
   V sobotu 2. května 2009 se za krásného počasí vydal poprvé na zahraniční 
vystoupení chrastavský školní pěvecký sbor Jiřičky pod vedením paní učitelky 
Vladislavy Kollmanové. Jejich cílem bylo naše partnerské město Lwówek Śląski, 
kde Jiřičky vystoupily v hudebním odpoledni u tamního sportovního stadionu. Nutno 
říci, že děvčata vytáhla z repertoáru to nejlepší a jejich vystoupení sklidilo u 
přítomných velký úspěch. Chrastava byla takto výborně reprezentována těmito 
mladými slečnami: Kristýna Bochová, Lada Borovanová, Hana Čermáková, 
Michaela Grusmanová, Karolína Heindorferová, Kateřina Holinská, Jana 
Koleníková, Kristýna Kolomá, Veronika Minaříková, Iva Poiselová, Adéla Poláková, 
Kateřina Procházková, Daniela Reslová, Viktorie Růžičková, Nicola Šipulová, 
Barbora Štěpánková, Žaneta Valentová a Anna  Zlochová.   

     Vystoupení Jiřiček však nebylo 
poslední vystoupení z naší strany. 
Následovala totiž soutěž měst v 
zábavně-dovednostních soutěžích, 
kde naše město reprezentovali 
pánové z řad rodičů Mojmír Boch, 
Petr Grusman a Martin Zloch (a jako rozhodčí paní Marie Hájková a má maličkost). Soutěže se 
organizátorům povedly, diváci se dobře bavili a naši zvítězili.  A navíc  vítězové za odměnu dostali 
množství českého národního nápoje v polském provedení (Tyskie).  A naši polští přátelé si zaslouží 
za přípravu celého dne jedno velké poděkování.            Ing. Michael Canov 
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    Reprezentanti České republiky Milan Garčar (Tatran Praha Střešovice), Lukáš Nesměrák 
(FBC Liberec), brankář David Rytych (SSK Future Praha) a reprezentant Ruska Dmitry Uglanov 
(dříve Nižegorodec Nižný Novgorod, dnes FBC Liberec) přijali mé pozvání a přijeli ve středu dne 

29. dubna 2009 do Chrastavy dále popularizovat 
tento krásný, moderní a čím dál tím  oblíbenější 
sport.  
     Spolu s nimi a proti nim si zahráli mladí 
reprezentanti Chrastavy brankáři Lukáš Krága, 
Gabriel Badi a hráči v poli Pavel Novotný, Josef 
Wolf, Jiří Culek, Stanislav Bárta, Jan Kolda, Jan 
Pospíšil, Michal Hajský, Patrik Novák, Jan 
Hoffmann a Daniel Dymeš pod vedením pana 
učitele Vlastimila Řehořka.  
———————————————————— 

DOKONČENÍ NA STR. 2 
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     Nebylo pochyb, že se trénink i utkání v hale 
všem moc líbily a nutno říci, že chrastavští kluci 
nenechali naše hosty oddechnout a hráli po 
celou dobu s plným nasazením a na úrovni. Na 
podvečerní besedě pak Milan, Lukáš, David a 
Dimo zodpověděli řadu dotazů a zavzpomínali 
na prosincové mistrovství světa v Ostravě a 
v Praze, kde naší reprezentaci jen o pověstný „
fous“ utekla medaile (a Rusko zde skončilo 
sedmé). 

 
     Mimo tento hlavní program si naši hosté 
našli čas na prohlídku radnice a hasičského 
muzea a vyzkoušeli si (vesměs poprvé 
v životě) chrastavskou sportovní specialitu – 
kolovou. 
     Našim vzácným a sympatickým hostům 
pak nezbývá než popřát úspěšnou novou 
sezónu.    Milan Garčar (jinak též  sportovní 
komentátor Eurosportu) a David Rytych by ji 
měli strávit v Mekce tohoto sportu ve Švédsku 
a Finsku.  

Ing. Michael Canov,  starosta 

DOKONČENÍ z titulní strany 

Rada města na své schůzi projednala a usnesla se mimo jiné takto: 
-  s c h v á l i l a  
výpůjčku části st. p. č. 47 o výměře cca 150 m2 - zastavěná plocha a 
nádvoří a poz. p. č. 68 o  výměře 24 m2 – zahrada, v k. ú. Chrastava I,  
Krajské správě silnic Libereckého kraje za účelem zřízení dočasné 
komunikace, na dobu určitou, vč. návrhu smlouvy o výpůjčce pozemku 
čj. RU/16/2009 a pověřila starostu jejím podpisem 
-  s c h v á l i l a  
zřízení věcného břemene na pozemkových parcelách č. 479/16, č. 
486, č. 829/1 a 842/1 v k. ú.  Dolní Chrastava ve prospěch firmy SČP 
Net, s. r. o. (investor Jaromír Pikora), jímž dojde k zajištění strpění 
umístění, zřízení a provozování plynárenského zařízení tj. prodloužení 
NTL a přípojka pro RD, 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/15/2009 a pověřila starostu jejím 
podpisem  
-  u d ě l i l a  
souhlas na základě žádosti o souhlas s terénní úpravou na  poz. p. č. 
818/3 v k. ú. Chrastava I v souvislosti se stavbou „Výrobní a 
administrativní objekt MZ Liberec v Chrastavě“ 
-  s c h v á l i l a  
1)     záměr pronajmout poz. p. č. 360/1 (nebo její část) o výměře 2029 

m2 - trvalý travní porost  a poz. p. č. 361/7 o výměře 93 m2 - trvalý 
travní porost, vše k. ú. Chrastava I (na zřízení zahrady) 

2)     záměr pronajmout část poz. p. č. 1343/1 o výměře cca 40 m2 v k. 
ú. Horní Chrastava (na zřízení parkování místa pro dva osobní 
automobily) 

3)     záměr vypůjčit část st. p. č. 47 o výměře cca 150 m2 - zastavěná 
plocha a nádvoří a poz. p. č. 68 o výměře 24 m2 - zahrada v k. ú. 
Chrastava I (na zřízení dočasné komunikace) 

-  r o z h o d l a  
o uzavření smlouvy o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou paní 
Jaroslavě Beranové a pověřila starostu jejím podpisem. Toto usnesení 
navazuje na usnesení RM ze dne 5. 1. 2009 pod č. usn. 2009/01/VI. 
-  r o z h o d l a  
zřídit veřejnou službu ve smyslu § 18a zákona č. 111/2006 Sb., o 
hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů  
-  s c h v á l i l a 
darovací smlouvu DR/08/2009 – poskytnutí daru Základní škole 
Chrastava, IČ 72 741 643 a pověřila starostu jejím podpisem   

-  s c h v á l i l a  
návrh mandátní smlouvy s  Compet Consult s. r. o., Pod Křížkem 
1773/2, 147 00 Praha 4 – Braník, IČ 26 502 402 na zajištění 
zadávacího řízení pro zakázku: Oprava Führichova domu č. p. 286 
v rámci projektu „Kulturní místa pro kulturní turisty“ v souladu s Pravidly 
pro poskytnutí dotace na projekty financované z Operačního programu 
přeshraniční spolupráce 2007-2013 Česká republika – Polská 
republika a pověřila starostu jejím podpisem 
-  s c h v á l i l a 
pojistnou smlouvu č. 54683842-17 o pojištění odpovědnosti za škodu 
a pověřila starostu jejím podpisem  
-  s c h v á l i l a  pojistnou smlouvu č. 54683064-11 o pojištění 
majetku a pověřila starostu jejím podpisem  
-  s c h v á l i l a  
s platností od 1. 6. 2009 změnu přílohy č. 2 Provozního řádu areálu 
městského koupaliště Chrastava – CENÍK (schváleného usnesením 
RM č. 2008/07/XIX dne 12. 5. 2008). Ostatní části provozního řádu 
zůstávají v platnosti.  
-  s c h v á l i l a   pravidla pro odchyt a vydávání toulavých zvířat  
-  s c h v á l i l a   postup starosty města a tajemníka MěÚ ve věci 
jednání o přípravě realizace 3. etapy přeložky II/592   
-  s o u h l a s í 
s tím, aby příspěvkové organizace zřizované Městem Chrastava 
přijímaly účelově neurčené finanční dary od třetích subjektů (§ 39b 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 
-  r o z h o d l a 
že příspěvkové organizace zřizované Městem Chrastava budou 
nabývat veškerá oběžná aktiva dle vyhlášky č. 505/2002 Sb. do svého 
vlastnictví   
-   v z a l a   n a  v ě d o m í  
zápis č. 2009/07 z jednání bytové a sociální komise ze dne 11. 5. 
2009  
-   r o z h o d l a 
o uzavření smlouvy o poskytnutém přístřeší panu Peteru Kováčovi a 
pověřila starostu jejím podpisem 
-  s c h v á l i l a  
prodejní cenu publikace „Chrastava v prusko-rakouské válce“ ve výši 
99,- Kč. 
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  Ve středu dne 6. 5. 2009 se uskutečnil v městské knihovně slavnostní křest knihy „Chrastava v prusko-rakouské válce 1866“ a beseda s jejím 
autorem panem Jiřím Náhlovským z Komitétu 1866. Zároveň byla u nedávno znovuobnoveného pomníku 1866 odkryta naučná tabule a u 
pomníku samého byl vykonán pietní akt. Jak vydání knihy tak vybudování naučné tabule organizačně zajišťoval Komitét 1866 a financovalo 

převážně Město Chrastava (78 410,-- Kč vydalo za náklad 1000 ks 
knihy a 18 700,-- Kč za naučnou  tabuli s tím, že 3 300,-- Kč přispěl 
Komitét 1866).  Samotná kniha je výsledkem 10letého bádání pana 
Jiřího Náhlovského v archivech v Čechách a v Německu a je 
k dostání v infocentru (cena 99,-- Kč). Pan Náhlovský si zaslouží 
velký díl za podrobné odhalení jednoho kusu chrastavských dějin.  

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

P.S. Jednalo se o první křest knihy v Chrastavě vůbec. Na místě 
křestu jsem se osobně omluvil autorovi řady knih panu PhDr. 
Franišku Vydrovi a činím tímto ještě jednou, že jsme jeho knihy i 
knihy dalších tvůrců nikdy nekřtili. Prostě nás to dříve nenapadlo.   

Vlevo: Slavnostní odhalení prvního stanoviště naučné stezky, týkající 
se prusko-rakouské války. 
 
Vpravo: Křest nové publikace J. Náhlovského (úprostřed) 
 

Foto: J. Zahurancová 

     V letošním roce nás čeká druhá sezóna provozu areálu přírodního koupaliště v Chrastavě v přímé režii Města Chrastava. Opět je tak občanům 
Chrastavy i návštěvníkům města nabídnuto jedno z mála vhodných míst ke koupání.  
 
    I letos, již 1. 6. 2009, bude areál přírodního koupaliště v Chrastavě 
otevřen pro širokou veřejnost.  
 
    Během zimní přestávky byly na koupališti provedeny další úpravy, které 
přispějí nejen k pohodlnějšímu koupání, ale také ke zpříjemnění celého 
pobytu v areálu. A co je na koupališti nového? Byly provedeny úpravy 
další části dna koupaliště, byla zlepšena kvalita jak travnatých, tak 
zpevněných ploch areálu. Nové technické úpravy vtokového objektu by 
měly přispět ke zlepšení kvality vody v bazénu. Stejně jako v minulém roce 
budou také v letošní sezóně probíhat pravidelné hygienické kontroly kvality 
vody. Beachvolejbalové hřiště se letos na jaře dočkalo nového písku a 
proběhla instalace betonového ping-pongového stolu.  Pokud právě 
netoužíte po vodních hrátkách, je možné si od správce areálu koupaliště za 
symbolický poplatek zapůjčit beachvolejbalovou síť a míč, ping-pongové, 
nebo třeba badbintonové pálky. Pro všechny návštěvníky bude otevřen 
kiosek s občerstvením.   
 
     Oproti loňskému roku došlo ke snížení vstupného. Základní 
vstupné činní pro jednu osobu na celý den 20,-Kč, děti do 15 let, důchodci 
a ZTP zaplatí 10,-Kč a po 18:00 je vstupné sníženo na 10,-Kč.  
Provozní doba zůstává stejná jako v minulé sezóně – za pěkného počasí 
od 10:00 do 19:00 od pondělí do neděle. 
 
     Doufáme, že se Vám v létě na koupališti bude líbit.   
 

Investiční referentka ORM, Nikola Kubátová 
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     Tuto otázku slýcháme na Odboru rozvoje dotací a správy majetku 
čím dál častěji. Od zahájení prací uběhl nějaký ten týden a dokončení 
stavby se blíží mílovými kroky. V současné době je dokončena 
výstavba chodníků a je položen nový asfaltový povrch. Zbývá osadit 
dopravní značky a zastávky. V měsíci červnu proběhne kolaudační ří-
zení a zahájení provozu autobusového nádraží se předpokládá na pře-
lomu měsíce června a července 2009. 

      
     Vzhledem k množícím se dotazům na osud dlažebních kostek ze 
stavby, ještě dodatek. Město kostky, které jsou vybrány z 
upravovaných komunikací a chodníků, třídí a podstatnou část 
uskladňuje na jednom ze svých pozemků.  Pochopitelně počítá s tím, 
že se dají použít na opravu jiných dlážděných komunikací. Přibližně za 
měsíc bude také započato s dlážděním hlavní cesty na městském 
hřbitově, právě s využitím těchto kostek. Část kostek bude ještě letos 
využita na opevnění křídel mostku ve Vítkově. Obdobně tak část 
obrubníků již byla použita při venkovních úpravách u CVA a část bude 
uskladněna. 
  

Odbor rozvoje města MěÚ Chrastava 

 Vážené Chrastavačky, vážení Chrastaváci, v současné době se 
realizuje 1. etapa přeložky komunikace II/592. Omlouvám se tímto 
všem, kterým četná dopravní omezení a dočasné změny přinesly 
komplikace. 
  V minulých dnech jsem obdržel oficiální zprávu od investora – Libe-
reckého kraje, který mně ústy pana náměstka pro dopravu pana 
Martina Seppa sdělil plán realizace II. etapy přeložky (Pobřežní uli-
ce). Dopis pana náměstka přetiskujeme v plném znění. 
                                                                        Ing. Michael Canov 
————————————————————————————— 
Vážený pane starosto, 
obdržel jsem Vaše sdělení ve věci přípravy akce „Přeložka silnice 
II/592 v Chrastavě – 3. etapa“ do výzvy Regionálního operačního 
programu NUTS II Severovýchod pro období 2008 – 2013 – prioritní 
osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury a dále Vaši žádost o podání 
informace ve věci podání žádosti na 2. etapu výše uvedené akce. 
  K Vaší žádosti sděluji, že Liberecký kraj plánuje podání žádosti na 
akci „Přeložka silnice II/592 v Chrastavě – 2. etapa“, do 3. výzvy Re-
gionálního operačního programu. Předpokládá se, že žádost bude 
podána v lednu roku 2010, se začátkem realizace Liberecký kraj 
uvažuje na jaře roku 2010. 
—————————————————————————————  
Nejdůležitějšími termíny jsou tyto: 
 
SO 101 okružní křižovatka ul. Nádražní 
Po 1. 6. 2009 bude převeden provoz na nově vybudovanou polovinu 
okružní křižovatky. 
V druhé polovině června se do provizorně pojížděného stavu pustí 
další ¼ okružní křižovatky a poslední část je předpokládaný termín 
dobudování do poloviny července 2009. 
Finální pokládka živic (na celém úseku od Nádražní po Vítkovskou) 
je plánována na polovinu srpna 2009. Z tohoto důvodu bude nutné 
uzavřít na minimálně dva dny ulici Nádražní (v místě okružní křižovat-
ky), dále uzavírka pro silniční provoz v křižovatce Bílokostelecká a 
Pobřežní a naposled uzavírka celé křižovatky ul. Vítkovská a Po-
břežní. 
 
SO 104, SO 203 
Most přes Vítkovský potok bude uzavřen až do finální pokládky živic, 
tzn. do konce srpna 2009. 
Na tomto úseku je plánována úplná uzavírka z důvodu hloubení ka-
nalizace a plynu, tzn. nebude možno projet směr Václavice na ½ 
července 2009 (tzn. od 29. 6. 2009 do 12. 7. 2009). 
Ukončení stavby je plánováno k 31. 8. 2009. 
                                                                         EUROVIA CZ, a.s. 
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    Od ledna 1991 zachycuje měsíčník Měst-ského 
úřadu v Chrastavě Chrastavské listy místní dění.  
Listy byly od konce roku 1998 přepisovány na in-
ternetové stránky města (www.chrastava.cz) 
v textové podobě a od počátku roku 2008 
v plnohodnotné barevné verzi ve formátu PDF (se 
zachováním veškeré grafiky včetně obrázků a 
fotografií). Chrastavské listy na internetu nemají 
ani tak význam v dané chvíli, neboť papírová 
podoba je nezastupitelná, ale mají význam 
především pro historii, kdy i jejich věrní čtenáři 
stará čísla nemají k dispozici a internet je tak 
jedinou možností, jak se dá v Chrastavských 
listech vrátit nazpět časem.  
    Rozhodli jsme se proto, že Chrastavské listy na 
internetu zkompletujeme (na MěÚ je uložen jeden 
exemplář od každého vydání). Jsem přesvědčen, 

že to všichni milovníci historie uvítají, je to s odstupem času často o to zajímavější čtení. A tak oskenováváme a postupně na internet přidáváme a 
chceme přidávat v PDF formátu další a další čísla z těch nejstarších, z období od jejich vzniku v roce 1991 až do roku 1998 (za tuto mravenčí 
práci  děkuji vedoucí KS paní Ivaně Loučkové, panu informatikovi Ing. Jaroslavu Smolovi a studentům Janovi Loučkovi a Stanislavu 
Teichmanovi). Zájemci tak již dnes v jejich archivu na adrese http://www.chrastava.cz/chrlisty/archiv.htm  naleznou  prakticky kompletní 

 
telefonicky - anonymně 

nonstop 

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

 
INTERNETOVÉ PORADENSTVÍ 

odpovim@napismi.cz 
www.linkaduveryliberec.cz 

Vážení spoluobčané, 
   dovoluji si Vás pozvat na šedesátý osmý „Večer se starostou“, na 
téma „Víska“, která se bude zabývat vším, co je důležité pro obyvatele 
této části Chrastavy.   

 
     Setkání se koná v pondělí dne 8. června 2009 od 17:00 hodin 
přímo ve Vísce (u domu  č. p. 39).  
 
         Odbornými  garanty  večera  jsou  tajemník  MěÚ  Ing.  Miroslav 
      Chvála, vedoucí  ORM  Mgr. Jakub Dvořák  a  referent  ORM MěÚ 
      pan Petr Bezvoda.  
                      
       Těším se na Vaši účast.                             Ing. Michael   C a n o v 

Starosta města Chrastava dle § 16 písm. f) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, oznamuje: 

 
1.   Volby do  Evropského parlamentu se uskuteční:                 5. 6. 2009  - 14:00 - 22:00 hod. 
                                                                                                                6. 6. 2009  -   8:00 - 14:00 hod.  
 
2.      Místem konání voleb 

v okrsku č. 1 – je budova Městského úřadu, velká zasedací místnost, nám. 1. máje 1, Chrastava 
              pro voliče bydlící v ulicích: Bílokostelecká, Cihlářská, Liberecká, Luční, Malá Kostelní, Muzejní, Nádražní, Pobřežní,  Polní, 
                                                                Revoluční, Sedmidomská, Soudní, Turpišova, Větrná, Žitavská 
 

v okrsku č. 2 – je malý sál školní jídelny, Turpišova 343, Chrastava, 
     pro voliče bydlící v ulicích: Alšova, Bezručova, Družstevní, Frýdlantská, Hřbitovní, Kostelní, Loudátova, Mlýnská, Mostní, nám. 1. 
                                                      Máje, Richtrův vrch, Spojovací, Sportovní, Školní, Vysoká, Víska, Vítkovská, Víta Nejedlého 
 

v okrsku č. 3 – je budova Mateřské školy, Nádražní 370, Chrastava, 
     pro voliče bydlící v ulicích (v k. ú.): Andělohorská, Barandov, Andělská Hora, Lipová, Ještědská, Na Hůrce, Nový Domov, Tovární 

 

v okrsku č. 4 – je budova bývalého "S-klubu", nyní restaurace, Střelecký vrch 709, Chrastava, 
     pro voliče bydlící v ulicích: Střelecký vrch, Textilanská 

 

v okrsku č. 5 – je budova knihovny Vítkov 33, Chrastava, 
     pro voliče bydlící v k. ú.: Dolní Vítkov, Horní Vítkov 
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Ing. Josefem Vyhnánkem. 
——————————————— 
                      Ing. Michael Canov 

    V minulých dnech byly v centru města instalovány 4 nové sloupy 
turistického informačního a orientačního systému, které nahradily původní 
již nevyhovující směrovníky. Na výše uvedenou akci se městu podařilo 
získat dotaci ve výši 85 % vynaložených prostředků z Evropského fondu 
regionálního rozvoje – Fondu mikroprojektů.  
    Sloupy se nacházejí na náměstí 1. máje, na autobusovém nádraží, u 
secesního mostu přes Jeřici a u sjezdu z Liberce vedle prodejny Elektro M. 
Návrh a zhotovení provedla firma RECo design s. r. o.    

     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. Zástupci Géčka přijali návrh města, aby v Chrastavě byly dvě zastávky (kromě autobusového nádraží i 
na Střeleckém vrchu). Z autobusového nádraží vyráží autobus do Géčka v 16:10 hodin, od sídliště v 16:13 hodin. Zpět se vrací od nákupního 
centra v 19:45 hodin. 
    Následně nám firma zaslala jízdní řád pro rok 2009, který platí ve dnech  10. 6., 15. 7., 12. 8., 16. 9. 14. 10., 11. 11., 9. 12. (středy)  a který 
tímto zveřejňujeme.                         
                                                                                                                                                                                        Ing. Michael Canov 
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1. 6. 1533 – Anna Boleynová byla korunována anglickou královnou. 
1. 6. 1908 – signál SOS byl zaveden jako celosvětový standard volání 
o pomoc. 
1. 6. 1953 – byla vyhlášena měnová reforma v Československu. 
2. 6. 1297 – Václav II. byl korunován českým králem. 
2. 6. 1541 – vypukl požár, který zničil dvě třetiny Malé Strany a severní 
část Pražského hradu. 
3. 6. 1585 – byl Rudolfu II. byl udělěn Řád zlatého rouna. 
4. 6. 1876 – byl zahájen provoz druhé koňské tramvaje v Brně. 
5. 6. 1288 – zemřel Jindřich VI. Lucemburský, otec Jindřicha VII. 
Lucemburského. 
6. 6. 1933 – v Candemu v americkém státě New Yersey bylo otevřeno 
první autokino na světě. 
7. 6. 1654 – Ludvík XIV. byl korunován francouzským králem. 
7. 6. 1781 – byl položen základní kámen Stavovského divadla, později 
Nostické národní divadlo. 
7. 2. 1920 – byla podepsána Brněnská smlouva o ochraně menšin. 
8. 6. 1600 – provedl v Praze Jan Jesenský první veřejnou pitvu 
lidského těla v Čechách. 
9. 6. 1672 – se narodil ruský car Petr Veliký. 
9. 6. 1934 – na filmovém plátně se poprvé objevila postavička Kačera 
Donalda. 
10. 6. 1348 – byl položen základní kámen hradu Karlštejn, stavěl ho 
Matyáš z Arrasu. 
10. 6. 1942 – němečtí nacisté vyhladili vesnici Lidice u Kladna. 
11. 6. 1871 – byl založen Vltavan, spolek plavců, rybářů a pobřežných. 
11. 6. 1881 – bylo poprvé otevřeno Národní divadlo premiérou 
Smetanovy Libuše. 
11. 6. 1888 – vznikl Klub českých turistů, jeho vůdčí osobností se stal 
Vojta Náprstek. 
12. 6. 1771 – byl u vsi Podmokly na Rokycansku nalezen depot 
keltských mincí. 
13. 6. 1886 – zemřel Ludvík II. Bavorský, bavorský král. 
14. 6. 1948 – Klement Gottwald se stal prezidentem Českoslo-venské 
republiky. 
14. 6. 1985 – byla podepsána Schengenská smlouva. 
15. 6. 1085 – na Pražském hradě došlo ke korunovaci Vratislava II. na 
českého krále. 
15. 6. 1363 – teprve dvouletý Václav IV. byl Arnoštem z Pardubic 
korunován českým králem. 
16. 6. 1471 – Vladislav Jagellovský byl prohlášen králem. 
17. 6. 1252 – Křižovníci, jediný český rytířský řád, obdržel řádový znak 
z rukou biskupa. 

17. 6. 1866 – začala rakousko-pruská válka. 
18. 6. 1882 – v Praze proběhl první všesokolský slet na Střeleckém 
ostrově. 
19. 6. 1898 – fotograf Jan Kříženecký otevřel v Praze filmový Pavilon 
českého kinematografu. 
19. 6. 1910 – Jan Kašpar absolvoval v Pardubicích první let v le-tadle 
vlastní konstrukce. 
19. 6. 1967 – Divadlo Járy Cimrmana uvedlo první rekonstrukci 
Cimrmanovi hry – „ Akt“. 
19. 6. 1941 – se narodil Václav Klaus, český prezident, ekonom a 
politik. 
20. 6. 1993 – zahájila pravidelné vysílání soukromá televize Premiéra 
TV, později Prima. 
21. 6. 1621 – se konala v Praze poprava 27 účastníků českého 
stavovského povstání. 
21. 6. 1887 – Písek, jako první město v Čechách, se rozzářilo světly 
Křižíkových lamp. 
21. 6. 1925 – do městské hromadné dopravy v Praze byly zařazeny 
autobusy. 
22. 6. 1197 – českým a moravským panovníkem se stává Vladislav 
Jindřich. 
22. 6. 1846 – Adolph Sax si patentuje saxofon. 
23. 6. 1948 – začíná Berlínská blokáda. 
23. 6. 1955 – na Strahově se konala první celostátní spartakiáda. 
24. 6. 1509 – Jindřich VIII. byl korunován anglickým králem. 
24. 6. 1942 – byla nacisty vyhlazena obec Ležáky. 
25. 6. 1935 – byl v Praze zahájen katolický sjezd, kterého se zú-
častnilo na 350 tisíc věřících. 
26. 6. 1945 – v San Franciscu byla přijata Charta OSN. 
27. 6. 1945 – zemřel v Praze Emil Hácha, právník a třetí prezident 
Čskoslovenska. 
27. 6. 1950 – proběhla poprava Milady Horákové. 
28. 6. 1919 – v Paříži byla  podepsána Versailleská  smlouva, což 
formálně ukončilo první světovou válku. 
28. 6. 2003 – v čínské Šanghaji byl uveden do provozu nejdelší 
obloukový most na světě. 
29. 6. 1793 – se narodil Josef  Ressel, vynálezce lodního šroubu. 
30. 6. 1364 – v Roudnici zemřel Arnošt z Pardubic, první český 
arcibiskup. 
30. 6. 1894 – v Londýně byl slavnostně otevřen most Tower Bridge 
přes řeku Temži. 
30. 6. 1905 – Albert Einstein představil teorii relativity. 
30. 6. 1945 – vznikla Státní bezpečnost. 

    Právě v červnu slaví děti po celém světě svůj svátek. 

    U příležitosti tohoto dne jsou pro děti připravovány různé kulturní a sportovní akce. Den dětí má upozornit světovou veřejnost na práva a potřeby 
dětí. Oslavu dne dětí navrhla v roce 1949 Mezinárodní demokratická federace žen, Mezinárodní odborové sdružení učitelů a Světová federace 
demokratické mládeže. Mezinárodní den dětí se poprvé slavil 1. června 1950 ve více než 50 zemích celého světa. Pevné datum, tedy 1. 6. ,bylo 
stanoveno až na mezinárodní konferenci pro ochranu dětí v roce 1952. 
Během roku se připomínají i jiné významné dny věnované dětem, např. Mezinárodní den dětí, které se staly obětí agrese Mezinárodní den za od-
stranění práce dětí, Mezinárodní den ztracených dětí, Den afrického dítěte, Světový den dětí, Mezinárodní den mládeže. 
Dětem bychom měli jít příkladem, chovat se k nim hezky a věnovat jim svůj čas. Desatero rodičům aneb mějte na paměti: 
  1. Dítě, které je milováno, je schopno lásky a citu. 
  2. Dítě, které prožívá pocit bezpečí, se naučí důvěřovat. 
  3. Dítě, které je obklopeno přátelstvím, se naučí laskavosti. 
  4. Dítě, s nímž se hraje rovná hra, se naučí trpělivosti a přímosti. 
  5. Dítě, které je chváleno, získá snáze sebedůvěru. 
  6. Dítě, které se setkává s tolerancí, se naučí respektovat druhé.  
  7. Dítě, které je ponižováno, ztrácí sebědůvěru. 
  8. Dítě, které je vystavováno posměchu, se začne stydět. 
  9. Dítě, které je bito, se naučí zlobě a zlosti. 
10. Dítě, které je nadměrně kritizováno, se naučí odsuzovat. 
Mějme tedy rádi děti, věnujme jim veškeré své úsilí při výchově a dávejme co nejvíce své lásky. Ony nám to jednou určitě vrátí. 
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(28. dubna 2009, obřadní síň města Chrastavy) - Stává se již pomalu tradicí, že vždy na jaře k nám do Chrastavy zavítají umělci až z dalekého 
Japonska. Letos tomu bylo již po čtvrté. 
Mladí muzikanti – klavíristka Mari Omichi a violista MgA. David Šlechta s sebou tentokrát přivezli posilu – violistu Doc. Ladislava Kyseláka. 
Společně přednesli skladby od G. F. Händela, W. A. Mozarta, G. Fauré, T. Tanaky, G. Gerschwina a B. Bartóka a jako vždy to byl pro 
posluchače skvělý zážitek. Jak se v Čechách říká: „kdo umí, ten umí!“ 

 
Mari Omichi (narozena r. 1976 v Kobe, Japonsko) - Vystudovala univerzitu Toho Gakuen v Tokiu, která patří mezi nejlepší v Japonsku, v oboru 
hra na klavír. V postgraduálním studiu pokračovala na Toho Gakuen orchestra academy v Toyamě, kde se též specializovala na komorní hudbu. 
V roce 2001 absolvovala recitálem z děl F. Chopina, F. Lizsta a R. Schumanna. V letech 2001 – 2003 studovala na Janáčkově akademii 
múzických umění v Brně v klavírní třídě doc. J. Skovajsy, kde též provedla několik sólo recitálů. V roce 2002 obsadila 1. místo na mezinárodní 
soutěži v Osace v kategorii klavír sólo. Mimo jiné se zúčastnila mistrovských kurzů ve francouzském Courchevelu a na Julliard School v New 
Yorku. Nyní se věnuje koncertní a pedagogické činnosti. 
MgA. David Šlechta (narozen r. 1978 Frýdlant v Čechách) 
V roce 1998 absolvoval konzervatoř v Teplicích s houslovým koncertem D dur L. van Beethovena za doprovodu Severočeské filharmonie. Též byl 
2 roky jejím členem. Po té byl přijat na Janáčkovu akademii muzických umění v Brně, kde studoval ve violové třídě doc. Ladislava Kyseláka. 

Nezapomeňte! 
 

Společenský klub přijímá přihlášky pro školní rok 2009/2010 
-        hudební kurzy (klavír, kytara, zpěv) 
-        pohybové kurzy (jóga, zdravotní cvičení) 
-        jazykové kurzy (němčina, angličtina) 
-        ostatní (šachy) 

 
Informace a přihlášky ve Společenském klubu Bezručova 503, 
Chrastava a na www.chrastava.cz; e-mail: sklub@chrastava.cz 

    Ve čtvrtek 30. dubna se od 18:30 hodin na náměstí 1. máje 
v Chrastavě začaly scházet děti v doprovodu svých rodičů. Všichni 
vyzbrojeni lampióny. V momentě, kdy už jsme chtěli vyrazit, začalo 
pršet, ale vše se v dobré obrátilo a vyšli jsme směrem k vatře. Prošli 
jsme se Loudátovou a Revoluční ulicí k tělocvičně TJ Spartak, kde 
naši hasiči připravili vatru s čarodějnicí. Každým rokem 
spolupracujeme (Hasičský sbor a Společenský klub) na přípravě a 
realizaci této akce, a proto bych touto cestou ráda poděkovala pp. M. 
Pivoňkovi, V. Johanovi, V. Halbichovi, P. Čálkovi, M. Stahoňovi, M. 
Kolnerovi, P. Mlčochovi, S. Formánkovi, D. Dymešovi, A. Stránskému, 
V. Židlickému a V. Dlouhému. Pro dobrou pohodu u ohně hrála 
chrastavská skupina WOKO, občerstvení jsme si mohli zakoupit ve 
stánku u paní M. Koblasové. 
    Ještě jednou všem děkuji za přípravu a organizaci a za rok na 
shledanou. 

Zita Václavíková 
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Kyseláka. Během studií se zúčastnil dvou tříměsíčních pobytů na univerzitě Toho Gakuen v japonské Toyamě, kde se věnoval komorní a 
orchestrální hře. V roce 2003 zakončil svá studia na JAMU červeným diplomem a provedením recitálu z děl R. Schumanna, B. Martinů a B. 
Bartóka. V koncertní sezóně 2003 – 2004 působil ve Värmlandsoperan ve švédském Karlstadu. 
Od září 2004 je členem orchestru The Osaka Symphoniker. V Japonsku se též věnuje sólové a komorní hře. 
 
Doc. Ladislav Kyselák 
Narodil se v Barně a na brněnské konzervatoři studoval nejprve hru na housle a po dvou letech přestoupil do violové třídy prof. Aloise Moráně. Po 
ukončení studií v roce 1976 se stal posluchačem Akademie múzických umění v Praze ve třídě prof. Josefa Koďouska. Tato studia ukončil a 
završil violovým recitálem ve Dvořákově síni Domu umělců. 
Z mnoha soutěží, kterých se Ladislav Kyselák zúčastnil, jmenujeme alespoň některé: čestné uznání z roku 1975 v interpretační soutěži 
Ministerstva kultury ČSR, v roce 1979 vítězství s titulem laureáta v téže soutěži, z ostrova Man ve Velké Británii si přivezl čestné uznání (1980) a 
z Portsmouthu titul laureáta (1985). Pravidelně nahrává pro Český rozhlas, známý je i z pořadů televize. Uskutečnil řadu nahrávek pro česká i 
zahraniční hudební vydavatelství. 
Koncertoval v mnoha zemích Evropy, v USA a Japonsku. 
Ladislav Kyselák působil 4 roky jako pedagog na konzervatoři v Pardubicích, v letech 1986-1989 zastával místo prvního sólisty ve Slovenské 
filharmonii v Bratislavě. V polovině roku 1989 se stává členem proslulého Janáčkova kvarteta a zároveň vyučuje na JAMU v Brně, kde působí 
jako docent hry na violu. 

GALERIE G Městského muzea

ZÁJEZD Autobusový zájezd - odjezd ve 12:00 hodin z náměstí 1. Máje, cena zájezdu 120,-Kč
Informace a přihlášky v Infocentru

Příjezd poselství měst a víly Nisy, která poděkuje za péči o řeku.
K poslechu i tanci hraje Cimbálovka Mil. Kotlára (LRS) / Občerstvení

NISA
DIE NEISSE

NYSA

DER FLUSS, DER UNS VERBINDET

RZEKA, KTÖRA NAS LACZY

ØEKA, KTERÁ NÁS SPOJUJE
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Tvůrci dokumentu Občan Havel přikuluje Jan a Adam Novákovi se vracejí do minulosti, aby ilustrovali, jak vznikla slavná 
hra Audience. Zároveň uvádějí diváka do paradoxů podivného světa československé normalizace. 74 minut.
                                                                                                                                                                Vstupné: 65 Kč

Premiéra nového českého filmu. Čtyři lidé, kteří spolu nemají nic společného. Čtyři osudy, které jsou svedeny dohromady. 
Čtyři životy, které se mají změnit. 80 minut.                                                                                            Vstupné: 65 Kč

České pásmo pohádek pro malé i velké diváky. 61 minut.                                                                          Vstupné:  25 Kč

Zac Afron a Matthew Perry v americké komedii. Kdo říká, že mládí máš  jen  jedno?  Tuto komedii natočil režisér Burr Steers a 
jak už sám název filmu napovídá, děj se odehrává kolem životního osudu jednoho muže ve středních letech. Svůj život by sám 
ohodnotil jako propadák a dal by neví co za to, aby se jednoho dne probudil a bylo mu zase 17 let a on mohl napravit, co v životě 
spackal. No a přízeň osudu je mu nakloněna a jednoho dne takovou příležitost dostane. České titulky. 
                                                                                                                                                                 Vstupné:  65 Kč

Americká animovaná pohádka v českém znění. Malý hrdina s velkým srdcem. Zoufálek je malý myšák, který má jednu 
vadu - neumí se bát, 94 minut.                                                                                                               Vstupné:  50 Kč

    Blíží se čas prázdnin a dovolených a tak jsme si pro vás připravili putování po hradech a zámcích v blízkém i širším okolí prostřednictvím zápalko-
vých nálepek. Třeba se stane pro vás dobrou inspirací na pěkně prožitý víkend či dovolenou. A kde jinde začít naše putování než v Českém ráji. 
    Asi těžko budeme hledat lepší symbol pro Český ráj než zříceninu hradu Trosky. Hrad vznikl na dvou čedičových skalách spojených nízkým sedlem. 

Na menší asi 50 m vysoké skále byla postavena věž Baba, naproti asi o 10 m vyšší vznikla Panna. V prostoru mezi 
nimi  se nacházely budovy hradu a nádvoří. Sídlo bylo chráněno trojitým systémem hradeb. Hospodářské zázemí se 
nacházelo mezi 1. a 2. bránou. 
    Hrad postavili  asi ve 14. století Vartenberkové – Čeněk z Vartenberka r. 1396. 
    Brzy nato se hrad ocitl v rukou pánů z Bergova. Za Jana Zajíce z Hazmburka byly Trosky obleženy královským voj-
skem. Švédové hrad v r. 1648 vypálili. Valdštejnové, kteří hrad vlastnili později, se o 
něj nestarali, a tak začal chátrat. Teprve v době romantismu si našel své příznivce a 
má je dodnes. 
Kdo by neznal půvabnou pověst o mladé dívce a její babičce, které se však tak me-
zi sebou hádaly, až všechny ptáci z kraje uletěli. Nebo tajuplnou pověst o podzemní 
chodbě pod hradem. 
Možná si někdo ze stálých návštěvníků vzpomíná na kastelána hradu, který uměl o 
tom všem velmi zajímavě a krásně vyprávět. Pan kastelán bohužel tragicky zahynul 
na železničním přejezdu, ale návštěvníci na něho určitě nezapomenou. 
   Hrad Kost jistě patří stejně jako Trosky k nezapomenutelným symbolům Českého 
ráje. 

Založil ho Beneš z Vartenberka r. 1349. Mezi další majitelé patřili páni z Házmburka, Šelemberkové, kteří postavili 
gotický palác, další zvaný nový palác postavili Bibrštejnové. Lobkovicové rozšířili hospodářské zázemí hradu. Hrad 
v r. 1635 vyhořel a za Černínů už plnil jen funkci hospodářskou. Na hradě si můžeme prohlédnout expozici černé ku-
chyně, historické zbraně a sbírky rodu Kinských. Stavba patří k nejzachovalejším hradům v Čechách. Je 
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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) !!!! Sponzorské dary můžete předávat v informačním 
centru na náměstí a výši daru si můžete zvolit sami. 
Seznam osobních sponzorů: Ing. Michael Canov 

černé kuchyně, historické zbraně a sbírky rodu Kinských. Stavba patří k nejzachovalejším hradům v Čechách. Je v soukromém vlastnictví rodu 
Kinský dal Borgo. Za prohlídku stojí i malebné okolí – procházka romantickým údolím Plakánek či návštěva renesančního zámku Humprecht u 
Sobotky.                                                                           

                                                                    Ilustrace Jiří Riedl, text Jaroslava Špaková       

2. června     18:30           Experimentální studio – Klub přátel výtvarného umění 
                                          KAM SMĚŘUJE SPOLEČNOST, úvahová přednáška Dr. Břetislava Daňka 
 
4. června     19:00           10. abonentní koncert 50. koncertní sezony komorní hudby 
                                          SIRIUS TRIO – Viktorie Večerová - viola, Vladimír Sůva - violoncello, Jiří Skuhra - flétna 

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

11. června   19:00           Koncert v rámci Dvořákova festivalu 2009 

                                          SPIRITUÁL KVINTET – téměř půlsetletitá skupina se tentokrát zaměří na gospely a spirituály 
 
12. června   19:30           Experimentální studio: JARRET & LENKA DUSILOVÁ – dobří známí a držitelka ceny Anděl 2008 
 
13. června   10:00 – 18:00    zahrada: ve spolupráci s Motyčkovic klikou DĚTSKÝ DEN 

                                                 slavný Trampolíni na cestách – den plný soutěží a tvoření, zakončený karnevalem 

 
14. června   13:00           zahrada       29. ročník festivalu country, folku, bluegrassu a spřízněných žánrů 
                                                               GODY 2009 
                                                               Grascountry (SK), G´runs´n´roses, The Wind Whistles (CAN), Nestíháme,  
                                                               Pohromadě na přehradě, Peter O. Ruby with All Bells & Whistles, Spare Parts… 
PAKÁŽ 
15. června   14:00           HRAJE BIG BAND LIBEREC – odpoledne s největším libereckým tanečním orchestrem 
 
 
16. června   19:30           Experimentální studio: DISNEYBAND – koncert dua ve kterém účinkuje pět lidí 
 

17. června  17:30            Experimentální studio: VEČÍREK HUDEBNÍCH KURZŮ – poslední žákovský koncert sezony  
 
18. června   19:30           Experimentální studio:    Krátké a úderné divadlo – ŠLUS! aneb Konec sezony 
 
19. června   19:30           Experimentální studio:  SEKVOJ – jizerský křest nového alba Země na obzoru, jehož kmotrem bude Kapitán Kid 

 

20. června   8:00             Experimentální studio:    AUKČNÍ SÍŇ HOBBY KLUBU – dražba historických pohlednic Liberecka a Jablonecka 
 
21. června 19:00             Terasa Svátek hudby 09 – MYSTREAM – alternativní rockový nářez v podání mladé liberecké šestice 
 
22. června 19:30             Terasa  Jazznight ve spolupráci s Kalendářem Liberecka JMQ - JIŘÍ MAŠÍK QUARTET  
                                          Jiří Mašík - piano, vocal , Martin Fanta - tenor saxofon, Antonín Štros - bass , Pavel Nevyhoštěný - bicí, 
                                          percussion, jako host Marta Kloučková - vocal 
 

23. června   18:00           Experimentální studio:    S-HLEDÁNÍ – veřejné předávání vysvědčení dramatického oboru liberecké ZUŠ 
 

26. června   14:00           ROCKOVÝ NÁŘEZ ZA VYSVĚDČENÍ – soutěž rockových skupin o zajímavé ceny  
                                          – host večera Radim Hladík & Blue Effect , Hush  
 
28. června 14:00             HRAJE BIG BAND LIBEREC – odpoledne s největším libereckým tanečním orchestrem 
 

28. června 15:00             Experimentální studio: Pohádkové odpoledne CHYTRÝ BOBEŠ – kocour v botách jako mlynářský pomocník 
                                          hraje Divadlo z půdy 
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LIBEREC – Dne 3. června 2009 bude zahájena 
více než dvouměsíční výstava v Severočeském 
muzeu v Liberci, zaměřená na flašinety a hrací 
stroje. 
    Prezentovány zde budou výrobky zejména 
dvou firem, které měly po roce 1945 podobný 
osud. Jednou z nich je chrastavská firma Rie-
mer, jejichž majitelé byli po válce odsunuti do 
Německa. Podobný osud potkal i šumperskou 
firmu Franz Kolb a synové. Ti byli vystěhováni 
do Rakouska. 
    Takže přijměte pozvání na výstavu flašinetů fy 
Riemer a Franz Kolb a hracích strojů z Lipska. 
Expozice je doplněna o texty kramářských písní. 
    K výstavě bude vydán i katalog, a to včetně  
CD nosiče, na kterém jsou některé melodie fla-
šinetů zaznamenány. 
                                                           I. Vydra 

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! 

   Chrastava skýtá i zajímavé po-
hledy. Pokud si myslíte, že tento 
snímek je fotomontáží, jste na 
omylu.  
    Na tento zajímavý pohled mě 
upozornil jeden z všímavých obča-
nů Chrastavy. Víte, odkud byl zá-
běr pořízen? 

                                                         
Foto: I. Vydra 

CHVILKA POEZIE 
 

Jarní... 
Kopretiny něžné kvítí, 

Všude jimi louky svítí… 

Zamilovaní si s nimi hrají 

Neboť prý i lásku ukrývají… 

Zvonky marně zvoní na pozdrav, 

Neurčují přeci, kdo koho má rád. 

Jen smolnička se skromně krčí, 

Karmínové květy včelkami teď bzučí. 

Sluníčko do tance hraj, 
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    První májový den jsme strávili na střelnici v Teplicích, kde se pořádá 
pravidelně Májová cena.  V poloze leže 60 ran se nám moc nedařilo, 
Tomáš Rajnoha zlepšil osobní rekord o 25 bodů, stačilo to na sedmé 
místo. V polohách 3x20 (v leže, ve stoje a v kleče) se dařilo Petru 
Hedbávnému, když s nástřelem 531 zvítězil. V této disciplíně bylo 
rozdíl mezi prvním a posledním jen 11 bodů.  
MUŽI:                                     LM 60    
Petr Hedbávný Ing.                564 b.                   9. místo 
Josef Rajnoha                        546 b.                 14. místo 
Oszlik Julius                            507 b.                 17. místo                       
                        

 DOROSTENCI                     SM 60 

 Tomáš Rajnoha                     515 b.                   7. místo 
                
MUŽI:                                     LM 3x20      

 Petr Hedbávný Ing.            531 b.                   1. místo 
 Josef Rajnoha                       525 b.                   4. místo 
—————————————————————————————— 
     Další střelecké soutěže, které jsme se účastnili, se uskutečnila 
v České Lípě 9. května. Zde se dařilo hlavně našim dorostencům. 
Tomáš Rajnoha zvítězil ve své kategorii, P. Hedbávný a družstvo A 
skončili na druhém místě.      
 
MUŽI:                                     LM 60    
Petr Hedbávný Ing.                573 b.                          2. místo 
Josef Rajnoha                        554 b.                          9. místo                      
Oszlik Julius                            526 b.                        10. místo                       
                        

DOROSTENCI               SM 60 

Tomáš Rajnoha                   553 b.                        1. místo  
Čech Jiří                                  540 b.                        3. místo           
Klára Hedbávná                     514 b.                        4. místo                       
                                      
DRUŽSTVA             

T. Rajnoha,  J. Rajnoha, P, Hedbávný Ing.  1680 b.  2. místo       
J. Čech, K. Hedbávná, J. Oszlik                 1580 b.  4. místo 
                       
    V rámci Chrastavských slavností dne 6. – 7. června 2009, pořádá 
SSK Dny otevřených dveří s možností si vyzkoušet naše sportovní 
zbraně. K dispozici budou libovolné a sportovní pušky a pistole, včetně 
vzduchových zbraní používané při sportovní střelbě. 
 
    Na chrastavské střelnici je povolena střelba z krátkých i 
historických 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. 
 

HRÁDEK NAD NISOU – Přestože se na startu 12. ročníku Thermica rally Lužické hory sešli čtyři předchozí absolutní vítězové (Kožmín, Berger, 
Trněný a Sýkora), radovali se z prvenství Jaroslav Orsák s Karlem Vajíkem na voze Mitsubishi. Vyhráli sice pouze úvodní nejdelší erzetu z 
celkových sedmi, ale podali nejvyrovnanější výkon. Osm vteřin ztratili na vítěze Peták s Joskou a o pouhých 1,4 sekundy za nimi dojeli po skvělém 
výkonu a po více jak roční odmlce Jan Štěpánek s Markem Omelkou na osm let staré Škodě Octavia WRC. Ti navíc vyhráli nejvíce rychlostních 

zkoušek – celkem čtyři. Prvních pět posádek dojelo ve třiceti vteřinách. 
    Bojovalo se na krásných technických, ale nesmírně náročných tratích, 
které z bojů předčasně vyřadily i adepty na nejvyšší příčky – Karla 
Trněného (Fabia WRC), Josefa i Martina Semeráda, Pavla Valouška, 
v polovině soutěže i Jana Sýkoru (všichni Mitsubishi). Z původně 
odstartovaných 128 dvojic dojelo na cílovou rampu  osmdesát šest. 
Pěkné výkony podávaly i regionální posádky. Jedenadvacáté místo 
absolutně a první v kategorii S1 získali Václav Donát s Jiřím Hovorkou 
s Octávií Kit Car, když například na erzetě v Jasné Góře zajeli skvělý 
devátý čas absolutně. Aleš Dlouhý s Davidem Martáskem skončili na 
22. místě. K šestadvacáté příčce dovedl ve voze Mistubishi Josef Král 
Jaroslava Hejzlara, který si na nový silný vůz teprve zvykal. Petr Donát 
s Jiřím Skořepou dojeli dvaačtyřicátí. Václavík s Hájkem obsadili 
stříbrnou pozici v kategorii SA 1, třetí zde byli Ciller s Pernou. Smůlu 
měli pouze domácí Jan Halala s Daliborem Štěpánem, kteří měli 
poruchu spojky už na úvodní erzetě, s obrovským úsilím jezdec závadu 
odstranil a pokračovali s velkou časovou ztrátou bez možnosti 
úspěchu. Nadšeně povzbuzováni diváky pak zajížděli s vozem Ford 
Focus velmi dobré časy okolo třicáté pozice. 
Hrádecká soutěž zažila také dvě české soutěžní premiéry. Pech 

s Uhlem odstartovali s vozem Mitsubishi na plynový pohon, Macek s Pilným představili poprvé na evropské půdě Toyotu Corollu S2000. 
Pokud se o Lužičkách tradovalo, že je to pohodová soutěž, tak letos to platilo dvojnásob. Skvělé sportovní výkony posádek, ukáznění diváci, 
prakticky žádné havárie, připravenost pořadatelů a krásné počasí. Velké poděkování organizátorů patří všem pořadatelům, sponzorům, Policii 
ČR, Městské policii, záchranným složkám, panu starostovi Martinu Půtovi i zaměstnancům Městského úřadu v Hrádku za poskytnuté prostory a 
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sponzorům, Policii ČR, Městské policii, záchranným složkám, panu starostovi Martinu Půtovi i zaměstnancům Městského úřadu v Hrádku za 
poskytnuté prostory a za pomoc i všem ostatním, kteří se na soutěži podíleli. 
Absolutní pořadí Thermica rally Lužické hory 2009: 

1.      Orsák – Vajík – Mitsubishi Lancer Evo IX -  0:41:34, 1 
2.      Peták – Joska – Peugeot 207 S2000 – 0:41:42, 4 
3.      Štěpánek – Omelka – Škoda Octavia WRC – 0:41:43, 8 
4.      Pech – Uhel – Mitsubishi Lancer Evo IX – 0:42:03, 7 
5.      Jan Černý – Pavel Kohout – Subaru Impreza STI – 0:42:05, 5 

Absolutní pořadí 1. soutěže mezinárodního Lausitz Cupu: 
1.      Mifka – Plachý – Mitsubishi Lancer  Evo IX 
2.      Tošovský – Gross – Peugeot 207 S2000 
3.      Abramowski – Gerger – Mitsubishi Lancer Evo IX 
4.      Donát – Hovorka – Škoda Octavia Kit Car 

——————————————————————————————— 
Text a foto: Pavel Vydra 

Foto: Absolutními vítězi se stali Orsák s Vajíkem na voze Mitsubishi  

    První třetina sezóny se běžcům menšího oddílu OK RECo Sport vydařila. Letos má 
klub čtrnáct běhajících členů a těm se podařilo zatím vybojovat v žebříčkových závodech 
patnáct umístění „na bedně“. Další přední příčky zaznamenali i při závodech 
Východočeského žebříčku. Ivan Vydra obsadil na Mistrovství ČR v Mariánských 
Lázních čtvrtou pozici při nočním OB v kategorii H40 a zatím také vede po pěti 
závodech kategorii H21K v Ještědské oblasti. Další běžci, Pavel Vydra, Petr Medřický 
ml., Iva Kábrtová a Karolína Vydrová, jsou ve svých kategoriích do pátého místa. 
    17. června 2009 pořádá oddíl 2. ročník celostátního závodu Pecka kros, jehož trať 
vede okolo známého hradu nedaleko Nové Paky. Za pár dní poté odstartují Iva 
Kábrtová, Saša Dastychová, Ivan a Pavel Vydrovi na Mistrovství České republiky ve 
sprintu v Kutné Hoře a na krátké trati ve Zdechovicích u Přelouče. Do prázdnin se ještě 
objeví na závodech v Jilemnici a v Jablonci. V plánu je rovněž start na prázdninových 
vícedenních závodech – pěkných prázdninách s OB v České ráji, Botas Vysočina Cupu 
a Ceně východních Čech.  
    V podzimní části sezóny kromě účasti na závodech pořádá klub závody ve sprintu, a 

to v atraktivním 
areálu Kristý-
na v Hrádku 
nad Nisou. Na 
závěr sezóny 
pak, po loň-
ské premiéře, 
zvažují opět 
s t a r t 
v Orienting 
M e e t i n g u 
v italských 
Benátkách. 
    Dalším sportem, který oddíl provozuje je jezdectví. Karolína Vydrová 
získala několik předních umístění ve skokových soutěžích na závodech 
v Děčíně, Liberci, Hnanicích a Mělníce. 
                                                                                                        PV 
Ilustrační foto:   Vpravo – Iva Kábrtová dobíhá do cíle náročného závo-

du. Vlevo – Karolína Vydrová a Atos na parkurových závodech v Měl-

níku. 

Začne digitální vysílání ČT1, ČT2, ČT24 a ČT4 – vysílač Liberec – Ještěd od 31. července 2009 
 
Vidíte na ČT2 nový piktogram – čtyři kostičky připomínající okénko? Zajistěte si digitální příjem! 
Více informací: www.digict.cz, teletext ČT1 – strana 650. 
Digitální zemské vysílání České televize, tzv. multiplex veřejné služby, nabízí všechny čtyři programy ČT v digitální kvalitě, digitální doplňkové služ-
by (teletext, elektronický programový průvodce EPG, dálková aktualizace programového vybavení některých přijímačů podle standardu SSU) a 
rozhlasové stanice ČRo.  
Pro příjem je potřeba set-top-box nebo digitální televizor s DVB-T tunerem. Nezbytná je také nepoškozená, správně nasměrovaná, pevná ven-
kovní anténa (pokojová stačí jen ve výjimečných případech) a anténní svod z odpovídajícího, neponičeného koaxiálního kabelu. Pozornost se musí 
věnovat případně zapojeným zesilovačům a rozbočovačům. Bezpodmínečně nutná je odborná úprava převážné většiny systémů společných tele-
vizních antén (STA) v bytových domech. 
                                                                                                                                                                                                                - DR - 
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    V sobotu 23. května 2009 se konala v naší školce Pastelce již tra-
diční Capačka. Počasí nám přálo a děti soutěžily, sladká odměna - 
perníková bota – všem chutnala. Škoda, že jste si neudělali čas a ne-
prožili pěkné dopoledne s námi. Budeme se těšit na další rok a věřit, 
že určitě přijdete. Tak zase za rok.  

Zdena Novotná - MŠ Pastelka 

    V sobotu 16. 5. 2009 se konalo v obřadní síni Městského úřadu 
v Chrastavě slavnostní uvítání nových občánků města Chrastavy a ani 
tentokrát nechybělo krátké kulturní vystoupení v osobě pana Mgr. Ivana 
Žáka a jeho přednesu básní. Za příjemné slavnostní atmosféry, kdy 
zastupitelka města paní Miloslava Šírová popřála dětem úspěchy a 
štěstí v životě, a jejich rodičům ze svých ratolestí jen a jen radost, 
následovalo fotografování a předání drobných dárků. 

JARNÍ OLYMPIÁDA V KULIČKÁCH  
          Velcí i maličcí si zahráli kuličky v neděli 17. května 2009 na zahradě kina, kde se konal již 3. ročník Jarní olympiády v kuličkách. Obsazeny 
byly všechny čtyři kategorie: klání ve cvrkání se zúčastnilo padesát závodníků ve věku od 2 do 77 let. Za vydatné podpory diváků našly kuličky 
důlek a všichni stateční soutěžící si odnesli pěkné ceny. Sluníčko svítilo, klobásky voněly a jedno další jarní odpoledne uteklo jako voda. 
Poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci a zvláště také sponzorům, kteří věnovali ceny –  RECo design s. r. o. a 
chrastavské pobočce České spořitelny a. s.    

Zveme všechny táty, strejdy, dědy a muže vůbec na 

OSLAVUOSLAVUOSLAVUOSLAVU    DNEDNEDNEDNE    OTCOTCOTCOTCŮŮŮŮ    
VVVV    CHRASTAVCHRASTAVCHRASTAVCHRASTAVĚĚĚĚ 

Kdy: v sobotu 20. června 2009 od 16:00 h 
Kde: na školním hřišti ZŠ u kostela 

-      zábavné odpoledne pro muže a celé rodiny 

-      malé překvapení 
-      možnost vyzkoušet si různé disciplíny - od pohodových jako je jízda 
zručnosti s kolečkem, fotbálek, frisbee až po adrenalinové jako je 
slackline, lezení na pivní přepravky, airsoft atd…. Každý si přijde na své! 
-      něco na zub (k zakoupení grilované klobásky…), ale také možnost 
opečení přineseného buřtíku na ohýnku 

Nad touto akcí převzal záštitu starosta města  
pan Ing. Michael Canov. 

    Nutno dodat, že ví-tání 
nových občánků do 
života je ve stále větší 
oblibě, což do-kazuje 
vysoká účast nejen dětí, 
ale i ba-biček, dědečků 
a dal-ších příbuzných, 
kteří si tuto slavností 
chvíli   nenechají ujít. 
    Tak zase příště! 

————–————–                                                                                                               
Ivana Loučková, vedoucí 

Kanceláře starosty   
 

Foto: 
Jana Zahurancová 
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Činnost městské policie – květen 2009 
-       odchtyt psů -  3 x (umístění v útulku Azyl Pes - Krásný Les) 
-       řešení krádeží v prodejnách  - 3x 
-       šetření s KVS Liberec ohledně volného pobíhání agresivního psa v ul. Vítkovská 
-       průběžné kontroly příjezdové komunikace do osady Kolonka (Andělská Hora) 
-       průběžné  kontroly zaměřené na rušení nočního klidu v katastru obce, zejména lokality  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 

.......Z deníku

"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...
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Jsme tu pro Vás a Váš zdravý spánek!!

Bližší informace na tel.: 721 759 440 - pí Damová

ČISTÍME PEŘÍ parou + ekodesinfekce UV světlem

ŠIJEME            péřové prošívané deky, polštáře, dětské deky,
                         peřiny apod. z kvalitní odlehčené sypkoviny

PROVOZOVNA: Blanka Damová - fotbalový stadion Hrádek nad Nisou
Na základě telefonické dohody přijedeme pro zakázku osobně!

Václav PETR 
 

Horní Vítkov 39e 
463 31 CHRASTAVA 

 

PRONAJMU slunný byt 3+1 ve 4. patře na 
Střeleckém vrchu volný ihned. Nájem 5.900,-
Kč + energie. Zájemci mohou volat večer me-
zi 18. a 19. hodinou na mobil  
606 348 619 nebo 602 266 455.  

-       průběžné kontroly před prodejnou Penny market, průběžné  kontroly azylového domu 
-       průběžné kontroly dopravní situace v lokalitě Andělská Hora, kontroly lokality Vítkov 
-       průběžné kontroly ohledně kouření na místech zákonem zakázaných 
-       spolupráce s OO PČR Chrastava, dopravně-bezpečnostní akce zaměřená na dodržování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu - 

1 x 
-       1 x zadržení řidiče motorového vozidla pod vlivem alkoholu, 1 x zadržení řidiče motorového vozidla bez řidičského oprávnění 
-       bezpečnostní dohled na přechodech pro chodce v ranních hodinách (děti jdoucí do škol) 

        -       zadržení osob při krádeži v zahrádkářské kolonii 
-       nahlášení zjištěných závad na ORM 
-       řešení veřejného pořádku v lokalitě Střelecký Vrch 
-       městská policie mimo vyjmenované činnosti provádí během celého měsíce kontrolu  dopravní situace a  komplexní dohled nad 

dodržováním veřejného pořádku, dále jsou pravidelně prováděny kontroly všech lokalit obce Chrastava a  Stráž nad Nisou   
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