj názor, a že tedy skutečně nejsou moje „ovce“. 
     Ne, pane Canove, nejsme ve škole, to jsme ti dali několikrát najevo. A nejsme také jednotni v názoru na tvoji osobu, což potvrzuje ono 
hlasování. 
     Podsouvat však čtenářům názor, že jsme hlasovali v přímém rozporu se slibem zvoleného člena zastupitelstva, je pouze tvůj výklad a 
zhovadilost tvého názoru. Více nemá cenu k tomu uvádět. Ostatně, pokud na svých slovech pan Canov bude trvat, nechť se se svým 
(naprosto ujetým) názorem obrátí na správní soud. 

*** 
     V třetím článku se pan Canov ohání (psychopaticky) krizí ve světě, v ČR a v Chrastavě, a dotýká se místního koeficientu daně 
z nemovitostí. Je mi záhadou, pokud za zvýšení tak bojoval, že nakonec svůj návrh nepředložil, ač v prvotním návrhu programu zasedání 
zastupitelstva města byl tento bod zařazen. 
     Skutečnost, že svolal na toto téma dubnový večer se starostou, rozpoutal dopis podepsaný celkem 11 zastupiteli města z celkového 
počtu 19 (!!!). Dopis byl zjevně k nelibosti pana Canova. Byli jsme však toho názoru, že tak důležitá věc se má s občany prodiskutovat, bez 
ohledu na výsledek hlasování. Že později na jednání zastupitelstva města pan Canov tento bod nezařadil svědčí o jeho strachu z ostudy, 
pokud by hlasování neproběhlo ve prospěch jeho návrhu. 
     Vůbec mi nevadí, že jsem byl kdesi označen za „strážce peněženek chrastavských občanů“. Nechť je to tak, ono označení docela sedí. 
Ano, celosvětová krize skutečně probíhá, a v tuto chvíli zvedat občanům daně považuji za nehoráznost. 

*** 
     Očekávám, že články na další témata mohou od pana Canova pokračovat i nadále. Jsem na to vnitřně připraven, a po všem, co jsem za 
poslední léta v politice zažil, mě to ani nepřekvapuje a snad mi to již ani nevadí. 
     Nezbývá mi v tuto chvíli než jasně předběžně deklarovat, že se znovu v komunálních volbách, pokud o to bude ze strany mých kolegů 
zájem, postavím do čela nezávislé kandidátky a budu usilovat o to, aby v čele města byli lidé, kteří nebudou dělat městu ostudu. Pouze 
volič rozhodne o tom, jaká síla v zastupitelstvu města bude určující pro další rozvoj našeho města, nikoliv však pro nesmyslné projekty typu 
skatepark, ale smysluplné projekty, které budou k užitku většině obyvatel města. 
     Chci také veřejně deklarovat, že se volební kampaně, která byla panem Canovem vyvolána v tom negativním pojetí, nebojím, a jsem na 
ní připraven. Za SNK-Pro změnu v Chrastavě však zdůrazňuji, že naše volební kampaň bude zcela v jiném duchu. Rozhodně nebude 
sprostá a nevybíravá. A že změna na radnici je skutečně nutná je vidět na každém kroku. A nemusím to být nutně já, kdo stane v čele 
města. 
     Panu Canovovi mohu závěrem doporučit jediné, a to navštívit nejbližší erudovanou psychiatrickou ordinaci a nechat se důkladně 
vyšetřit. Za školní katedrou možná ty úchylky nejsou tak vidět jako ve vedení radnice. 
 
     Přeji všem pěkné květnové dny. 

Mgr. Oldřich Němec, zastupitel za SNK-Pro změnu v Chrastavě 

10. ledna 2009 vyrazila část expedičních jednotek, konkrétně velitel Delta 
týmu a četa 2. praporu mariňáků, na dvacetikilometrové cvičení na  Chras-
tavské šlápotě spojené s několika základními znalostmi a jejich oživením 
do nadcházejícího jarního počasí. Všichni čtyři zúčastnění, i ,,voják", který 
na začátku nastoupil se zraněním nohy, celou trasu došel. 
 
7. února 2009 byl povolán celý expediční tým, tj. odstřelovači 2. praporu 
námořnictva a Delta Force do operace na Bedřichovském lese s názvem 
Zajatec. Cílem bylo zajistit přesun jednotek chránících zajatou  ženu v uni-
formě nepřítele. Expediční tým v nasazení šest vojáků zajistil okolí a poutal 
na sebe pozornost všech nepřátelských vojáků, což zajistilo snadný prů-
chod sedmi vojákům se zajatcem. 
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Jitka Ž�árská

21. února 2009 byli seržanti Bekett a Mariňák na zimním pochodu s výcvikem v přežití z Hrádku do Chrastavy, přes Popovu skálu a kopce, 
lesy a pole  jsme si hustým sněhem prošlapali cestu a za devět hodin jsme ušli  trasu zhruba 25 kilometrů. 
 
28. března 2009 byl tým Delta spolu s Jabloneckými kolegy vyslán proti 13. diverzní četě na Bedřichovku, což se opakovalo i 4. Dubna. 
 
11. dubna 2009 odcestoval celý Expediční tým do Ralska na operaci Válka gangů 2, podle scénáře odehrávaná kdesy v Bogotě kde drogo-
vý kartel La Skwatadora dodává většinu drog do Spojených států a ty vysílají protidrogové jednotky DEA. Po celodenních bojích, byli jed-
notky DEA potlačeny a donuceni ke stažení z oblasti. 
 
18. dubna 2009 provedl Expediční tým další z rutinních tréninkových cvičení. 

     V měsíci březnu se konala v městské galerii výstava výrobků 
harrachovské sklárny NOVOSAD & SYN. A v sobotu 18. 4. 2009 
Společenský klub uspořádal zájezd do Harrachova. 
   Nejprve jsme navštívili Muzeum skla a lyžování a v deset 
hodin jsme měli zajištěnou exkurzi do sklárny. Prohlídka byla 
velmi zajímavá se zasvěceným výkladem paní průvodkyně. 
Dozvěděli jsme, že sklárna byla založena roku 1712  na 
jilemnickém panství hrabat Harrachů a je nejstarší soukromou 
sklárnou v Čechách. Sortiment výroby tvoří luxusní nápojové sklo, 
užitkové sklo a křišťálové lustry. 
    Zachoval se zde tradiční způsob výroby a při prohlídce jsme 
shlédli kompletní postup zpracování skla ručními technologiemi. 
Součástí exkurze je i historická brusírna skla z roku 1895 
poháněná původní vodní turbínou. Mnozí z nás využili možnosti 

nakoupit si sklo v místní prodejně přímo v areálu sklárny.  
     Minipivovar s restaurací byl postaven v roce 2002. 
Z restaurace, kam jsme zašli na oběd a na ochutnávku piva, je 
možné sledovat  výrobu skla a před zraky hostů se zde vaří 
kvasnicové pivo. K jeho výrobě se používají tradiční přírodní 
suroviny, především slad a chmel. Mimořádně příznivého a zdraví 
blahodárného účinku je dosaženo i díky použití vlastní vody z více 
než 100 let staré horské studny. Toho je využito při lázeňské 
terapii s přísadou 5 litrů světlého a 5 litrů tmavého nefiltrovaného 
piva a drceného chmele v pivních lázních. 
     Výlet se nám vydařil, Harrachov jsme opuštěli spokojeni a 
každý, kdo s námi nejel, může jen litovat.   

                                                        Marxová J.- Infocentrum 

nově otevřeno!

PRONAJMU 1 místnost nebytového prostoru
v nově otevřené provozovně ve Vítkovské 289
v Chrastavě (kosmetika, masáže)
Informace: 728 88 77 96 H. Hrušková

PRONAJMU slunný byt 3+1 ve 4. patře 
na Střeleckém vrchu. Volný ihned.

Nájem vč. energií je 9.400 Kč /měsíc.
Zájemci mohou volat večer mezi 18. a 19. 
hodinou na tel.: 606 348 619, 602 266 455.
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