
   Je to již cca 10 let, co se poprvé začalo mluvit o nutnosti rekonstrukce 
autobusového nádraží.   Chyběly však finance a stav „autobusáku“ (především 
povrchy) se nadále zhoršoval. Nakonec byla úspěšná žádost o dotaci 
z evropských fondů (ve výši cca 4,8 mil. Kč) získaná v letošním  roce (vlastní podíl 
pochopitelně přidalo i město Chrastava cca 0,7 mil.). Rekonstrukci realizoval vítěz 
výběrového řízení firma Strabag a. s.  
   Zhotoviteli rekonstrukce autobusového nádraží se podařilo něco, na co dosud 
nejsme zvyklí. Předala své dílo do zkušebního provozu dříve než určovala smlouva. 
A tak v neděli 21. 6. 2009 mohlo být, za účasti členů zastupitelstva města a právě 
pracovníků firmy Strabag v čele s ředitelem oblasti Sever panem Petrem 
Löfflerem a dalších hostů, slavnostně otevřeno zrekonstruované autobusové 
nádraží. Mezi hosty byl i majitel firmy Traficoninvest Daniel To-meš, která ke 

spoko jenosti  veřejnosti 
provozuje pro-dejny na 
autobusovém nádraží a která byla dočasným přerušením provozu nejvíce postižena. Panu majiteli 
a jeho zaměstnancům děkuji za pochopení a vstřícnost.  

—– DOKONČENÍ NA str. 2 —– 
 

    Vážené chrastavačky, vážení chrastaváci, vážení návštěvníci Chrastavských slavností 2009 
z mnoha koutů naší vlasti i ze zahraničí. Věřím, že Vy všichni, kteří jste se zúčastnili našich 
Chrastavských slavností, jste byli spokojeni a  že jste si v letošním programu každý našel to své. 
Obzvláště pak děkuji těm, kteří přispěli k průběhu Chrastavských slavností aktivně svým 
vystoupením, ať se již jednalo o hasiče, sportovní oddíly, školní sbory (včetně hudební školy při 
SK) a mnohé další. Musím poděkovat také všem těm, kteří v době, kdy probíhají ve městě 

stavební investiční akce, nám vyšli maximálně 
vstříc a přeorganizovali postup těchto prací 
(včetně zbudování provizorního přejezdu) tak, aby 
mohlo být náměstí pro Chrastavské slavnosti 
zcela uzavřeno. A samozřejmě musím poděkovat 
celému organizačnímu štábu, který pod vedením 
vedoucí Společenského klubu paní Zity 
Václavíkové Chrastavské slavnosti kompletně 
připravil.  
    Jedním ze stěžejních cílů Chrastavských 
slavností je obyčejné setkávání mezi lidmi  
našeho městečka, setkávání, na které v často 
hektickém průběhu roku není čas. Věřím, že tento 
cíl byl letos navršen měrou vrchovatou. 
Chrastavské slavnosti 2009 jsou již minulostí, 
zato se však nezadržitelně blíží jubilejní 15. ročník 
v roce 2010. Těším se, že se na něm opět všichni 
setkáme. 

                                          Ing. Michael Canov,  
starosta 

 

—————————————————— 

 

Fotogalerie pana Jiřího Částky je na 
http://www.fotobanka.net/galerie/foto/reportaze/

Opravy v Chrastavě  

Vítězství u Ústavního 
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Ze zasedání rady města 
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Kulturní servis 
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   Možná jste si všimli, že jednu z dominant chrastavského náměstí – městské muzeum, zahalilo 
vysoké lešení. Jak jsme již dříve informovali, město získalo dotaci ve výši 85 % uznatelných 
nákladů z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 
2007 – 2013 na opravu budovy městského muzea.  
     Tato oprava je součástí projektu „ Posilování kontaktů partnerských měst Lwówek Śląski – 
Chrastava“, který realizujeme společně s naším partnerským městem Lwówek Śląski. Součástí 
oprav je nejen oprava fasády, včetně klempířských prvků a vnitřních stavebních oprav (nové omítky, výmalba), ale i pořízení nového nábytku do 
infocentra.  
     Ve výběrovém řízení na provedení oprav nejlépe obstála společnost Dart s. r. o., která podala nejlepší nabídku a v současné době již zahájila 
práce na této zakázce. Dle odsouhlaseného harmonogramu prací budou v nejbližší době provedeny vnitřní úpravy ve sklepě a přízemí (výmalba, 
sanační omítky) a současně jsou již zahájeny práce na opravě fasády. Později se práce přesunou do vyšších pater tak, aby vnitřní opravy byly hotové 
do konce července a od srpna mohl provoz fungovat bez větších omezení. Jako poslední bude probíhat oprava fasády z ulice Liberecké. 
Předpokládaný termín ukončení prací je říjen tohoto roku.  
     Věříme, že nová fasáda městského muzea přispěje ke zlepšení vzhledu nejen samotného náměstí, ale zvýší atraktivitu celého města. 

Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM 

Dokončení z titulní strany 
—————————————————————————————     

Při příležitosti znovuotevření autobusového nádraží si dovoluji 
poděkovat svým spolupracovníkům z ORM MěÚ panu vedoucímu Mgr. 
Jakubovi Dvořákovi a pracovnicím Ing. Lence Míškové a paní Nikole 
Kubátové, DiS. za zajištění celé akce ze strany města, počínaje 
přípravou kvalitních podkladů pro získání dotace, přes výběr zhotovitele 

a spoluprací se zhotovitelem při samotné realizaci. Taktéž děkuji 
pracovníkům Společenského klubu za organizaci slavnostního zahájení.  
 

    Od pondělí 22. 6. 2009 zrekonstruované autobusové nádraží (včetně 
dvou nových čekárniček)  již slouží veřejnosti. Doufám, že k jejich plné 
spokojenosti.      

Ing. Michael Canov, starosta 

     V rámci pravidelných oprav komunikací byl v minulých dnech položen nový živičný povrch 
v ulici Pobřežní (před Policií ČR). Vzhledem ke stavu této komunikace, kdy již nebylo možné 
jednotlivé výtluky jednotlivě odfrézovat a zalepit, bylo vybráno jako efektivnější řešení položení 
nového souvislého povrchu. Zakázku pro město provedla firma Strabag, a. s., která současně 
realizovala pokládku nových povrchů na autobusovém nádraží a tudíž předložila cenově 
zvýhodněnou nabídku. 
  
     Na závěr ještě poznámka, proč nebyl nový povrch dotažen až k ulici Spojovací (u secesního 
mostu). Dle informací správce kanalizační sítě společnosti SčVK je na letošní rok plánovaná 
v těchto místech (z ul. Malá Kostelní do Pobřežní a dále do Mlýnské) rekonstrukce kanalizace a 
z tohoto důvodu byl stávající povrch zachován s tím, že bude opraven po pokládce nové 
kanalizace. 
 

Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM 
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      Ministerstvo vnitra žalovalo Město Chrastava ve věci údajné nezákonnosti 
obecně závazné vyhlášky č. 4/2007 ze dne 18. 6. 2007 o stanovení podmínek 

spalování suchých rostlinných materiálů v otevřených ohništích, zahradních krbech 
nebo v otevřených grilovacích zařízeních.  

 
     Dva roky  jsme byli  ze strany Ministerstva vnitra masírováni tím, že je daná 
vyhláška  nezákonná,  dva roky se v Chrastavě střídali  pracovníci tohoto ministerstva 
a vysvětlovali nám, že jsme právní laici, že zákonům nerozumíme. Dokonce jsme byli 
předvoláni na „kobereček“ přímo na Ministerstvo vnitra do Prahy.  Nepomohlo, že 
jsme se snažili opakovaně vysvětlit logiku vyhlášky a její právní nezávadnost. 
Ministerstvo vnitra nám nakonec  vyhlášku pozastavilo, my jsme podali rozklad 
(odvolání), kde jsme znova a znova vše vysvětlili. Bohužel ani tehdejší ministr vnitra 
MUDr.  Mgr.  Ivan Langer  neuznal naše odůvodnění a na návrh příslušné komise náš 
rozklad zamítnul a podal návrh na zrušení naší vyhlášky k Ústavnímu soudu.  Ústavní 
soud rozhodl v úterý dne 9. 6. 2009 ve prospěch Města Chrastava. Město 

Chrastava svojí vyhláškou žádný zákon neporušilo a ombudsman Otakar Motejl označil podmínky stanovené vyhláškou za rozumné. Pro úplnost 
doplňuji, že vyhláška se nijak netýká klasického grilování či rozdělávání táborových ohňů, ale jejím smyslem je zabránit spalování suché trávy 
apod. ve dnech, kdy to může druhé obtěžovat, osobami, které nemají plnou právní zodpovědnost a mít možnost vždy jasně stanovit odpovědnou 
osobu. 
 
    Odhaduji náklady na celý dvouletý boj o vyhlášku minimálně na statisíce (jen samotné platy všech úředníků Ministerstva vnitra, kteří se námi po 
dobu dvou let zabývali, musely stát neskutečné peníze). Byl bych velice rád, kdyby promrhané finanční prostředky  Ministerstvo vnitra propříště 
věnovalo na užitečnější věci než na šikanu města Chrastava.   
 
    Omlouvám se za možnou nabubřelost, ale jsem skutečně pyšný na to, že za dobu, co pamatuji (od roku 1994), město Chrastava nikdy 
nejednalo v rozporu se zákonem. A že ty pokusy nám něco takového dokázat již byly, nemluvě o velikém množství úspěšně absolvovaných 
kontrol.      

                                                                                                                                                                                   Ing. Michael Canov, starosta 
 
Dodatek:  
Jelikož některá média chybně informovala veřejnost, že se vyhláška týká i klasického grilování a rozdělávání táborových ohňů, opakovaně 
zdůrazňujeme, že toto není pravda. Zákon o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, totiž ve svém § 3 odst. 5 vyčleňuje 
dřevo a dřevěné uhlí z pojmu suchý rostlinný materiál. Jinými slovy dřevo a dřevěné uhlí z hlediska zákona (na rozdíl od biologie) nejsou suchým 
rostlinným materiálem a předmětná vyhláška se jich vůbec netýká. Tzn., že vyhláška se vůbec netýká a tím pádem ani nijak neomezuje ani 
grilování na dřevěném uhlí ani táborové ohně, kde se pálí dřevem. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Žalovaný text vyhlášky (bod č. 2. č. 3): 
1. Spalovat suché rostlinné materiály v otevřených ohništích, zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích zařízeních je možné pouze ve 
dnech, ve kterých není bezvětří nebo teplotní inverze a současně tak, aby nebyli ostatní obyvatelé obtěžováni kouřem.  
2. Spalování podle odst. 1 musí být prováděno pouze pod dohledem osoby starší 18 let.  
3. Za plnění podmínek uvedených v odst.1 a odst. 2 zodpovídá vlastník pozemku, na kterém spalování probíhá, případně nájemce 

     Městu Chrastava dal za pravdu Ústavní soud ve sporu 
s Ministerstvem vnitra a ponechal v platnosti Obecně závaznou 
vyhlášku města Chrastavy č. 4/2007, o stanovení podmínek spalování 
suchých rostlinných materiálů v otevřených ohništích, zahradních 
krbech nebo v otevřených grilovacích zařízeních.  
 
     Zpráva jistě hodná povšimnutí. Povšimly si i sdělovací prostředky a 
s investigativností sobě vlastní začaly pod pláštíkem informování 
veřejnosti šířit nepřesnosti, polopravdy,  nepravdy a nesmysly, nad 
kterými může zůstat rozum stát nejen občanům, ale i tvůrcům vyhlášky. 
 
     Považuji za povinnost pokusit se dezinformace napravit a vysvětlit, 
čeho se obecně závazná vyhláška týká a čeho ne. 
 
     Základem pro pochopení věci je text ustanovení § 3 odst. 5  a 
ustanovení § 50 odst. 3 písm. a) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně 
ovzduší,   ve kterých je uvedeno: 
 
(§ 3 odst. 5) „V otevřených ohništích, zahradních krbech nebo v 
otevřených grilovacích zařízeních lze spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí, 
suché rostlinné materiály a plynná paliva určená výrobcem, přičemž 
uvedená paliva nebo materiály nesmějí být kontaminovány 
chemickými látkami. Obec může obecně závaznou vyhláškou 
stanovit podmínky pro spalování rostlinných materiálů podle § 
50 odst. 3 písm. a) nebo jejich spalování zakázat, pokud zajistí jiný 
způsob pro jejich odstranění podle zvláštního právního předpisu. 7)“ 

 
(§ 50 odst. 3 písm. a)) „Obec může obecně závaznou vyhláškou 
stanovit podmínky spalování suchých rostlinných materiálů podle 
§ 3 odst. 5 nebo toto spalování zakázat; při stanovení podmínek obec 
přihlíží zejména ke klimatickým podmínkám, stavu ovzduší ve svém 
územním obvodu, vegetačnímu období a hustotě zástavby.“ 
 
     Jak je z uvedených citací zřejmé, obecně závazná vyhláška města 
se vůbec netýká spalování dřeva, dřevěného uhlí ani plynných paliv 
v otevřených ohništích, zahradních krbech nebo otevřených grilovacích 
zařízeních. Jednoduše řečeno, vyhláška  se vůbec  netýká běžného 
pálení táboráků, ani ohýnků na opékání buřtů, ani grilování.  
 
     Vyhláška se týká pouze případů, kdy jsou ve vyjmenovaných 
zařízeních spalovány suché rostlinné materiály s cílem se jich zbavit, 
mezi které lze počítat listí, trávu a jiné na pozemcích shrabané části 
rostlin. 
 
     Všechny informace o tom, že Chrastava zakázala grilovat nebo 
pálit ohýnky osobám mladším než 18 let, jsou nepodložené. 
 
S pozdravem a přáním klidného grilování a buřtů opékání 
 

Ing. Miroslav Chvála, tajemník 
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Rada města na své schůzi projednala a usnesla se mimo jiné takto: 
-  s c h v á l i l a  
 pronájem kiosku v areálu městského přírodního koupaliště v k. ú. Chrastava I panu Miloši Laksarovi na zřízení prodeje rychlého občerstvení, na 
dobu určitou, vč. návrhu smlouvy o nájmu kiosku na městském přírodním koupališti čj. N/14/2008  
 
-  s c h v á l i l a  
1.      v návaznosti  na své usnesení č. 2009/06/IX, odst.1 pronájem části poz.p.č. 761/64  o  výměře cca 10 m2 - ostatní plocha v k. ú. Chrastava I, 

paní Haně Rejnartové, za účelem zřízení letní terasy u pizzerie v objektu č. p. 709, na dobu neurčitou, vč. návrhu smlouvy o nájmu pozemku 
čj. N/15/2009  

2.      v návaznosti  na své usnesení č. 2009/06/IX, odst. 2 pronájem části poz. p. č. 772 o výměře cca 150 m2 - zahrada v k. ú. Chrastava I, panu 
Jiřímu Šmídovi, za účelem zřízení zahrady,   na dobu neurčitou, vč. návrhu smlouvy o nájmu pozemku čj. N/16/2009                                                    

3.      v návaznosti  na své usnesení č. 2009/06/IX, odst.3 pronájem  poz.p.č. 1122/3 o  výměře 22 847 m2 - trvalý travní porost  v k. ú. Chrastava I, 
firmě Kordula s. r. o.,  za účelem sekání trávy, pastviny, na dobu neurčitou, vč. návrhu smlouvy o nájmu pozemku čj. N/17/2009   

4.      v návaznosti  na své usnesení č. 2009/06/IX, odst. 4 pronájem části poz. p. č. 54 o výměře cca 800 m2 - zahrada v k. ú. Horní Chrastava, 
paní Šárce Líznerové, za účelem zřízení zahrady,   na dobu určitou, vč. návrhu smlouvy o nájmu pozemku čj. N/18/2009 a pověřila starostu 
jejím podpisem 

5.      v návaznosti  na své usnesení č. 2009/06/IX, odst. 5 pronájem  poz. p. č. 1497  o  výměře  46 m2 - zahrada v k. ú. Chrastava I, panu Martinu 
Horákovi, za účelem zřízení zahrady, na dobu neurčitou, vč. návrhu dodatku č. 1 čj. N/19/2009   

 
-  s c h v á l i l a  
v návaznosti  na své usnesení č. 2009/07/IV, odst. 3 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/19/2009  
 
-  s c h v á l i l a  
1.  dodatek č. 1, čj. N/20/2009 ke smlouvě čj. N/70/2007, kterou uzavřelo město Chrastava a společnost VE, spol. s r. o. 
2. dodatek č. 1, čj. N/21/2009 ke smlouvě čj. N/69/2007, kterou uzavřelo Město Chrastava a společnost VE, spol.  s r. o. 
3. dodatek č. 1, čj. N/25/2009 ke smlouvě ze dne 24. 5. 2002, kterou uzavřelo Město Chrastava a společnost VE, spol.  s r. o.  
4. dodatek č. 6, čj. N/26/2009 ke smlouvě ze dne 27. 6. 2003 vč. dodatků, kterou uzavřelo Město Chrastava a společnost VE, spol.  s r. o. 
5. dodatek č. 1, čj. N/22/2009 ke smlouvě ze dne 1. 4. 2001, kterou uzavřelo Město Chrastava a společnost TSS a. s. 
6. dodatek č. 1, čj. N/23/2009 ke smlouvě čj. 029/2004/N, kterou uzavřelo Město Chrastava a pan Am Nguyen Van 
7. dodatek č. 1, čj. N/24/2009 ke smlouvě čj. N/046/2005, kterou uzavřelo Město Chrastava a pan Am Nguyen Van 
 
-  z a m í t l a 
žádost  pana Yueiy Kushchova na zřízení věcného břemene na pozemkové parcele  č. 1395 (ulice Luční) z důvodu záruční lhůty na stavbu 
komunikace  
 
-  d o p o r u č i l a    Z M   schválit 2. změnu rozpočtu a investičního plánu na rok 2009  
 
-  s c h v á l i l a 
darovací smlouvu DR/10/2009 – poskytnutí finančního daru Společnosti přátel historie města Chrastavy, Víta Nejedlého 95, IČ 46747214 a 
pověřila starostu jejím podpisem  
 
-  s c h v á l i l a  
návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem: Sdružení spolumajitelů DOMOVNÍK, zastoupené Ing. Františkem Jungem, se sídlem Střelecký vrch 714, 
463 31 Chrastava, IČ 467 46 536 na komplexní údržbu zeleně pro rok 2009 na sídlišti Střelecký vrch na parcelách: 590/17 – část, 590/6, 590/7, 
590/10 – část a pověřila starostu jejím podpisem 
 
-  s c h v á l i l a 
návrh dodatku č. 1 ke smlouvě na zajištění administrativního řízení projektu „Rekonstrukce autobusového nádraží v Chrastavě“ se zhotovitelem 
ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., tř. 1. máje 97/25, Liberec 3, 460 01, IČ 48267210 a pověřila starostu jejím podpisem   
 
-  s c h v á l i l a 
návrh dodatku č. 1 k mandátní smlouvě na zajištění technického dozoru investora pro realizaci projektu „Rekonstrukce autobusového nádraží 
Chrastava“ s mandatářem: Michal Ballaty, Křivá 1338, 463 11 Liberec 30, IČ: 11420502 a pověřila starostu jejím podpisem 
 
-  s c h v á l i l a 

A)      hodnocení a zadání akce „Oprava fasády č. p. 40 v rámci projektu Posilování kontaktů partnerských měst Lwówek Śląski – 
Chrastava“ na základě hodnotící zprávy pracovní komise, v souladu s § 6 a §12 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a dle 
metodiky OPPS ČR-PR a přidělila zakázku firmě DART s. r. o., Železniční 222/1, 460 11 Liberec, IČ 41326920 

B)     návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem: DART  s. r. o., Železniční 222/1, 460 11 Liberec, IČ 41326920 na realizaci akce „Oprava fasády 
č. p. 40 v rámci projektu „Posilování kontaktů partnerských měst Lwówek Śląski – Chrastava“ a pověřila starostu jejím podpisem 

 
-  s c h v á l i l a    ceník č. 1/2009 služeb a materiálu pro Internetový klub Chrastava  
-  s c h v á l i l a    ceník č. 2/2009 materiálu, služeb a inzerce pro Infocentrum Chrastava  
-  s c h v á l i l a    ceník č. 3/2009 na Chrastavské listy  
-  s c h v á l i l a    pravidla pro pronájem velké zasedací místnosti MěÚ Chrastava včetně ceníku č. 4/2009  
-  s c h v á l i l a    ceník č. 5/2009 pronájmu prostor Společenského klubu - kino Chrastava  
-  s c h v á l i l a    ceník č. 6/2009 pronájem tržnice, hlášení rozhlasem, faxování, kroužková vazba     
-  s c h v á l i l a    ceník č. 7/2009 za uložení odpadu na skládce zeminy a stavební suti Chrastava - Dolní Vítkov platného od 1. 6. 2009. 
                              Tento ceník je upraven v souvislosti se skutečností, že se město Chrastava stává od 1. 6. 2009 plátcem DPH.      
 
-  s c h v á l i l a    dodatek č. 2 č. 8/2009 k ceníku nájemného z hrobového místa a služeb spojených s užíváním hřbitova, platného od 1. 6. 2009. 
Tento ceník je upraven v souvislosti se skutečností, že se město Chrastava stává od 1. 6. 2009 plátcem DPH.      
 
-   s c h v á l i l a   ceník č. 9/2009 pro umístění reklamních poutačů na sloupy veřejného osvětlení, platného od 1. 6. 2009. Tento ceník je upraven 
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     Jak jsem již dříve informoval, město na základě podnětu člena 
zastupitelstva pana Josefa Zoula předkládalo požadavek na zastavování  
vlaku na trase Liberec (odjezd v 18:27) – Varnsdorf, na zastávce 
Machnín-Hrad, která slouží především obyvatelům Kolonky v Andělské 
Hoře. Této žádosti bylo vyhověno ve změně jízdního řádu platící 
s účinností od 14. 6. 2009.   

Ing. Michael Canov, starosta města 

upraven v souvislosti se skutečností, že se město Chrastava stává od 1. 6. 2009 plátcem DPH.  
     
-  v z a l a  n a  v ě d o m í   zápis č. 8/2009 z jednání bytové a sociální komise konané dne 25. 5. 2009  
 
-  r o z h o d l a    o uzavření smlouvy o poskytnutém přístřeší panu Robertu Škvorovi a pověřila starostu jejím podpisem 
-  r o z h o d l a    o uzavření smlouvy o poskytnutém přístřeší panu Františku Baierovi a pověřila starostu jejím podpisem 
-   r o z h o d l a  
o uzavření kupní smlouvy s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (jedná se odkoupení movitého majetku po 
zemřelé paní Alžbětě Thielové, který bude využit pro potřeby pečovatelské služby) a  pověřila starostu jejím podpisem  
 
-  n e p ř i j a l a   funkci opatrovníka dle rozhodnutí Českého telekomunikační úřadu   
 
-  s c h v á l i l a    odpis drobného hmotného majetku a zásob dle přílohy           
 
-  s c h v á l i l a   se souhlasem finančního výboru a v souladu s čl. 2, část III. vnitřní směrnice „Zásady při nakládání s pohledávkami“ převod 
daňových nedoplatků do podrozvahové evidence  
 
-  s c h v á l i l a    dodatek č. 1 Provozního řádu uzavřené skládky v režimu rekultivace v Chrastavě – Dolní Vítkov  a pověřila starostu a 
místostarostu jeho podpisem. 
 
-  s c h v á l i l a   návrh smlouvy o dílo  se zhotovitelem Marek Sekáč MARVIN style, Lesní 1281, 464 01 Frýdlant v Č., IČ 62213512 na realizace 
akce „Odstranění havarijního stavu ležaté kanalizace v objektu Turpišova č.p. 236, Chrastava – KINO“ a pověřila starostu jejím podpisem 

Vyhodnocení ankety 
Odpady – sběrný dvůr kontra svoz 

velkoobjemového odpadu 
______________________________________________________ 
 
    Ke dni 30. 4. 2009 bylo na Městský úřad Chrastava doručeno 
celkem 616 platných anketních lístků a 10 neplatných. 
 
Z toho:  
pro variantu a) 
-  zachování sběrného dvora zdarma i mobilního svozu       70 hlasů 
 
pro variantu b)  
-  zrušení mobilního svozu                                                    24 hlasů            
 
pro variantu c) 
-  vyřazení sběrného dvora ze systému                               522 hlasů 
 

    Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 22. 6. 2009 v bodě č. 
2009 / 03 / XVIII pod podbodem 1) vzalo na vědomí vyhodnocení 
ankety „sběrný dvůr kontra svoz velkoobjemového odpadu“. 
V dalším se členové zastupitelstva zabývali změnou v systému pro 
rok 2010. Všichni se shodli v tom, že je z ekonomických důvodů 
neúnosné zachovávat nadále „dvoják“,  tj. jak sběrný dvůr (zdarma) 
tak mobilní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu (dosud 
2x ročně), různé názory však byly na to, kterou z těchto složek vyřadit 
ze systému. Proti předloženému návrhu na vyřazení sběrného dvoru 
ze systému (tj. přestal by být zdarma, zůstal by jako placený), byl 
předložen protinávrh na zrušení mobilních svozů. O tomto návrhu 
jako o protinávrhu se hlasovalo ve výše uvedeném bodu pod 
podbodem 2) nejdříve a byl schválen 11 hlasy (vyhláška č.3/2009, 
bod 2009/03/XVIII/2).   
 
    Přijetí vyhlášky č.3/2009 neříká ovšem nic o poplatku na občana. 
Z důvodu, aby došlo k racionalizaci a ke snížení nákladů na 
sběrném dvoře, a tudíž k nenavýšení poplatku pro občana, chci 
přijmout následující opatření (snížení mzdových nákladů - redukce 
otevírací doby, při zachování principu otevření v pondělí do 
podvečera a v sobotu tak, že ve všechny  pracovní dny sice zůstane 
otevřeno, ovšem dojde k podstatnému zkrácení otevírací doby), dále 
budu navrhovat RM zavedení limitu pro odpad zdarma ve sběrném 
dvoru na 200 kg/osoba/rok a vyžadovat na TSS a.s. důslednější 
kontrolu proti zneužívání systému. Občané, kteří nebudou mít 
možnost vlastní dopravy odpadu do sběrného dvora, budou mít 
možnost (oproti úhradě nákladů na dopravu) si odvoz u TSS a.s.
objednat.   

Ing. Michael Canov, starosta 

    V úterý dne 16. 6. 2009 došlo při pracích stavební firmy Brex, s.r.o., na 
přeložce (etapa Ib) ke zřícení opěrné zdi Vítkovského potoka, která 
s sebou strhla i část přilehlé komunikace. V souvislosti s touto havárií 
musela být neprodleně komunikace uzavřena. Oficiální objížďka vede 
přes Václavice. Vzhledem k nečekanosti havarijního stavu a délce 
objížďky jsem se rozhodl, na svoji zodpovědnost, povolit průjezd 
osobních aut přes přilehlý park (přes semafor regulováno jako 
jednosměrný provoz z důvodu co nejmenších škod v parku). Dle plánu při 
výstavbě etapy Ib) měla být ulice Vítkovská tak jako tak uzavřena 
v termínu 29. 6. až 12. 7. 2009, doufám, že stavební firma dokáže do 
tohoto termínu opravit i vzniklé škody z výše popsané havárie. Všem 
občanům se tímto omlouvám za vzniklé komplikace a prosím je o 
pochopení.  
   Děkuji.  - úplná uzavírka křižovatky ul. Vítkovské, ul. Spojovací a ul. 

Pobřežní od 29. 6. 2009 do 12. 7. 2009  
 
- úplná uzavírka SO 101 Okružní křižovatka  od 15. 8. 2009 do 
16. 8. 2009  
 
- úplná uzavírka křižovatky ul. Pobřežní a ul. Bílokostelecké  od 
17. 8. 2009 do 19. 8. 2009  
 
- úplná uzavírka křižovatky ul. Vítkovské, ul. Spojovací a ul. 
Pobřežní  od 17. 8. 2009 do 19. 8. 2009  
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     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  15. 7., 12. 8., 16. 9. 14. 10., 11. 11., 9. 12. (středy)  a který tímto 
zveřejňujeme.                    
                                                                                                                                                                                        Ing. Michael Canov 

   Ve středu 17. června 2009 jsem přijal žáky Základní a mateřské školy v Mníšku, paní ředitelku tamní školy Mgr. Věru Rosenbergovou a starostu 
města pana Romana Slezáka. Žáci této školy natočili dokument o bývalém chrastavském občanovi popraveném v roce 1952 pod názvem „Po 
stopách Rudolfa Fuksy“. S ním ve velmi silné konkurenci několika desítek dokumentů zvítězili v internetovém hlasování v celorepublikové soutěži 
základních škol a gymnázií „bojovníci proti totalitě očima dětí“. Dle odborné poroty pak získal dokument třetí místo. 

 Ing. Michael Canov, starosta 

    Již po dva roky je na webových stránkách města k dispozici zápis (včetně jmenovitého hlasování) a usnesení zastupitelstva. Počínaje zastupi-
telstvem města konaným dne 22. 6. 2009 dáváme k dispozici na web i veškeré přílohy (smlouvy apod.). Stačí si jen v textu zápisu či usnesení 
kliknout. Dle mých informací jsme první město v republice, které tuto možnost (navíc bezprostředně ještě v noci po konání zastupitelstva) veřej-
nosti dává. Při vědomí, že občané mají právo si na radnici vyzvednout kopii videozáznamu celého zastupitelstva a že „opozice“ má 100% zajiště-
no právo na vyjádření jakéhokoliv názoru na webových stránkách města a v Chrastavských listech, rád konstatuji, že co se týká otevřenosti práce 
zastupitelstva a zastupitelů, patříme v naší republice na samotnou špičku. 

                                                                         Ing. Michael Canov, starosta města 

     Ve dnech 5. – 6. června 2009 proběhly na celém území České republiky volby do Evropského parlamentu. Alespoň pár čísly si shrneme, jak 
jste volili v Chrastavě. Uvedeme pouze strany a hnutí s největším počtem získaných hlasů. 
1. Občanská demokratická strana – 308 hlasů – 35,41% 
2. Česká strana sociálně demokratická – 278 hlasů – 22,93% 
3. Komunistická strana Čech a Moravy – 167 hlasů – 13,77% 
4. Suverenita – 88 hlasů – 7,26% 
5. Křesťanská demokratická unie – česká strana lidová – 57 hlasů – 4,7%. 
    Volební účast v Chrastavě byla 24,90%, tj. z celkového počtu voličů v seznamu 4.888 přišlo k volbám 1.217 z nich.                             I.L. 

PO UZÁVĚRCE: Hurá na prázdniny!  
Blíží se konec školního roku a očekávané prázdniny. Všichni se tešíme, že si odpočineme a načerpáme síly, tolik potřebné na všechny pořádané 
akce. Vždyť i ten letošní školní rok byl nabitý akcemi, na které budeme dlouho vzpomínat. Nejstarší děti byly na Ještědu, v ekocentru Střevlík v Ol-
dřichově v Hájích i nocovaly. Po absolvování cyklistického kroužku a skládání zkoušek před Policií jely děti na kolách do Bílého Kostela. Tam na 
čekaly hry a sladká odměna. Mezinárodní den dětí jsme oslavily na farmě Vysoká, kde jsme se povozily na koních, shlédly jsme trénink koní a 
snědly výborný pohár. Pohádkový les a celodenní výlet na zříceninu Zvířetice byl už jen třešničkou na dortu. Poslední akcí byla návštěva chrastav-
ských hasičů , kde na dvoře mateřské školy předváděli vyproštění osob z vraku auta. Všechny použité nástroje děti velmi obdivovaly a jako vždy 
jsou pro ně hasiči hrdinové.  
Školní rok končí a mě nezbývá než popřát všem dětem a rodičům hezké prázdniny, zaměstnancům a spolupracovníkům pěknou dovolenou a na-
čerpání nových sil.                                                                                                                                            Bc. Helena Hochmanová - ředitelka 
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Vážení čtenáři, 
    Tak jako v minulých letech chci touto cestou poděkovat a zároveň vás seznámit s těmi, kteří se podíleli na uskutečnění letošních Chrastavských 
slavností. 
    Program slavností byl bohatý a velice různorodý – od kulturních, společenských, sportovních akcí až po poznávací a sebevzdělávací části 
programu, které se odehrávají v různých částech města. Cílem programu je, aby si každý z návštěvníků mohl vybrat podle své chuti a co ho 
nejvíce zajímá. Díky tomu je samozřejmé, že se této přípravy účastní poměrně velké množství lidí. Děkuji za obětavou a skvělou přípravu a 
realizaci každé jednotlivé akce těmto aktérům: 
 
Hlavnímu organizačnímu týmu:  
Ivana Loučková, Karin Cinibulková, Jitka Marxová, Libuše Junková, Petr Bezvoda, Jiří Riedl 
Městské policii: 
Alan Grebson, Marcel Másílko, Mojmír Boch, Jaroslav Ježek, Alexandr Tichý 
Pořadatelům: 
Lukáš Jaroš, Iva Křivánková, Jan Loučka, Tereza Loučková, Pavel Urban, Břetislav Václavík, Mgr. Jaroslava Špaková, Stanislava Hanková, 
Mária Koblásová 
Průvodcům v muzeích: 
PhDr. František Vydra, Zdeněk Šulc, Vladimír Dlouhý 
Zvukařům: 
Luboš Komárek, Jiří Matys, Jan Ritschel 
Technickým službám: 
Ing. Tomáš Paleček, Miroslav Jindrák, Pavel Košek, Jaroslav Teslík, Zdenek Zoul, Zbyslav Železnov, Bedřich Jaroš 
Hasičskému sboru Chrastava v čele s Miroslavem Pivoňkou 
Záchranářům Červeného kříže Liberec v čele s Karlem 
Studeným 
TJ Sokol: 
Gerda Boudová, Marie Nepimachová, Věra Vitíková, Jana 
Hrdličková, Iva Řehořková, Iva Lešková, Míla Šírová, Katka 
Kosová, Zuzka Plamínková, Radka Portelová, Jindra 
Lacinová, pí Komčinská 
Střeleckému klubu: 
Josef Rajnoha, Tomáš Rajnoha, Petr Hedbávný, Klára 
Hedbávná, Martin Halama, Vítek Halama, Jiří Čech, Jakub 
Hoffman, Denisa Kratochvílová, Jana Nováková, Petr Klinger, 
Julius Oszlik, Jana Mováková, David Novák 
TJ Spartak – oddílu stolního tenisu: 
Ing. Karel Žemlička, Petr Zahradník, Daniel Martiny, Miroslav 
Šimon, Ivana Žemličková 
TJ Spartak – oddílu kuželek: 
František Vokoun, Miloslav Fokt, Zdeňka Podolská, Jana 
Vokounová, František Dostál, Vlasta Ládková, Jaroslav Jeník, 
Jan Holanec, 
Jaroslav Chlumský 
TJ Spartak – oddílu volejbalu: 
Ing. Jiří Řehořek, Karel Schránil, Ing. Jan Hoření 
TJ Spartak – oddílu řecko-římského zápasu: 
Alois a Iva Stahoňovi, Šárka Stahoňová, Ivanka Stahoňová, 
Martin Sehnoutka, Jiří Ambrož, Lukáš Dlabola, manželé 
Vackovi, Lukáš Eigl, Petra Pradeová, Martin Hakl, p. Rubeš 
Orientačnímu klubu: 
Eva a Ruda Kaškovi, Jirka, Pavla a Štěpánka Vokálovi, Jirka, 
Eva a Evička Bartákovi 
Klubu chovatelů: 
František Peterka 
Turistickému oddílu Perseus 
manželé Kopeckých 
Školní jídelně: 
Míla Šírová, Martin Zoul, Alena Gebrová, Libuše Podhorná, 
Irena Málková 
Pomocníkům při zajištění pořádku: 
Jaroslava Zdarsová, Albína Grundzová, Barbora Jakubů, Eva 
Hučková, Julius Benda, Karel Kubín, Michal Bajza, Peter 
Kováč 
Dokumentaristům: 
Jana Zahurancová, Ing. Vratislav Loučka 
 

Ještě jednou děkuji a těším se na další spolupráci. 

Pátek  5. června 2009 – zahájení čtrnáctého ročníku Chrastavských slavností 
v kostele sv. Vavřince a následný koncert pěveckého sboru Ještěd. 
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    Děkujeme firmám a osobám, které podpořily Chrastavské slavnos-
ti. Přejeme vše dobré a těšíme se na další spolupráci v roce 2010. 
 
Sponzoři: 
ADMAL – CZ s.r.o., AVE komunální služby s.r.o., Bohemia Production 
s.r.o., ILBAU s.r.o., JIPA spol. s r.o., Liberecká obalovna s.r.o., Metal-
mex s.r.o., Pivovar Hols Vratislavice, SYNER s.r.o., VIRGO s.r.o., 
Vzduchotechnik s.r.o., WMA Glass s.r.o., Zdeňka Zahradníková – kvě-
tinářství, Jizerské pekárny s.r.o., BENTELER ČR s.r.o., Ovoce-
zelenina Petr Valeš, FOTO JANA ana Zahurancová. 
Mediální parneři: 
RCL, R1 Genus 
Osobní sponzorství: Ing. M. Canov 
 
————————————————————————————— 
    Fotografie z Chrastavských slavností a Akademie hudebních kurzů 
jsou k dispozici v ateliéru FOTO Jana Zahurancová. 
DVD z letošních Chrastavských slavností bude k prodeji od 1. červen-
ce 2009. 
————————————————————————————— 
    Další fotografie ze Slavností si můžete prohlédnout na fotogalerii 
pana Jiřího Částky na 
http://www.fotobanka.net/galerie/foto/reportaze/chrastavskeslavnosti-
2009/ 
————————————————————————————— 

Chrastavské slavnosti 
poplatek za WC 

    V pátek 5. června 2009 došlo nedopatřením k situaci, že služba na 
WC ve večerních hodinách vybírala poplatek v hodnotě 5,- Kč za 
osobu. Včas jsme tuto činnost zjistili a zastavili.  
 
Celková částka činila: 500,- Kč (slovy pětsetkorunčeských) a byla 
odevzdána do pokladny HFO Města Chrastavy. Tyto peníze byly 
věnovány  charitnímu domovu sv. Vavřince v Chrastavě. 

Sobota  6. června 2009 – country kapela NON-STOP. 
————————————— 

Dobrá nálada nechybí, ani když prší... 

Pozdrav starosty z polského Lwówku Ślaskeho. 

Noční prohlídka Führichova domu… 
—————————————————————— 

Vlevo: turnaj nohejbal                   Dole: pohádka pro děti 
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    Vážení čtenáři,pokračujeme v našem putování po hradech a zámcích prostřednictvím etiket.Tentokrát se 
vypravíme na jih Moravy a představíme Vám hrad Pernštejn a zámek Lysice. 
 

Hrad Pernštejn – okres Žďár nad Sázavou – je prohlášen za národní kulturní památku a patří mezi naše 
nejkrásnější hradní stavby. Byl postaven ve 13. století jako ostrožní hrad, který splňoval představu o bezpeč-
ném a majestátném sídle. 
První zmínka je z roku 1285. Tehdy se po něm jeho majitelé začali psát z Pernštejna. Prvním historicky dolo-
ženým byl Štěpán z Medlova. Za Viléma z Pernštejna a jeho synů byl v 15. a 16. století rozšířen a přestavěn.
Tehdy vzniklo úžasné opevnění, jedno z nejmohutnějších u nás. Perštejnové – páni erbu zubří hlavy – hrad 
drželi až do r. 1631, kdy poslední z Pernštejnů padl za třicetileté války. Poté se zde vystřídalo několik maji-
telů. Posledními byli Mistrovští z Nemyšle – 1818-1945. Ti zde trvale nesídlili, ale provedli několik staveb-
ních úprav. Vybudovali např. pozoruhodnou knihovnu, která v 19. století obsahovala asi 13000 svazků. Od 
r.1945 je hrad majetkem státu. Pro svoji malebnost a romantiku bývá často využíván filmaři k natáčení ze-
jména pohádek – např. „Jak se budí princezny“. Je opředen mnoha pověstmi – jednou z nich je pověst o 
velkém pokladu, ukrytém kdesi v podzemí hradu. Nechybí ani pověst o tajné chodbě. 
 

Druhý zámek, na který zavítáme, jsou Lysice v okresu Blansko. 
Původní tvrz vybudovali pánové z Kunštátu na začátku 14. století. Na renesanční zámek byl pře-
stavěn Divišem Černčickým z Kácova. Březničtí z Náchoda vystavěli v 16. století jižní a východní 
křídlo zámku a začali budovat renesanční zahradu, která se v základech dochovala dodnes. V 
17.století se majitelé střídali. Dnešní podobu získal zámek za Serenyiů v 18. století. V té době 
vznikla oranžérie, před níž byly vybudovány terasy. Za rodiny Dubských z Třebomyslic zámek 
prodělal významné stavební úpravy, přibyla i salla terena a krásná sloupová kolonáda, pro zá-
mek tak typická. Ta spojila obytnou část se zahradami, kde najdeme také sbírku klasicistních 
soch. Zámek patří k nejvýznamnějším památkám kraje. 
V interiéru se nachází mobiliář z doby baroka, rokoka, rozsáhlá zbrojnice se střeleckými terči 
apod. Zámek a jeho okolí jistě stojí za návštěvu. 

 
                                                                    Ilustrace Jiří Riedl, text Jaroslava Špaková       

GALERIE G Městského muzea

CHRASTAVA - HRÁDEK NAD NISOU - LWÓWEK ŚLASKI (Polsko) - EICHSTÄTT (SRN)
Slavnostní zahájení v 10:00 hodin na fotbalovém hřišti ve Sportovní ulici
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    Ve čtvrtek 18. června 2009 se konala již 49 akademie hudební školy při 
Společenském klubu.  
    Od roku 1960 se konají tyto akademie vždy na konci školního roku – kdy 
žáci předvedou to nejlepší, co se během roku naučili. Dříve jsme chodili do 
hudební školy ve Spojeném závodním klubu, pak do M-klubu a dnes do 
Společenského klubu – ať už se zařízení jmenuje jakkoli – důležitější je, že se 
tato tradice nepřerušila, stále trvá a že tento druh vzdělání mladých lidí je 
v našem městě stále možný. 
    Tento rok se akademie uskutečnila v prostorách obřadní síně města 
(Společenský klub je v rekonstrukci) a děti hrály skvěle. Děkuji učitelům, kteří 
se po celý rok snaží o výborné výsledky – paní Jitce Vostré, Marii 
Kuchyňkové, Mileně Doubravské, Petře Machkové, Františku Boudovi a 
Ondřeji Koutovi. 
    Všem, dětem, rodičům a učitelům, přeji hezké prázdniny a 1. září na 
shledanou. 

Zita Václavíková 

Světla zhasla, dobrodružství začíná. V muzeu Smithsonian institut ve Washingtonu nastala noc. Strážci odešli domů, světla zhasla, dětští 
návštěvníci jsou doma ve svých postelích... Přesto je v "prázdném" muzeu podivný šramot. Bývalý noční hlídač Larry Daley (Ben Stiller) je 
opět zatažen do těžko představitelného dobrodružství, ve kterém ožívá sama historie. České znění.                       Vstupné: 65 Kč

Přechytračit. Překonat. Převézt. Přehrát. A pak už jen převést prachy... Každý má rafinovaný plán, nikdo nehraje fér... A celé 
se to halí do atraktivního hávu romantické komedie, jíž dominuje herecká dvojice snů - Clive Owen a Julia Roberts. České 
titulky.                                                                                                                                                          Vstupné: 70 Kč

Nový model. Povodní součástky. Dokonale poladěný model. Luxusní vybavení, nablýskaná kapota a pod ní osvědčené součástky, které 
mu dodávají punc výjimečnosti. Tak nějak by fanoušek rychlých kol popsal čtvrtý díl slavné akční série, jehož název je tentokrát 
modifikovaný do podoby Rychlí a zběsilí. České titulky. 107 minut.                                                Vstupné:  70 Kč

V SRPNU MÁ KINO CHRASTAVA DOVOLENOU A NEHRAJE!!!
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LIBEREC – Dne 3. června 2009 byla zahájena více než dvouměsíční výstava v Severočes-
kém muzeu v Liberci, zaměřená na flašinety a hrací stroje. 
    Prezentovány zde jsou výrobky zejména dvou firem, které měly po roce 1945 podobný 
osud. Jednou z nich je chrastavská firma Riemer, jejíž majitelé byli po válce odsunuti do Ně-
mecka. 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 Lip-
ska. Expozice je doplněna o texty kramářských písní. 
    K výstavě byl vydán i barevný katalog, a to včetně CD nosiče, na kterém jsou některé me-
lodie flašinetů zaznamenány. 
                                                                                                                              I. Vydra 

12. července      15:00           Experimentální studio 
                                                 Pohádkové odpoledne – CIRKUS PLNÝ POHÁDEK 
                                                 loutkové představení pro nejmenší diváky, uvádí divadlo Krtek 
 
13. – 17. července                 19:00 – 20:30 
                                                 TÝDEN S CVIČENÍM PILATES, ...i o prázdninách si protáhněte tělo se Zuzkou Švástovou 
 
20. července       21:00          Zahrada – Lidové sady Liberec a Filmový klub Liberec uvádějí 
                                                 Léto s českým filmem 
                                                 TAJNOSTI – krásná Iva Bittová v komedii Alice Nellis 
21. července      21:00           GYMPL – dramatická komedie  
22. Července     21:00           OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE – knižní klasika ve filmové úpravě Jiřího Menzela 
23. července      21:00           TOBRUK – válečné drama  
24. července      21:00           KOZÍ PŘÍBĚH - POVĚSTI STARÉ PRAHY´- první český 3D animovaný film v režii Jana Tománka 
 
26. července      15:00           Experimentální studio 
                                                 Pohádkové odpoledne – NENÍ MUŽE NAD KOVÁŘE, hraje Divadlo Z půdy 
 
9. srpna              15:00           Experimentální studio 
                                                 Pohádkové odpoledne – MEDVĚDÍ POHÁDKY, uvádí Divadlo Rolnička 
 
17. srpna            18:00           Zahrada – Týden s pohádkou 
                                                 ROZMARNÁ PRINCEZNA – hraje Sváťovo Dividlo 
18. srpna            18:00           LETNÍ DRAČÍ POHÁDKA – v podání Divadla Rolnička 
19. srpna            18:00           JAK ŠEL HONZA DO SVĚTA – o Honzovi, který umí dodržet slovo a nakonec  přemůže nejen strach 
                                                                                                         uvádí Divadlo „Na cestě“ 
20. srpna            18:00           O CHYTRÉ HORÁKYNI – loutková inscenace na motivy  pohádky B.Němcové, uvádí Divadlo „Na cestě“ 
21. srpna            18:00           O ZAKLETÉ LABUTI – hraje divadlo Spojáček 
 
24. srpna            20:30           Zahrada – Lidové sady Liberec a Filmový klub Liberec uvádějí  Léto s animovaným filmem 
                                                 HLEDÁ SE NEMO 
25. srpna            20:30           RATATOUILLE 
26. srpna            20:30           MADAGASKAR 2 
27. srpna            20:30           ČARODĚJŮV UČEŇ 
28. srpna            20:30           SHREK 3 
 
30. srpna            15:00           Zahrada 
                                                 LOUČENÍ S LÉTEM – tradiční setkání s hudbou pod širým nebem 
                                                 hrají: NAMODRO, RIDDING HOPPERS, PAKÁŽ, SPARE PARTS, STRÁNÍCI + MIREK OŠANEC   

————————————————————————————————————————————————– 
Všechny akce konané na zahradě Lidových sadů budou v případě nepřízně počasí přesunuty do náhradních prostor. 

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 
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Vážení rodiče, 
léto je v plném proudu, dovolené i tábory pro děti máte jistě již naplánované. Ale kdybyste chtěli na poslední chvíli  své ratolesti ještě na některý 
letní tábor přihlásit, zde jsou webové stránky, které by Vám mohly být nápomocné ve Vašem rozhodování : 
 www.cesketabory.cz, www.letni-tabory.cz, www.detske-tabory.info, www.tabory.cz, www.boro.cz. 
Dále připojuji několik adres na ubytování v různých kempech: 
Www.babocka.euweb.cz, www.campsedmihorky.cz, www.campoasa.cz, www.rscermak.cz, www.kemprumcajs.unas.cz, www.rovensko.cz, www.
zlutaplovarna.cz, www.hradek.cz/kristyna… 
Přeji všem krásné léto, mnoho slunných dnů a hezké zážitky z cestování.                                                               J. Marxová – infocentrum 

4. 7. – 6. 7. 2009  10:00 – 17:00   VýletyVýletyVýletyVýlety    dodododo    historiehistoriehistoriehistorie 
Tradiční hradní akce  s  postavami dávných časů, řemeslníky, muzikanty, rytíři a dvorními dámami. Tito roztodivní lidičkové  budou hradem od 
nejhlubšího sklepení po ochoz věže provázeti, roztodivné příběhy hráti a vypravovati, na přepodivné nástroje hráti a na nádvoří fechtovati se 
budou ku obecnému pobavení lidu všelikého. Koho už budou nohy boleti, může na nádvoří  také řemeslníkům v jejich úsilí napomoci a sám se 
pokusit něco vyrobiti, popř.  pouze svému měšci zlatých a stříbrných u trhovců  či v krčmě uleviti.  
Na akci zvou sdružení kumštýřů Mytři a Katastrofální předpověď počasí příležitostně posilněna dalšími uměleckými formacemi v duchu tradice 

věků uplynuvších.  
 

11. 7. 2009 18:00  Lukáš VendlLukáš VendlLukáš VendlLukáš Vendl    ––––    varhanyvarhanyvarhanyvarhany    
(varhanní pozitiv z r. 1697, z kaple sv. Barbory na Grabštejně) 
  

18. 7. 2009 18:00  Martin Sedlák – cello, Lucie 
Sedláková – Hůlová – housle 
  
Mladí interpreti, s jejichž jmény se můžete setkat v komorních souborech 
Kinsky Trio a v České smyčcové duo.  České smyčcové duo založili 
Lucie Hůlová a Martin Sedlák v roce 1994 během studia na Konzervatoři 
v Praze. Od té doby již absolvovali mnoho úspěšných vystoupení, a to 
nejen doma, ale i na festivalech v zahraničí (Švýcarsko, Rakousko, Řecko, 
Argentina, Sýrie, Jordánsko, Egypt, Rusko, Mexiko). V roce 1998 získali 
1. cenu v soutěži o nejlepší interpretaci díla Bohuslava Martinů v rámci 
Mezinárodní letní akademie v rakouském Semmeringu a vystoupili pak v 
přímém přenosu na rakouské rozhlasové stanici ÖRF 1. U nás  nedávno 
zaujali velmi netradičně pojatým zahajovacího koncertu na počest 
českého předsednictví EU. Na Grabštejně bude jejich sestava rozšířena 
ještě o varhanici Michelle Hradeckou.  
 

25. 7. 2009  19:00   Žalman a spol. - koncert folkové 
legendy  
Kapela jihočeského hudebního mága  nyní hraje v sestavě Honza Brož, 
Petr Novotný, Jindřiška Brožová a Pavel Žalman Lohonka. Písně Dej mi 
tón, Stál na zastávce, Jantarová země, Tak jsme vandrovali, Píseň malých 
pěšáků, Hodina usmíření jsou někdy považovány téměř za lidové. Vlastní 
tvorba Pavla Lohonky čerpá z několika inspiračních zdrojů. V jeho písních 
se odráží tradice jihočeských lidových písniček, ale i  inspirační zdroje z 
tvorby různých osobností světového folku. Jeho tvorba je velice 
charakteristická svojí výrazně posmutnělou, někdy až teskně zachmuřenou  
poetickou náladou.  
 

31. 7. 2009   20:00 - 22:00    Noční prohlídky s hudbou nejstarší 
Není vyloučeno, že slavnostní založení hradu Grabštejna se konalo 1. 8. 1259. Tomu nasvědčuje  jednak pověst o Grabštejnských muzikantech, 
ale i zprávy ze  starých letopisů a  kronik.  Až vloni, v období kdy se začaly objevovat tajemné kruhy v obilí, na které vítr pohrával neznámé 
melodie, se probudily dávné příběhy k novému životu. Věříme, že letos tomu nebude jinak. O tom se návštěvníci mohou přesvědčit svou 
návštěvou hradu ve večerních hodinách, a v doprovodu historických a pohádkových postav se sami po muzikantech z dávných věků poohlédnout. 
 

1. 8. 2009   10:00 - 17:00   Slavnostní koncert hudby nejstarší k výročí založení hradu 
Dle pověstí se prý hudci pravidelně probouzejí, aby na hradě zahráli k slavnosti jeho založení. Je tomu tak v letech, kdy vychází první srpnový den 
na pátý den před úplňkem. A protože tomu právě letos tak bude, můžeme se stát svědky jejich tajemného umění hudebního v sobotu na 
Grabštejně. To že se hudci objeví, konečně vyřeší letité spory historiků o datu založení hradu. Pokud se opravdu pověst o krajem putujících 
muzikantech zakládá na pravdě, dovolujeme si Vás pozvat na tuto historicky ojedinělou slavnost hradu Grafenštejn, kde Vám tito představí své 
dudy, flétničky, kobzu, trumšajt, chrotu, kvinternu a chalumeau, a provedou Vás nádhernou hudbou časů minulých. 
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1. 8. 2009   18:00      Jiřina Marešová – varhany 
(varhanní pozitiv z kaple sv. Barbory na Grabštejně z roku 1697) 
Jiřina Dvořáková - Marešová vystudovala hru na varhany na Konzervatoři v 
Praze, nyní pokračuje na Akademii múzických umění v Praze pod vedením 
Jaroslava Tůmy. Účastní se mnoha významných kurzů doma i v zahraničí, 
zaměřených na improvizaci a hru na cembalo. V říjnu 2004 se stala 
finalistkou mezinárodní improvizační soutěže v rakouském Schlagu, v 
květnu tohoto roku se stala semifinalistkou mezinárodní interpretační 
soutěže Pražské jaro 2006. Zabývá se také interpretací staré hudby, je 
členkou ansámblu starých nástrojů Harmonia delectabilis. 
  
8. – 9. 8. 2009    10:00 – 17:00      

GRABŠTEJNSKÉ LÉTOHRÁDKY  
– hradní festival  divadel, hudby, šermířů, pohádek a řemesel 
Na akci se můžete těšit na Teátr Víti Marčíka, Tři zlaté vlasy děda 
Vševěda, Bajaju, Vojtu Vrtka, pana Brůčka coby mistry žongléřské i jejich 
nový kus Pohádky o z budky, slovutný orchestr Péro za kloboukem pod 
vedením Vítka Schustera, divadlo Koňmo, zkrátka na Komedianty. Již tradičně vystoupí šermíři Adorea se svými výstupy a také budou pilnou 
mládež vyučovati. Výjimečně se také otevřou brány Nového zámku Grabštejn, kde budou místní vojáci předvádět  umění svých psů. Atmosféru 
dotvoří také dobové tržiště a historické krčmy.  
 

8. 8. 2009    17:30    Vladimír Merta a Jana Lewitová – loutna a kytara.  

                    18:30   Teátr Víti Marčíka -  Moravské pašije  
  

22. 8. 2009    XVII. Benefiční koncert pro Grabštejn 
                      Luděk Vele s přáteli v opeře Gaetana Donizettiho: La PASQUALE, vernisáž výstavy obrazů Jaroslavy a Jana Solovjevových. 
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Historie středověkého hornictví na Chrastavsku 
V okolí Chrastavy se první prospektoři objevili spolu s rodem Donínů, 
který do severních Čech přesídlil v polovině 13. století za panování 
Přemysla Otakara II. Získali hrad Vlčice a překřtili ho názvem 
Grabštejn, pod nímž je znám i dnes. Roku 1256 Jindřich z Donína 
požádal právě Přemysla Otakara II. o možnost povolat prospektory, 
dnes bychom řekli experty přes hornictví, z Míšeňska. Prospektoři 
nejspíše prozkoumali celé panství Donínů a zřejmě i budoucí území 
města Liberce. Asi v roce 1267 začala samotná těžba v rudních 
revírech Panenské Hůrky a Andělské Hory. V ostatních lokalitách 
zůstalo nejspíše jen u průzkumu. 
Historie revíru Andělská Hora do určité míry kopíruje vývoj v revíru 
Panenské Hůrky. Obě lokality spolu sousedí v Hutním koutě a také 
obě leží na Grábštejnském panství. Ložisko bylo objeveno patrně již 
při prospekci koncem 13. století. Zastoupení nalezených rud bylo ale 
pestřejší. Zatímco na Panenské Hůrce se těžaři zajímali hlavně o 
stříbro a olovo (rudy obsahují nejvyšší koncentrace stříbra v celém 
Ještědském hřbetu), v revíru Andělské Hory – na Ovčí hoře se 
nacházely mimo chudých rud stříbra a olova také bohatší ložiska 
mědi a železa. Povrchová těžba železné rudy na Ovčí hoře se stala 
základem pro vznik hamru – železárny. Podle tohoto hamru získal své 
jméno hrad Hamrštejn, prvně připomínaný sice až roku 1357, ale 
postavený pravděpodobně již začátkem 14. století. Také vznik osady 
Andělská Hora není přesně datován. První písemná zpráva pochází 
až od žitavského kronikáře von Gubena:  "Když si bratři Jindřich III. a 

Jan I. z Donína rozdělili grábštejnské hrabství, pak Jan obdržel 

krajinu na levém břehu Nisy s vesnicemi Bílým Kostelem a 

Andělskou Horou. Tento vystavěl na jemu přenechaném území v 

roce 1347 v blízkosti Bílého Kostela pro sebe a své syny hrad 

Roimund.“ 
První, ač nejistá zpráva o těžbě rud v lokalitě Panenská Hůrka 
pochází z roku 1256, kdy Jindřich z Donína žádá Přemysla Otakara II. 
o možnost povolat báňské odborníky - prospektory z míšeňska. Podle 
pověsti chtěli noví kolonisté přejmenovat Chrastavu na Pirnu, podle 
svého domovského města v Sasku. Prospekční práce byla zřejmě 
úspěšná, protože již od roku 1267 byly údajně zaraženy (zřízeny) doly 
na severním úpatí Dlouhé hory v místech dnešní Panenské Hůrky. 
Význam dolování však nepřesáhl hranice regionu a o jeho rozsahu se 
nezachovala žádná zpráva. Nově příchozí hornické obyvatelstvo 
patrně doplnilo stávající sídla v okolí, Chrastavu a Bílý Kostel 
(původně Heinrichsdorf). Přímo na ložisku pak vzniklo hornické 
sídliště, obecně zvané "Hora". Z těchto "hor" mohly vzniknout ještě 
před koncem 13. století osady Panenská Hůrka a Andělská Hora. 
 
Plánovaná expozice muzea 
Základ expozice budou tvořit exponáty získané samostaným 
výzkumem, či výrobou, stejně jako zapůjčené artefakty z regionálních, 

celostátních, ale i evropských institucí. 
 
První a největší část výstavních prostor bude tvořit expozice 
historie dolů v okolí Chrastavy, Kryštofova údolí, Panenské hůrky, 
Andělské hory a Nového města pod Smrkem. Z těchto lokalit budou 
prezentovány i nálezy, které byly v rámci již proběhlých výzkumů 
objeveny. Jedná se například o zbytky propíracího splavu z Ovčí hory, 
jedlové koryto z roku 1714 nalezené v dolu „Zeche“ v Kryštofově údolí, 
či dřevěnou spojovací trubku z díla „Děti Izraele“. Tyto a další 
regionální nálezy budou doplněny o předměty, významné z hlediska 
dějin hornictví, ze sbírek Severočeského muzea v Liberci i dalších 
institucí. Zároveň muzeum vytvoří základnu dálšího výzkumu v oblasti 
montánní archeologie. 
       Z historických písemností budou v souvislosti s hornictvím 
prezentovány například kopie listin Horní svobody Holundergrund 
1528 (Kryštofovo údolí), Horní svobody Engelsperk (Andělská hora) 
1547, účty z Nového města pod Smrkem 1580-1617,  Hejnické horní 
kontrolní knihy 1582-1602 a další.  
Expozice bude věnována i migračním procesům se zaměřením na 
Chrastavsko. 
 
Zároveň bude na velkých fotografiích (1:1) a modelech prezentován 
profil starověkých, středověkých a novověkých důlních děl. Budou 
vytvořeny 3D modely štol z různých časových období s možností „
prolézání“ pro představu stístěných podmínek, ve kterých horníci 
pracovali. Prezentovány budou i modely vodotěžných strojů z území 
celé střední Evropy.  
 
Druhá část expozice se věnuje průmyslovým stavbám regionu 
(převážně textilní výroba a elektrifikace regionu) a navazuje na projekt 
VCPD. Představeny budou unikátní industriální stavby z celého 
libereckého kraje a doplňovat je budou relikty starých transmisí, 
vodních kol, turbín a parní stroje. Exponáty doplní fotodokumentace 
existujících, přestavěných (konverze) i chátrajících a neexistujících 
továren s popisem, plány a zbytky dochovaných závodních archívů 
jednotlivých firem.  
 
Třetí část expozice bude věnována vodním dílům v okolí Chrastavy, 
a přehradám Jizerských a Lužických hor. Počítá se s velkým 
podélným profilem v podobě 3D modelu řek Jeřice a Nisy se 
zakreslenými vodními díly regionu. Na tomto příkladu bude ilustrován i 
vliv průmyslové revoluce (staré mlýny nahrazeny většími textilkami). 
Vše bude předvedeno přímo na budově Muzea. Starý Kamenný mlýn 
(1750), součást tovární budovy, bude přímo výstavním artefaktem 
jako „budova uvnitř budovy“. Pro návštěvníky bude zpřístupněno 
kovovými lávkami i podzemí továrny (200 m dlouhá zaklenutá výpust´ 
z žulových kvádrů). 

M. Vávra, Liberec 

     V sobotu 6. června byl den, ve kterém se konaly nejen Chrastavské 
slavnosti, ale byl to také den oslav svátku dětí ve Vítkově. Členové místního 
myslivecké sdružení, jejich příznivci, zástupci místního SDH a osadního 
výboru připravili pro děti na 14 zajímavých atrakcí, soutěží a různých ukázek 
dovednosti, které mohly být pro děti i poučné.  
Největším lákadlem, zejména pro chlapce, byla střelba ze vzduchovky na 
běžící terč. Děti rády předváděly své umění v různých soutěžích nebo se 
nechaly zlákat na kolo štěstí. Zajímavé bylo i malování na vše, co bylo jen 
možné, také chůze v bludišti nebo ukázky, jak si sám vyrobit šipku nebo 
letadélko,bylo hezkým lákadlem. Jistě velkým zážitkem byla jízda na krásně 
vyzdobených koní od p. Deliše. U Pěchů  se zase jako vždy  připravovaly 
dobroty na tento den. Poděkování jistě patří všem, kteří se na přípravě a 
uskutečnění tohoto zdařilého svátku dětí  podíleli. Přes 50 dětí  mělo zase 
radost z vydařeného dne. 
 
     Díky  všem za hezký den.                                                           

—————————————– 
Miloslav  Pilař, místostarosta 
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    13. května 2009 proběhla celorepublikvá sbírka na podporu 
prevence rakoviny tlustého střeva a konečníku. Proběhla i v Chrastavě 
a díky dobrovolníkům TO Perseus se i chrastavští spoluobčané a 
obyvatelé Hrádku nad Nisou mohli do této sbírky zapojit.  
    Prodalo se 11.000 kytiček měsíčku lékařského a na účet Ligy proti 
rakovině Praha tak přibylo 24.429,- Kč 
    Za tuto částku náleží velký dík všem, kteří se sbírky zůčastnili. To jak 
kolemjdoucím, kteří byli ochotni se s námi zastavit a hodit 20,- Kč do  
sbírkové kapsy, tak dětem i dospělákům, kteří věnovali svůj čas a 
energii věci, která má, myslím, smysl. 
 
    Díky a za rok snad na shledanou; za TO Perseus Petra Kopecká 

    V jednom z minulých čísel jsem vyzvala k dobrému skutku všechny dobré lidi, kteří rádi pomohou když mohou, a musím řici, že mě překvapilo 
kolik jich mezi námi je. 
    Sbírka „Brýle pro Afriku – Možná máte doma jmění“ probíhá průběžne po celý rok 2009. Jedná se, jak už jsem dříve uvedla, o sbírku 
starých (nepoškozených) dioptrických brýlí, které díky oční klinice Lexum a společnosti ADRA budou rozdávány ve státě Keňa v nemocnici 
města ITIBO. 
    V současné době jste donesli do informačního centra k paní Jitce Marxové 119 brýlí, zapojily se  i děti a paní učitelky ve škole. 
Mám radost a nezapomeňte, rok 2009 ještě nekončí a dobrých skutků není nikdy dost. 

    Petra Kopecká, TO Perseus 

Zveme Vás k poslechu 

ROZHLASOVÉHO PŘENOSU 

BOHOSLUŽEB 

JEDNOTY BRATRSKÉ 
CHRASTAVA 

9. srpna 2009 od 9 h 
ČESKÝ ROZHLAS 2 – PRAHA 

(FM 89,90) 
 

Díky rozhlasu můžete být s námi i Vy!  

———————————— 
Více informací na telefonu:  

 
482 713 543, 605 268 348 

DENDENDENDEN    OTCOTCOTCOTCŮ Ů Ů Ů VVVV    CHRASTAVCHRASTAVCHRASTAVCHRASTAVĚĚĚĚ    
    V sobotu 20.6.2009 jsme oslavili poprvé v Chrastavě tento ryze 
pánský svátek. Ale aby tatínkům nebylo smutno, pojali jsme oslavu 
jako společné rodinné odpoledne. Sešlo se nás okolo 130 účastníků. 
Kdo přišel, nelitoval, muži se předvedli v ryze mužských disciplínách: 
zatloukali hřebíky, sekali dřevo, kopali na bránu, házeli špalkem, stříleli 
airsoftovou puškou na plechovky, vozili děti na kolečku, skládali s nimi 
puzzle a vyráběli větrníky. Speciálními disciplínami k vyzkoušení byly: 
slackline (chození po nízkém laně) a lezení na pivní přepravky. Muži šli 
do akce a rekordy padaly jeden za druhým! Pro přehled uvádíme 
nejlepší borce ve vybraných disciplínách. 
Hod špalkem: 1. místo – L. Močárko (6,7m) 
                       2. místo – T. Danko (6,4m) 
                          3. místo – Sl. Sehnoutka (6,1m) 
Sekání dřeva: 1. místo – P. Ryvola (6,80sec) 
                       2. místo – M.Munzar (6,82sec) 
                          3. místo – Sl.Sehnoutka (9,10sec) 
Lezení na pivní přepravky: 
                          Rekord muži – B. Hrubeš (21 přepravek)  
                          Rekord ženy – M. Kytýrová (20 přepravek) 
Těšíme se na příští ročník!  
   
PRÁZDNINY V DĚTSKÉM A MATEŘSKÉM CENTRU 
    Kluby maminek se přes prázdniny nekonají, pravidelný provoz 
začne opět v září.  
Během prázdnin budeme podnikat výlety.  
Bližší informace na vstupních dveřích centra v Turpišově ulici. 
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        Ilustrační fotografie pocházejí z vydařené akce centra dobrého času Bétel – oslava dne otců, která proběhla na hřišti u 
školy za kostelem v červnu 2009. 
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   V rámci Chrastavských 
slavností uspořádal v sobotu 
6. 6. 2009 oddíl volejbalu již 
druhý ročník nohejbalového 
turnaje trojic, a to na  
antukových kurtech v areálu 
TJ Spartak Chrastava vedle 
tělo-cvičny. Na hřišti se sešlo 
celkem 9 družstev, z toho dvě 
tvořili příznivci nohejbalu z 
Liberce. Všechny účastníky 
přivítalo příjemné, téměř letní 
počasí a v samém začátku 
přišel vzdát hold všem 
nohejbalovým nadšencům i 
starosta města pan Canov. 
Po krátkém úvodu, kdy 
proběhla prezentace a 
r o z l o s o vá n í,  za č a l y 
nemilosrdné boje o každý míč.  
Zúčastnění byli rozděleni do dvou skupin, kde se hrálo systémem 
"každý s každým" a zhruba v jednu hodinu po poledni byli známi 
postupující do finálových bojů, kam postoupily dva nejlepší týmy ze 
skupin. Nakonec obě cizí družstva prošla vítězně až do finále, takže 
konečné pořadí bylo následující:  
1. místo       Burák tým 
2. místo       Mě je to jedno 
3. místo       Domácí 
bramborová medajle za čtvrté místo zbyla na družstvo Plaváček. 
Myslím, že sport se musel líbit i četným divákům, a tak jsme se rozešli 
se slovy - za rok nashledanou. 

  Ing. Jiří Řehořek 

    Po úspěšné zimní sezoně v lyžařském  orientačním  běhu,  kdy 
Katka Kašková  se téměř v každém závodě celostátního žebříčku 
dostala na stupně vítězů a na MČR obsadila pěkné 10. místo, vstoupili 
běžci  OK  Chrastava  do další sezony.   
    Říká se „těžko na cvičišti – lehko na bojišti“, a proto před jarní 
sezonou a během ní několik oddílů OB Ještědské oblasti pořádá 
každý týden trénink v lese pro dorost, juniory a dospělé.  Jde o různé 
typy tréninků – trénování azimutu, odhadu vzdáleností, rychlosti 
v orientaci i v běhu, přesnosti v orientaci apod. OK Chrastava 
uspořádal čtyři z těchto tréninků. Kromě toho Ivana Prchalová a Jana 
Valešová – členky OK Chrastava trénují děti, které projeví zájem o 
orientační běh.  
   Pro trénink jsou dobrá i soustředění. V Ještědské oblasti existuje i 
Sportovní centrum mládeže (SCM) pro orientační běh, které se  věnuje 
talentovaným dětem. I tam působí trenéři z OK Chrastava a na základě 
dobrých výsledků při závodech, to znamená, že po poctivém trénování 
tam může zamířit i některé z chrastavských dětí stejně jako 
v současnosti Jana Valešová a Zuzka Brozová. O letošních 
Velikonocích mělo SCM kvalitní soustředění na Luckém vrchu 
(Českomoravská vysočina), tomu předcházelo soustředění, ještě na 

sněhu, v Rousínově u Cvikova. 
    Na jaře se členové klubu zúčastňovali závodů v Ještědské oblasti, 
to je od Turnova po Děčín, se střídavými úspěchy. Vypisování všech 
úspěšných umístění v závodech Ještědské oblasti by vydalo na další 
článek, a proto se zaměříme na vyvrcholení jarní části sezony – to jsou 
závody v rámci celé České republiky. Jedním z velice náročných 
závodů je M ČR na dlouhé trati. Toho se zúčastnili 4 členové klubu a 
přivezli jednu bronzovou medaili – Stáňa Horáčková  se ve své 
kategorii dostala na stupně vítězů a Jana Valešová se umístila na 9. 
místě. Další mistrovství bylo v nočním orientačním běhu – tam byla 
Katka Kašková desátá. A po těchto mistrovstvích se už naplno rozjely 

   Sokol již tradičně pořádal soutěžě i jiné hry pro děti. Tak tomu 
bylo i letos. 
    Před prostorami haly TJ Spartak Chrastava se vytvořily skupinky, 
kde ochotné a pracovité Sokolky připravily soutěživé hry a atrakce 
pro děti. 
Takový zájem dětí se ovšem nečekal. Odměny, které děti dostávaly, 
skoro nestačily. 
Sportovat, soutěžit může každý, ale pravidelně se zapojit do cvičení, 
to se každému tak nechce. 
   Sokol Chrastava má ve městě dlouholetou tradici, jehož duší je 
bratr Josef Mácha. Proto mu chceme všichni poděkovat za 
vstřícnost, ochotu a práci v Sokole! 
    Tělocvičná jednota SOKOL byla založena v roce 1927 v době, 
kdy většina obyvatel Chrastavy byla německé národnosti.  
   Jednota sdružuje cvičence všech věkových kategorií. Pro 
chlapecké a mužské složky, ale nemá prozatím cvičitele – muže.  
Pro svou činnost využívá tělocvičnu základní školy na náměstí 1. 
máje. Cvičení probíhá pravidelně po celý rok, mimo hlavních 
prázdnin, kdy je škola uzavřena.  
    Jednota  patří k Sokolské župě Ještědské se sídlem v Liberci. 
V župě je celkem 22 jednot a téměř 3000 členů. Ústředním orgánem 
je Česká obec sokolská se sídlem v Tyršově domě v Praze.  
    Ochotní cvičitelé již po několik let pravidelně docházejí do 
tělocvičny a vždy připravují pěkné cvičební hodiny. 
                                                                               Iva Řehořková 
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a B.  V  závodech „A“ se daří Janě Valešové, v jednom z nich se 
dostala dokonce na stupeň nejvyšší, podobně si vede Eliška 
Gorčicová v závodech „B“. Ani v dospělých kategoriích se neztratí 
sestry Kaškovy a Pavel Hradec. 
    Orientační běh je sport všech generací, tak i tyto žebříčkové závody 
absolvují někteří z chrastavských veteránů. Z nich pak je nejúspěšnější 
Stáňa Horáčková (2 x 3. místo, 1 x 2. místo, 1 x 1.místo), Zuzana 
Šaffková  a Alena Ševčíková. 
    Jana Valešová spolu s Ivanou Prchalovou se zúčastnily v polovině 
dubna jednoho z největších závodů štafet na světě, švédská Tiomila ve 
Skåne.  Je to štafetový závod ve velkém stylu - žen běží pět, mužů 
deset.  Se svou štafetou děvčata byla v těžkém severském terénu 84. 
z celkem 622 štafet. 
    Na konci dubna jsme pořádali i jeden ze závodů Ještědské 
oblasti – SAXBO, což jsou česko-saské dny orientačního běhu - letos 
již 17. ročník. Tradičně ho pořádáme s žitavskými oddíly orientačního 
běhu. Závod se koná vždy jeden den v ČR a druhý den v Německu,  
zúčastňuje se ho okolo 800 závodníků. Příprava závodu představuje 
spoustu práce a na další ročník se začínáme připravovat téměř 
bezprostředně po skončení akce. Největším problémem je získání 
mapy; jde o velice nákladnou a pracnou činnost. Čím dál častěji také 
musíme absolvovat spousty jednání s ochránci přírody, které pro nás 
v některých případech končí  omezeními pro závod.                   
    Náš klub také vlastní mapu města Chrastavy. Ta je k disposici 
školám, které mohou v rámci výuky TV děti seznamovat s orientací 
podle mapy. Každoročně ji využíváme i při Chrastavských slavnostech 
stejně jako letos první červnovou neděli. 

P. a V. Vokálovi 

    Pilný víkend zažila více jak tisícovka orientačních běžců při 
závodech M ČR ve sprintu a na krátké trati. Již v pátek odpoledne a 
v podvečer se rozdělovaly mistrovské tituly ve sprintu, který probíhal 
v uličkách a zákoutích historické části Kutné Hory. Střídavé počasí se 
na chvíli umoudřilo, ale závěrečná třetina startovního pole opět 
závodila za hustého deště. Mistrovské tituly získali v elitních 
kategoriích Iveta Duchová z Lokomotivy Pardubice a Tomáš Dlabaja. 
(Závod jste mohli vidět v přímém přenosu v ČT.) 
    V sobotu (kvalifikace) a v neděli (finále) hledali orientační běžci 
kontroly nedaleko Zdechovic na Přeloučsku. Terén na mapě Katovna 
sice neměl velké převýšení, ale svým podrostem a velkým množstvím 
hustníků byl velice obtížný při rychlé orientaci. Mistry ČR se stali 
v dámské elitě Martina Dočkalová z pořádající Lokomotivy Pardubice 
před mistryní světa na klasice Danou Brožkovou ze Sportcentra Jičín. 
Mezi muži si nejlépe vedli Michal Smola před Vojtěchem Králem. Z 
Liberecka se dařilo i zástupcům chrastavských oddílů OK Chrastava a 
OK Reco Sport 
Sprint: 
D21A: 8. Bára Kašková – OK Chrastava 
D18: 11. Jana Valešová – OK Chrastava 
D18C: 4. Eliška Gorčicová – OK Chrastava 
D35: 17. Saša Dastychová – OK Reco Sport 
H40: 13. Ivan Vydra – OK Reco Sport 
H45: 25. Pavel Vydra – OK Reco Sport 
P2: 19. Anna Vydrová – OK Reco Sport 
Krátká trať: 
D18:   5. Jana Valešová – OK Chrastava 
         19. Eliška Gorčicová – OK Chrastava 
D21:  33. Kateřina Kašková – OK Chrastava 

D45: 23. Iva Kábrtová – OK Reco Sport 
D50: 16. Věra Bradnová – OK Chrastaava 
         17. Eva Kadavá – OK Chrastava  
D55: 10. Alena Šefčíková – OK Chrastava 
         11. Zuzana Šaffková – OK Chrastava 
D60: 4. Stáňa Horáčková – OK Chrastava 
H21: 23. Pavel Hradec – OK Chrastava 
H40: 11. Ivan Vydra – OK Chrastava 
H45: 41. Pavel Vydra – OK Reco Sport 
H55:  8. Miroslav Horáček – OK Chrastava   
P2: sobota – 21. Anna Vydrová – OK Reco Sport 
      neděle – 19. Anna Vydrová – OK Reco Sport 
 

P. Vydra 
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Zamyšlení nad jedním večerem 
V pondělí 18. 5. 2009 se uskutečnil v zasedací místnosti Společenského klubu v Bezručově ulici „Večer se starostou“. Na programu byla rekon-
strukce muzea, Führichova domu a také rozšíření chrastavské pobočky Základní umělecké školy Liberec o hudební obory. 
Chápu, že svět financí či rekonstrukce zmíněných budov asi pro mnohé není ve středu zájmu. Zato rozšíření pobočky umělecké školy by mělo zají-
mat hlavně rodiče zdejších dětí. Není tak daleko doba, kdy děti jezdily za kroužky do Liberce. V lepším případě je tam rodiče vozili. Teď se zde 
nabízela možnost pohovořit si o tom se zasvěcenými lidmi, a to přímo s ředitelem Liberecké umělecké školy. Překvapil mě absolutní nezájem ze 
strany rodičů – byl nulový. Snad nevědomost o „Večeru se starostou“ či pracovní zaneprázdnění? Kdo ví? 
Když občas slyším připomínku, že v Chrastavě se nic neděje, mám chuť dotyčnému říci, že je buď slepý nebo neumí číst informace. 
Každá akce, ať je to kulturní, společenská, sportovní a pod. ať je jejím pořadatelem kdokoli, vyžaduje ze strany organizátorů nemalé úsilí.
Veřejnost si to většinou neumí představit a nebo ani nechce. Je přece mnohem snadnější kritizovat. Samozřejmě, dle přísloví,,Není na světě člo-
věk ten, aby se zavděčil lidem všem", nikdy nebude a ani nemůže být vše na sto procent. Ale myslím si, že kdo chce se něčeho zúčastnit,určitě je 
z čeho si vybrat. 
Všem organizátorům vzkazuji, aby se n e d r ž e l i hesla ,,Kdo nic nedělá ,nic nezkazí". Je lépe něco dělat, než aby došlo na slova tzv.kritiků, že ,,
v Chrastavě se nic neděje." 

J. Špaková 

Jsme skupina důchodců – turistů, a v sobotu jsme se zú-

častnili Chrastavských slavností. Byl jsem požádán přáte-

li, abych pořadatelům vyjádřil velké poděkování za skvělé 

uspořádání zmíněných slavností včetně toho, že jsme byli 

mile překvapeni, že se nevybíralo vstupné. Myslím, že i 

krajské město by se u vás mohlo přiučit hlavně ve skladbě 

stánků (a ne těch libereckých unylých) a i ostatních atrak-

cí a kulturních vystoupení. Ještě jednou velké díky a bu-

deme se jistě těšit na příští rok. 

S pozdravem, Jan V e l k ý - vedoucí turistické skupiny 

    V pořadí již 7. ročník sbírky „Pozvedněte slabé!“, kterou pořádá 
Nadace EURONISA, si klade za cíl pomáhat zdravotně a mentálně 
postiženým lidem; starým, nemocným a opuštěným lidem; rodinám 
s dětmi v tísni. Sbírka bude zahájena 10. června v Rumburku, poté bude 
putovat celým regionem – v Liberci sbírka proběhne 15.-18. června. 
Seznam zapojených měst s termíny kdy sbírka proběhne, stejně tak i 
seznam vybraných neziskových organizací, na které se bude vybírat je 
v příloze dole. Sbírku pomohou uskutečnit studenti a žáci místních škol, 
které budete moci s pokladničkami potkat v ulicích, zakoupit si u nich 
upomínkový předmět (tužku) v hodnotě 30 Kč nebo 50 Kč a podpořit tak 
projekt místních neziskových organizací.  
V budoucnu bude možné přispět také do větších na pevno umístěných 

pokladen v libereckém Informačním centru, liberecké pobočce UniCredit 
Bank, dále v lékárnách, obchodech, u benzínových pump apod. Přispět 
můžete také bezhotovostně na sbírkový účet 705 705 705/2700. 
V uplynulých šesti ročnících sbírky  se podařilo vybrat částku převyšující 
4,4 milionu korun a podpořeno bylo celkem 173 projektů. Nejvyšší 
výtěžek se zatím podařil vybrat v minulém šestém ročníku, kde celková 
suma činila 1.110.000 Kč. 

                                             Jan Pelant, 
Kordinátor projektu „Pozvedněte slabé“ 

 
Tel.: 604 473 478, 485 100 218 

————————————————————————————— 

www.euronisa.cz  

Příběh z letní zahrady 
 

    Z prvního květu jahodníku na velikém záhonu se narodila 
Jahodová princezna. Je tady proto, aby se o budoucí jahody 
postarala. Není sama, na tolik jahodníků by nestačila. Má sestřičky 
na každém rohu záhonu. A to ještě není všechno. Na této zahradě je 
u každého záhonu někdo, kdo se bude o příští úrodu starat. U 
záhonu mrkve je Mrkvánek, Skřítek červený, se zeleným střapečkem 
na hlavě. Celer a petržel bude hlídat bílá panenka Petržílka a možná 
se bude starat i o květák a zelí. Určitě ji bude pomáhat Řepánek, 
protože jeho záhon řepy není tak veliký. 
Ale vraťme se k Jahodovým princeznám. Prvním úkolem je 
zkontrolovat všechny květy, a tak si princezny utrhly stéblo trávy a 
vydaly se každá na svůj díl záhonu. Zelené sukénky poletovaly a  
jahodové kloboučky na hlavičkách jim poskakovaly, jak rychle 
princezny běhaly. Do každého poupátka ťukly stéblem, aby je 
probudily. Musí přiletět včelky a pomoci květům dozrát tak, aby 
potom začaly narůstat jahody. 
První jahodová princezna se po práci vrátila na svůj roh záhonu a 
hned se svalila do trávy na okraji. To bylo běhání! Najednou ji něco 
nebo někdo zastínil sluníčko. Lekla se a vyskočila. Udiveně se dívala 
na maličkou dívenku. Zdá se jí to, nebo je jí podobná? 
Vyhrkla: „kdo jsi?“ Maličká se zasmála. „Jsem princezna lesních 
jahod a právě jsem přiběhla se s Tebou seznámit.“ Jahodová 
princezna se maličko uklonila, představila se a hned se zeptala: „A 
kde žiješ a jaké jsou lesní jahody, vždyť jsi tak maličká?“ 
Princezna lesních jahod se posadila do trávy a vyprávěla. „Tam na 
konci zahrady rostou stromy, hlavně břízy, nejsou tam záhony, ale jen 
tráva. A v trávě pod břízami se líbí lesním jahodám. Jsou malé a 
krásně voní. Bývám tam sama, protože keříčků lesních jahod je 
málo.“ Jahodová princezna zvědavě poslouchala. Chtěla by lesní 
jahody vidět. „Poslyš, když jsi sama, můžeš sem k nám přijít častěji. 
Tady kolem záhonů je nás víc. Dost si pomáháme – hlavně u 
zeleniny, protože třeba tady  u jahod jsme čtyři.“ 
Princezně lesních jahod se to líbilo. „Tak já zase někdy přijdu a ty by 
jsi se mohla podívat na moje lesní jahody.“ Princezny se pozdravily a 
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pozdravily a každá šla za  svou 
prací. 
Odpoledne už Jahodová princezna 
pospíchala a svými sestřičkami za 
M r kvánkem, P e tržílkem a 
Řepánkem. Vyprávěla všem o 
setkání s princeznou lesních jahod. 
Každý ji chtěl poznat, a tak se 
domluvili, že zítra, až oschne rosa, 
půjdou hledat lesní jahody. Ráno 
všichni obstarali rychle, ale pečlivě 
svou práci kolem záhonů a 
pospíchali k jahodníkům. 
Jahodová princezna jim ukázala 
v dálce vysoké břízy a vydali se na 
cestu. Tráva na zahradě byla 
posekaná, šlo se jim dobře. Po 
chvíli potkali šneka. Ten se zastavil 
a koukal na ten malý průvod. „Kam 
jste se to vypravili, a co vaše 
záhony a práce a ….“ Mrkvánek ho 
zarazil. „Počkej šnečku, ty lezeš po 
celé zahradě, určitě víš, kde tady 
rostou lesní jahody, my jdeme na 
návštěvu  možná taky pomáhat. 
Princezna lesních jahod je prý 
sama.“ 
Šnek zakroutil hlavou: „To tedy je a 
ráda vás uvidí, protože právě 
rozkvétají květy na keříčcích lesních jahod a princezna se snaží ukázat 
cestu včelkám. Je to tamhle kousek. Doprovodil bych vás, ale myslím, 
že bych vám nestačil. Tady už nezabloudíte.“ Jahodová princezna za 
všechny poděkovala a pokračovali v cestě. Za malou chvíli uviděli 
princeznu lesních jahod běhat s velkým stéblem trávy. Rozkývala kvítky 
jahod, aby je včelky lépe viděly. 
Mrkvánek zvolal, „ jé jé, ona je opravdu podobná našim princeznám!“ 
Petržílka se překvapením posadila. Řepánek zvolal: „lesní jahůdko, 
přišli jsme Tě pozdravit.“ 
Princezna lesních jahod se zastavila. Zatřepala hlavičkou a volala: „To 
je překvapení. Nevěděla jsem, že mě tak rychle najdete. Právě jsem 
sehnala včelky pro své kvítky. Teď mám trochu času. Pojďte, hned vám 
to tu ukážu.“ 
Jahodová princezna představila všechny přátele:“ To je Mrkvánek, to 
je Petržílka, to je Řepánek  a toto jsou moje sestřičky Jahodové 
princezny.“ Princezna lesních jahod pozdravila nové kamarády a 
protože byla zvědavá, hned se vyptávala, jak žijí na svých záhonech. 
Postupně se dozvěděla, že jim doma roste mrkev, celer, petržel a také 
květák, zelí, řepa. Vyprávěli, že je zlobí slimáci, že jim pomáhají 
kosové, když sbírají housenky a je  moc krásné, když zelenina začne 
zrát a zahradník chodí kolem a moc si přírodu pochvaluje. „To také 
chválí nás, co se staráme, aby všechno rostlo tak, jak má, „řekla 
Petržílka. Zahradník zalévá zahradu, když málo prší. To je potom veliká 

legrace. Kdo se nestihne schovat, je celý mokrý. Jednou byl Řepánek 
pod listem řepy a stejně ho voda vyplavila – ten vypadal. Tak se 
nakonec musel pod tu vodu postavit, aby smyl všechno bláto. Ale 
svítilo sluníčko, tak bylo za chvíli dobře. Jen o tom nechce moc mluvit, 
ale to se může stát každému.“ 
Řepánek koukal trochu podmračeně, že si z něj dělají legraci, a proto 
honem řekl: „potkali jsme šneka, trochu nám ukázal cestu k tobě.“ „To 
je kamarád, řekla princezna lesních jahod, „dnes jsem ho musela 
vzbudit, spal pod jahodníkem a já bych o něj asi zakopla – nezlobil se 
je moc hodný. Teď se pojďte podívat na mé jahodníky.“ Všichni 
obcházeli malé keříčky a viděli, že se o ně princezna moc pečlivě 
stará. Všechny květy už byly rozkvetlé a nad keříčky bzučely včelky, 
zelené lístky, od rosy umyté, se ve sluníčku leskly. 
„Máš to tady moc pěkné a je tu hodně slunce, zem je hezky vyhřátá,“ 
pochválila Jahodová princezna. Všem se tady líbilo, ale museli se 
chystat na cestu zpátky. Princezna lesních jahod jim poděkovala za 
návštěvu a pozvala je, ať přijdou, až její jahůdky zčervenají a budou 
vonět. 
Poděkovali  a na oplátku ji pozvali k záhonům, aby poznala všechno 
co tam roste. 
Vydali se na cestu domů. Bylo jim veselo, prožili tak pěkné dopoledne. 
Cestou zpět se nic nepřihodilo, dokonce nikoho nepotkali – není divu, 
blížilo se poledne, a to se kde kdo snaží před sluníčkem schovat. 
Doma každý obešel své záhony, zkontrolovali rostlinky a také se 
schovali. 
Odpoledne Petržílka zahlédla Mrkvánka, jak běhá od záhonu k záhonu 
a křičí. Co se stalo? Na ten velký křik přiběhl i Řepánek. Mrkvánek 
sotva popadal dech: „Viděl jsem housenky, zelené, veliké. Honem 
sežeňte kosa, nebo bude zle.“ 
Petržílka se rozběhla k jahodníkům. Kulaťoučký Řepánek pospíchal 
pod jabloň, tam většinou kos býval. Jahodová princezna s Petržílkou 
se rozhodly sehnat také špačka. Kos přiletěl hned, ale špačkovi 
museli slíbit několik jahod až dozrají. To už všichni znali. Moc jim to 
nevadilo, zase tak hladový nebyl – jen trochu mlsný. 
Ptáci na záhonech hned pomáhali, přiletělo i několik sýkorek. Za chvíli 
byly housenky pryč, některé ptáci sezobli, některé utekly. No, to bylo 
pozdvižení. Navečer byl už klid. Zahradník se chystal zalévat, a tak 

všichni pospíchali do úkrytů a spát. 
Vypadá to, že každý den je pro tyto přátele 
stejný – ale to je jen zdání. Protože jsou 
všichni pilní, jde jim práce od ruky, zažijí i 
dost legrace, vzájemně si pomáhají. Všude 
všechno kvete, zelenina i jahody dozrávají, 
zahradník každý večer obhlíží úrodu a je 
moc spokojený. 
Naši kamarádi mají radost a chystají se na 
velkou sklizeň. 
 

Napsala a nakreslila Olga Klicperová 

     Podle zákona z roku 1920 má každá obec vést svou  kroniku, která  by zachycovala významné události, ke kterým v obci došlo. Víme přece 
z vlastní zkušenosti, že se nám leckdy zdá zcela zbytečné některé probíhající události zapisovat, protože přece každý o nich ví a často se o nich 
mezi lidmi hovoří. Po letech se však leccos zapomene a marně vzpomínáme na jména či letopočty, které jsou  s významnou událostí spojené. 
   Mnozí lidé si kronikáře představují jako starce s dlouhým plnovousem, který husím brkem zaznamenává na pergamen ozdobným, krasopisným  
písmem, co se ve městě či vesnici děje. 
  Ta představa je samozřejmě zastaralá a mylná. Dnes píší kroniky lidé různého věku, i když je výhodné, když má  kronikář  již dostatek životních 
zkušeností  a  může události porovnávat a posuzovat. Psát kroniku již dávno není výsadou mužů, ale v mnoha obcích ji píší ženy ( např. Nová Ves, 
Jablonec n. Nisou, Česká Lípa apod.). 
  Kronika je vlastně důležitá pamětní kniha. Bývá často vázaná v kůži, má obvykle velký formát a několik set stran. 
     Pro zápis do kroniky platí několik zásad. 
a)   Události se zapisují obyčejným perem tzv. dokumentním inkoustem, který má tu výhodu, že nevybledne ani po mnoha letech. 
b)   Do kroniky se nic nevlepuje! Výstřižky z novin  či fotografie se nalepují na volné listy, které se číslují a řadí podle měsíců v roce. Všechny 
listy pak dohromady tvoří přílohu ke kronice. Příloha je svázána v deskách a označena letopočtem. 
c)    Kronikář si během roku poznamenává nanečisto události (jména, data), aby měl při konečném zpracování ročního zápisu připravené 
podklady. 
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    Zápis začíná obvykle stručným přehledem mezinárodních událostí toho roku. Potom následuje výčet významných vnitrostátních událostí a 
teprve pak se zapisují události přímo v našem městě. Tato část bývá samozřejmě nejdelší a nejpodrobnější. 
    Součástí zápisu je také přehled počasí podle jednotlivých měsíců. V závěru celého zápisu se uvádí stručná statistika: počet obyvatel, počet 
sňatků a úmrtí, počet narozených dětí a význačná jubilea: sté narozeniny, zlatá svatba atd.  
    Existují tři možnosti, jak roční zápis do kroniky zaznamenávat :                                      
a) chronologicky –  řadíme události podle toho, jak  za sebou časově následovaly, tedy od ledna do  prosince, 
b) tématicky – zapisujeme události podle  témat, např. kultura, školství, sport, úpravy ve městě (oprava komunikací, nové obchody a 
provozovny), 
c)  kombinovaně – tento způsob se používá nejčastěji a umožňuje kronikáři co nejpřirozeněji zachytit, co se v průběhu roku ve městě dělo. 
  Zápis by měl být čtivý, nemá to být pouze suchý výčet. Měla by být zaznamenána i jména občanů, kteří něco pozitivního vytvořili nebo se 
osvědčili ve svých veřejných funkcích atd. Doporučuje se zaznamenat každoročně interview s několika občany, kteří dosáhli v tom  roce  
významných pracovních či sportovních úspěchů, zabývají se zajímavým “koníčkem“ atd. 
   Stává se, že se zájmem sáhneme  po staré, zažloutlé, ručně psané knize (např. zápiscích pradědečka z první světové války, kde  si zapisoval 
pocity a  myšlenky vojáka v zákopech kdesi na Piavě). Autentické záznamy konkrétní osoby na nás určitě zapůsobí hlouběji než pár odstavců ve 
školní učebnici dějepisu. Také při psaní kroniky záleží na tom, jak kronikář popisované události vylíčí a zpracuje. 
 Kronikář by neměl být pouhým zaznamenavatelem, ale má mít určitý nadhled, měl by události porovnávat a sledovat jisté trendy ve společnosti. 
  Kronika není běžně dosažitelná a přístupná kniha. Je majetkem města, je řádně uložena a může být při určitých příležitostech vystavena. Není 
možno ji zapůjčit domů, ne každému je dovoleno v ní listovat. Může být poskytnuta ke studijním účelům ve vyhrazené místnosti. 
 Ještě nedávno platil přísný předpis, že je-li kronika popsána do posledního listu, musí být odevzdána a uložena v okresním archivu. Tento 
předpis dnes již tak přísný není. 
  Kronikář je za svou práci placen podle různých hledisek. Celoroční zápis je předkládán ke kontrole starostovi města  nebo jinému pracovníkovi 
městského (obecního) úřadu, který je kontrolou pověřen. 
  Konají se semináře kronikářů v rámci kraje, kde dochází k výměně zkušeností. To je pro zlepšení činnosti kronikářů velmi cenné a užitečné. 

                                                                                              PhDr. František VYDRA, městský kronikář 

Jak se žije v Chrastavě? (zamyšlení…) 
 
Jsem chrastavský rodák a prožil jsem tady téměř celý svůj život. Jako 
dítko jsem navštěvoval zdejší školy, účastnil se s mávátkem prvomá-
jových průvodů, sportoval, prožil zde mládí se svými kamarády… 
Čas letěl. Přišla revoluce, rodina a rozhodli jsme se, že Chrastava 
zůstane bydlištěm naším i bydlištěm našich dětí… A tak jsme začali s 
nadšením stavět rodinný dům. A v tu dobu to začalo… Psal se rok 
1998. Již při stavbě nám nějaký nenechavec ukradl nové čerpadlo, 
asi ho potřeboval. Když nám vyloupil „neznámý pachatel“ stavební 
buňku a ukradl lopaty, motyky a další nářadí, snažili jsme se co nej-
rychleji zabezpečit hrubou stavbu novostavby plastovými okny a dveř-
mi. Jedno ráno však dveře byly i se zárubněni vybourány a elektrické 
nářadí nám bylo opět ukradeno. Přivolaný policista sepsal protokol a 
konstatoval, že si dům musím zamykat (kdyby nebylo zamčeno, ne-
musel si pachatel dávat práci s částečným vybouráním futer…). Na-
stěhovali jsme se a začali žít a věřili, že naše přítomnost zajistí bez-
pečnost soukromého majetku. Omyl! Do dnešních dnů nám byla odci-
zena čtyři jízdní kola, z toho dvě zamčená v kolně…  Předloni mi vy-
kradli na zahradě před domem auto, loni ukradli sekačku a letos kva-
litní křovinořez… A to vše ze zděné kolny uprostřed zahrady.  
Aby se to nepletlo, tak mi byl loni odcizen téměř nový vozík za osobní 
auto s nákladem nového hliníkového lešení a hliníkový žebřík… A tak 
jsem strávil na Policii tři hodiny při sepsání protokolu – zbytečně – 
pachatel ani předměty nebyly zjištěny.  
A tak mě život na poctivě koupeném pozemku a bydlení v rodinném 
domku stálo oněch deset let téměř sedmdesát tisíc za ukradené věci.  
Přičteme-li ještě téměř padesátitisícovou škodu „s vozíkem“…  
Jak je to možné? 
Složení obyvatel se za těch deset let v Chrastavě podstatně změnilo. 
Kovák přetéká, u nápojek a heren je plno… Projdete-li Žitavskou ulicí, 
narazíte na řadu prázných obchodů, přibývá zařízení s oblíbeným 
označením „Herna – bar“. Obyvatel sice přibývá, ale kolik z nich je pro 
město přínosem? 
Město se snaží v rámci svých možností lokalitu zkrášlit … Ale co je to 
platné – co není přikováno, je ukradeno nebo alespoň poškozeno či 
úplně zničeno. Tradičním příkladem může být Eichstättská cesta či 
odstraněný zničený městský infosystém, rozbité odpadkové koše, 
poničená pouliční světla v parku, pobourané zíďky, rozbité informační 
tabule… (Jakoby nestačilo, že nové povrchy silnic a chodníků jsou 
téměř hned poničeny správci řádů a sítí…) 
Čím to je? Narodil jsem se zde, žili zde moji prarodiče, žijí tu moji ro-
diče. Zapustili jsme tady jako rodina kořeny a máme přirozenou ra-
dost, když je zde hezky a něco pozitivního se zde děje. Jsme tady třetí 
poválečná generace, moje děti jsou již generací čtvrtou . A to je přes-

ně to, co chybí těm, kteří zde žijí v ubytovnách a kteří ani nechtějí najít 
vztah k místu, k městu či jeho okolí… Kdyby svůj pobyt zde mysleli 
totiž vážně – nevypadalo by to tady tak, jak to vypadá. Myslím si, že 
lidé se vztahem k území, k městu a jeho historii se takto určitě necho-
vají! 
Těžko se hledají konkrétní viníci – i kdybychom chytli pachatele – on 
dobře ví, že se mu nic nestane, neboť finanční hranice pro stanovení 
přestupků a trestných činů (vyjádřená cenou ukradené věci) stále 
stoupá. A tak vlastně platí, že když vám někdo něco malého za pár 

tisícovek ukradne, jako by nic neudělal. A tak většina slušných obča-
nů ani neztrácí čas nahlášením krádeží policii – škoda času… (k ra-
dosti policistů a jejich statistikám). 
Co dodat? 
Trpká skutečnost. My, kteří tady chceme v klidu žít a případně pro 
město a jeho okolí něco tvořit, se musíme neustále více chránit proti 
škůdcům – vynakládat zbytečné peníze na zabezpečení svých věcí a 
majetků, které jsme neukradli; bát se chodit večer parkem či ulicích. 
Druhotně vynakládat peníze za úklid města a skládek po okolí atd. 
atd. 
Řešení? Jistě není v tak rozběhlé mašinérii jednoduché… Nejsem ani 
dostatečně kompetentní, možná jsem naivní. Myslím si, že by ale čás-
tečně pomohlo, kdyby městem chodili po obchůzkách policisté 
(nestáli tak často ve čtyřech u jednoho přechodu), byli vidět a všímali 
si a aby prostě dělali svou práci a naplňovali své nové a oblíbené 
heslo „pomáhat a chránit!“ (nebo je to jen nic neříkající sousloví?). Po-
mohlo by snad i vybudování kamerového systému v nejvíce expono-
vaných místech. A hlavně omezení přísunu různých zkrachovalých 
existencí či náhodných cizinců do našeho města (třeba tím, že jim ne-
bude bez prokázání pracovního poměru poskytnut dočasný, natož tr-
valý pobyt). Věřím, že by pomohla i pravidelná důsledná kontrola 
těch, kteří jsou zde nelegálně a jejich vykázání (práce jistě nepříjem-
ná – ale od toho si daňový poplatník, resp. Stát, platí stále rostoucí 
mašinérii různých úředníků a státních zaměstnanců). 
Myslím si totiž, že zde platí pravidlo, že problémoví lidé se kupí tam, 
kde se jim žije „bezproblémově“ a „v pohodě“. A s tím se bude asi 
muset začít něco dělat! 
A nakonec si to neodpustím. Rád bych se dotknul i k problematice 
cikánské či rómské otázky. Jako kluk pamatuji doby, kdy jsme mezi 
dobrými kamarády měli běžně i Cikány. Ti kluci byli někdy prospě-
chově horší ve škole, a v žádném případě nebyli extrémně líní, zlí. Pro-
stě jsme byli kamarádi. Tenkrát bylo jedno, kdo je kdo. Řada z nich 
totiž měla k městu alespoň částečný vztah. Dodnes, když se potkává-
me, zdravíme se a jsme rádi, že se vidíme. 
 

Ivan Vydra, občan města 
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AIRSOFT – květen ve znamení bojů v Afgánistánu a následovná cvičení 
 
26. dubna byl velitel 1st SFOD-D spolu s Mariňáky na výcviku v okolních lesích chrastavské přehrady. Výcvik se týkal hlavně bažinatých prostor. 
Zároveň s námi byli dva budoucí členové, hlásící se k 1st Expeditinary Force Chrastava. 
 
10. května byl velitelem Delta Force proveden výcvik dvou členů 1st Expeditinary Force. 
 
15. – 17. května byl kompletní Expeditionary Force nasazena do operace Freedom city v Ralsku. Jednotky ISAF,bezpečnostní jednotky několika 

států, v Afgánistánu, kterého se operace týkala začali dorážet od 
15. do 16. května do 9:00 a hlásily se na štábu. Na tzv. buzerpla-
ce oznámila vrchní velitelka operace velitele kontingentů. Ty byli 
rozděleny na americký, britský a německý s ruskými složkami. 
Německá vojenská policie s dobrmanem kontrolovala vstup na 
štáb a prověřovala možnost trhavin u civilních osob. Kolem 18:30 
16.května talibanské ozbrojené jednotky provedli demonstraci na 
štáb. Demonstrace byla potlačena a boje pokračovaly. Třetího 
dne boje vyvrcholily a poslední zbylé spojenecké jednotky proved-
ly drtivý úder na nepřítele. Ten byl poražen a spojenecké jednotky 
se konečně mohly z ,,Afgánu" stáhnout. 
 
24. května se Expediční tým vydal na cvičení s machnínskými jed-
notkami do Bedřichovského lesa. 
 
14. června byl zahájen další z výcvikových dní nováčků Expediční-
ho týmu. 
 
21. června byla jednotkami Expedičního týmu provedena rutinní 
dvoudenní hlídka a seznamování se čtyřmi novými členy, o něž 
byla jednotka posílena. 

Začněte to řešit ! 
Máme u nás doma problém. Velký. Naše město je vyhledávaným letoviskem lumpů ze všech koutů světa. Všechny nás to trápí, ohrožuje a ome-
zuje. 
Asi nejviditelnější je tato situace v prodejně nynějšího Penny Marketu. Ten je každý den podrobován nájezdům loupeživých band, z nich část má 
bydliště  -   o několik metrů vedle!! 
Naše ženy za pulty obchodu jsou vystavovány brutálním nadávkám těchto primitivů (jejich slovník není v nornálních novinách reprodukovatelný, 
takže ho omezím ve výčtu jen na krávy ...). Loupeživé bandy doslova roznášejí obchod na kopytech, často kradou ruce malých dětí, ovšem pod 
pečlivým vedením ruky dospělé.  Pokud se někdo, ať  z řad zákazníků nebo personálu ohradí, je mu zcela bez skrupulí vyhrožováno zmlácením, 
pobodáním, případně potrestáním dalších členů rodiny. 
To, že nikdo neřeší delikty proti majetku, už nikoho nepřekvapuje, zvykli jsme si ... Současné dění  však ohrožuje základní principy lidské 
důstojnosti a tady už meze stravitelnosti prostě končí! 
Není v silách  jednotlivce tento stav změnit!!  A ten, kdo k tomu má celý aparát, strká hlavu vytrvale do písku.  Přitom výčet  přestupků a trestných 
činů, které jsou páchány, je obsáhlý. Zcela laicky - porušování pravidel občanského soužití, krádež, ohrožování mravní výchovy mládeže, navádění 
ke krádeži, vyhrožování násilím i smrtí,  rasismus  atd. 
Ptáme se my, občané města, svých zastupitelů: Kdy konečně (a společně)  napřete  síly k řešení skutečného problému? Platí to jak pro 
“vládnoucí” seskupení na radnici, stejně jako pro stranu opozice. Neumožnili jsme vám volbami získat významné společenské postavení  pro vaše 
důstojná vzezření, ale protože jsme věřili, že jste ti praví, kteří dokáží uchránit  zájmy občanů, pokud to bude třeba. 
 
Problém je zcela jasný. Bojíme se bydlet v našem městě, máme strach o své bezpečí,  o bezpečí svých dětí, o  majetek, o zdraví. A už léta tomu  
podvědomě přizpůsobujeme celé své chování! 
Jak máme v tomto  pokryteckém prostředí vychovávat  děti, když na každém kroku jsou svědky toho, co se děje a přitom  svědky toho, jak to 
nikdo neřeší ? 
Neřešené problémy tohoto charakteru eskalují po celém světě do otevřeného násilí, ničení majetků a celkového úpadku společnosti. Máme už 
dost liknavosti mocných a žádáme, začněte konat! 
 Máte k tomu  zákonné prostředky  i aparát.  Jenom  se celá ta léta tváříte, že se nic neděje. Jak už Vám máme sdělit, že pravý opak je pravdou ?  
Je čas...  Změňte zásadně náplň práce MP,  formulujte jasné požadavky vůči Policii státní, začněte  veřejně pranýřovat chování delikventů a 
začněte být důslední. Jak  mohou být vypláceny všemožné dávky lidem, kteří otevřeně ohrožují tento stát a jeho občany  svým kriminálním 
chováním, jak mohou být vypláceny tyto dávky škůdcům, kteří vysílají své děti loupit? 
 Začněte být důslední, vytrvalí a nekompromisní. Je to jediná zákonná cesta k vyřešení problému. Máme snad čekat, až tento problém vezmou za 
svůj radikální skupiny? To opravdu není řešení! 
 
Většina  z těch, kteří tuto trestnou činnost provádějí,  jsou cikáni. Tak to prostě je. Často ani neumí česky. Odkud se vzali, jakto že někde někomu 
nechybí? 
 Víte, co je  ale největší paradox? Uvědomil si  někdy někdo, že nejvíce tím, co se ve městě děje, trpí ti občané z našich řad, kteří jsou romské 
národnosti? Přestože se svých chováním či výchovou dětí od těchto lumpů liší naprosto zásadně, ve všem!! 
 
 Už kvůli nim bychom měli začít ten problém řešit. Abychom právě jim dali najevo, že si vážíme toho, jak tu s námi v pokoji a míru žijí a že s nimi 
prostě počítáme. 
Ono totiž vůbec nezáleží na tom, jak kdo vypadá, ale nakolik respektuje a chová v úctě své okolí. Paraziti prostě nesmějí dostávat šanci. Od toho 
máme zákony.  A ty platí bez rozdílu. 
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    O půlnoci 31. července skončí v našem regionu analogové 
vysílání programu ČT2, který na 43. kanále šíří Ještěd. Od 1. srpna 
pak bude tímto kanálem distribuováno digitální vysílání České 
televize, a vy budete moci na televizoru naladit – kromě dosavadní 
ČT1 a ČT2 – také zpravodajskou ČT24, sportovní ČT4 a všech 7 
stanic Českého rozhlasu. 
    Na to se však musíte připravit. A čím dříve, tím lépe! 
Nenechávejte nic na poslední chvíli, zkušenosti z jiných krajů 
říkají, že v „den D“ budou specializované montážní firmy zavaleny 
objednávkami a obchody možná nebudou schopny okamžitě 
uspokojit váš zájem o nákup set-top-boxu či digitálního televizoru.  
    Vy, kteří vládnete internetem, si již dnes prostudujte stránky České 
televize .cz , na kterých najdete návod, jak postupovat. Ti, kteří 
internetem nevládnou mají k dispozici informace na Teletextu ČT1 na 
straně 650 a možnost zavolat do Diváckého centra ČT (261 137 
474). Včas k vám také doputují letáky a informace v denním tisku. 
 
    Asi si říkáte, k čemu je digitalizace nutná, když televizní vysílání 
dosud nemělo chybu. Opravdu chybu nemělo? A co duchy, zrnění, 
šumění, více či méně intenzivní… S příchodem digitalizace také 
odpadá potupné točení anténou několikrát do roka. V nenávratnu 
zmizí situace, kdy se na ladění televizního signálu podílela celá 
rodina: máma v obýváku sledujíc televizor, táta točíc na střeše 
anténou a děti tvoříc informační řetěz a předávajíc pokyny na střechu. 
    Digitální signál bude přinášet obraz, který jste dosud vídali jen při 
přehrávání dívídíček. Tato moderní technologie navíc přináší větší 
výběr televizních programů. Vám se v tuto chvíli rozšíří o dva 
programy České televize, ale už zanedlouho se nabídka rozroste o 
dalších programy, které bude vysílat Nova, Prima i nové digitální 
televize v tzv. multiplexech. 
 
A co je ten multiplex? Zjednodušeně řečeno, je to balíček 
televizních a rozhlasových programů, které se přenášejí v rámci 
jednoho televizního kanálu. Dříve se každý jednotlivý program „vešel“ 
jen do jednoho kanálu, dnes je možné vysílat jedním kanálem až 4 
programy. U nás jsou budovány 2 multiplexy. Multiplex 1 přináší 
programy České televize a všechny stanice Českého rozhlasu.  
Multiplex 2 přinese 2 programy Novy, 2 programy Primy a TV 
Barrandov – tento multiplex začne vysílat v příštím roce. 
 
Proč současné televizní kanály nestačí? Stačily by, kdybychom 
měli dosavadní počet programů. Televizní kmitočty, které jsou České 
republice přiděleny, jsou pro analogový přenos již plně obsazeny a 
nové nejsou. Kmitočtové spektrum je jako přírodní zdroj a je 
vyčerpáno. 
 
Co vám digitalizace přinese? Kromě kvalitního obrázku a zvuku 
také nové služby, které jste dosud nebyli zvyklí na televizoru hledat. 
V první řadě budete mít k dispozici televizní program v televizi, 
kterému se říká elektronický programový průvodce (tzv. EPG – 
Electronic Program Guide). EPG obsahuje nejen televizní program 
rozdělený dle času, ale také doplňující informace o vysílaných 
pořadech – podrobnější obsah, tvůrci, účinkující, rok natočení a jiné – 
na několik dní dopředu. S EPG budete mít i jednoduché 
naprogramování nahrávání.  
 
Služby v digitální televizi se časem rozrostou. Půjde o různé 
interaktivní služby. Televizi budete moci využívat k elektronickému 
bankovnictví, k posílání elektronické pošty, k hlasování v soutěžích, k 
rezervaci vstupenek nebo k hraní různých her či sázení. Služby 
digitální televize také usnadní komunikaci diváků s institucemi a 
úřady. Česká televize kvůli tomu podepsala s Ministerstvem vnitra 
smlouvu o vytvoření tzv. T Government, tedy služeb státní správy, které 
budete moci využívat z křesla svého obývacího pokoje.  
 
Takže vidíte, co nového si na vás moderní technologie chystají. Záleží 
na Vás, jak rychle se na ně přichystáte vy. 
 
Pro digitální příjem je potřeba set-top-box nebo digitální televizor 
s DVB-T tunerem. Nezbytná je také nepoškozená, správně 

nasměrovaná, pevná venkovní anténa (pokojová stačí jen ve 
výjimečných případech) a anténní svod z odpovídajícího, 
neponičeného koaxiálního kabelu. Pozornost musíte věnovat 
případně zapojeným zesilovačům a rozbočovačům. Bezpodmínečně 
nutná je odborná úprava převážné většiny systémů společných 
televizních antén (STA) v bytových domech.  
 
Analogová ČT 1, Nova a Prima budou vypnuty až v červnu 
2011. 

Daniel Růžička, daniel_ruzicka@seznam.cz 
 
 
SET–TOP–BOX (STB) 
Pokud chcete přijímat zemské digitální vysílání a nemáte televizor 
s digitální tunerem, musíte si zajistit potřebný přijímač. Chcete-li 
nadále používat svůj starší televizor, je nutné zakoupit set-top-box. 
Při nákupu si nechte podrobně vyzkoušet všechny funkce. Na trhu se 
objevují přístroje, které nesplňují české technické normy, a nezobrazují 
správně české znaky, nepodporují český Teletext nebo neumožňují 
přepínat zvukové kanály při dvojjazyčném vysílání. 
Při volbě správného typu musíte znát konektorovou výbavu televizoru, 
ke kterému budete set-top-box (STB) připojovat. Pro starší televizory, 
které nemají konektory SCART potřebujete set-top-box s RF 
modulátorem, který převádí digitální signál na analogový a který se 
připojuje do anténního vstupu televizoru. Stejně tak musíte dát pozor 
na výstupy u audio sestavy či domácího kina. 
Téměř všechny prodávané STB mají ovládací menu v češtině, ale ne 
všechny zobrazují správně českou diakritiku. Prodejce by měl být 
schopen vám říci, zda prodávaný přístroj zvládá češtinu korektně. 
Při výběru STB si také vyzkoušejte pohodlnost dálkového ovládání, 
jeho časovou prodlevu při přepínání programů. Pomalejší reakce totiž 
znepříjemňuje užívání. 
Můžete si také pořídit DVD/HDD rekordér, který přijímá digitální 
vysílání a umožňuje záznam pořadu na pevný disk, případně jeho 
archivaci vypalováním na DVD. 
Důležité při výběru je také možnost sledování jednoho pořadu a 
nahrávání jiného. STB pro tuto funkci musí být vybaven dvěma 
digitálními tunery pro současné připojení k televizoru a k nahrávacímu 
zařízení.  
 
DIGITÁLNÍ TELEVIZOR  
Problémům spojeným s nákupem správného set-top-boxu a 
správnému připojení k přístroji se vyhnete pořízením nového 
digitálního televizoru (IDTV – integrovaný digitální televizor). Je dobré, 
aby byl kromě digitálního tuneru vybaven i tunerem analogovým pro 
příjem analogových signálů šířených po kabelu. Zatímco analogové 
televizory mají životnost deset i dvacet let, digitální přijímač má 
morální životnost mnohem kratší. Stále se objevují nové a nové funkce 
a dokonalejší způsoby kódování, které na stárnoucím přístroji nebude 
možné využívat. 
 
ANTÉNY  
U antén není rozdíl mezi příjmem analogového a digitálního signálu. 
Každá anténa umožňující příjem na analogových kanálech je 
použitelná i pro příjem digitálních signálů DVB-T. Jsou to všechny 
širokopásmové antény pro UHF a antény, jejichž kmitočtový rozsah 
obsáhne zmíněné kanály multiplexu. Naprosto nevyhovující jsou 
antény, které se používají pro příjem VHF. Mějte na paměti, že kvalitní 
anténa a anténní přívod jsou základem pro dobrý příjem. I staré 
antény, které by typově vyhovovaly, pokud jsou povětrnostními vlivy 
zkorodované, je dobré vyměnit.  
 
SPOLEČNÉ TELEVIZNÍ ANTÉNY (STA) 
Systém STA se musí upravit tak, aby přivedl signál obsahující digitální 
multiplex do účastnické zásuvky. Na tu si pak divák připojí set-top-
box nebo televizor s digitálním vstupem. Nebo můžete společnou 
anténu vybavit k tomu určenými převodníky a rozvádět signály 
v analogové podobě. Ale takovéto řešení je cestou zpět, přijdete o 
všechny výhody digitálního vysílání, tedy EPG a přídavné služby.  
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společnou anténu vybavit k tomu určenými převodníky a rozvádět 
signály v analogové podobě. Ale takovéto řešení je cestou zpět, 
přijdete o všechny výhody digitálního vysílání, tedy EPG a přídavné 
služby.  

————————————————————————————— 
Více najdete na http://www.digitalne.tv/  
                                                                                                            -dr- 

Krátké letní zamyšlení zastupitele Oldřicha Němce 
 

————————————————————————————– 
Řeči se vedou, a voda teče… 

 
     Očekával jsem, že pan Canov, pokud si dal tu práci s tím, že rozebral můj příspěvek „Jsme za poločasem“ 
zveřejněný v Chrastavských listech č. 4/2009, zareaguje na moji žádost ohledně zpracování přehledu, jaké věci za 
část volebního období naopak podpořili zastupitelé za SNK-Pro změnu v Chrastavě. Nestalo se tak, proto svoji 
žádost zopakuji: 
 
     Bylo by více než čestné, pokud mě pan Canov 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… 
 
     Vzhledem k poslední poznámce pana Canova ohledně mé manželky a mne jsem se rozhodl zveřejnit dvě 
usnesení Policie ČR, kdy se odkládá věc z různých důvodů. 
 
     Tou první je anonymní podání z listopadu 2001, kdy mne neznámá osoba obvinila z údajného pobírání dávek 
státní sociální podpory. K tomu se váže usnesení Policie ČR ze dne 12. 12. 2001. 
 

     Druhá věc je moje působení v chrastavské jednotce PS VB, kdy mne pan Václav Křivohlavý, bývalý příslušník SNB a později Policie ČR, 
obvinil z jakéhosi udání. Protože doposud visí toto křivé udání na internetu jako placená služba Protext ČTK, nezbývá mi, než zveřejnit i druhé 
usnesení Policie ČR, kterým byla věc odložena z důvodu úmrtí pana Křivohlavého. Nicméně v usnesení ze dne 5.6.2001 je rovněž konstatováno, 
že „nebyly zjištěny údaje, které by svědčily o tom, že pan Oldřich Němec se dopouštěl činnosti hlásné služby na nepřátelské osoby před 

rokem 1990 a již konkrétně ne v srpnu 1989 a to ani na konkrétní osobu pana MUDr. Perlu z Chrastavy.“ 
 
     Co k tomu dodat? Snad jen tolik, že laskavým čtenářům přeji hezké počtení a svým politickým protivníkům vzkazuji, že si musí najít jiný nástroj 
na případné špinění mé osoby v budoucnu. 
 
     Všem čtenářům přeji hezké slunečné léto.                                          Mgr. Oldřich Němec, zastupitel za SNK-Pro změnu v Chrastavě 
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Oznamujeme všem  zájemcům,  
že Společnost přátel historie města Chrastavy 

připravuje autobusový    

ZÁJEZD ZÁJEZD ZÁJEZD ZÁJEZD DODODODO        ORLICKÝCHORLICKÝCHORLICKÝCHORLICKÝCH        
HORHORHORHOR     

V sobotu 29. srpna 2009 

Odjezd v 6 hod. z náměstí 
Cena zájezdu: 300,-Kč 

přihlášky u p. Šimka – 482 720 800 
         nebo u p. Šulce – infocentrum  485 143 161 

........................................................................... 
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Co je to IDOL? 
Tarifní systém IDOL již od 1. 7. 2009! 
Pod sympatickým názvem IDOL se skrývá integrovaný dopravní sys-
tém Libereckého kraje. Díky tomuto systému bude cestující moci při 
svých cestách po Libereckém kraji zvolit jak dopravní prostředek, kte-
rým se dostane do místa určení, tak i trasu. To vše na jednu elektronickou jízdenku, kterou si nahraje opuscard. 
Garantem projektu IDOL je koordinátor veřejné dopravy v Libereckém kraji společnost Korid LK, s.r.o. 
Integrovaný tarif IDOL obsahuje nejen jednotlivou jízdenku, ale i celou škálu časových jízdenek, které budou využívat občané k pravidelným ces-
tám do školy a do zaměstnání. (více informací o IDOL na www.iidol.cz) 
Dopravci zapojení do systému: ČSAD Semily, ČSAD Jablonec nad Nisou, ČSAD Liberec, ČSAD Česká Lípa, DPML Liberec a ČD. 
 

Druhy jízdenek v IDOL 
V integrovaném dopravním systému IDOL LK jsou rozlišovány dva základní typy jízdenek. Elektronická jízdenka nahraná na OPUSCARD 
(bezkontaktní čipová krajská multifunkční karta) a papírová jízdenka. Papírová jízdenka je nepřestupní jízdenka pro jednotlivou jízdu. Elektronická 
jízdenka IDOL nahraná na OPUSCARD je mezi zapojenými dopravci v rámci relační a časové platnosti přestupní. Výhodné sedmidenní a třiceti-
denní jízdenky je možné zakoupit jen jako elektronické jízdenky nahrané na OPUSCARD (případně rozšířené Liberecké městské karty). 

Přehled jízdenek IDOL 
Papírové jízdenky IDOL 

�  Jízdenka pro jednotlivou jízdu – papírová jízdenka pro jednotlivou jízdu platí pouze na spoji, ve kterém byla vydána, je nepřestupní. 
Výjimku tvoří pouze papírové jízdenky pro jednotlivou jízdu vydávané v MHD, které jsou přestupní v systému MHD, pokud tak stanoví 
tarif MHD. 

Elektronické jízdenky IDOL 
�  Jízdenka pro jednotlivou jízdu – elektronická jízdenka pro jednotlivou jízdu je přestupní a platná na zakoupenou relaci, platnost jíz-

denky je omezena časem, který je ale vždy dostatečný pro Vaši cestu. Na jednotlivou elektronickou jízdenku je možné využívat autobu-
sy příměstské linkové dopravy, regionální drážní dopravu a dopravní prostředky MHD. 

�  Sedmidenní jízdenka – sedmidenní relační jízdenku je možné zakoupit pouze jako elektronickou, tuto jízdenku si zakupujete pro Vá-
mi zvolenou relaci a jízdenka je platná po dobu sedmi, po sobě jdoucích, kalendářních dnů. V těchto sedmi dnech je možné absolvovat 
libovolný počet jízd mezi zvolenými zónami dopravními prostředky linkové příměstské dopravy a regionální železniční dopravy. Jízdenka 
Vás také opravňuje k libovolnému množství jízd prostředky MHD, pokud zóna s MHD leží na Vaší relaci. Při přikládání OPUSCARD 
k odbavovacímu zařízení se Vám z Vaší elektronické peněženky neodečítá žádná hotovost. Přikládání OPUSCARD k odbavovacímu 
zařízení slouží ke sběru statistických dat pro přepravní průzkumy a je povinné pro držitele všech relačních jízdenek i v prostředcích 
DPML a.s.. 

�  třicetidenní jízdenka – třicetidenní relační jízdenku je možné zakoupit pouze jako elektronickou, tuto jízdenku si zakupujete pro Vámi 
zvolenou relaci a jízdenka je platná po dobu třiceti kalendářních dnů dopravními prostředky linkové příměstské dopravy a regionální 
železniční dopravy. V těchto třiceti dnech je možné absolvovat libovolný počet jízd mezi zvolenými zónami. Jízdenka Vás také opravňu-
je k libovolnému množství jízd prostředky MHD, pokud zóna s MHD leží na Vaší relaci. Při přikládání OPUSCARD k odbavovacímu za-
řízení se Vám z Vaší elektronické peněženky neodečítá žádná hotovost. Přikládání OPUSCARD k odbavovacímu zařízení slouží ke 
sběru statistických dat pro přepravní průzkumy a je povinné pro držitele všech relačních jízdenek i v prostředcích DPML a.s. 

 

Integrovaný dopravní systém Libereckého kraje 
�  Spuštění systému na území celého Libereckého kraje již 1. 7. 2009 
�  Pro využití všech výhod IDOL je třeba opuscard (rozšířená Liberecká městská karta) 

1. Co je opuscard? 
Bezkontaktní čipová karta, na kterou se nahrává integrovaný jízdní doklad. Ten umožňuje cestujícím využívat všechny spoje zahrnutých dopravců. 
2. Proč si opuscard pořídit? 
Můžete s ní zakoupit výhodné sedmidenní a třicetidenní integrované jízdné nebo jednotlivou integrovanou jízdenku. Získáte elektronickou peně-
ženku, ze které můžete zaplatit jízdní doklady. Navíc získáte další výhody (BENEFIT program, Rezervační systém eVstupenka další). 
Pořiďte si opuscard a cestujte v rámci Libereckého kraje výhodně 
Více informací na internetových stránkách www.iidol.cz  a na telefonní lince +420 485 110 073. 

Příklady cestování na jízdenky IDOL 
Papírové jízdenky IDOL 
Pro Vaši občasnou cestu z Turnova do Liberce. Cena jízdenky je 36,-
Kč a její platnost je omezena pouze na spoj, kde si jízdenku zakoupíte. 
Papírová jízdenka není platná v MHD Liberec. 
TIP: Pořiďte si OPUSCARD a cestujte i v MHD na jednu elektronic-

kou jízdenku 
Elektronické jízdenky IDOL 
�    Jízdenka pro jednotlivou jízdu – elektronická jízdenka je 
přestupní. Cena jízdenky z Turnova do Liberce je také 36,-Kč, ale je 
přestupní, to znamená platná nejen na příměstské autobusy a osobní a 
spěšné vlaky na relaci Turnov – Liberec, ale i na MHD v Liberci. 
�    Sedmidenní jízdenka – sedmidenní jízdenka je výhodnou 
variantou pro cestování do zaměstnání, nebo do školy. Cena sedmi-
denní jízdenky z Turnova do Liberce je pro dospělého cestujícího 288,- 
Kč. Po zakoupení této jízdenky můžete po dobu sedmi dnů absolvovat 
libovolné množství cest mezi Turnovem a Libercem (příměstskými au-

tobusy, osobními a spěšnými vlaky) a zároveň je možné po dobu sed-
mi dnů využívat také MHD v Liberci a v Turnově. 
 

TIP: Sedmidenní jízdenku si můžete koupit v kterýkoliv den v týdnu 

a platí Vám po dobu sedmi kalendářních dnů, např. jízdenka zakou-

pená ve středu Vám platí sedm dní, tj. do úterý následujícího týdne. 
� Třicetidenní jízdenka – třicetidenní jízdenka je výhodnou varian-
tou pro cestování do zaměstnání, nebo do školy. Cena třicetidenní jíz-
denky z Turnova do Liberce je pro dospělého cestujícího 1 080,- Kč. 
Po zakoupení této jízdenky můžete po dobu třiceti dnů absolvovat libo-
volné množství cest mezi Turnovem a Libercem (příměstskými autobu-
sy, osobními a spěšnými vlaky) a zároveň je možné po dobu třiceti dnů 
využívat také MHD v Liberci a v Turnově. 
TIP: Třicetidenní jízdenku si můžete koupit v kterýkoliv den v měsíci 

a platí Vám po dobu třicet, po sobě jdoucích,  kalendářních dnů, 

např. jízdenka zakoupená ve 27. 5. 2009 Vám platí třicet dní, tj. do 

26. 6. 2009. 
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David RÖBISCH

Vítkovská 73 - CHRASTAVA

tel.: 607 222 920
PROVOZNÍ DOBA: Po - PÁ   8 - 16 hodin,  příp. po telefonické dohodě

ŘÁDKOVÁ INZERCE 
————————————————————————————— 

HLEDÁME BRIGÁDNÍKA (studenta) po dobu prázdnin do skladu s 
dětským textilem. 
Věk nad 18 let, odměna 60,-Kč za hodinu. 
Informace na tel.: 776 765 222 (pí Stehlíková) 
————————————————————————————— 
PRONAJMU BYT 1+2 v Chrastavě u nádraží, 3. poschodí, výtah. 
Kontakt od 26.7. Do 15.8. 2009 na telefonním čísle 607 614 262. 
————————————————————————————— 
KOUPÍM GARÁŽ v Chrastavě, nebo koupím pozemek ke stavbě gará-
že, případně postavím s někým dohromady dvě garáže.  
Mobil: 602 266 455. 
————————————————————————————— 

Od 1. července bude otevřena nová provozovna 
v Liberecké ulici, vedle stavebnin, bývalá elektroopravna  

(p. Zahradník). 
—————————————————————————– 
Provozní doba: pondělí, středa, pátek  14:30 – 17:30 h 
—————————————————————————– 

Telefon: 736 762 006, 485 143 122 
E-mail: hudec-pavel@volny.cz 

 
Nadále nabízíme velké množství pobytových i pozná-

vacích zájezdů z produkce  
až 40ti cestovních kanceláří. 
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