
     Ve čtvrtek dne 30. 7. 2009 se na pozvání starosty města uskutečnila návštěva hejtmana 
Libereckého kraje pana Bc. Stanislava Eichlera. Po prohlídce 
samotné radnice a krátké diskusi s pracovníky jednotlivých 
odborů následovala prohlídka rozestavěných termálních lázní. 
Pracovníci investora společnost Dům pohody a. s. v čele s jejím 
vlastníkem panem Ing. Janem Imlaufem provedli pana hejtmana 
celým areálem. Zde probíhá v tomto období realizace dotační 
akce, tzv. 1. etapy  termálních lázní, která by měla být 
dokončená v květnu roku 2010. Zda ovšem vzniknou termální 
lázně se vším, co k takovým lázním patří,  závisí na tom, zda se 
podaří následně realizovat i etapu druhou. Poté delegace 
navštívila farmu Vysokou, kde byl pan hejtman proveden paní 
majitelkou Vendulou Jarošovou jak hotelem, tak samotnou 
farmou a seznámen byl i s problema-tikou při získávání 
potřebných dotačních titulů. Následovala prohlídka firmy 
Benteler ČR s. r. o. a beseda s vedením firmy v čele s panem 
jednatelem Ing. Petrem Marijczukem. 
———————————————————————————  

Dokončení najdete na str. 6 

   V sobotu dne 25. 7. 2009 se konal již 6. ročník fotbalového turnaje partnerských měst. Turnaj se 
konal podruhé v Chrastavě.  Zúčastnila se ho obě partnerská města Chrastavy, a to jak tradičně 
německý Eichstätt, tak v premiéře polskýLwówek Śląski. Chybějící italskou Bolcu a Vestetanovu 
(partnerské město Eichstättu) nahradil náš nejbližší český partner město Hrádek nad Nisou.   
 

Dokončení na str. 4 
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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  
v návaznosti na své usnesení 2009/06/VIII pronájem objektu č. p. 503 
se st. p. č. 496 o výměře 235 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, poz. p. 
č. 542/1 o výměře 455 m2 - zahrada a poz. p. č. 545/2 o výměře 1426 
m2 - zahrada, vše k. ú. Chrastava I, Sboru jednoty bratrské v Chrastavě 
za účelem činností sboru, na dobu určitou, vč. návrhu smlouvy o nájmu 
nemovitosti čj. N/25/2009 a  pověřila starostu jejím podpisem 
-  s c h v á l i l a  
1.     v návaznosti na své usnesení č. 2009/07/IV, odst. 1 pronájem 

části poz. p. č. 360/1 o výměře cca 500 m2 - trvalý travní porost 
v k. ú. Chrastava I, na zřízení zahrady, a část poz.p.č. 360/1 o  
výměře cca 1029 m2 - trvalý travní porost a poz. p. č. 361/7 o 
výměře 93 m2 - trvalý travní porost, v k. ú. Chrastava I, na sekání 
trávy, paní Miluši Čtvrtníkové, na dobu neurčitou, vč. návrhu 
smlouvy o nájmu pozemku čj. N/26/2009 a pověřila starostu jejím 
podpisem;  

2.     v návaznosti na své usnesení č. 2009/07/IV, odst. 2 pronájem 
části poz.p.č. 1343/1 o  výměře cca 20 m2  - ostatní plocha v k. ú. 
Horní Chrastava, paní Lence Vojtěchové, za účelem zřízení 
parkovacího místa pro jeden osobní automobil, na dobu neurčitou, 
vč. návrhu smlouvy o nájmu pozemku čj. N/27/2009  a pověřila 
starostu jejím podpisem  

3.     v návaznosti na své usnesení č. 2009/07/IV, odst. 2 pronájem 
části poz. p. č. 1343/1 o výměře cca 20 m2 - ostatní plocha, v k. ú. 
Horní Chrastava, panu Vasy Matiko, za účelem zřízení 
parkovacího místa pro jeden osobní automobil, na dobu neurčitou, 
vč. návrhu smlouvy o nájmu pozemku čj. N/28/2009 a pověřila 
starostu jejím podpisem;  

4.     dodatek č. 2 čj. N/29/2009 k nájemní smlouvě čj. 56/08/ORM, č. 
2947202708, kterou uzavřelo město Chrastava a České dráhy, a. 
s., a pověřila starostu jeho podpisem  

-  s c h v á l i l a  
v návaznosti na smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
čj. SBS/07/2009 smlouvu o zřízení věcného břemene čj. VB/04/2009 ve 
prospěch pana Martina Sehnoutky, k zajištění strpění umístění, zřízení 
a provozování  vodovodní přípojky, za cenu 678,- Kč vč. DPH a náklady 
spojené se zřízením věcného břemene a  pověřila starostu jejím 
podpisem  
-  s c h v á l i l a  
1.     zřízení věcného břemene na pozemkových parcelách č. 966, č. 

1464 a  č. 1484 v k. ú.  Horní Chrastava ve prospěch firmy SČP 
Net, s. r. o. (investor Jiří Judytka), jímž dojde k zajištění strpění 
umístění, zřízení a provozování  plynárenského zařízení tj. 
prodloužení NTL a přípojka pro RD, za cenu do 20 bm ve výši 
500,- Kč + 19% DPH, nad 20 bm za každý další bm 25,- Kč + 
19% DPH, vč. návrhu smlouvy budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene čj. SBS/17/2009 a pověřila starostu jejím podpisem 
(žadatel nemá splatné pohledávky za městem) 

2.     zřízení věcného břemene na pozemkových parcelách č. 1376 a 
1396 v k.ú. Horní Chrastava  ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce a. s., Děčín, jímž dojde k zajištění strpění umístění, 
zřízení a provozování zemního kabelového vedení NN za cenu do 
100 bm 10.000,- Kč + 19% DPH a nad 100 bm za každý další bm 
100,- Kč + 19% DPH vč. návrhu smlouvy budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene čj. SBS/18/2009, č. IV-12-4006301/
P001 a pověřila starostu jejím podpisem 

-  s c h v á l i l a  
smlouvu o zrušení věcného břemene čj. VB/05/2009, které bylo 
zapsáno na základě kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného 
břemene, kterou uzavřelo město Chrastava a manželé Eva a Jaroslav 
Fajtovi    
-  s c h v á l i l a 

smlouvu o přezkoumání hospodaření města Chrastava za rok 2009 
uzavřenou mezi Městem Chrastava a společností C.P.A. Audit, spol. 
s r.o., U Hájovny 1022, 460 01 Liberec 1 a pověřila starostu jejím 
podpisem  
-  s c h v á l i l a 
na základě žádosti a v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2009 
poskytnutí finančního daru  TJ Spartak Chrastava, oddíl sálové 
cyklistiky,  ve výši 20.000,-- Kč - DR/12/2009  
-  s c h v á l i l a 
darovací smlouvu č. DR/11/2009 – poskytnutí hudebního nástroje 
keyboard CASIO WK3300 s příslušenstvím v hodnotě Kč 11.990,-- 
příspěvkové organizaci Základní škola Chrastava, náměstí 1. máje 228, 
okres Liberec, IČ 72741643 a pověřila starostu jejím podpisem   
-  s c h v á l i l a  
návrh smlouvy o dílo s Ing. Lambertem Medřickým – Elektronova, 
Vítkovská 579, 463 31 Chrastava, IČ 133 45 834 na zajištění údržby a 
opravy veřejného osvětlení v Chrastavě a pověřila starostu jejím 
podpisem 
-  p o t v r d i l a 
postup starosty města ve věci podpisu dodatku č. 1 k dohodě o 
vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a 
poskytnutí příspěvku, spolufinancování ze státního rozpočtu a 
Evropského sociálního fondu ze dne 26. 3. 2009 s Úřadem práce 
Liberec  
-  s c h v á l i l a   organizační řád MěÚ Chrastava  
-  s c  h v á l i l a  
podání žádosti o poskytnutí dotace na pojistné pro osoby vykonávající 
veřejnou službu a pověřila starostu města jejím podpisem 
-  s c h v á l i l a 
poskytnutí peněžitých darů členům samosprávy města Chrastava  
-  s c h v á l i l a 
odměny ředitelům příspěvkových organizací za školní rok 2008/2009 
-  s c h v á l i l a  

a)     hodnocení a zadání akce „Oprava Führichova domu, č. p. 
95“ v rámci projektu Kulturní místa pro kulturní turisty“ na 
základě zápisu z otevírání obálek s nabídkami a zápisu o 
posouzení a hodnocení nabídek hodnotící 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 
CHALUPA – RVES, a. s., Kpt. Jaroše 496, 543 01 Vrchlabí, 
IČ 25 942 280 

b)     návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem CHALUPA – RVES, a. 
s., Kpt. Jaroše 496, 543 01 Vrchlabí, IČ 25 942 280 na 
realizaci akce „Oprava Führichova domu, č. p. 95“ v rámci 
projektu Kulturní místa pro kulturní turisty“ a pověřila starostu 
jejím podpisem 

-  r o z h o d l a, že osvětlení kostela bude vypínáno v 01:00 hodinu 
-  v z a l a   n a   v ě d o m í  informaci starosty ve věci ČSAD, a. s. 
-  s c h v á l i l a  
darovací smlouvu mezi Sborem dobrovolných hasičů Vítkov a Městem 
Chrastava a pověřila starostu jejím podpisem 

    Nástup heren a jejich devastující vliv vyvolal a vyvolává vrásky na čelech mnoha starostů a 
zastupitelů v celé naší vlasti. Řada měst se v minulosti pokusila tento hazard vymýtit. Se zlou 
se však potázala. Podařilo se jim sice zakázat výherní hrací přístroje (VHP), ale namísto 
toho se na těch samých místech objevily videoterminály (Bohumín, Litvínov, Chomutov, 
Lanškroun, Moravská Třebová, Ostrava, Jihlava, Zlín a mnohé další). Na ty totiž uděluje 
povolení (na dobu 10 let) Ministerstvo financí České republiky. To vydávalo povolení zcela 
bez ohledu na mínění příslušných obcí. Výsledek tak byl tristní. Nejenže VHP nahradily ještě 
nebezpečnější videoterminály (není omezená maximální prohra, výplatu lze prohrát doslova 
během okamžiku, na druhou stranu jsou velice lákavé možné výhry, dosud nejvyšší činila 5 
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velice lákavé možné výhry, dosud nejvyšší činila 5 milionů Kč), a to 
zpravidla ještě ve vyšším počtu (např. v Litvínově za 100 zrušených VHP 
povolilo MF ČR 240 videoterminálů) a nezřídka v těsném sousedství 
školských, církevních a zdravotních zařízení, ale navíc města přišla o 
jakýkoli příjem z existence hazardních přístrojů ve městě. Tato zoufalá 
situace dokonce dovedla Blansko k tomu, že již přijatou vyhlášku zrušilo.        
Celou legislativní situaci jsem velmi pečlivě sledoval – obětovat 2 miliony 
korun ročně – za nic, respektive za stav, kdy situace bude ještě horší, 
kdy VHP budou nahrazeny videoterminály, nemělo žádný smysl. 
——————————————————————————————– 

Situace se však radikálně změnila rozhodnutím Státního dozoru 
nad sázkovými hrami a loteriemi Ministerstva financí čj.: 
34/44009/2009 ze dne 15. května 2009 (a které se mi podařilo objevit 
v červenci): 

S účinností od 1. června 2009 bude Státní dozor nad sázkovými hrami 
a loteriemi Ministerstva financí požadovat, aby žádosti o vydání 
povolení k provozování sázkových her podle § 50 odst. 3 loterního 
zákona do míst, na něž se vztahuje vyhláška příslušné obce o regulaci 
provozu výherních hracích přístrojů vydaná podle ustanovení § 50 odst. 
4, popřípadě ustanovení § 17 odst. 11 zákona, obsahovaly prohlášení žadatele o tom, že došlo k dohodě s obcí a obec nemá námitky proti 
vydání povolení k provozování technického zařízení v takto „dotčeném“ místě. V případě, že žádost prohlášení žadatele obsahovat nebude, 
Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Ministerstva financí povolení nevydá.  

—————————————————————————— 
   Za tohoto stavu jsem se rozhodl tvrdě vyžadovat dodržování § 17 odst. 11 loterijního 
zákona, tzn. vzdálenost 100 metrů od školského zařízení považovat za vzdálenost 100 m 
vzdušnou čarou od nejbližší části školského zařízení (např. zahrady MŠ).   
Na základě tohoto rozhodnutí nebude již vydáno žádné povolení pro tato zařízení:  
a)    Koruna (méně než 100 m  od MŠ pracoviště Luční) – 6 VHP – stávající povolení je do  
19. 11. 2009 
b)   U Papoucha (od ZŠ nám. 1. máje) – 7 VHP –  stávající povolení je do  30.9.2009 
c)    Lidový dům (od CVA, kde je mj. pobočka ZUŠ Liberec) – 8 VHP – stávající povolení je 
do 31.12. 2009  
d)   Bar Johny (od ZŠ nám. 1.máje) – 8 VHP –  stávající povolení je do  30. 9. 2009 
 
     Na nejbližší zastupitelstvo města konané dne 31. 8. 2009 předkládám návrh na přijetí 
vyhlášky, která v souladu s § 50 odst. 4 loterijního zákona vyčlení jako jediná místa na 
katastru města, kde budou moci být VHP, i nadále restaurace U Plaváčka, U Marušků a U 
Jeřice  (zařízení, kde VHP jsou pouze doplňkem restaurace, netvoří hernu) a též v trafice 
Daniel Tomeš - Traficon. Tzn., že v případě přijetí  tohoto návrhu vyhlášky bude muset být 
ukončena činnost VHP (kromě Koruny, Lidového domu, U Papoucha a Baru Johny) i v 
těchto zařízeních : 
a) Herna 777 (na Střeleckém vrchu) – 8 VHP –  stávající povolení je do 31. 12. 2009  
b) Herna Autobusák – 8 VHP –  stávající povolení je do 31. 12. 2009  
c) U Baďáka – 6 VHP –  stávající povolení je do 31. 12. 2009 
 

     Zákazy heren v našem městě (kde se jen v roce 2008 oficiálně prosázelo 41 mil. Kč a na výhrách oficiálně vyplatilo 31 mil. Kč) budou účinné 
pouze v případě, že bude platit výše uvedené rozhodnutí Ministerstva financí. V případě, že ho v budoucnosti zruší, nebude mít zákaz VHP opět 
žádný smysl (nastoupily by videoterminály). Věřme však, že Ministerstvo financí  svůj krok dobrým směrem nezruší a bude ho plně a dlouhodobě 
dodržovat.    
     Obce, které se unáhlily a přijaly vyhlášku před výše uvedeným rozhodnutím Státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi Ministerstva 
financí, nemají téměř žádnou zbraň proti již povoleným videoterminálům (na 10 let). Z taktických důvodů (aby některá herna nestihla podat žádost 
na ministerstvo o videoterminály před schválením vyhlášky) je tento text určen ke zveřejnění na internetu až ke dni zasedání zastupitelstva dne 31. 
8. 2009 (ať již dopadne jakkoli).  V Chrastavských  listech toto bude splněno tak jako tak (9/2009 vychází 1. 9. 2009). Informace o výsledku 
jednání zastupitelstva bude samozřejmě doplněna nejen na internetu, ale i v Chrastavských listech 10/2009.           
 
V Chrastavě dne 22. 7. 2009                                                                                                                              Ing. Michael Canov, starosta          

 
 

     Nejen na webových stránkách Chrastavy, ale i v tisku a v České 
televizi proběhl v měsíci červenci boj měst a obcí libereckého okresu o 
akcie společnosti ČSAD Liberec a. s. Pro čtenáře Chrastavských listů 
se pokusím o následující shrnutí. 
 
     ČSAD a. s. je akciovou společností, kde je většinovým akcionářem 
společnost LIAD a. s. (Ing. Wasserbauer) a men-šinovými akcionáři 
města a obce libereckého okresu. Blokační minimum  pro důležitá 
rozhodnutí je třetinové 33 % a pro naprosto klíčová rozhodnutí 
čtvrtinové 25 %.  
 
     Po  vzniku ČSAD a. s.  v devadesátých letech získaly obce kontrolní 
balík těsně nad hranicí 33 %. Pro křehkost kontrolního balíku se tehdy 

obce dohodly, že budou jednotné a žádná z nich nebude akcie 
samostatně prodávat.  
 
     Většinový akcionář však usiloval o získání majority nad ¾, tj. nad 75 
%, což by mu umožnilo společnost zcela ovládnout. Proto se pokoušel 
pokoutně bez vědomí ostatních akcionářů odkoupit od některých obcí 
akcie a skutečně se mu to u několika městeček a vesnic (mj. 
Kryštofovo Údolí) podařilo, aniž o tom měli ostatní akcionáři tušení. 
Příslovečné ucho se utrhlo až po schváleném prodeji akcií 
zastupitelstvem Statutárního města Liberce, neboť teprve o tomto se 
víceméně náhodně dozvěděli ostatní akcionáři.  Prodejem libereckých 
akcií by skutečně pokleslo vlastnictví ze strany obcí pod ¼, čímž by 
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     V souvislosti se zrušením analogového 
signálu ČT 2 došlo bohužel též 
k zásadnímu zhoršení analogového signálu 
ČT 1 a TV Prima. V této věci jsem jednal 
telefonicky s pracovníky radiokomunikací, 
kteří objektivní zhoršení signálu potvrdili. 
Jelikož nám však pochopitelně nestačí 
potvrzení stavu, ale jde nám o vrácení 
analogového signálu ČT1 a Prima do 
přijatelné kvality, urgoval jsem následně 
celou záležitost na příslušných místech 
(viz fotokopie dopisu).  Jsme připraveni 
urgovat celou záležitost i opakovaně, není 
však v naší moci zaručit nápravu. Osobně 
se omlouvám za to, že reakce starosty 
města přišla až s dvoutýdenním zpožděním 
oproti nastalému stavu (způ-sobeno 
dovolenou).    

                  V Chrastavě dne 18. 8. 2009    
             Ing. Michael Canov, starosta 

 Prodejem libereckých akcií by skutečně pokleslo vlastnictví ze strany obcí pod 
¼, čímž by obce ztratily jakoukoli šanci mluvit do chodu společnosti. Naštěstí 
Liberec prostřednictvím svého pana primátora Ing. Jiřího Kittnera – po mediální 
přestřelce - zmrazil své rozhodnutí, tzn. doposud pan primátor nepodepsal již 
schválený prodej akcií a naopak uspořádal schůzku všech akcionářů z řad 
měst a obcí v rámci zachování jednoty. Výše uvedené znamená, že v tuto chvíli 
obce (včetně Liberce) vlastní blokační minimum čtvrtinové 25 %, nikoli však 
třetinové 33 %, neboť jak výše uvedeno, prodalo již několik obcí. Dle mého 
právního názoru se však jednalo o neplatný prodej, neboť byl učiněn v rozporu 
se stanovami (dle stanov musí být akcie v případě prodeje nabídnuty všem 
akcionářům, což se nestalo) a tuto skutečnost jsem u společnosti napadnul. Při 
uznání neplatnosti prodeje (jsem připraven v případě potřeby požádat o toto 
rozhodnutí soud) by se vlastnictví obcí dostalo zpět nad blokační minimum 33 
%.  
 
     Udržení vlivu obcí u akciové společnosti ČSAD a. s. je pro města a obce 
klíčovou záležitostí. Bez tohoto vlivu nelze u této společnosti do budoucna 
zaručit nic, dokonce ani samu existenci veřejné autobusové dopravy. 
V Chrastavě dne 30. 7. 2009                           Ing. Michael Canov,  starosta 

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

U 11 (mladší žáci)  - soupiska Chrastavy:  
Pražák Bohouš, Ďuriš Lukáš, Ďuriš Dominik, Beňo Daniel, Wolf Dominik, Wolf Lukáš, Kudláček Jan, Dušek Jiří, Jelínek David, Pokorný Matěj a 
Šebelík Patrik.  
Trenéři: Kneys Milan a Bouška Milan 
       Výsledky:     TJ Spartak Chrastava – Czarni Lwówek Śląski                         3 : 0 

                            Slovan Hrádek nad Nisou – SV Marienstein Eichstätt         5 : 9 
                            TJ Spartak Chrastava – Slovan Hrádek nad Nisou             4 : 2 

                            SV Marienstein Eichstätt  – Czarni Lwówek Śląski.                   5 : 0 
                            TJ Spartak Chrastava – SV Marienstein Eichstätt                     1 : 2 
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    Touto cestou si dovoluji poblahopřát hráčům k dosaženým 
výsledkům a poděkovat všem pracovníkům města (paní Václavíková, 
Cinibulková, Krchovová, Loučková, Marxová a Urbanová), činovníkům 
fotbalového oddílu TJ Spartak (paní a pánové Kneys, Rozmajzlová, 
Rozmajzl, Bednář, Malá, Wolfová a řada dalších) za odvedenou práci, 
rodinnému klanu Komárků za ozvučení a skupině 20 deka duše v čele 
s panem Jiřím Vejmelkou za závěrečný hudební koncert.  
 
    Zcela speciální superpoděkování si 100 % zaslouží pracovníci 
výchovného ústavu v čele s panem ředitelem Zdeňkem Peldou a paní 
zástupkyní Markétou Sochorovou. Výchovný ústav totiž nejenže dal 
k dispozici sportovní areál pro turnaj U 11 (mladší žáci), ale poskytnul 

po tři dny ubytování kompletní německé výpravě a zajistil stravování 
všech účastníků.  
 
    Já, jako starosta města Chrastava, jsem byl velmi rád, že delegace 
partnerských měst v čele s primátorem Eichstättu panem Arnulfem 
Neuymayerem, tajemníkem Lwówku Śląskeho panem Janem 
Serafinem a místostarostou Hrádku nad Nisou panem Josefem 
Horinkou byli s organizací a průběhem turnaje a s pohostinností 
chrastavských hostitelů velmi spokojeni.       
 

V Chrastavě dne 27. 7. 2009               Michael Canov, starosta         
 

Informace o historii fotbalového turnaje najdete na internetu: 
 
2008 – Eichstätt (http://www.chrastava.cz/sport/cesky/fotbal_eich_08.htm) 
2007 – Bolca a Vestetanova (http://www.chrastava.cz/sport/cesky/fotbal_i.html) 
2006 – Chrastava (http://www.chrastava.cz/sport/cesky/fotbal_e.html) 
2005 – Eichstätt 
2004 – Eichstätt (http://www.chrastava.cz/sport/cesky/foteich.htm) 

                  Czarni Lwówek Śląski  – Slovan Hrádek  nad Nisou           1 : 7 

Pořadí: 1. SV Marienstein Eichstätt, 2. TJ Spartak Chrastava, 3. Slovan Hrádek nad Nisou, 4. Czarni Lwówek Śląski    
    
U 18 (dorost)  - soupiska Chrastavy:  
Beran Jiří, Sochor Adam, Sochor Jakub, Holec Vojtěch, Holec Jakub, Rozmajzl Michal, Polák Dan, Maurer Ivan, Farkaš Milan, Doupovec Daniel, 
Bajer František, Novák Jiří, Průša Jan, Louda Jakub, Pavlišta Miloš, Chomout Radek a Szpyt Milan. Trenér: Grundza David 

Výsledky:     Spartak Chrastava – Czarni Lwówek Śląski                 2 : 0 

                     Slovan Hrádek nad Nisou – SV Marienstein Eichstätt         1 : 3 
                     Spartak Chrastava – Slovan Hrádek nad Nisou           3 : 1 

                     SV Marienstein Eichstätt  – Czarni Lwówek Śląski             2 : 3 
                     Czarni Lwówek Śląski  – Slovan Hrádek  nad Nisou    2 : 0 

                     Spartak Chrastava – SV Marienstein Eichstätt             7 : 1 
Pořadí: 1. TJ Spartak Chrastava, 2. Czarni Lwówek Śląski, 3. SV Marienstein Eichstätt, 4. Slovan Hrádek nad Nisou  
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2.      zřízení věcného břemene na pozemkových parcelách  č. 381/1, 809/1 a 384  v k. ú.  Dolní Chrastavave prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s., jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování  kabelového vedení NN pro stavbu „V-12-4005601, LBC, Bílý 
Kostel n. Nisou, TS, RNN, kNN pro 7 RD“ za cenu ve výši do 100 bm 10.000,- Kč + 19% DPH a nad 100 bm za každý další bm 100,- Kč + 
19% DPH, vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj. SBS/19/2009   

3.      zřízení věcného břemene na pozemkové parcele č. 720/1 v k.ú. Andělská Hora u Chrastavy   ve prospěch Kateřiny Žurové a Michala 
Soldána, jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování vodovodní přípojky, za cenu do 20 bm ve výši 500,- Kč  + 19% DPH, 
vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj. SBS/20/2009  

4.      zřízení věcného břemene na stavební parcele č. 720/1 v k. ú. Andělská Hora u  Chrastavy    ve prospěch společnosti SČP Net, s. r. o. 
(investor Kateřina Žurová a Michal Soldán), jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování plynárenského zařízení v rámci 
stavby „STL přípojka plynu pro st.p.č. 135 v k.ú. Andělská Hora u Chrastavy“, za cenu ve výši  za cenu do 20 bm ve výši 500,- Kč  + 19% 
DPH, vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj. SBS/21/2009 

5.      zřízení věcného břemene na pozemkové parcele č. 1496/1 v k. ú. Horní Chrastava ve prospěch manželů Petry a Zbyňka Novákových, jímž 
dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování odpadního potrubí z ČOV, za cenu do 20 bm ve výši 500,- Kč + 19% DPH, vč. 
návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj. SBS/22/2009  

-   s c h v á l i l a  
záměr pronajmout poz. p. č. 1257 o výměře 360 m2 – trvalý travní porost, poz. p. č. 1258 o výměře 1759 m2 – vodní plocha a poz. p. č. 1259/1 o 
výměře 1521 m2 – lesní pozemek, vše k. ú. Chrastava I (na rekonstrukci  a  provoz vodní nádrže vč. zázemí) 
-  s c h v á l i l a  
licenční smlouvu k užití softwarového díla "SPISOVÁ SLUŽBA" se společností CNS a. s., Nad Šafranicí 574, Mělník   
-  s c h v á l i l a  
licenční smlouvu k užití podpory k softwarovému dílu "Spisová služba" se společností CNS a. s., Nad Šafranicí 574, Mělník a pověřila starostu 
jejím podpisem  
-  s c h v á l i l a   pojistnou smlouvu č. 54683842-17 o pojištění odpovědnosti za škodu a pověřila starostu jejím podpisem  
-  s c h v á l i l a   pojistnou smlouvu č. 54683064-11 o pojištění majetku a pověřila starostu jejím podpisem  
-  s c h v á l i l a  
dodatek č. 1 č. OD/24/2009 ke smlouvě o dílo č. OD/07/2009 se zhotovitelem SAUL, s. r. o, U Domoviny 491/1, Liberec 460 01  
-  s c h v á l i l a 
A)     hodnocení a zadání akce „Výstavba 16 parkovacích míst v Chrastavě, lokalita Střelecký vrch“ na základě Protokolu o posouzení a hodnocení 

nabídek v souladu s § 6 a § 12 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a přidělila zakázku firmě Strabag, a. s., tř. Gen. Svobody 77, 
460 14, Liberec 12, IČ 60838744 

B)     návrh Smlouvy o dílo se zhotovitelem Strabag, a. s., tř. Gen. Svobody 77, 460 14, Liberec 12, IČ 60838744 na realizaci akce „Výstavba 16 
parkovacích míst v Chrastavě, lokalita Střelecký vrch“ a pověřila starostu jejím podpisem. 

-  d o p o r u č i l a 
zařadit do 3. změny rozpočtu na rok 2009 částku 120.000,- Kč určených na krytí nákladů vzniklých se zavedením spisové služby 
-  r o z h o d l a 
o nevyužití stanovení maximální sazby za nájemné z bytů ve vlastnictví Města Chrastavy od 1. 1. 2010 dle zákona č. 107/2006 Sb. o 
jednostranném zvyšování nájemného z bytů, ve znění pozdějších předpisů,  a stanovila sazby za 1 m2   
-  u l o ž i l a   vedoucí odboru pro záležitosti občanů zajistit prostřednictvím Městského bytové družstva Chrastava realizaci usnesení 
-  s c h v á l i l a   
dodatek č. 2 ke Smlouvě o přenechání majetku do užívání od Ministerstva práce a sociálních věcí  a pověřila starostu jejím podpisem  
-   v z a l a    n a    v ě d o m í   zápis č. 2009/09 z jednání bytové a sociální komise ze dne 20. 7. 2009  
-  r o z h o d l a 
o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu panu Františku Čálkovi (příloha č. 13 k originálu usnesení) a pověřila starostu jejím podpisem 
-  u l o ž i l a 
vedoucí odboru pro záležitosti občanů zajistit prostřednictvím Městského bytové družstva Chrastava uzavření smlouvy o nájmu bytu, ve 
Frýdlantské ulici č. p. 55, Chrastava, č. bytu 004, o velikosti 1+2 ve 2. nadzemním podlaží domu    
-  v z a l a   n a   v ě d o m í 
celkový přehled pohledávek a daňových nedoplatků po lhůtě splatnosti k 31. 5. 2009 (dle části V., čl. 1, bod č. 3 vnitřní směrnice „Zásady při 
nakládání s pohledávkami“)  
-  s c h v á l i l a   termín konání 15. ročníku Chrastavských slavností: 4. června – 6. června 2010 
-   z a m í t l a   nabídku časopisu "V" na placený článek o chrastavském muzeu v cenovém rozmezí 25.000 – 30.000,- Kč 
-   s c h v á l i l a 
smlouvu o poskytnutí dotace č. LB/0411/S s Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod, Pražská 320/8, 500 04 Hradec Králové, IČ 
75082721 z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod na projekt „RTN – Terminál Chrastava“  
-  s c h v á l i l a 
smlouvu o zveřejnění inzerce do zlatých stránek s firmou Mediatel, spol. s r. o., Thámova 137/16, Praha a pověřila starostu jejím podpisem 

mu 

Rada města na své schůzi projednala a usnesla se mimo jiné takto: 
-  s c h v á l i l a  
pronájem nebytového prostoru v objektu č. p. 709 Střelecký vrch, k.ú. Chrastava I, o výměře cca 80 m2,  paní Haně Rejnartové na zřízení zázemí 
pro pizzerii - kancelář, sklad, na dobu neurčitou, vč. návrhu smlouvy o nájmu nebytových prostor čj. N/30/2009 
-  s c h v á l i l a  
zřízení věcného břemene na poz. p. č. 853/1 v k. ú. Dolní Chrastava ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a. s., jímž dojde k zajištění strpění 
umístění, zřízení a provozování zařízení  distribuční soustavy, tj. zařízení j048 LB Chrastava, Nádražní - kab.VN+RVN IV-12-4003601, za cenu 
ve výši 1 000,- Kč + 19% DPH, vč. návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene čj. VB/06/2009  
-  s c h v á l i l a  
1.      zřízení věcného břemene na stavební parcele č. 12/1 a pozemkové  parcele č. 1385/1 v k. ú.  Chrastava I ve prospěch společnosti SČP Net, 

s. r. o., jímž dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování  plynárenského zařízení v rámci stavby „Chrastava – křižovatka ulic 
Pobřežní a Vítkovská – STL plynovod“, za cenu ve výši 1.500,- Kč + 19 % DPH, vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene čj. SBS/18/2009   
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————————   Dokončení z titulní strany   ———————— 
 

Poté si pan hejtman prohlédl přímo na místě právě probíhající realizaci 
etapy 1a) (okolo Svazarmu) a 1b) (ve Vítkovské ulici) přeložky II/592, 
projel si trasu již v brzké budoucnosti realizované 2. etapy (Pobřežní 
ulice) a byl detailně seznámen jak s plánovanou 3. etapou (propojení 
ve směru na Frýdlant), tak s etapou čtvrtou (propojení přeložky 
z Vítkovské ulice směrem na průmyslovou zónu). Závěrečná návštěva 
Hasičského muzea byla pro pana hejtmana nejen prohlídkou unikátní 
hasičské techniky, ale i setkáním s dlouholetým přítelem panem 
Vladislavem Dlouhým v roli průvodce.    
     Závěrem musím ocenit nefalšovaný zájem pana hejtmana o  naše 
město, o naše úspěchy, ale i o problémy  a možná jejich řešení.  
 
V Chrastavě dne 31. 7.  2009              Ing. Michael Canov,  starosta 

     Stejný materiál jako na hřbitově (dlažební kostky z auto-busového 
nádraží) byl použit i při vybudování nové dlážděné svodnice ve Vítkově, 
jež má bezeškodně odvést stékající vodu z přilehlých polí. Realizace 
této zakázky proběhla ve spolupráci s Povodím Labe, s. p., které na 
své náklady zpevnilo břeh Vítkovského potoka a z prostředků města 
současně opravilo levou podpěru mostku přes potok, která byla 
v havarijním stavu. Na realizaci svodnice se podílela firma pana 
Starého a dláždění provedl pan Hruška. Náklady se v tomto případě 
pohybují přes 30 tis. Kč.  
                                        Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM 

Zápis do pamětní knihy návštěv města Chrastavy. 

Na vznikajících lázních na „Zámečku“... 

V BENTELERu... 

     Koncem prázdnin byly ukončeny práce na opravě hlavní cesty na 
hřbitově. Stávající cesta neměla zpevněné podloží a docházelo tak 
často k vymílání povrchu cesty, hromadění písku ve spodních partiích 
cesty a k ucpávání kanalizace. 
  
     Vzhledem k pietnímu prostoru hřbitova a svažujícímu se terénu byly 
jako nový povrch vybrány žulové kostky, které zajistí jak snadnou 
údržbu, tak vyřeší problém se stékající vodou. 
  
     Zakázku pro město provedla firma Bergl, jež se na dláždění 
komunikací specializuje. Svou práci odvedla profesionálně, o čemž se 
mohou návštěvníci hřbitova přesvědčit na vlastní oči. 
  
     Celkové náklady na opravu překročily 400 tis. Kč, kdy město hradilo 
pouze práci řemeslníků a podloží pro žulové kostky. Samotný materiál 
na dláždění město získalo z nedávno proběhlé rekonstrukce 
autobusového nádraží. 
                                        Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM 
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    Dne 15. července 2009 byl slavnostně zahájen provoz zdvižné 
plošiny v Domově pokojného stáří v Chrastavě. 
Pro nás byl tento den výjimečný, a proto jsme pozvali i výjimečné 
hosty! Oslovili jsme pana starostu města Chrastavy, pana Ing. 
Michaela Canova, paní ředitelku Diecézní charity Litoměřice Růženu 
Kavkovou, paní ředitelku Oblastní charity Liberec Ing. Marii 
Jandíkovou, dárkyni pani Mgr. Emílii Zedníčkovou, OFM Tomáše 
Gerta, členy rady OCHL pana Ing. Karla Korouse CSc., za Rotary klub 
pana Stanislava Vohlídala, vedoucí společenského klubu paní Zitu 
Václavíkovou. 
   Otec Tomáš Genrt, jehož farnosti byl dar určen, slavnostně posvětil 
výtah a požehnal všem uživatelům Domova. Matoušovo evangelium č. 
25 promlouvalo k nám zúčastněným naléhavým: “Amen, pravím Vám, 
cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste 
učinili.“ 
   Pan starosta Ing. M. Canov, popřál uživatelům Domova, aby bylo víc 
takových radostných důvodů k setkání, kdy jsou zlepšeny podmínky 
života uživatelů Domova. 
   Paní Mgr. E. Zedníčková, za dárce projevila přání, aby se zlepšily 
podmínky pro personál v přímé péči a abychom dokázali dostavět 
podkroví našeho Domova, kde by měli pracovníci zázemí (šatna,
sprcha). Paní Zedníčková poukázala na náročnost služby a na nutnost 
vytvořit dobré pracovní podmínky pro zaměstnance Domova. Všichni 
hosté byli s dostavěným dílem spokojeni a popřáli našemu výtahu 

mnoho bezpečných jízd a našim uživatelům pevné zdraví a spokojené 
stáří. 
   Co k tomu dodat? Přání, aby každý našel ve svém srdci místo pro 
slabé a nemohoucí a pokud mu Pán požehná schopnostmi a prací 
získat nějakou tu hřivnu, umět se o ni rozdělit s potřebnými. 

    Občané obce Vítkov, už nemusí stát na autobusový spoj pod 
širým nebem v drsných zimních podmínkách a ani když prší, neboť 
se mohou schovat do nové ,pěkné a stylové čekárny. Osadní výbor 
oslovil fa. Deliš na její zhotovení a následné ukotvení. V daném 
úseku kde byla namontovaná nová čekárna, je sice menší počet 
nastupujících občanů, ale i tito občané, kteří zde nastupují, mají 
nárok se  někam schovat před nepřízni počasí. Tato čekárna je 
proto i menších rozměrů. Postupně bychom chtěli vyměnit stávající, 
funkční, ale již zastaralé čekárny za nové tohoto tipu. Vesnice Vítkov 
tak dostane nový kabát ve formě pěkných, dřevěných zastávek. 

Za Osadní výbor Jana Nováková 

     V minulých Chrastavských listech (7-8/2009) byly uveřejněny dva články autorů A. Dosta (pseudonym) a Ivana 
Vydry, které se mimo jiné (a především) dotýkaly problémů Kováku a jeho obyvatel (dále jsme v téže věci obdrželi 
otevřený dopis paní E. Přibylové). Dovolím si proto ve spolupráci s vedoucí odboru pro záležitosti občanů paní 
Hanou Urbanovou poskytnout v dané věci své stanovisko. 

———————————————————————————————————————————————— 
I. Proč je složení obyvatel Kováku takové jaké je?  
     „Proboha, proč majitel Kováku umisťuje do Kováku lidi zvenku, prakticky vesměs na nejnižší sociální úrovni?“  
Tuto otázku si musí každý položit.  
Důvody jsou dva: 
a) Stávající zákonný systém. V případě běžných nájemníků by zřejmě nikdo nebyl ochoten či schopen platit takový 
poplatek za obývaný pokoj ubytovny (cca 5 tisíc Kč). Člověk pracující např. za minimální mzdu či důchodce by sice 
mohl – možná - dle příslušných tabulek dostat tzv. příplatek na bydlení ve výši cca 1 tisíce Kč. V případě, že však 
vůbec (léta či odjakživa)  nepracuje a je zaevidovaný na úřadu práce, má šanci dostat (kromě běžných sociálních 
dávek) tzv. doplatek na bydlení v případech  hodných  zvláštního zřetele, pokud osoba dlouho-době užívá jinou než 
nájemní formu bydlení, a to až do plné výši nájmu. Ne ovšem v případě, že má trvalé bydliště v Chrastavě. Zdejší sociální odbor je tamním 
obyvatelům s trvalým bydlištěm nevyplácí, neboť neuznal, že se jedná o formu bydlení hodnou zvláštního zřetele. Proto také drtivá většina obyvatel 
Kováku má trvalé bydliště jinde. Máme však dostatek informací, že naopak jiné úřady (dle místa trvalého bydliště) vyplácí doplatek na bydlení velmi 
ochotně a v plné výši (tím de jure neuznávají Kovák jako ubytovnu, ale jako místo pro trvalé bydlení), neboť jsou pochopitelně velmi rádi, že výše 
uvedení de facto v jejich městě nežijí (příslušný úřad to nic nestojí, jedná se o peníze ze státního rozpočtu, které přes rozpočty městských úřadů 
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(příslušný úřad to nic nestojí, jedná se o peníze ze státního rozpočtu, které přes rozpočty městských úřadů jen protékají).  
b) Za daného složení ubytovaných má majitel jen minimální náklady na provoz ubytovny. Nic neopravuje, nic neobnovuje. Např. se ani nenamáhá 
vybudovat kotelnu. Obyvatelé si tak topí přímotopy (v zimě je vždy jedno patro na střídačku odpojené, aby to nevyhovující elektrická  síť utáhla). Na 
to by nikdy běžní nájemníci nepřistoupili.  
Suma sumárum: Při stávajícím systému má majitel Kováku pan Radim Urban z Prahy zajištěn vysoký čistý zisk cca (odhadem) 200 tis. Kč/měsíc. 
Při ubytování běžných nájemníků by byl minimálně v prvních letech nutně vysoce ztrátový (nutné mnohamilionové náklady do rekonstrukce a 
obnovy objektu a podstatně nižší poplatek za ubytování).  
 
II. Stanoviska příslušných úřadů ke Kováku  
Živnostenský úřad: Odmítá přes naše četné a opakované urgence (a odvolání), že by musel mít majitel živnostenské oprávnění (s odůvodněním, 
že neposkytuje žádné jiné než základní služby). 
Hygiena: Odmítá provádět (přes naše četné a opakované urgence a stížnosti až na úroveň ministerstva zdravotnictví) provádět v Kováku důkladné 
hygienické kontroly. 
Hasiči: Dle vyjádření krajského ředitelství odmítají provádět v Kováku kontrolu (přes naše četné a opakované urgence).  
Státní energetická inspekce: Odmítá se zabývat tím (přes naše četné a opakované urgence a odvolání), že v objektu neexistuje kotelna a stávající 
elektrická síť nevyhovuje předpisům na přímotopy. 
Finanční úřad: byl opakovaně požádán o kontrolu (výsledky kontrol nám ze zákona nemohou sdělit). 
Krajský úřad: Neřeší, příp. nám neustále vrací rozhodnutí a výměry našeho úřadu o poplatku z ubytovací kapacity [kdy majitel platí za počet 
ubytovaných v rozmezí 1 až 20 (sic!), náš úřad mu vyměří doplatek za skutečný počet cca 100 ubytovaných a majitel se odvolá.           
 
III. Sociální dávky  
Sociální dávky státní sociální podpory jsou dávky, které dle zákona vyplácí stát prostřednictvím úřadů práce a prostřednictvím městských úřadů 
(jdou z rozpočtu státu, úřady práce a městskými úřady jenom protékají).  Jejich vyplácení se řídí zákonem. Jejich zvyšování bývalo předmětem 
slibů před volbami do Parlamentu, právě na slibu jejich zásadního zvyšování se snažily parlamentní strany získat hlasy voličů. Takovéto 
navyšování ovšem v důsledku znamená zásadní navyšování především pro ty, kteří z ničeho jiného než z dávek nežijí, tzn. mj. pro obyvatele 
Kováku.  A dle platných zákonů není výše sociálních dávek nijak závislá na tom, jestli jejich nositelé zároveň ničí, demolují a kradou, 
či posílají krást vlastní děti.  
 
IV. Trvalé bydliště  
K vyjádření Ivana Vydry (píše: „omezení přísunu různých 
zkrachovalých existencí… do našeho města, třeba tím, že jim 
nebude bez prokázání trvalého pracovního poměru poskytnut 
dočasný, natož trvalý pobyt) uvádím následující: 
a) dočasný pobyt neexistuje 
b) trvalý pobyt je povolován dle zákona (není tam žádný zákonný 
prostor pro vůli města) a ze zákona nezávisí na tom, zda dotyčný má 
pracovní místo. Může ho např. s jeho souhlasem přihlásit majitel 
nemovitosti, kde dotyčný žije a úřad nemá zákonné oprávnění žádost 
odmítnout.  
c) neexistuje žádná zákonná možnost jak člověka, který nemá 
v Chrastavě trvalý pobyt, vykázat mimo město  
d) obyvatelé Kováku o trvalý pobyt v Chrastavě nestojí (nedostávali 
by doplatek na bydlení viz  bod I) a také ho v drtivé většině případů  
nemají   
e) město o takovéto obyvatele pochopitelně též nestojí, na druhou 
stranu je skutečností, že městu jsou povinni platit občané s trvalým 
pobytem poplatek za odpady (500 Kč/rok/osoba) a především má za 
ně město příjem z tzv. sdílených daní (7550 Kč/rok/osoba).   

 
V. Penny Market  
 K problematice krádeží v tamní prodejně uvádím, že na moji osobní žádost podanou telefonicky na nejvyšší místa příslušného obchodního 
řetězce, prováděla firma interní hloubkové šetření a následně  došlo k osobnímu jednání v mé kanceláři (za přítomnosti Policie ČR a MP), jehož 
výsledkem bylo nejen přestavení interiéru prodejny, zabudování viditelných kamer a detailní projednání spolupráce s PČR a MP a též byl dán slib, 
že Market naprosto zásadním způsobem posílí vlastní ochranku. Je faktem, že za situace bez vlastní ochranky řádného rozsahu nemůže obchod 
krádežím odolávat. Zda se stav alespoň částečně vylepšil, bude předmětem dalších jednání v budoucnu.  
 
VI. Čunek, Řápková  
Nepochybně řadě obyvatel přichází v dané souvislosti na mysl, proč nepostupujeme v dané problematice jako výše uvedení ve Vsetíně a 
v Chomutově.   
K tomu uvádím následující:   
a) Ve Vsetíně se jednalo o domy v  majetku města. Kdyby Kovák byl v majetku města, byl by problém dávno vyřešen. Jenže Kovák v majetku 
města nikdy nebyl a není. Daný dům je v majetku soukromém a ten je ze zákona nedotknutelný.  
b) V Chomutově se řešil problém neplatičů (vůči městu), což se paradoxně těch obyvatel Kováku, kteří v Chrastavě nemají trvalé bydliště,  netýká, 
neboť nemají jak se stát dlužníky města (pro úplnost uvádím, že u dlužníků dosahují naše pracovnice většinou výběrů přímo i bez exekutora a 
problém tak nikdy nenabyl ani vzdáleně chomutovských rozměrů). 
 
VII. „Člověk v tísni“ aneb kritika z druhé strany  
Kritiku ohledně Kováku dostáváme i přesně z opačného směru. Organizace „Člověk v tísni“ po nás opakovaně a naléhavě požadovala (včetně 
besed a přednášek na toto téma), abychom pro obyvatele Kováku zajišťovali byty ve městě (stejným směrem směřují i náznaky řešení ze strany 
ministra (resp. ministryně) pro lidská práva v projektu tzv. vyloučených lokalit, kam je Kovák oficiálně zařazen). To jsme jednoznačně odmítli.     
 
VIII. Závěrem  
Plně chápu rozhořčení chrastavských občanů se situací s Kovákem. Přes boj s „větrnými mlýny“ se též odmítám s danou existencí Kováku smířit 
a dál chci podnikat a podnikám ve spolupráci se svými kolegy všemožné kroky - možná Don Quichotské - vůči příslušným úřadům ve věci 
neutěšeného stavu Kováku.  Není však v mých silách dát termín, do kdy se problém vyřeší.   
 
V Chrastavě dne 15. 7. 2009                                                                                                                                  Ing. Michael Canov,  starosta  
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Vážení spoluobčané, 
 

     dovoluji si Vás pozvat na šedesátý devátý  „Večer se starostou“,  na téma TERMÁLNÍ 
LÁZNĚ. Jedná se o projekt, který město podporuje a snaží se být i nápomocno v úsilí o 
získání příslušných dotací.  
 
     Na základě dohody s firmou Dům pohody a. s. a panem Ing. Janem Imlaufem se 
uskuteční tento večer, na který touto cestou zve Dům pohody a. s. a Ing. Jan Imlauf všechny 
zájemce na prohlídku rozestavěných prostor termálních lázní spojené s besedou a malým 
občerstvením spojeným se společenským večerem.    

 
                 Sraz zájemců  o  prohlídku  je  ve  středu  dne  9.  září  2009  v 17:00 hodin 
před 
               radnicí (odtud zajišťuje firma dopravu na místo malými autobusy).   
 

                   
T ě š í m 

   Sběrný dvůr, provozovaný městem na základě smlouvy s 
Technickými a stavebními službami a.s. Chrastava, který je součástí 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů ve městě Chrastava (dále jen 
Systém), čeká od 1. ledna 2010 podstatná změna. Město vybaví 
sběrný dvůr váhou, která umožní přesnější evidenci a kontrolu 
množství komunálních odpadů procházejících tímto zařízením.  Město 
si od připravované změny slibuje, že se nově zavedenými opatřeními 
ztíží možnost zneužívání Systému k protiprávně bezplatné likvidaci 
podnikatelského odpadu. Součástí opatření je i závazný pokyn pro 
příjem odpadů do sběrného dvora, zavádějící množstevní limity 
bezplatně odevzdávaného odpadu ve sběrném dvoře, který schválila 

Rada města Chrastavy na svém jednání dne 24. 8. 2009 s účinností 
od 1. 1. 2010.  

 
    Další změnou, která bude zavedena již od 1. 10. 2009, je provozní 
doba sběrného dvora. 
 
             pondělí:                    15:00 - 18:00 hod. 
             úterý:                          7:00 - 10:00 hod. 
             středa:                      12:00 - 15:00 hod. 
             čtvrtek:                       7:00 - 10:00 hod. 
             pátek:                       10:30 - 12:30 hod. 
             sobota:                       9:00 - 12:00 hod. 

 

    V zájmu snižování možnosti zneužívání stávajícího systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na katastrálním území města Chrastavy, k protiprávní likvidaci odpadů, jejichž původcem jsou 
právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, Město Chrastava stanovuje následující podmínky, za kterých budou přijímány níže 
uvedené složky komunálního odpadu ve sběrném dvoře TSS a.s., Liberecká 35, Chrastava: 

 
I. Obecné podmínky 

 
1.     Do sběrného dvora  může být bezplatně odkládán odpad do celkové hmotnosti 200 kg/osobu/kalendářní rok pocházející pouze od 

fyzické osoby, která je přihlášena k trvalému pobytu v Chrastavě a je poplatníkem místního poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen provoz systému), případně fyzické 
osoby, která není trvale hlášena k pobytu v Chrastavě, ale výše  uvedený poplatek platí (dále jen oprávněné osoby). 

 
2.     Tyto podmínky se vztahují na  

-        komunální odpady, které nelze pro svůj rozměr uložit  do běžné nádoby  (velkoobjemový odpad)  
-        maximálně 4 ks pneumatik osobního automobilu či motocyklu 
-        nebezpečné složky komunálního odpadu,  

3.     Tyto podmínky se nevztahují na  
- elektroodpady, které lze bezplatně odevzdávat ve sběrném dvoře bez ohledu na množství.  

 
Hmotnost odpadu vyšší než 200 kg/osobu a rok, případně vyšší počet pneumatik, budou zpoplatněny dle aktuálně platného ceníku ve  
sběrném dvoře. 

 
4.     Zpoplatněn bude veškerý odpad od původců právnických osob, fyzických osob - podnikatelů a od osob fyzických s trvalým bydlištěm 

mimo město Chrastava, které neplatí poplatek za provoz systému. 
 

II. Podmínky pro přijetí odpadu 
 

1.     Odpad, který je do sběrného dvora přivážen, musí být předem roztříděný (tzn. zvlášť papír, nebezpečný, objemný atd.) – tato povinnost 
vyplývá se zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. 
 

2.     Občan po příjezdu do sběrného dvora musí prokázat své trvalé bydliště a svým podpisem potvrdit, zdali přivážený odpad pochází z 
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z činnosti fyzické osoby, právnické osoby nebo  fyzické osoby oprávněné k podnikání. 
 

III. Povinnosti obsluhy sběrného dvora 
 

1.      Zaeviduje jméno, příjmení a bydliště občana, který odpad přiváží. Dále druh  přivezeného odpadu a jeho množství (druh dle Katalogu 
odpadů, množství se zváží nebo kusy sečtou). 

2.      Obsluha vydá doklad o předání odpadu, ze kterého je zřejmé, zda šlo o předání bezúplatné, či za úplatu. Pokud se jedná o předání 
odpadu za úplatu,  je vydán doklad o zaplacení. 

3.      Další postup přejímky odpadů řeší provozní řád sběrného dvora TSS Chrastava.  
 

IV. Účinnost 
 

Účinnost tohoto závazného pokynu je stanovena od 1. 1. 2010.                                                           Ing. Michael Canov, starosta  

Zahájení nového školního roku! 
Přijímáme přihlášky do hudebních kurzů, jazykových kurzů Nj, Aj, 
zdravotní cvičení, jóga, šachy. 
V úterý 1. září od 9:00 do 17:00 hodin přímo zde ve Společenském 
klubu, nebo telefonu 485 143 348, e-mail: sklub@chrastava.cz. 
———————————————————————————— 

Führichův dům projde rekonstrukcí 
Upozorňujeme, že od 1. 8. 2009 do června 2010 bude z důvodu 
rekonstrukce uzavřen Führichův dům, který je součástí chrastav-
ského muzea. 

Květná zahrada v Kroměříži 
Kroměříž se nedá popsat, ta se musí vidět. Historie města je spojená 
s olomouckým biskupstvím a arcibiskupstvím. Již v roce 1100 koupil 
obec olomoucký biskup Jan II. a připojil ji k biskupství. Další biskup 
Bruno ze Schaumburka povýšil ve 13. století Kroměříž na město a 
nechal vybudovat hradby. Za husitských válek město často měnilo 
majitele a postupně upadalo. Za biskupa D. Thurza došlo 
k přestavbě hradu na renesanční zámek. Později se stala Kroměříž 
sídelním městem biskupů, nastal také rozvoj řemesel a cechů. 
Za třicetileté války bylo město i zámek v rozvalinách. Teprve Karel 
Lichtenštejn – Kastelkorn město pozvedl a za jeho vlády byl v letech 1686-98 vybudován zámek. Tento 
majitel ho také obohatil o sbírky obrazů, knih, hudebnin apod. 
V průběhu 19.  století se vzhled zámku nezměnil. V roce 1950 se stal společně s městem památkovou 
rezervací a v r.1998 byly zahrady a zámek zapsány na seznamu UNESCO. 
Květnou zahradu na obrázku založil již zmiňovaný Karel Lichtenštejn. Jednotícím objektem, kam se sbí-
hají všechny cesty, je barokní rotunda, postavená v r.1671. Uvnitř je krásně vyzdobená štukovou výzdo-
bou. Uprostřed rotundy stojí kamenný stůl, nad nímž je zavěšeno matematické kyvadlo. Součástí květné 
zahrady je půvabná kolonáda, odkud je pěkný pohled z výšky na celou zahradu. Nechybí tu mnoho fon-
tán, bludiště, voliéra, studený a teplý skleník apod. V současné době probíhá rekonstrukce zadní části 
zahrady. 
   

Vodní hrad Blatná 
Romantický vodní hrad a zámek najdeme na jihu Čech. V současné době je v soukromém vlastnictví rodiny Hild-
prandtů. Hrad založil Všemír r. 1235. Na konci 13. století vlastnili hrad Bavorové ze Strakonic. A po nich jejich příbuz-
ný Jan z Rožmitálu. A právě on dal sídlo pobořit, aby na jeho základech vystavěl nový gotický hrad. Bažiny kolem byly 
využity k založení rybníka, z něhož byl napájen vodní příkop. V přestavbách pokračoval známý cestovatel Lev 
z Rožmitálu. Unikátní je tzv. Zelená světnice s krásnými gotickými freskami. Její vznik lze datovat asi do této doby. 
Jeho syn Zdeněk Lev z Rožmitálu však musel pro finanční potíže hrad prodat Šternberkům. V 18. století se stal maji-
telem Karel Hildprand a této rodině – jak již zmíněno – byl hrad v restituci vrácen. Celý objekt je obklopen rozsáhlým 
parkem. Pokud budete mít při procházce štěstí, spatříte i stádo daňků. 
K prohlídce zvou zámecké interiéry, též interiéry ve středověké části s gotickými  malbami včetně již zmiňované zají-
mavé Zelené světnice. 

                                             Ilustrace:  Jiří Riedl, text:  Jaroslava Špaková 
 

MTB CUP 

 2009

Ak ce je  p od po ře na  Sp ort ovn ím fo nd em Sta tu tá rn ího  měst a L ibe re c
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1.- 3. září           14:00 – 18:00           kancelář č. 20 

                                                            HUDEBNÍ KURZY – ZÁPIS 
                                                            v oborech: kytara, klavír, klávesy, zobcové flétny a ukulele 
 
2. září                18:30                        Experimentální studio 

                                                            Klub přátel výtvarného umění: KAM SMĚŘUJE NAŠE SPOLEČNOST 
                                                            - přednáška filosofa a historika PhDr. Břetislava Daňka 
 
7. září                14:00                        Roztančíme Lidové sady – TANEČNÍ ODPOLEDNE tentokrát s Big Bandem Luboše Ottla 

 
10. září              19:30                        Divadlo bez opony – Ag. Harlekýn s.r.o 
                                                            MANŽEL PRO OPALU – komedie o dobrých duších a špatných strašidlech, které svedl dohromady 
                                                            jeden inzerát…  Hrají: L. Lipský, K. Fialová, N. Konvalinková, B. Lormanová, Č. Gebouský 
 
12. září              9:00                          Zahrada – Klub chovatelů  psů Liberec 

                                                            26. PODJEŠTĚDSKÁ VÝSTAVA PSŮ – Krajská výstava psů všech psích plemen 
 
13. září        15:00                         Pohádkové odpoledne: ČARODĚJNICE ZE SKŘÍNĚ NA KOŠŤATA, uvádí divadlo Krtek 
 
14. září        18:00                         Experimentální studio: OHROŽENÉ LESY V JIZERSKÝCH HORÁCH – minulost, přítomnost  
                                                            i budoucnost jizerskohorských lesů  ve vyprávění RNDr. Františka Pelce  

GALERIE G Městského muzea

Přednáší RNDr. František Pelc - předseda Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor
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Temná tajemství se zjevují... Americko-britský dobrodružný film v českém znění. 154 minut.
                                                                                               Vstupné: 70 Kč, v předprodeji v MIC Chrastava - 65 Kč

I mezi cizími můžete objevit své lepší já... Clint Eastwood se v tomto filmu kromě režie vrátil i před kameru a vytvořil 
pozoruhodný portrét starého muže, který tváří v tvář skutečnosti musí přehodnotit svůj život a zříct se předsudků. 117 minut
                                                                                                                                                                 Vstupné: 70 Kč

Italsko-česká hořká komedie podle románu Michala Viewegha. 95 minut.
                                                                                                 Vstupné:  70 Kč, v předprodeji v MIC Chrastava - 60 Kč

Pásmo pohádek pro malé i velké děti. 64 minut.                                                                                        Vstupné:  25 Kč

Když do hospody, tak tankem... Hrají Jiří Menzel, Eva Holubová, Maciej Stuhr, Jaroslav Dušek, Boleslav Polívka, Martha 
Issová, Jan Budař a Zbigniew Zamachowski v polsko-české komedii. 104 minutPásmo pohádek pro malé i velké děti. 64 minut.
                                                                                                 Vstupné:  70 Kč, v předprodeji v MIC Chrastava - 60 Kč

Psychologickým hororem T.M.A. se režisér Juraj Herz vrací k jemné poetice svých nejznámějších titulů. 111 minut. Mládeži 
nepřístupno.                                                                                                                                            Vstupné:  65 Kč

17. září        19:00            1. abonentní koncert 51. koncertní sezony komorní hudby 
                                               Koncert věnovaný 50. výročí úmrtí skladatele B. Martinů 
                                               KOMORNÍ ORCHESTR BOHUSLAVA MARTINŮ – umělecký vedoucí Lubomír Čermák 
 
19. září              8:00             Experimentální studio: AUKČNÍ SÍŇ HOBBY KLUBU  - dražba historických pohlednic 
 
20. září              14:00           Roztančíme Lidové sady – TANEČNÍ ODPOLEDNE – tentokrát s Turnovankou 
 
21. září        19:30            Experimentální studio – c.k. Adventura uvádí – OMÁN 
                                               - o cestování perlou Arabského poloostrova  přednáší Sheila Singhová  
 
23. září              19:30           Experimentální studio: JAKUB NOHA BAND – textař a písničkář s kapelou hrající Crazy Horse rock 
 
24. září              19:30           Experimentální studio: HUDBA JEDNA BÁSEŇ – nový projekt skladatele a klavíristy Jakuba Zahradníka  
 
27. září        15:00            Pohádkové odpoledne: PODZIMNÍ DRAČÍ POHÁDKA v podání divadla Rolnička 
 

————————————————————————————————————————————————————— 
Výstava na Galerii i v Experimentálního studia 

fotografie z 39. ročníku Turnovského mapového okruhu 
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       Ani v době letních dovolených a prázdnin orientační běžci z OK Chrastava nezahálejí. Mají 
možnost se zúčastnit vícedenních OB jak u nás, tak i v cizině. 
       Kolotoč těchto závodů se roztočil již koncem června, kdy ve dvou dnech absolvovali běžci 
v okolí Nové Vsi u Jablonce nad Nisou tři závody pod názvem Petit Prix 2009. S výsledky mohli 
být spokojeni tito závodníci: D10L – 2. Pavlíková Markéta, D21L – 1. Valešová Jana, 3. Kašková 
Barbora, D40 – 3. Pavlíková Pavla, D50 – 1. Ševčíková Alena, 3. Bradnová Věra, D55 – 3. 
Horčíková Marie, D60 – 2. Kašková Eva, H14 –3. Nejman Stanislav,  H21L – 3. Hradec Pavel. 
       V červenci odjeli naši mladí na Slovensko na Grand Prix Slovakia – Karst cup 2009, aby 
hledali červenobílé lampiony v těžkém terénu závrtů Silické planiny a Slovenského ráje. Ani tady 
se naši neztratili, což dokazují následující výsledky. W18A – 1. Jana Valešová, W21A 3. Barbora 
Kašková, M21B – 2. Petr Kadavý, M21E – 2. Pavel Hradec. Za pozornost stojí výkon Pavla 
Hradce, který prvním rokem běhá v mužské hlavní kategorii a v dobře světově obsazené elitě 
vybojoval stříbro. 
       Velký ohlas mezi vícedenními závody mají pětidenní Bohemia Orienteering, které pořádá 
Jiskra Nový Bor. Tohoto zápolení se zúčastní více jak 1500 závodníků nejen od nás, ale i ze 
zahraničí. Letos s námi závodil i český reprezentant v běhu na lyžích Lukáš Bauer. S tropickými 
vedry a nástrahami tratí, které vedly lesy Lužických hor v okolí Trávníku a Mařenic, si nejlépe 
poradili: D18A – 4. Valešová Jana, D21A – 3. Kašková Barbora, D40B – 4.  Pavlíková Pavla, 5. 
Gorčicová Ivana, D55 – 4. Šaffková Zuzana, H21B – 5. Kadavý Petr, H55B – 1. Barták Jiří. 
       Mezi oblíbené vícedenní u nás patří Pěkné prázdniny (TJ Turnov), protože běháme 
v obtížných skalních partiích Českého ráje. Letos bylo shromaždiště blízko Rovenska pod 
Troskami a autobusy nás odvážely do skal kolem Hrubé Skály a do Boreckých skal. Svoji formu 
opět potvrdil Pavel Hradec, který v elitě stanul na stupni nejvyšším. Výborně si  počínala 
dorostenka Jana Valešová (D18 – 1.) a Bára Kašková (D21A – 2.), jež sbíraly  v létě jedno 
medailové umístění za druhým. Tleskali jsme i za 3. místo Elišce Gorčicové (D18) a Zuzaně 
Šaffkové za 1. místo v D55. 
       Ještě nás čeká Cena východních Čech a pak hurá do podzimní sezóny s mistrovstvím ČR na 
klasické trati, štafetami, soutěžemi klubu a družstev, oblastními orienťáky… Počátkem října 
pořádáme pod taktovkou mladých jako každý rok Chrastavský pohárek. 

Za OK CHA Eva Kašková 
——————— 
Vlevo:  
Lukáš Bauer 
si zpestřil svoji 
letní přípravu 
orientačním  
během. 

Nahoře: P. Hradec        Dole: B. Kašková 

    Ve dnech 26. – 28. června 2009 se konal v malebném 
severofrancouzském městečku ROMBAS mezistátní přátelský outdoor 
turnaj, který byl bohatě zastoupen, a to 18-ti dvojicemi ze čtyř 
evropských zemí. Domácí Francie, sousedního Německa s Belgií a 
poprvé i zástupci naší České republiky. V tomto turnaji bojovala za 
Českou republiku a naše město Chrastava dvojice Pavel Matuškovič a 
Michal Fadrhonc.  
 
       Do města Rombas jsme vyrazili v pátek po obědě a po 850-ti 
kilometrech strávených v automobilu jsme dorazili na místo konání. Po 
akreditaci a ochutnání místní vinné chlouby se sýrem jsme se odebrali 

nabrat síly na dvoudenní turnaj. 
 
       V sobotu již brzy zrána nás probudily melodie typické francouzské 
hudby linoucí se po celém údolí. Po lehké snídani se začali sjíždět 
zbylí účastníci turnaje. V 9:00 turnaj začal. Mužstva byla rozdělena do 
tří skupin A, B,C po šesti týmech, ze kterých postupovali do finálové 
skupiny pouze první dva. Na začátku turnaje bylo odsouhlaseno, že se 
bude hrát pouze 2 x 4 minuty. Namísto klasických 2 x 7 minut, které 
jsou předepsány v mistrovských zápasech. Jinak by se totiž turnaj 
musel stát týdenním. Po 15-ti odehraných zápasech se na hřiště 
dostali naši borci. Bohužel v tomto zápase bylo zjevně vidět, že naši 
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v tomto zápase bylo zjevně vidět, že naši protihráči se tohoto turnaje 
zúčastnili již po několikáté a působili na speciálním hracím povrchu 
zkušeněji než naši borci. Zápas byl z našeho pohledu velmi bojovný, 
ale bohužel se nám nepodařilo zvládnout utkání do vítězného konce a 
soupeř nás pokořil z našeho pohledu 1:4.  
 
       Pouhá minuta nás dělila do druhého zápasu. Avšak to, co je pro 
tento „outdoor“ turnaj typické, se stalo v tento den osudným. Přihnaly 
se mraky a celý zbytek dne propršelo. Po první dešťové přeháňce se 
pořadatelé pokusili hřiště vysušit, avšak bylo to marné. Příroda byla 
nadále proti. Francouzští organizátoři nezahodili flintu do žita a 
připravili velmi příjemný program, který začal ihned po večeři. 
Organizátoři pro sportovce pozvali hudební skupinu, která zazpívala 
klasické národní francouzské písně. Večer byl i nám přínosným, jelikož 
se nám podařilo získat nové kontakty na kluby, které zde startovaly.  
 
       V neděli ráno začal turnaj již velmi brzy. V druhém zápase se nám 
vedlo o poznání lépe, ale ještě ani on nebyl vítězný. Na favorizovanou 
domácí dvojici nám nestačily nastřílené dva góly a podlehli jsme 
v poměru 2:3. Třetí zápas byl v rychlém tempu a ve znamení 
bojovnosti, který jsme ovšem zvládli na výbornou a dovedli utkání do 
vítězného konce. A to v poměru 3:2 z našeho pohledu. Naše 
vystoupení na tomto velmi specifickém turnaji mělo vzestupnou 
tendenci. Podařilo se nám totiž přehrát svého čtvrtého soupeře, hlavně 
díky neinkasovanému gólu, a to ve skóre 5:0. Bohužel náš pátý soupeř 
se nedostavil, a tak bylo naše vystoupení u konce, jelikož se nám 
nepodařilo probojovat se do finálové skupiny pouze o jeden bod. A tak 
se naše cesty otočily zpět domů.  
 
       Ve Francii jsme zanechali velmi dobrý dojem a byli jsme pozváni 
na tentýž turnaj, který se koná vždy o posledním červnovém víkendu. 
Doufejme, že naši francouzští kolegové přijmou na oplátku naše 
pozvání na již blížící se turnaj v Chrastavě, který se koná 4. října 2009. 
 
       Na ten vás samozřejmě srdečně zveme a těšíme se na vaši hojnou 
účast, kterou budou naši borci zajisté potřebovat.  
 
       Chtěli bychom vás tímto informovat o nově spuštěném webu www.
chrastava-cycleball.webnode.cz, kde najdete podrobnosti o tomto velmi 
krásném a specifickém sportu v našem městě. O sportu, v němž jsme 
se stali v roce 2008 po 25-té mistry světa. O sportu, který je mládeži 
zastiňován ostatními sporty jako florbal, fotbal …  
 
       Při této příležitosti bych Vás, „mládež“ - nejlépe ve věku od 8 do 10 
let, chtěl pozvat na  otevřené tréninky, a to v chrastavské tělocvičně (u 
škvárového hřiště) v čase od 17:00 do 19:00 vždy ve středu a v pátek. 
Tímto bych chtěl apelovat i na Vás  rodiče „ nenechávejte doma lenošit 
vaše děti “ a  vezměte je  vyzkoušet  si jízdu na našem speciálním kole. 

                             Pavel Matuškovič 

P
a
v
e

Úterý 19:00 – 20:00 hodin 
Čtvrtek 19:00 – 20:00 hodin 

V tělocvičně ve Školní ulici v Chrastavě 
 

S sebou si vezměte: pití, ručník a dobrou náladu 
Hodina cvičení je za 20,-Kč 

Cvičení pro začátečníky i pokročilé! 
Střídáme všechny formy cvičení – aerobik, P-Class 
(posilování problémových partií), kardio-trénink a 
každou hodinu zakončíme důkladným protažením. 

 
Začínáme v úterý 2. 9. 2009! 

Těší s na Vás cvičitelky Katka, Markéta a Jana 
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    O prázdninách zahájil provoz významný neziskový internetový projekt pro seniory 
v České republice. Na adrese www.sedesatka.cz je umístěn informačně – zábavní 
systém s desítkami stránek, vnitřně členěný na čtrnáct krajů a sedmdesát šest okresů. 
Internetový projekt Šedesátka.cz umožňuje seniorům zapojit se při tvorbě jeho obsahu, 
každý návštěvník může nejen číst, ale také přispívat, přímo psát své články nebo posílat 
redakci to, co jej zaujalo. 
„Společnost v Česku spojuje seniorský věk s pasivitou, odevzdaností, od seniorů již nic 
neočekává. Přitom právě ve zralém věku může člověk nabídnout životní zkušenosti a 
určitý nadhled. Cílem projektu Šedesátka.cz je vytvořit českým seniorům prostor 
k vzájemnému sdílení, vyjádření názorů, prostor k vytváření komunity. Dát jim zkrátka 
do ruky symbolický mikrofon“ vysvětluje Jan Vojvodík, šéfredaktor webu Šedesátka.cz.  
    Internetový projekt  www.sedesatka.cz přizpůsobil seniorům jednoduché grafické i technické řešení webu. Hned v prvních dnech provozu se 
na webu vytvořila aktivní seniorská komunita, která živě diskutuje a buduje společenské vztahy. 
 „Regionální charakter projektu vytváří prostor i pro města a obce, které mohou bezplatně zveřejňovat zajímavosti ze své historie i současnosti, 
mohou zvát k návštěvě. Jejich obyvatelé zase najdou na jednom místě nejrůznější informace, zpravodajství, rozhovory, zajímavosti, křížovky, 
recepty, tipy a rady. Návštěvník, který má dost času, se může pohodlně projít celou republikou, zastavit se třeba v každém kraji nebo okrese a 
podívat se, jak Šedesátka.cz žije u sousedů“ dodává šéfredaktor webu Jan Vojvodík. 
    Navštivte www.sedesatka.cz. Třeba se budete rádi vracet. 

Zveme všechny děti a dospělé na 

POSLEDNÍ 
(JEŠTĚ TROCHU) 
PRÁZDNINOVOU 

CESTU 
aneb 

„Co tu bylo a již není…“ 
 

v neděli 6. 9. 2009. 
 

Start průběžně od 15:30 do 16:30 h 
na náměstí v Chrastavě. 

Startovné: 15,-Kč 
Pro malé děti doporučujeme 

kočárky! 
——————————————– 

 
Zveme všechny manželské páry, kte-
ré třeba zrovna procházejí krizí nebo 

se mají i fajn na 
 

MANŽELSKÉ 
VEČERY 

 
Osm večerů pro páry, které chtějí 

upevnit a prohloubit svůj vztah. Velmi 
praktický kurz pro každého! 

 
Začínáme 21. září 2009 

v 1. patře kina od 19:30 hodin. 
 

V případě zájmu pište, volejte: 
jbchrastava@jbcr.info, 

Tel.: 605 268 348 
 

Kapacita kurzu je omezená. 



Strana 19                               

Moje zkušenost...  
  Byla jsem nakupovat v Penny marketu a přihodila se mi tam opravdu „hnusná“ věc. Parta pěti žen s dětmi stála u pokladny, když jsem si všimla, 
jak jedna má něco za zády, co rozhodně nehodlá dát na pás, aby to zaplatila. Dobře viděla, že na ni koukám, a proto se s dalšími dvěma sbalila a 
rychle proklouzla kolem pokladny. Musela jsem se pousmát, když v tom mě ta jedna z nich, která tam zůstala, začala před lidmi slovně napadat, z 
toho nejslušnější slovo bylo „chcípni„! Docela nechápu tu drzost, kdy oni něco ukradli, lidé nic neřeknou, protože se jich bojí a pak ještě takhle za-
útočí. Je vidět, že v téhle společnosti už neexistuje ani trochu slušnosti, zejména ne od lidí z Kováku. Je hrozně jednoduché se vymlouvat na ra-
s ismus, ale tahle př íhoda mě opravdu urazila a ponížila a já to jako rasismus použít nemůžu.  
Nevím jak mohou tihle lidé chtít nějakou úctu a slušné zacházení, když to sami neumí. Jsem si jistá, že kdyby to ukradl někdo "normální", hned by 
na to paní pokladní upozornila a už by tam byl okolo toho frmol, ale takhle sklopila oči a nic se nedělo. Myslím, že by bylo dobré udělat v Penny 
marketu u pokladen ty pípáky, když něco někdo ukradne, tak aby se ven nedostal. Já po této zkušenosti do tohoto obchodu rozhodně už nejdu, 
protože mi to za to nestojí, aby mě někdo urážel za nic. A myslím, že město by už s těmito lidmi mělo něco udělat, nebo si tady za chvíli půjdou 
nakupovat a projedou s košíkem v pohodě až ven, aniž by museli platit, protože z nich lidí mají strach. Toto už překračuje všechny meze! 

Veronika Š. 
 

 CZY  PAN  MÓWI  PO  POLSKU ? 
 
    O tom, že je výhodné se učit cizím jazykům, se již napsalo dost a 
dost. Na školách a v různých kurzech se vyučuje angličtina a němčina. 
Je dobře známo, že k ovládnutí cizí řeči není nutné jen nadání, ale 
především trpělivost. A ta některým lidem chybí... 
    Naše město udržuje partnerské styky s polským městem Lwówek 
Ślaski, členové Společnosti přátel historie města Chrastavy 
(SPHMCH) navázali kontakty s historickou společností ve městě 
Bogatynia a vztahy jsou skutečně přátelské. A při vzájemném setkání 
je samozřejmě nutné se dorozumět... 
    Čech se s Polákem snadno dorozumí, a tak je vlastně zbytečné se 
učit polštinu jako cizí jazyk. Ano, osmdesát procent slovní zásoby 
v obou slovanských řečech je podobných, ale co ten zbytek? 

    Listujeme-li česko–polským slovníkem, čeká na nás nejedno pře-
kvapení. Jsou totiž výrazy, které vypadají téměř stejně jako slova 
česká, ale – mají zcela jiný význam. Snadno může dojít k 
nedorozumění...Nevěříte ? 

   Cestujeme-li po Polsku, vidíme často – dokonce i ve vesnicích – 
reklamu se slovem OPONA. Říkáme si, proč právě u našich sousedů 
je tolik milovníků divadla. ale vysvětlení je prosté: slovo opona 
znamená pneumatiku. A ty jsou zapotřebí i v té nejzapadlejší vesnici,  
OBCHOD neznamená totéž, co stejně znějící český výraz, ale oslavu. 

Představte si, že slovo POKLAD znamená palubu na lodi, zatímco 
opravdový poklad plný zlata a stříbra se polsky řekne SKARB. 
  A můžeme pokračovat. BYDLO neznamená totéž, co v našem úsloví 
pálí ho dobré bydlo, ale  DOBYTEK. Poláci znají slovo dobytek, ale 
úplně s jiným významem: majetek, jmění. 
    Slovo DZIEDZINA neznamená vesnici jako u nás na Moravě, ale 
obor (vědy či jiné činnosti). 
    Velmi často se v hovoru setkáváme s výrazem DROGA, DROGI, což 
vůbec neznamená, že by se v Polsku užívalo podstatně více drog než 
u nás. Toto slovo totiž znamená „cesta“ a má stejný základ jako naše 
dráha. 
    Že jsou v nám blízké polštině slova naprosto nepodobná českým, o 
tom svědčí těchto několik příkladů: KOBIETA (žena), NARTY (lyže), 
WINDA (výtah), ROWER (jízdní kolo) aj. 
    A co technické vynálezy? SAMOCHOD znamená auto, SAMOLOT 
je letadlo, ŚMIGLOWIEC znamená v překladu vrtulník a CZOLG je 
tank. 
  Takže pozor! Ona ta polština není tak snadná a lehká, jak si mnozí 
z vás myslí... 

                                                                     PhDr. František Vydra 
 
 

  

Bétel – centrum dobrého času 
   Je sobota 30. 5. 2009 před 9:00 hodinou. K městskému kinu se schází ti, kteří i přes nepřízeň počasí doufají, že prožijí zajímavý den. Panuje 
sice obava, že ten déšť pokazí zážitky, ale kterýsi optimista prohlásil, tak už jsme všichni „účastníci zájezdu!?“. A hned se všichni smáli a cesta za 
poznáním mohla začít. Cílem byl skanzen v Přerově nad Labem. 
     Skanzen je velice zajímavý a stojí opravdu za shlédnutí. Způsobil mnohou radost, protože většina z 22 účastníků při prohlídce vzpomínala na 
svá dětská a mladá léta, leckterý exponát připomínal prázdniny u babiček. Po prohlídce a po dobrém obědě se pokračovalo v cestě.  
     Dalším cílem byl vrch Brada, který sehrál svou roli i v bitvě Prusů a Rakušanů. Počasí se umoudřilo natolik, že jsme nejen nezmokli, ale navíc 
měli z vrcholu překrásný výhled do širého kraje. Odtamtud jsme pak zamířili k domovu. 
     Před kinem se všichni společně rozloučili a provolali „hip, hip, hurá“ výletu, a tím také dík těm, kteří tento výlet umožnili. 
     Za příjemně i poučně prožitý den děkují všichni senioři obětavým řidičům a vedoucímu zájezdu stejně jako sponzorům z Nadace Euronisa, 
která poskytla grant.  

Za účastníky: A. Vrbová 

   Tak jsme i letos, jako většina národa přemýšleli kam v létě. Benzín 
podražil, služby cestovek opět neúměrně drahé a protože máme rádi 
takzvané volné cestování, tak i letos zvítězila kola. Říkáme tomu 
cykločundrování. Je to jednoduché – sbalíte stan,spacák,vařič. Hodíte 
k tomu trochu oblečků, ešus, zabalíte to do brašen a vyrazíte. Ale 
kam? V Evropě je jen málo míst, kde by nebyl patrný otisk našich 
pneumatik, a tak zvítězil Balkán. Itinerář byl hotov vcelku rychle, 
juknem za krajany do Rumunska, a přes Srbsko a Albánii navštívíme 
Jadran. No a pak Bosna a Chorvatsko a zase ta Evropa. Autobusem 
jsme se popovezli do Rumunska, nasedli na kola a hurá. Byť je tato 
země v unii, jediné co to připomíná je obrovský nárůst hypermarketů 
všeho druhu. Jinak silnice samá díra a byť je to hlavní, napočítali jsme 
více než šest děr na metr čtvereční. Turecké záchody, vysoký provoz 
koňských povozů, hospůdky, které neviděly kýbl s vodou desítky 

měsíců. To už se ale blížíme k Dunaji, kde v šesti vesnicích žije česká 
menšina. Říká se tomu Banát. Jeden kopeček, jedna typická cikánská 
vesnice, kde ženy perou prádlo po staru v říčce zavalené odpadky a je 
tu Gernik. Sedíme v hospůdce na návsi, pijeme zasloužené pivo 
z českých pullitrů, neb kopec do šestiset metrů jsme v úmorném vedru 
šlapali přes tři hodiny. Koukáme na ČT1 a povídáme s místníma o 
poměrech. Smutné povídání. Lidé mají příjmy kolem 100 EUR na 
měsíc, práce není, díky hygienickým předpisům EU je pro ně obtížné 
prodávat výpěstky a produkty na trhu, a tak se vše točí kolem dřiny na 
kamenitých políčkách, povídáme do hluboké noci. Ráno směřujeme do 
Svaté Heleny. Po červené turistické. Pravé cyklogaleje. 15 km mezi 
kupkami sena,lesy, kopce, kameny. A je tu opět Dunaj. Spíme u vjezdu 
do Železných vrat. Je to nejužší místo Dunaje, který se zde z nějakých 
1,5 km šířky zužuje do 150 metrů. Hlídkuje zde pohraniční policie. 
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 Železných vrat. Je to nejužší místo Dunaje, který se zde z nějakých 
1,5 km šířky zužuje do 150 metrů. Hlídkuje zde pohraniční policie. 
Pečlivě si opisují naše pasy asi abychom s kolama nepřeplavali do 
sousední Serbie. Nicméně kola necháváme pod jejich dohledem a 
získáváme nádherné místo na pontonu přímo u vjezdu i s přáním 
dobré noci. Ráno pokračujeme kolem kostelíka střežící lodě až 
k obrovské soše Decebala, která je vytesána do skály ve velikosti 
čtyřicet metrů. Rozloučení s Rumuny proběhlo po téměř hodinovém 
čekání na celní prohlídku u přehrady Malý Sip. Dostáváme první 
razítko do pasu, celkem jsme jich nasbírali 18 a je tu Srbsko a za 
hranicemi vzorově vyznačená cyklosteska Atlantik – Černé moře. Po 
víceméně prašných stezkách skrze samé „kuči“ (domy a chaty) se 
dostáváme na asfalt. Slunce praží, venku je 40 a více a před námi 
samé kopce se sklonem sedm až jedenáct procent. Naštěstí provoz je 
téměř nulový a ve vesnicích samý krámek, kde mají lednice nabité 
vynikajicím pivem značky Jelen. Za deset Kč. Když nás majitelé vidí, 
občas přihodí nějakou tu zeleninu, sýr… zadarmo. Jste přeci hosté 
v naší zemi. Projíždíme městečky. Všude voní pečené maso. Na to 
jsou srbové specialisté. Otevřené grily, kde se točí jehněčí, kůzlečí,
selátka. Vyberte si na co máte chuť a ceny o polovinu nižší než na 
našich jarmarcích. Přiblížila se nám výrazná špičatá hora Rtnaj (1559 
m) ve stejnojmenném pohoří. Mapu máme v měřítku 1:500 000. 
Všechny cesty se na ní tváří jako asfaltové, ale my jezdíme po 
vedlejškách, a tak najednou hezký povrch končí a my se ocitáme na 
zaprášené cestě, v zaprášené vesnici, obklopeni hliněnými baráky mezi 
stády ovcí a koz. Nezbývá než se zeptat na cestu. Posílají nás na 
úzkou pěšinu mezi lány kukuřice. Cesta se kroutí jako had do kopce, z 
kopce, samá křižovatka. Specialitou Srbů je,že zapomínají dávat 
směrníky, a tak každou chvíli otravujeme místní a pořád se ptáme. 
Naštěstí jich na políčkách potkáváme dost a naštěstí mluví téměř 
stejně jako my, a tak si dobře rozumíme. A je tu Novi Pazar, typicky 
muslimské město s trhy,mešitami a zahalenými dámami. Z něj vede 
obrovský kopec,samozřejmě nahoru, který končí u tunelu. Ten měří 
něco přes kilometr. Tunely byly na naši cestě vůbec zajímavá věc, 
napočítali jsme jich přes sedmdesát, a to jsme brali jen ty přes padesát 
metrů délky. Sjíždíme dolů do Ribarici. Samozřejmě řádně spařeni. 
Nevadí, říkáme si. Někde dáme Jelena, zaženeme žízeň a bude dobře. 
Jenže ouha, jsme v muslimském kraji, kousek od Kosova a muslimové 
a alkohol, to nejde dohromady. Necháváme si zajít chuť a „mastíme“ 
směr hranice. Opět ukrutný kopec a je tu srbská celnice. Následuje 
pětikilometrové území nikoho a dále je Monte Negro. Čekáme spolu 
s osobáky, chceme předbíhat, ale vrací nás zpátky. Platí se tu totiž 
ekologická daň. Po 15 minutách nás však s širokým úsměvem vpouští 
bez placení do země a my jedeme nádhernou krajinou, samé hory, 
srázy, pod námi řeka a my přemýšlíme za co vybírají daň, když každé 
údolí je zavaleno tunami odpadků. Spíme u nádherné říčky Lim. Spát 
chodíme relativně brzy, protože díky extrémním vedrům vyrážíme 
kolem šesté ráno. Nás čeká sedlo Trstenik (1570m). Za ním 
projíždíme dřevařským krajem. Potkáváme náklaďáčky svážející dříví 
z lesa. Tato auta pamatují snad první republiku, šíří kolem sebe 
mohutná oblaka dýmu, a tak požitek z kraje nasyceného svěžím 
vzduchem odchází kamsi. Naštěstí to netrvá dlouho a už jsme za obcí 
Matěševo, víme,respektive jsme někde vyčetli, že cesta do Podgorice a 
ke Skadarskému jezeru by měla být z kopce. Plánujeme, jak se 
odpoledne vykoupeme v průzračně čisté vodě. Jenže ouha, z kopce 
sjíždíme cca 40 minut a najednou rozcestí, bez směrovky – dle slunce 
a mapy usuzujeme, že bychom měli jet vlevo, ale tam je obrovský 

kopec. Nechce se nám, říkáme si že počkáme až někdo pojede kolem. 
V poklidu svačíme a když po hodině nejede ani jedno auto, odhodlaně 
šlapeme vzhůru. To co jsme ujeli za 40 minut z kopce šlapeme 2 
hodiny nahoru. Před námi se tyčí albánské hory, dle mapy zjišťujeme, 
že mají výšku kolem 2500 m a my jsme zhruba pod jejich polovinou. 
Cestou jsme měli projet několik vesniček, avšak nikde nebylo žádné 
značení. Není to dobrý pocit jet krajinou a nevědět, kde jste. Do cesty 
se nám naštěstí připletl cafebar, a tak se ptáme, kde jsme. No přeci 
v Boljesestre,říká bodrý chlapík a ukazuje na cedulku. Cedulka byla ze 
dřeva a na ni fixou napsáno písmem velikosti 10 cm, samozřejmě 
cyrilicí, jak je ve zdejších krajích zvykem, jméno osady. Hned nás zve 
na pivo, a tak nezávazně tlacháme o všem. Za chvíli se k baru začnou 
sjíždět auta a všech šest stolečků je obsazených. Každý se s námi 
chce fotit a povídat. Po chvíli jsme poznali, jaké mají černohorci horké 
hlavy, kdy se kvůli nám strhla velká hádka, kdy chlapík trval na tom, že 
jsme jeho hosté a že si s námi bude povídat jen on. Celé to trvalo snad 
půl hodiny, a když se spor uklidnil, každý hned,že si s ním musíme dát 
pivo. Nebudeme to protahovat, ten den jsme neodjeli, celý den jsme 
měli all inclusive, vše zadarmo. Další den sjíždíme ke Skadarskému 
jezeru. Z kopce a pozorujeme železnici, vedoucí po naší pravici 
s neuvěřitelným množstvím mostů a tunelů. Nádherná romantika. 
Jezero nás překvapilo svoji rozlohou 376 km čtverečních, spoustou 
ostrůvků a hlavně neuvěřitelně čistou vodou, kterou údajně zajišťuje 50 
spodních pramenů, takže voda v jezeře se údajně kompletně vymění 
za tři měsíce. No a je tu Albánie, moderní, turistická. Objeli jsme jezero 
a kolem Jadranu přes obří letoviska se šineme do Boky Kotorské. Z ní 
vede nádherný kopec od moře do jedenáctisetmetrové výšky. Cesta 
stoupá cca 13 kilometrů a výhledy na Tivatský a Kotorský záliv jsou 
nepopsatelné. Staviteli této silnice patří náš obdiv, neboť za celou 
cestu jsme ani jednou nepřehazovali na nejmenší kolečko. Projíždíme 
krajem, kde se vyrábí údajně nejlepší pršut na světě a tak čile 
ochutnáváme. Zároveň krajem, kde pobíhají stáda ovcí a hlídají je 
velice ostří šarplaninci. Naštěstí se bojí kamenů, tak kupodivu nebylo 
ani jedno kousnutí, a to se za námi jeden hnal skoro dva kilometry. A 
opět nádherná jezera, kopce, výhledy a dojíždíme do Žabljaku, což je 
výchozí místo pro vstup do národního parku Durmitor. Používáme 
služeb prvního kempu na cestě. Domácí po nás původně chtěl za dva 
5 EUR za noc, ale usmlouvali jsme to na polovic. Věnujeme se pěším 
procházkám, stoupáme na Bobotov kuk (2523 m). No a kaňonem řeky 
Tara, kolem slavného mostu míříme zpět do Srbska. V Bijelopoli při 
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služeb prvního kempu na cestě. Domácí po nás původně chtěl za dva 
5 EUR za noc, ale usmlouvali jsme to na polovic. Věnujeme se pěším 
procházkám, stoupáme na Bobotov kuk (2523 m). No a kaňonem řeky 
Tara, kolem slavného mostu míříme zpět do Srbska. V Bijelopoli při 
obědě k nám přisedá místní chlapík kolem třiceti let a baví se s námi 
plynnou slovenštinou. Jeho táta byl Slovák, a tak se u nich doma mluví 
dodnes slovensky. Je cyklista, a tak s námi jede na patnáct kilometrů 
vzdálené Peručacké jezero. A opět nádherná voda a díky našemu 
novému kamarádovi i nezapomenutelný den s místními, opět all 
inclusive – zadarmo. Chceme jet kolem řeky Driny do Zvorniku a našli 
jsme si zkratku přes Bosnu. Velice smutný kraj. Stopy po válce jsou tu 
patrny dodnes. Prázdné baráky, školy, vytlučená okna, vypálená 
stavení. Nejsmutnější jsou ovšem pomníčky obětem nesmyslné války. 
Mladí kluci 1972 – 1980 narozeni a křížky mají 1994. Lidé jsou však 
přívětiví a milí. Všude zdraví, v kraji se hodně pěstují obří ostružiny, a 

tak všude dostáváme nejen to, opět jídlo, zeleninu. Inu cestování na 
kole má své výhody. Dále pokračujeme Přes Mokrou Goru, kterou 
proslavil světoznámý režisér Košturica a opět hory, řeky….křižujeme 
Bosnu, Srbsko no a pomalu přejíždíme zpět do Evropy.  
No a co napsat závěrem? Známí nás před cestou varovali. Nejezděte 
tam, okradou vás, budou vás přepadávat, zabloudíte. Nic z toho se 
nestalo, naopak takové množství milých a přátelských lidí jsme dlouho 
nikde nepotkali. V deníčku přibylo spousty nových adres, dostali jsme 
množství malých dárečků a hlavně jsme se opět ujistili, že ze sedla 
kola vypadá svět úplně jinak. Tento článeček není cestopis, ale přeci 
jenom, za měsíc a kousek jsme najeli 2500 km. 

————————————                       
Text a foto: A. Šulc 

   

   Nadace EURONISA vyhlašuje veřejné kolo rozdělování nadačních příspěvků z výnosů Nadačního investičního fondu, benefičních akcí, darů 
sponzorů a z prostředků získaných poslancem Cyrilem Zapletalem. Podporovány budou projekty uskutečněné od 1. ledna 2010 v následujících 
oblastech:  
- sociální a zdravotní  

– pomoc lidem se zdravotním postižením 
– podpora sociálně slabých, ohrožených a znevýhodněných skupin (senioři, osamělé matky s dětmi, sociálně slabí apod.) 

- kulturní  
– rozvoj kulturní činnosti v propojení se sociální problematikou  

- vzdělávací  
– preventivní programy, směřující ke zdravému rozvoji osobnosti člověka 
 

 Podrobné podmínky, formulář žádosti a další informace obdrží zájemci na adrese - Nadace EURONISA, Rumjancevova 3, 460 01 Liberec nebo 
na internetových stránkách: www.euronisa.cz. 
 Uzávěrka přijímání žádostí je 7. září 2009 do 16:00 hodin. 
  
Žádat mohou tyto neziskové organizace registrované na území České republiky a zároveň působící v Euroregionu Nisa: 

     – občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti 

     – církevní právnické osoby poskytující sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby 

     – nadace a nadační fondy 

     – veřejnoprávní instituce  

     – příspěvkové organizace zřízené obcí či krajem 
 
   Vyloučeny z podpory jsou politická hnutí či strany, fyzické osoby a církve či náboženské společnosti! Výše jednotlivých příspěvků ve prospěch 
jednoho projektu nepřekročí částku 80.000 Kč. Podrobné podmínky, formulář Žádosti a další informace obdrží zájemci na internetové adrese: 
www.euronisa.cz, e-mailem: nadace@euronisa.cz  nebo v kanceláři Nadace EURONISA, Rumjancevova 3, 460 01 LIBEREC 1, tel.: 

5. VOŘÍŠKIÁDA Chrastava 2009
Výstava psů bez PP, jejich kříženců i voříšků,

kterou pořádá základní kynologická organizace Chrastava
v kynologickém areálu ve Vítkovské ulici v CHRASTAVĚ

Přihlášky: 
Program: 

na místě v den výstavy - soutěžící pejsek vstupné 60 Kč
9:00 - kontrola očkovacích průkazů (vzteklina + trojkombinace)

                 9:30 - zahájení výstavy, posuzování
                         - představení Adopce chrtů - GACR- O co jde?
                         - ukázky výcviků psů ZKO Chrastava

Kategorie: Nejkrásnější pes bez PP
                   Nejkrásnější voříšek
                   Nej dvojka (páníček + pes)
                   "Nejošklivější" oříšek

Občerstvení
Hodnotné ceny pro vítěze (poháry)

Každý soutěžící pejsek dostane dárek
od hlavního sponzora - fa DIBAG a.s.
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    Dne 22. 9. 2009 v 15:30 hodin proběhne nácvik evakuace a záchrany starších osob bydlících v domě s pečovatelskou službou v Bílokostelecké 
ulici č.p. 66, Chrastava. 
   Účelem cvičení bude nácvik zásahu v uzavřeném a zadýmeném prostoru, evakuace ohrožených osob při požáru bytové jednotky Domu 
s pečovatelskou službou profesionálními a dobrovolnými hasičskými jednotkami a zajištění evakuačního místa včetně vymezení místa pro zraněné 
osoby. 
   Před tímto taktickým cvičením  proběhne schůzka s obyvateli domu s pečovatelskou službou, kde budou seznámeni s připravovaným cvičením . 

Hana Urbanová, vedoucí odboru pro záležitosti občanů 

   Na pozemku p.p.č. 928/2 (rokle) v k. ú. Horní Vítkov docházelo celá desetiletí 
k nelegálnímu ukládání odpadu. 
   V červnu roku 2007 zahájil OVÚS MěÚ Chrastava jednání s vlastníkem 
pozemku (Pozemkový fond ČR) o likvidaci skládky. Pozemkový fond ČR byl 
odborem výstavby a územní správy vyzván k odstranění odpadů. Po několika 
pokusech se vlastníku pozemku nepodařilo odpad v termínu odstranit, 
vzhledem k tomu, že množství odpadů bylo tak velké, že zadání likvidace 
muselo být zadáno ve výběrovém řízení formou veřejné zakázky. Proto bylo 
následně domluveno prodlužování termínu k likvidaci skládky a Pozemkovému 
fondu ČR byl poskytnut dostatečný časový prostor. Odpady se podařilo 
odstranit a tzv. černou skládku zlikvidovat v červenci letošního roku. Odstranění 
odpadů doprovázela řada nepříjemností a problémů (špatný přístup na 
pozemek, nepříznivé klimatické podmínky, zlikvidování odpadů apod.). Celková 
hodnota nákladů, které byly vynaloženy na odstranění této černé skládky 
přesáhla 4 miliony korun. Město Chrastava i Pozemkový fond ČR se budou 
snažit zabezpečit tento pozemek proti opětovnému založení tzv. černé skládky. 

Martin Janoušek, vedoucí OVÚS 

   Léto se s námi pomalu loučí. Pro všechny školou povinné nadešel 
čas školních povinností. Rodičům skončily dovolené. Většině z nás 
opět nastaly každodenní povinnosti. Výjimkou není ani cestování. 
Nový integrovaný systém IDOL přináší nové možnosti a ulehčení 
v dopravě. Novým pomocníkem IDOLu je bezkontaktní čipová karta 
opuscard, která umožňuje cestování různými dopravními prostředky 
v Libereckém kraji, a to bez papírových jízdenek. Majitel takové karty 
ušetří peníze a navíc se používáním karty zapojuje do „
Benefitprogramu“, který přináší další bonusy v podobě slev a 
dárkových kupónů.  
 

    Změny zaznamenaly také tarifní podmínky, které nabízí různé 
výhody dle kategorií. Studenti jistě přivítají kategorii „STUDENT 15-
26“, která se týká všech studentů ve věku 15 – 26 let. Pro lepší 
představu si uveďme příklad. Bude-li student cestovat každý den do 
školy z Frýdlantu do Liberce, zaplatí za jednu jízdu 24 korun, což je 48 
korun denně a 1008 korun měsíčně. Pokud ale využije 30-ti denní 
kupón „STUDENT 15-26“, zaplatí za měsíční cestování pouze 792 
korun a navíc může neomezeně cestovat i ve volný čas a o víkendu. 
Samozřejmostí je možnost využívání MHD v Liberci po celých třicet 
dnů platnosti jízdenky. Podmínkou využití této slevy je zřízení opuscard 
a také žákovské průkazky pro kategorii 15-26 se jménem a fotografií 
studenta. Tu musí mít student při cestování u sebe. Průkazku lze zřídit 
v informačních a předprodejních kancelářích dopravců zapojených v 
IDOLu.  
    Obdobných výhod může využívat i žák základní školy, který jezdí 
ještě levněji s tarifem žák -15, tento zaplatí za třicetidenní jízdenku 
mezi Frýdlantem a Libercem pouze 396,- Kč a samozřejmě i tento 

může s třicetidenní jízdenkou cestovat i v sobotu a v neděli. 
Výhod IDOLu může využívat i zaměstnanec cestující do práce 
z Frýdlantu do Liberce. Tento zaplatí za třicetidenní jízdenku IDOL 
nahranou na opuscard pouze 960 korun, oproti kupování jednotlivých 
jízdenek ušetří přibližně 380,- Kč. A to už se vyplatí! 
 

    Pokud Vás IDOL zaujal, získejte více 

informací na www.iidol.cz a pořiďte si 
vlastní opuscard! 
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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 autobusy 
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 Vámi 
zvolenou relaci a jízdenka je platná po dobu sedmi, po sobě jdoucích, kalendářních dnů. V těchto sedmi dnech je možné absolvovat li-
bovolný 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 že-
lezniční dopravy. V těchto třiceti dnech je možné absolvovat libovolný počet jízd mezi zvolenými zónami. Jízdenka Vás také opravňuje 
k libovolnému množství jízd prostředky MHD, pokud zóna s MHD leží na Vaší relaci. Při přikládání OPUSCARD k odbavovacímu zaří-
zení se Vám z Vaší elektronické peněženky neodečítá žádná hotovost. Přikládání OPUSCARD k odbavovacímu zařízení slouží ke sbě-
ru 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 sedmi 

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 zakoupená 
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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Překlad dopisu, který obdržela kancelář starosty města Chrastavy: 
 
V Eichstättu dne 28. července 2009  
 
Velevážený pane starosto, milý Michaeli, 
Jménem účastníků z Eichstättu Ti chci velmi srdečně poděkovat a obzvláště Tvým milým spolupracovni-
cím Karin, Zitě a Katce za překrásný víkend ve Tvém městě. Bude to pro všechny, a především pro děti, 
nezapomenutelný pobyt. Viděl jsem obrovskou radost v očích z vítězství malých dětí U11, když se hrála 
národní hymna. Tyto okamžiky nikdy nezapomenu. Bylo to všechno překrásné a za to ještě jednou moc 
moc děkuji. Hned, jak budu mít fotky, pošlu Vám je. Přeji Tobě, Tvým spolupracovnicím, spolupracovní-
kům a Tvému městu vše dobré a již nyní se těším na shledání. Se srdečnými pozdravy.  
                         
                                                                                                                     Arnulf Neumeyer, primátor  
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VYMĚNÍM OBECNÍ BYT I. kategorie o velikosti 1 + kk  (30 m2) nedale-
ko vlakového nádraží v Chrastavě, za větší obecní byt ve zděné zástav-
bě. Další informace telefonicky. Volejte denně v době od 18 do 20 ho-
din – tel.: 606 301 625. 
————————————————————————————— 
Drůběž Červený Hrádek, firma Dráb opět prodává slepičky snáškové-
ho materiálu Dominant žíhaný, kropenatý, černý, hnědý a modrý. Stáří 
slepiček – 16-19 týdnů – těsně před snáškou. Cena 128 – 148 Kč/ks dle 
stáří. Prodeje se uskuteční: 
CHRASTAVA – na náměstí u prodejny jízdních kol. 
Neděle 20. září 2009 ve 13:00 hodin. 
Případné bližší informace na tel.: 728 605 840, 415 740 719 

Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci 

s  obecním/městským úřadem vyhlašuje 

 

HUMANITÁRNÍ SBÍRKUHUMANITÁRNÍ SBÍRKUHUMANITÁRNÍ SBÍRKUHUMANITÁRNÍ SBÍRKU    
 

� letního a zimního oblečení (dámské, pánské, 

       dětské), ze zimního oblečení především kabátů 

       a bund, 

� lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, 

       látek, 

� domácích potřeb-nádobí bílé i černé - vše jen 

       funkční, 

����    peří, péřových přikrývek a polštářů,  

� dek a přikrývek (obyčejné, vatované, larisy),  

� hraček a školních  potřeb, 

� novin, časopisů a knih, 

� nepoškozené obuvi (dámské, pánské, dětské) 

� kabelek, tašek, batohů a peněženek. 

 

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: 
lyžařské boty; oděvy z umělých vláken (silon, nylon, 

dederon); 

ledničky, televize a  počítače (nebezpečný odpad); 

nábytek, jízdní kola, lyže a dětské kočárky (transportem 

se znehodnotí). 

 

Sbírka se uskuteční  
 

 3. 9. – 4. 9. 2009 
8:00 – 16:00 hodin 

 
Společenský klub, 

Bezručova 503 - přízemí 
 

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů 

či krabic, aby se transportem nepoškodily. 
 

Děkujeme za Vaši pomoc. 

 

Bližší informace podá Společenský  klub 

tel.:  485 143 348  

 

nebo dispečink Diakonie Broumov  

Tel.: 224 316 800, 224 317 203 (fax). 
 

Diakonie Broumov je nezisková humanitární 

organizace,  která poskytuje materiální pomoc 

potřebným občanům u nás  i v zahraničí 

a dává práci lidem, kteří jsou těžko umístitelní 

na trhu práce.  
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