
     Ve středu 9. září 2009 jsem se zúčastnil tradiční akce "Setkání se starostou", která se však 
tentokrát od předchozích lišila. V 17 hodin odjelo mikrobusem a několika auty asi třicet 
zájemců z náměstí před "Zámeček", kde je již očekával Ing. Jan Imlauf, jehož firma  realizuje 
výstavbu termálních lázní. Nejprve nám v prostorách Švejkovy restaurace za pomoci 
diapozitivů vysvětlil, z čeho se celý  rekreační  areál  bude skládat  Pak jsme se vydali přímo 
tam, kde probíhají stavební práce. Nikdo z nás nechtěl věřit svým očím. Jedeme-li totiž po 
silnici kolem "Zámečku, žádné 
změny nevidíme. Napadne nás 
jistě, že myšlenka postavit tu 
termální lázně byla pouhou utopií, 
která je v praxi neproveditelná a na 
niž se jistě brzy zapomene. 
     Realita však předčila všechna 
naše očekávání. Rozsáhlá stavba 
je již skutečně v pokročilém stádiu. 
V prostoru za "Zámeč-kem", kam 
není ze silnice vidět, se totiž pilně 
staví. Vzniká tu rekreační areál, 
který by měl po dokončení přilákat 
nejen místní občany, ale počítá se 
s tím, že jeho vhodná poloha 
poblíž hranic s Německem a 
Polskem přiláká také mnoho 
zájemců ze soused-ních států 
     V bývalé tzv. Benešově vile 
(původně Klingerově vile) se upra-
vují ubytovací prostory, staví se tu 
koupaliště a kryté bazény  pro 
dospělé i děti, kde se však nebude 
plavat, ale návštěvníci budou 
relaxovat v příjemně teplé vodě 
podobně jako v  podobných 
koupalištích na Slovensku a v 
Maďarsku. 
     Budou tu i rašelinné koupele 
jako např. v lázních Kundratice.  
Velká pozornost se bude věnovat 
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    Jako již tradičně proběhlo 1. 9. 2009 vítání žáčků 1. tříd Základní školy v Chrastavě a v 
Základní škole v Horním Vítkově. Naší malí „studentíci“ za doprovodu rodičů a prarodičů 
byli natěšení a nedočkaví a za blesky fotoaparátů se s taškami na zádech hrnuli do svých 
tříd. 
    V Chrastavě školáky přivítal ředitel školy Mgr. Aleš Trpišovský, dále starosta města Ing. 
Michael Canov a místostarosta města Miloslav Pilař. V Horním Vítkově to pak byla s před-
staviteli města ředitelka školy paní Marie Pilařová. Všichni dětem popřáli mnoho úspěchů 
ve škole, rodičům pevné nervy a nechyběly samozřejmě ani drobné dárky a laskominky, 
které si děti 1. školní den odnesly domů.Nezbývá než dětem ještě jednou popřát, aby se jim 
ve škole líbilo, našly nové kamarády a aby jejich paní učitelky byly přívětivé. 
   Více fotografií najdete na www.chrastava.cz v rubrice aktuality.                Kancelář strosty 
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    Velká pozornost se bude věnovat ubytování hostí. Kromě luxusního ubytování ve vile tu budou k dispozici také chatky a stany. Počítá se 
s různými volnočasovými aktivitami, měl by tu být důstojný prostor pro kulturní vystoupení (hudební soubory atd). 
     Všechny přítomné mile překvapilo, že je dole pod "Zámečkem" již vyhloubeno dno budoucí poměrně velké vodní plochy, kam bude 
svedeno několik pramenů, které se podle starých map a plánů našly. Právě dole bude vybudováno také parkoviště pro automobily 
návštěvníků. 
     Po skončení prohlídky celého areálu se účastníci vrátili do prostor Švejkovy restaurace, kde jim bylo nabídnuto občerstvení.                                
     Všichni si tuto akci pochvalovali. Ti, kdo snad pochybovali, že se termální  lázně stanou skutečností, uvěřili a těší se, že již začátkem 
června příštího roku budou moci využít služeb tohoto atraktivního zařízení.  

PhDr. František Vydra 

     Již podruhé v krátké době oficiálně navštívil náš senátor Ing. 
Karel Kapoun Chrastavu, když splnil svůj slib a  zúčastnil se 
besedy konané na začátku zastupitelstva dne 31. 8. 2009. Pan 
senátor se nejen osobně seznámil se všemi našimi zastupiteli, 
ale především zodpověděl všechny dotazy týkající se práce 

(nejen) senátu. Věřím, že netoliko pro členy našeho 
zastupitelstva, ale i  pro pana senátora to byl nejen příjemně, ale i 
užitečně strávený čas.     
 
V Chrastavě dne 2. 9. 2009               Ing. Michael Canov, starosta  

     Ve středu 2. září  2009 byla slavnostně otevřena první etapa přeložky II/592. Otevření se zúčastnili vzácní hosté v čele se zástupcem 
investora náměstkem hejtmana panem Martinem Seppem, zástupci KSS LK v čele s panem Janem Douděrou,  zástupci  zhotovitele 
firmy Eurovia CS, a. s., v čele s ředitelem Ing. Pavlem Jirouškem, vedoucí odboru dopravy libereckého Magistrátu Ing. Pavel Rychetský, 
zastupitelé našeho města a pracovníci našeho městského úřadu.   
     Po téměř čtvrtstoletí úsilí generací zastupitelů tak existují první hmatatelné výsledky. Jak Liberecký kraj tak město Chrastava 
samozřejmě usiluje i o realizaci dalších etap. Nejdéle v říjnu má být v prostoru druhé etapy přeložky zahájena realizace kanalizace v 
trvání cca 2 měsíců a na jaře příštího roku by měla být provedena i samotná druhá etapa, která spočívá v rekonstrukci a rozšíření 
komunikace (o chodník). Třetí etapa (propojení na Frýdlant) by měla být realizována v roce 2011 až 2012 (zde dosud probíhají jednání o 
potřebných výkupech).   
 
Chrastavě dne  7. 9. 2009                                                                                                                                 Ing. Michael Canov, starosta 
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     Jeden nejmenovaný majitel jedné nejmenované ubytovny 
v jednom nejmenovaném městě se dlouhodobě úspěšně 
vysmíval radnici, když uváděl počty ubytovaných mnohonásobně 
nižší, než ve skutečnosti byly. Konečně padla kosa na kámen, 
odvolání byla po létech zamítnuta a dotyčný bude muset za roky 
2005, 2006 a 2007 doplatit poplatky z ubytování i s palmáre…cca 
400 tis. Kč (a bude se pokračovat dál). Buď zaplatí…nebo…
exekuce, ta by možná byla i lepší…věděl bych, co exekuovat.     
                                                                               Michael Canov 

    Rada města na své schůzi projednala a usnesla se mimo jiné 
takto: 
-  s c h v á l i l a 
1.     návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o provozu sběrného dvora, 

nakládání s odpady a přepravě odpadů se zhotovitelem: 
Technické a stavební služby,  a. s., Liberecká 35, 463 31 
Chrastava, IČ 25425706 a pověřila starostu jejím podpisem 

2.     návrh závazného pokynu pro příjem odpadů na sběrný dvůr 
TSS Chrastava a pověřila starostu jeho podpisem 

 
-  s c h v á l i l a 
návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zajištění ozvučení a 
osvětlení sálu při realizaci projektu „Chrastava – Rekonstrukce 
objektu č.p. 407 na centrum volnočasových aktivit“ se 
zhotovitelem Luboš Komárek, Pobřežní 484, Chrastava, 463 31, 
IČ 65634322 a pověřila starostu jejím podpisem 
 
-  s c h v á l i l a 
návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zajištění zabezpečovací 
techniky při realizaci projektu „Chrastava – Rekonstrukce objektu 
č.p. 407 na centrum volnočasových aktivit“ se zhotovitelem 
Oaza – net, spol. s r. o., Dr. Milady Horákové 81/117, Liberec 6, 
460 06, IČ 47282711 a pověřila starostu jejím podpisem 
 
-  s c h v á l i l a 
návrh smlouvy o dílo na výstavbu veřejných částí kanalizačních 
přípojek se zhotovitelem Severočeské vodovody a kanalizace, a. 
s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ 49099451 za předpokladu 
přijetí 3. změny rozpočtu na ZM dne 31. 8. 2009 zajišťující 
finanční krytí této smlouvy a pověřila starostu v tomto případě 
jejím podpisem  
 
-  s c h v á l i l a 
dodatek č. 1 ke smlouvě o převodu a využití práv k softwaru s 
firmou VITA software, s. r. o., Praha (propojení do spisové 
služby) a pověřila starostu jejím podpisem  
 
-  s c h v á l i l a  
dodatek č. 1 ke smlouvě o technické podpoře k software s firmou 
VITA software, s. r. o., Praha  (propojení do spisové služby) a 
pověřila starostu jejím podpisem 
 
-  d o p o r u č i l a   Z M 
schválit 3. změnu rozpočtu a investičního plánu na rok 2009  
 
-  v z a l a   n a   v ě d o m í 
informaci o plánovaném taktickém cvičení na požár a evakuaci 
v domě s pečovatelskou službou, Bílokostelecká ulice č. p. 66, 
Chrastava  
 
-  s c h v á l i l a 
na základě žádosti poskytnutí neinvestiční účelové dotace TJ 
Spartak Chrastava, Turpišova 292, 463 31 Chrastava, IČ 467 
44657, pro oddíl zápasu  
 
-   s c h v á l i l a  
převzetí záštity nad celostátním přeborem České republiky 
v kulové střelbě malorážkou, pořádané dne 19. září 2009 
Okresním Mysliveckým spolkem ČMMJ a souhlasí s poskytnutím 
propagačního materiálu města pořadatelům. 

     Jak široká veřejnost velmi dobře ví, výstavba přeložky II/592 etapa 
1b) byla spojena po několik měsíců s uzavírkou Vítkovské ulice. 
Objízdná trasa byla původně stanovena v mnohakilometrové délce 
pouze přes Václavice. Vzhledem k neúnosnosti tohoto řešení jsem 
rozhodl otevřít (s výjimkou nákladních vozidel) jako nouzovou trasu  
cestu přes park. Po dokončení 1. etapy přeložky jsme na park  
nezapomněli. Zhotovitel přeložky firma Eurovia CS, a. s., byl tak jako 
tak smluvně povinen uvést cestu do původního stavu (náklady 100 
tis. Kč bez DPH). My jsme se však rozhodli již dříve nepříliš kvalitní 

cestu vylepšit a dohodli jsme se se zhotovitelem na zhodnocení cesty 
(použití tzv. balené na asfaltový povrch). To znamenalo sice pro 
město náklad 200 tis. Kč (bez DPH), nicméně věříme, že budou 
všichni ti, kteří projevovali své znepokojení nad zničením cesty 
během uzavírky Vítkovské ulice, opravdu spokojeni. Cesta v délce 
306 metrů bude moci býti využívána i jako mikroinline dráha. 
     Rekonstrukce v hodnotě cca 360 tis. Kč (s DPH) proběhla v pátek 
4. 9. 2009 (pozn. zhotovitel rekonstrukci provedl de facto v režijních 
nákladech, skutečné by byly  o cca 50 % vyšší).  
     Pro úplnost dodávám, že rozježděné okolí cesty budou dávat do 
pořádku naši pracovníci na VPP pod vedením referenta ORM MěÚ 
pana Petra Bezvody. 
   
V Chrastavě dne  4.  9. 2009                   Ing. Michael Canov, starosta 

OZNÁMENÍ 
    Od 1. ledna 2010 zasílejte svoje příspěvky do Chrastavských 
listů na e-mailovou adresu: sklub@chrastava.cz nebo podatel-
na@chrastava.cz, případně je můžete poslat poštou na adresu: 
Město Chrastava, Společenský klub, Turpišova 407, 463 31 
Chrastava. Ćlánky je možno předat i osobně na sekretariátu 
(podatelně) Měú Chrastava. 
    Na jiné příspěvky nebude brán zřetel! 
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      Zastupitelstvo města jednomyslně vydalo na svém zasedání 
obecně závaznou vyhlášku č. 4/2009 „O stanovení míst, na kterých 
mohou být provozovány výherní hrací přístroje“.  O vydané vyhlášce 
bylo neprodleně informováno Ministerstvo financí České republiky. 
 
     Vyhláška zakazuje výherní hrací přístroje (VHP) ve všech 
hernách na území města Chrastava, kterými jsou: Bar Johny (8 
VHP), U Papoucha (7 VHP), Koruna (6 VHP), Lidový dům (8 VHP), 
Herna 777 (8 VHP), Herna autobusák (8 VHP) a U Baďáka (6 VHP).  
S výjimkou dvou prvních, kde stávající povolení končí již 30. 9. 2009, 
končí ve všech uvedených hernách povolení 31. 12. 2009. 
     Od 1. ledna 2010 tak v Chrastavě nebude fungovat žádná 
z uvedených heren na VHP. Zároveň dle nejnovějšího rozhodnutí 
Ministerstva financí ČR č.j.: 34/44009/2009 nebude ze strany 

ministerstva žádné herně vyhověno při případné žádosti o 
videoterminály. V uvedených hernách by teoreticky mohly zůstat 
pouze videoterminály pořízené před vydáním vyhlášky, pokud by 
nějaké takové byly. Dle našich zjištění z výše uvedených heren byly 
pouze dva videoterminály v Lidovém domě (a údajně též dva před 
dvěma měsíci pořízené v Baru Johny), v ostatních hernách nebyly 
žádné.    
 
     Výherní hrací přístroje budou moci i nadále fungovat v restau-
racích „U Plaváčka“ (2 VHP), „U Marušků“ (2 VHP) a „U Jeřice“ (2 
VHP). V trafice Daniel Tomeš byly již před schválením vyhlášky 
provozovány pouze videoterminály (4 ks).  
     
V Chrastavě dne 2. 9. 2009                  Ing. Michael Canov, starosta   

   Znění vyhlášky najdete na str. 5 a také na www.chrastava.cz. 

    Ze stavby silnice I/35 Bílý Kostel nad Nisou – Hrádek nad Nisou přebývá velké množství ornice. Tato ornice je nabízena zdarma. Každý si 
musí však zajistit odvoz sám. V případě zájmu nahlaste svůj požadavek písemně na adresu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Liberec, 
Zeyerova 1310, 460 55 Liberec 1. Uveďte požadavek na počet m3, určete katastrální území, č. parcely, jméno a adresu žadatele (uveďte i 
telefonní kontakt). 
    Ornice musí být použita pouze na zkulturnění pozemku v maximální tloušťce 30 cm. Případné telefonické dotazy – 485 251 142, pí Šteklo-
vá. Požadavky případných zájemců bude námi předán na MML OŽP k odsouhlasení. 
                                                                                                                                                                                                                    - š - 

    Na pobočce České pošty v Nádraní ulici v Chrastavě bude v měsíci říjnu zprovozněn nový bankomat. Bude přístupný 24 hodin denně. 
Shodné podmínky pro použití budou mít majitelé účtů u Poštovní spořitelny i ČSOB. 



Strana 5                               

    Jak již byla veřejnost informována v minulém 
vydání Chrastavských listů, zastupitelstvo měs-
ta se na svém zasedání ze dne 31. 8. 2009 
zabývalo zákazem výherních hracích přístrojů 
(VHP) na katastru města. Zastupitelstvo 
jednomyslně přijalo vyhlášku, která zakázala 
(po doběhu současných povolení trvajících 
nejdéle do konce roku 2009) provoz veškerých 
VHP v hernách na území města (povoleno 
zůstalo jen několik restaurací se dvěma VHP).  
K tomuto kroku přistoupilo zastupitelstvo až po 
vydání rozhodnutí Státního dozoru MF ČR č.j. 
34/44009/2009 (účinné od 1. 6. 2009), které 
zaručuje obcím, že tam, kde vyhláška či zákon 
(100 metrová vzdálenost) VHP zakazuje, 
nepovolí ani ministerstvo videoterminály.  
V dřívějších letech totiž Státní dozor MF 
obratem po zákazu VHP videoterminály povolil 
a obce splakaly nad výdělkem (hazard vystřídal 
ještě tvrdší hazard a obce přišly o poplatky).        
 
Finta Státnímu dozoru MF nevyšla  

     Je veřejným tajemstvím, jak obrovskému 
tlaku jsou vystaveni pracovníci Státního dozoru 
od majitelů firem provozujících videoterminály. 
A právě tento tlak byl zřejmě výsledkem 
šokujícího sdělení Státního dozoru MF, které 
nám sdělilo, že naše vyhláška může být 
pouhým signálem k nepovolení a že nepovolí 
videoterminály jen v případě, že oni dojdou 
k závěru, že je prokázané, že by povolením 
došlo k porušení veřejného pořádku. Kdo umí 
číst, pochopí, že nám diplomatickými slovy 
Státní dozor MF sdělil, že na naši vyhlášku 
kašle a že bude videoterminály povolovat 
vesele dál. Toto jsme si ovšem nenechali líbit a 
zaslali neprodleně stížnost na Státní dozor MF 
přímo panu ministrovi financí a panu premi-
érovi. Na stížnost, která byla zaslána (kromě 
papírové podoby) elektronicky, následovala 
ještě týž den reakce. Nejdříve osobní telefonát 
ze strany paní ředitelky Státního dozoru MF 
(která si mj. postěžovala, jak obrovský nátlak je 
na ní činěn) a poté (když jsem neustoupil od 
našeho požadavku bezpodmínečného dodržo-
vání jejich vlastního rozhodnutí č.j.: 34/ 
44009/2009 a odmítnul jsem vzíti zpět stížnost 
směřující panu ministrovi a panu premiérovi) 
jsme obdrželi ještě týž den nové sdělení, které 
jednoznačně praví, že tam, kde jsme zakázali 
VHP ministerstvo žádné videoterminály nepo-
volí….tečka   

 
Co se stávajícími  videoterminály?  

    Skutečností ovšem zůstává, že v některých 
hernách jsou terminály povolené ministerstvem 
již před vydáním vyhlášky (dva v Lidovém 
domě, dva v Johny Baru, nevylučuji ani další, 
např. v Koruně). Z tohoto důvodu jsme odeslali 
na Státní dozor MF financí žádost, aby v 
souladu s § 43 loterijního zákona odejmulo 
povolení na ty videoterminály, které byly 
povoleny v období od 1. 6. 2009 do 31. 8. 2009 
(kdy byla přijata naše vyhláška) a které jsou 
v objektech vzdálených méně než 100 metrů od 
školských a obdobných zařízení (neboť i to 
zakazuje rozhodnutí Státního dozoru MF č.j. 
34/44009/2009) a dále, aby zkrátilo povolení na 
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všechny ostatní již povolené videoterminály z 10 na maximálně 1 
rok tak, jak je to povolené u VHP.   

 
Je opravdu MF vůbec oprávněno 

povolovat videoterminály?   
    Dle § 18 loterijního zákona povoluje VHP obec. Dle § 50 
Ministerstvo financí je oprávněno povolovat ty loterie, které nejsou 
upraveny výše v zákoně. Dospěli jsme k právnímu názoru, že 
videoterminály odpovídají zákonné definici VHP („sázkové hry 

provozované pomocí elektronicky nebo elektronickomechanicky 
řízených výherních hracích přístrojů nebo podobných zařízení“). 
Proto jsme požádali Nejvyšší správní soud prostřednictvím tzv. 
kompetenční žaloby o rozhodnutí. Kdybychom byli úspěšní, přešla 
by povolovací povinnost i u videoterminálů pod obce.   
 
     Podrobnější informace lze nalézt na stránkách města www.
chrastava.cz v sekci aktuality. 
   
V Chrastavě dne 23. 9. 2009                Ing. Michael Canov, starosta 

Na tomto svém zasedání zastupitelstvo města mimo jiné projednalo a usneslo se takto: 
 
-   schválilo  převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 5 v 
domě č. p. 421, Lipová ul., k.ú. Chrastava II, paní Pavle Nešetřilové  

-  zrušilo své usnesení čj. 2008/06/III odst. 3 ze dne 1.9. 2008 pro převod bytu č. 6 v domě č.p. 666 manželům Janě a Zdeňkovi Kůtovým z 
důvodu nesplnění podmínek pro prodej části podílu města Chrastava v Městském bytovém družstvu Chrastava nájemcům bytů ze dne 18. 
6. 2001, ve znění pozdějších změn a dodatků 

- schválilo převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 6 v 
domě č. p. 666, Střelecký vrch, k. ú. Chrastava I, manželům Janě a Zdeňkovi Kůtovým  
 
-  schválilo 
1.     v návaznosti na své usnesení čj. 2008/01/VII, odst. 5 ze dne 4. 2. 2008 prodej dle geometrického plánu č. z. 200-345/2008 

pozemkové parcely č. 1060/4 o výměře 341 m2 - trvalý travní porost v k.ú. Horní Vítkov do vlastnictví manželů Heleny a Antonína 
Pechočiakových  

2.     v návaznosti na své usnesení čj. čj. 2008/07/XII ze dne 20. 10. 2008 návrh kupní smlouvy čj. K/26/2009 pro prodej dle geometrického 
plánu č.z. 200-345/2008 pozemkové parcely č. 1060/3 o výměře 3386 m2 - trvalý travní porost v k.ú. Horní Vítkov, do vlastnictví pana 
Oldřicha Deliše 2009/04/VI 

 
-  schválilo   v návaznosti na své usnesení  čj. 2009/02/XII ze dne 6. 4. 2009 návrh kupní smlouvy čj. K/27/2009  pro prodej pozemkové 
parcely č. 136 o výměře 92 m2 - zahrada, pozemkové parcely č. 1390 o výměře 141 m2 - zahrada, vše k. ú. Chrastava I a dle 
geometrického plánu č.z. 477-36/2009 pozemkové parcely č. 1342/14 o výměře 31 m2 - ostatní plocha v k. ú. Horní Chrastava, do 
vlastnictví manželů Zdeňky a Petra Zahradníkových  

 
-  schválilo   v návaznosti na své usnesení čj. čj. 2009/02/XIV ze dne 6. 4. 2009 prodej jiné stavby se stavební parcelou č. 162 o výměře 
20 m2 - zastavěná plocha a nádvoří a dle geometrického plánu čz. 208-38/2009 pozemkové parcely č. 84/4 o výměře 79 m2 - ostatní 
plocha, vše k. ú. Andělská Hora u Chrastavy, do vlastnictví paní Františky Markové  

-  zrušilo  svá usnesení čj. 2008/06/XIV ze dne 1. 9. 2008 a čj. 2008/07/XIV ze dne 20. 10. 2008 z důvodu sloučení koupě předmětných 
pozemků do jedné kupní smlouvy správcem konkurzní podstaty úpadce 

-  schválilo  koupi dle geometrického plánu č.z. 570-199/2008 pozemkové parcely č. 789/4 o výměře 67 m2 - ostatní plocha, zeleň a dále 
pozemkové parcely č. 156/4 o výměře 673 m2 - ostatní plocha komunikace vč. věcného břemene spočívajícího v průchodu a průjezdu ve 
prospěch oprávněného z věcného břemene, jako vlastníka objektu čp. 94 a st.p. č. 253, vše k.ú. Dolní Chrastava, od prodávajícího JUDr. 
Alexandra Šoljaka, správce konkurzní podstaty úpadce, do vlastnictví města, za cenu 69 867,- Kč vč. návrhu kupní smlouvy se zřízením 
věcného břemene čj. K/24/2009 a pověřila starostu jejím podpisem  
 
-   schválilo  bezúplatný převod (nabytí) ve smyslu ust. § 17 odst. 1 zákona 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě jinému 
zemědělskému majetku, ve znění pozdějších přepisů, níže uvedených pozemkových parcel od Pozemkového fondu ČR do vlastnictví 
města  
k. ú.  Dolní Vítkov – 745/3 o výměře 4 949 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace  
745/1 o výměře 1 430 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace  
720 (vč. mostu) o výměře 401 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace  
 
k. ú. Andělská Hora u Chrastavy 
520/6 o výměře 432 m2 - trvalý travní porost 
736 o výměře 4 331 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace  
 
k. ú.  Chrastava I 
837/1 o výměře 391 m2 - orná půda  
 
k. ú.  Horní Chrastava 
1236/1 o výměře 195 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace  
1395 o výměře 1 237 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace  
1397 o výměře 631 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
1451 o výměře 140 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
 
k. ú.  Dolní Chrastava  
291/4 o výměře 25 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace  
800 o výměře 1 303 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace  
861/1 o výměře 416 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
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k. ú.  Horní Vítkov 
1214/2 o výměře 2 289 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
1208 o výměře 4 208 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
1196 o výměře 2 839 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace  
1112/1 o výměře 3 937 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
1091 o výměře 2 614 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
vč. smlouvy o bezúplatném převodu privatizovaného majetku č. 63/09, čj. RU/26/2009  
http://www.chrastava.com/zm/ormmaj/2009/04/orm-smlouva-pf.pdf      a pověřila starostu jejím podpisem 
 
-  schválilo na základě doporučení RM čj. 2009/11/VII ze dne 24. 8. 2009 návrh 3. změny rozpočtu a investičního plánu na r. 2009 
  
-  schválilo v souladu se schválenou 3. změnou rozpočtu na rok 2009 darovací smlouvu DR/13/2009 – poskytnutí finančního daru 
Římskokatolické farnosti Chrastava, Vrchlického 328/81, Liberec 14, IČ 467 49 250 ve výši 50.000,-Kč  
  
-  vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 4/2009 o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje   
 
- potvrdilo usnesení RM č. 2009/10/XVI ze dne 27. 7. 2009 o schválení smlouvy o poskytnutí dotace č. LB/0411/S z Regionálního 
operačního programu NUTS II Severovýchod na projekt „RTN – Terminál Chrastava„ 

-  schválilo  podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace na modernizaci pracoviště CZECH POINT z Integrovaného operačního programu 

-  odložilo   stanovisko ve věci žádosti společnosti NYKUMA, s. r. o.  
 
-  jmenovalo  v roce 2009 za celoživotní práci „Osobnost města Chrastavy“. Slavnostní vyhlášení bude 23. října 2009. 
 
- vyjádřilo  plnou podporu krokům starosty města ve věci spojené s prodejem akcií společnosti ČSAD, a. s. a vyzvalo ostatní obce 
(akcionáře) ke společnému postupu a pověřilo starostu k vyvolání jednání se starosty dotčených obcí 

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

 
     Setkání se koná v pondělí dne 12. října 2009 od 17:00 hodin v Andělské Hoře 
v penzionu Andílek (dům  č. p. 111).  
 
     Odbornými garanty večera  jsou tajemník MěÚ Ing. Miroslav Chvála a referent ORM MěÚ 
             pan Petr Bezvoda.  
                  
 
                   Těším se na Vaši účast.                                                         Ing. Michael   C a n o v, starosta 
                                                                  
   

     Dne 22. 9. 2009 v 16:00 hodin proběhlo taktické cvičení 
jednotek požární ochrany v domě s pečovatelskou službou 
v Chrastavě v Bílokostelecké ulici. Jednalo se nácvik evakuace a 
záchrany starších osob z vyšších nadzemních podlaží budovy, 
kdy byl simulován požár bytu, zadýmením zdravotně nezávadnou 
mlhovinou. Taktického cvičení se dobrovolně zúčastnilo dvacet 
šest seniorů z domu s pečovatelskou službou a z tohoto počtu 
bylo šestnáct osob evakuováno za pomoci křísícího přístroje (tj. 
maska).  
     Celému cvičení  předcházela důkladná příprava, a to již dva 
měsíce před plánovanou akcí. Dne 1. 9. 2009 proběhla přímo 
v domě s pečovatelskou službou informační schůzka se seniory, 
kde byli podrobně seznámeni vedoucím cvičení panem Bc. 
Jaromírem Mottlem a velitelem zásahu panem Janem Bendou 
s průběhem nácviku evakuace a záchrany osob. V dalších dnech 
zaměstnanci pečovatelské služby individuálně seznamovali 
seniory s podrobnostmi evakuace.  
    Ti, kteří se nechtěli zúčastnit cvičení ze zdravotních či jiných 
důvodů, opustili DPS s rodinnými příslušníky v dostatečném 
časovém předstihu před začátkem akce.  
    Evakuované osoby byly postupně hasiči převáženy do 
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evakuačního místa, kterým je školní jídelna v Turpišově ulici 
v Chrastavě, kde jim bylo nabídnuto malé občerstvení a pod 
dohledem zaměstnanců odboru pro záležitosti občanů MěÚ zde 
setrvali do následného odvozu zpět do pečovatelského domu. Před 
návratem obyvatel byl celý objekt odvětrán a překontrolován. 
Reakce zúčastněných byly pozitivní, senioři pochopili smysl a 
důležitost celého nácviku. 
Akce se zúčastnilo pět hasičských sborů – Hasičský záchranný 
sbor Libereckého kraje, jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí: 
Chrastava, Hrádek nad Nisou, Machnín, Růžodol.  
 
    Zaměstnanci odboru pro záležitosti občanů MěÚ Chrastava by 
chtěli touto cestou poděkovat všem zúčastněným seniorům za 
vřelou spolupráci při cvičení a dále i hasičským sborům za 
organizaci taktického cvičení při požáru, které bylo přínosné pro 
případné nebezpečné situace.  
 

Hana Urbanová, vedoucí odboru pro záležitosti občanů 

    Sobotní dopoledne dne 12. září 2009 se pro 
některé naše občánky stalo velmi významným. 
Spolu se svými rodiči se zúčastnili svého 
přivítání mezi občany v obřadní síni MěÚ.  
    Vlídnými slovy přivítala malá děvčátka a 
chlapce zastupitelka Miloslava Šírová, báseň 
přednesla Zuzana Živnůstková, jako zdravotní 
sestra byla přítomna Blanka Kačenová a o 
hladký průběh se postarala matrikářka MěÚ 
Helena Valdmanová.   
    Děti obdržely v upomínku na svůj významný 
den malý dárek a rodiče si po podpisu do 
pamětní knihy odnesli nezapomenutelný zážitek 
a spoustu fotografií.  

KS 

     Zastupitelé města Chrastava Miloslava Šírová, Jitka Ramíre-
zová, Petra Némethová, Pavel Štekl, Pavel Pěch, Oldřich Němec, 
František Bouda, Jiří Mlynář, Josef Zoul, Miloslav Pilař a Michael 
Canov, tajemník úřadu Miroslav Chvála a velitel hasičů Miroslav 
Pivoňka přijali pozvání našeho partnerského města Lwówek Śląski 
a zúčastnili se ve Lwowku setkání se svými kolegy zastupiteli ve 
dnech 5. a 6. září 2009. Setkání se dále zúčastnilo vedení dalšího 
partnerského města našich polských přátel francouzského Noidans 
Les Vesoul.   
 
     Jádrem společného setkání byla sobotní několikahodinová 
pracovní konference zastupitelů. Zde byla velmi podrobně nejen 
představena naše obě města s důrazem na historii včetně 
společných historických analogií, ale byly vzájemně porovnány i 
poměrně velmi odlišné způsoby volby zástupců města. Pro 
zajímavost hlavní rozdíly: v Polsku je přímá volba starosty (ten není 
členem zastupitelstva), starosta si může jmenovat zcela libovolně 
svého místostarostu (není členem zastupitelstva) nebo mít 
místostarostu vůbec nemusí. Zastupitelstvo si volí ze svých řad 
svého předsedu a místopředsedu. V Polsku existuje pouze 
zastupitelstvo, nikoli rada, tu v Polsku vůbec nemají (za to, aby bylo 
pro Čecha zmatení pojmů dokonalé, polsky se řekne zastupitelstvo 
rada). Setkání se svými polskými a francouzskými kolegy zastu-
piteli mělo své repete ještě při sobotním večeru na tamní škole 
(polský název gimnazjum, představuje 7. až 9. ročník naší ZŠ, 
české gymnázium se polsky řekne liceum) a v nedělním utkání 
družstev zastupitelů, kdy v rámci dožínek za obrovského zájmu 

bavících se diváků soutěžila v šesti zábavních disciplínách naše 
reprezentace ve složení Miloslava Šírová, Jitka Ramírezová, 
Oldřich Němec, Pavel Štekl a František Bouda (bohužel jedna 
disciplína musela  být zrušena, neboť jsem jako člen poroty, kterým 
jsem byl spolu se svým polským a francouzským kolegou, omylem 
snědl soutěžní rekvizitu, obrovský zákusek).           
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     Nebyli jsme ovšem ve Lwówku Śląskim sami. V sobotu čest 
Chrastavy srdnatě hájila stará garda fotbalistů a my, zastupitelé, 
jsme měli možnost naše chlapce alespoň povzbudit. A nutno dodat, 
že chlapci bojovali jako o život a vzhledem k jejich věku (např. 
Honza Herr má již 6 křížků), nezbývá než smeknout.  V neděli pak 
na dožínkách vystoupila opravdu skvělá cimbálová skupina Dušana 
Kotlára, která uchvátila tamní publikum, které našim virtuózům 
odpustilo i to, že na výzvu, aby zahráli něco polského, spustili 
Kaťušu.  

     Dalšími součástmi programu byla sobotní účast na soutěži 
hasičů a nedělní prohlídka tamní radnice, kde mě osobně zcela 
uchvátila výstava přenádherných krystalů.  
 
     Za rok v září 2010 přivítáme naše polské kolegy zastupitele 
v Chrastavě. A nutno říci, že nás čeká těžký úkol, neboť letošní 
laťka byla nasazena našimi polskými přáteli opravdu vysoko.  
   
V Chrastavě dne 15. 9. 2009               Ing. Michael Canov,  starosta 

     V sobotu 5. září 2009 se v polském městě Lwówek Śląski konal 
fotbalový turnaj starých gard (stáří hráčů 35 let a víc). Zúčastnila se 
tři družstva. Hrálo se 2 x 30 minut. 
 
     V prvním zápase jsme hráli s mužstvem Gryfów Śląski. Začátek 
utkání nám nevyšel. Doplatili jsme na únavu z cestování a 
nesehranosti. První gól jsme dostali hned z první střely na naší 
branku (náš golman stál v bráně poprvé po třech letech). Postupem 
času jsme se zlepšili a hru vyrovnali, ale bohužel jsme gólově 
nezakončili žádnou ze svých šancí. Nakonec jsme prohráli 3 : 1. 
Jediný gól jsme dali z penalty (Chyba Zd.). 
     Po dvaceti minutách pauzy jsme ihned nastoupili k druhému 

zápasu s domácím mužstvem Lwówek Śląski. Tento zápas byl z 
naší strany už velice kvalitní, dobře jsme kombinovali a stříleli i 
góly. Takže jsme nakonec vyhráli 3 : 0. Na gólech se podíleli Černý 
2x, Alin 1x. Přihrávky Kneys M., Černý, Doležal Jiří. 
     V závěrečném zápase hrála mezi sebou mužstva Lwówek Śląski 
a Gryfów Śląski s výsledkem 1 : 1, takže jsme skončili na 2. místě. 
 
1 Gryfów Śląski                                   4 : 2    4 b                                              
2. Spartak Chrastava                           4 : 3    3 b 
3. Lwówek Śląski                                 1 : 4    1 b 
 
    Nejlepším hráčem byl vyhlášen náš Milan Kneys. 

 
Turnaje se zúčastnili: 
Vodička Zd., Tluka M., Doležal 
Jaroslav, Kneys Radek, Pokorný J.,  
Doležal Jiří, Žemlička K., Kneys 
 Milan, Chyba Zd., Černý J., 
 Studený J., Kosina J., Alin Voicu, 
 Martinů T., Hejlek K., Herr J.,
Jahelka M., Kosař J., Král J. 
 
    Na naše zápasy nás přišli 
povzbu-dit (a byli slyšet) zastupitelé 
našeho města v čele se starostou 
Ing. Michaelem Canovem. Mezi 
zápasy za námi  přišli i na hrací 
plochu. Za což jim děkujeme. 
 
    Turnaj se konal v rámci oslav 
dvou partnerských měst Lwówek 
Śląski a Chrastavy. 
    Po turnaji se naše mužstvo prošlo 
po pěkném starobylém městě 
Lwówek Śląski a prohlédli jsme si 
jeho památky. 
 
    Bylo to velice zdařilé sobotní od-
poledne. 
 

Autoři textu: hráči TJ Spartak  
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Činnost městské policie v měsíci září 
-       odchtyt psů -  2 x  (umístění v útulku Azyl Pes) 
-       řešení krádeží v prodejnách  - 1x 
-       průběžné  kontroly zaměřené na rušení nočního klidu v katastru obce 
-       průběžné kontroly na požívání alkohol. nápojů na veřejných místech, kde je to zakázáno vyhláškou města (náměstí 1 máje) 
-       průběžné kontroly ohledně volného pobíhání psů bez vlivu majitele v lokalitě Střelecký vrch 
-       průběžné kontroly dopravní situace v lokalitě Andělská Hora 
-       průběžné kontroly ohledně kouření na místech zákonem zakázaných 
-       průběžné kontroly před prodejnou Penny Market, azylového domu, lokality Vítkov, zahrádkářské kolonie 
-       spolupráce s OO PČR Chrastava, pártání po hledaných osobách, zásah při rvačce v lokalitě Střelecký vrch 
-       bezpečnostní dohled na přechodech pro chodce v ranních hodinách 
-       místní šetření společně KVS Liberec ohledně týrání psa v obci Stráž nad Nisou. Pes odebrán (na základě oznámení) 

         -       asistence při požáru na sídlišti Střelecký vrch 
-       nahlášení zjištěných závad na ORM;  zásah při rušení nočního klidu  
-       pátrání po odcizených motorových vozidlech;       řešení veřejného pořádku a dopravní situace v lokalitě Střelecký vrch 
-       městská policie mimo vyjmenované činnosti provádí během celého měsíce kontrolu  dopravní situace a  kompexní dohled nad 

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

Vypracoval:  str. Mojmír Boch  

.......Z deníku

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

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

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

víc šťastných a spokojených lidí..." 

Úryvek z knihy Historie psího rodu

  1. Německý ovčák, stáří 3 - 5 let – temperamentní do zkušených rukou
  2. Kříženec briarda, stáří 5 let
  3. Kříženec rotvailera, stáří 2 roky – rodinný tip, má rád děti a procházky
  4. Černý kříženec, stáří 4 roky – ideální pejsek na zahrádku s domečkem
  5. Kříženec německého ovčáka, stáří 5 – 6 let - na hlídání zahrádky
  6. Kříženec pudla, stáří 8 let - mazlíček pro děti
  7. Německý ovčák, stáří 2 roky - hlídací na zahradu
  8. Německý ovčák, fena, 12 let, kastrovaná. Hlídací na zahradu.
  9. Německý ovčák, fena, 6 - 7 let - hlídací na zahradu 
10. Německý ovčák, stáří 10 let, hlídací pejsek na vaši zahrádku.
11. Pes kříženec, stáří 10 let
12. Německý ovčák, stáří 6 let
13. Zlatý retrívr, stáří 6 let, fena

Aktuální nabídka opuštìných psù

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

tel.: 485 143 177, 775 337 133

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

1

11

13

7
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Integrovaný dopravní systém IDOL nabízí moderní cestování hromadnými dopravními prostředky na území celého Libereckého kraje. 
Pokud si pořídíte opuscard, stane se pro Vás cestování příjemným zážitkem a navíc ušetříte peníze. 

IDOL přináší různé druhy slev. Zkuste si najít právě pro sebe tu nejvíce výhodnou. 
 
Pokud máte doma žáka do 15-ti let, lze s opuscard s nastaveným profilem „Žák-15“ ušetřit až 67,5% ze základního jízdného. Pokud 

Vaše dítě spadá již do kategorie „Student 15-26 let“, může s opuscard s nastaveným profilem „Student 15-26 let“ pořídit jízdné až s 25% 
slevou. Vaše děti již nestudují, cestujete každodenně hromadnou dopravou právě Vy? I pro Vás tu máme výhodné jízdné. Na opuscard lze 
pořídit časové sedmidenní nebo třicetidenní jízdné, které Vám umožní neomezené cestování ve zvolené relaci. Časové jízdné je velice 
výhodné oproti jednotlivému jízdnému. Svoji finanční úsporu si můžete snadno a rychle spočítat pomocí tarifního počítadla na www.iidol.cz. 

 
Zkuste cestovat pohodlněji a výhodněji. Pořiďte si svoji opuscard právě nyní. IDOL tak bude šetřit i Váš čas a peníze. 

    Od pondělí 21. září 2009 má veřejnost znovu možnost podpořit 
činnost Nadace EURONISA zasláním dárcovské SMS, tzv. DMS. 
Služba byla zprovozněna v rámci právě probíhajícího 7. ročníku 
veřejné sbírky „Pozvedněte slabé!“. Zasláním DMS ve tvaru DMS 
EURONISA na číslo 87 777 mají občané možnost podpořit vybrané 
projekty neziskových organizací z celého Liberecka – tedy projekty 
zaměřené hlavně na zlepšení života zdravotně a mentálně 
postiženým lidem; starým, nemocným a opuštěným lidem; rodinám 
s dětmi v tísni (seznam v příloze). Cena DMS je 30 Kč, Nadace 
EURONISA obdrží 27 Kč. 

    Heslo DMS kampaně je: „Nebuďte lhostejní k slabším, 
nemocným a opuštěným lidem. Pojďte s námi pomáhat!“ 
Další možností jak v Liberci do sbírky přispět je zakoupit si ve 
čtvrtek 24. září 2009 sbírkový předmět v ceně 20 nebo 30 Kč. 
Sbírku v ulicích Liberce pomohou uskutečnit studenti Gymnázia F. 
X. Šaldy.  

    V jednotlivých městech bude i nadále možné přispět také do 
větších napevno umístěných pokladen v   místních lékárnách, 
obchodech, informačních centrech apod. V Liberci jsou pokladny 
umístěny např. v Městském informačním centru, v Lékárně Klášter, 
ale i v různých obchodech především v centru města Liberce. Dále 
je možné přispět i bezhotovostně na sbírkový účet 
705 705 705/2700. 

    Tento 7. ročník sbírky, jejímž patronem se i letos stal herec Jiří 
Lábus, probíhá v osmi městech české části Euroregionu Nisa 
(Liberecký kraj a oblast Šluknovského výběžku) a dobrovolníky ve 
sbírce se znovu stali studenti z místních škol. Sbírka byla zahájena 
10. června v Rumburku, poté putovala celým regionem. Největší 
úspěch této letní části sbírky překvapivě zaznamenal Turnov, kde 
se zatím podařilo nasbírat 41.000 korun. Seznam zapojených měst 
s výtěžky letní části, stejně tak i seznam vybraných neziskových 
organizací, na které se vybírá je v příloze. Výtěžek z prodeje 
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předmětů a darů sponzorů vynesl do dnešního dne částku 164.000 korun. 
V uplynulých šesti ročnících sbírky se podařilo vybrat částku převyšující 4,4 milionu 
korun a podpořeno bylo celkem 173 projektů. Nejvyšší výtěžek se zatím podařil vybrat 
v minulém šestém ročníku, kde celková suma činila 1.110.000 Kč. Druhá část 7. 
ročníku sbírky proběhne v prosinci 2009. 

                                  Jan Pelant  -  koordinátor projektu  
„Pozvedněte slabé!“ 

                                            tel.: 604 473 478, 485 100 218 

Slavnostním vyhlášením nejlepších sportovců a osobnosti města vás 
provede Jaroslav Suchánek st.

Den vzniku samostatného československého státu

účinkuje: 
KONCERT KE STÁTNÍMU SVÁTKU

pěvecký sbor JEŠTĚD

KAVÁRNIÈKA SENIORÙ

31.10. 2009 uplyne 130 let od narození Karla Hašlera, legendárního 
pražského písničkáře, herce Národního divadla, kabaretiéra, scénáristy, 
producenta a podnikatele... Oslava tohoto výročí jeho narození je výjimečná 
příležitost, kdy můžeme důstojně uctít písničkářovu památku. V našem 
pořadu si na Karla Hašlera zavzpomínáme a zazpíváme si společně
 i některé z jeho písní, které zůstávají v paměti národa stále živé...
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Skutečné osudy lidí, kteří díky vlastnímu přičinění i díky náhodám přežili útrapy druhé světové války a holocaustu, stále přitahují zájem. 
Spisovatel a scenárista Jan Novák a režisér Jiří Chlumský zpracovali ve snímku Nedodržený slib příběh židovského chlapce a nadějného 
fotbalisty Martina Petráška (původním jménem Friedmana) podle jeho stejnojmenné vzpomínkové knihy.. Sledují jeho úděl od roku 1938, 
kdy bylo hrdinovi třináct, až do osvobození v roce 1945. Asi 124  minuty.
                                                                                                                       Vstupné: 70 Kč, v předprodeji v MIC Chrastava  65 Kč

Romantická komedie Holka z města vypráví pohádkový příběh o osamělé kariéristce z Miami, která najde lásku, přátele, „pravé hodnoty“ a 
štěstí v zapadákově v mrazivé Minnesotě, kam je firmou vyslána, aby se postarala o restrukturalizaci místní továrny. As 95 minut.České 
titulky. 

Vstupné: 70 Kč, v předprodeji v MIC Chrastava  65 Kč                                                                                                                        

Americko-německo-britsko-francouzská hudební komedie. Vyplouváme. Vysíláme. A vy si trhněte!
Richardu Curtisovi se podařilo natočit vtipný a chytrý film plný báječné muziky i suchého, jízlivého a bláznivého humoru. Věrohodná 
výprava, kostýmy a účesy dobře vystihují atmosféru doby let 1966-67. Do rolí pirátských hudebních nadšenců, kteří noc co noc těšili a 
svým způsobem (nejen) hudebně vzdělávali vysíláním přes polovinu britské populace, se podařilo shromáždit záviděníhodné hvězdné 
britsko-americké obsazení v čele s mnohotvárným Philipem Seymourem Hoffmanem a s Billem Nighym. Asi 135 minut. České titulky.
                                                                                                                         Vstupné:  70 Kč, v předprodeji v MIC Chrastava   50 Kč

V apokalyptickém snímku režiséra Alexe Proyase Proroctví se profesor astrofyziky John Koestler dostane k papíru se záhadnými čísly, jež 
napsala před padesáti lety ve škole malá Lucinda jako vzkaz pro budoucnost. Ovdovělý muž, který si po večerech rád přihne a který 
oddaně pečuje o syna Caleba, odhalí, že jde o záznamy minulých a budoucích katastrof, obsahující datum, souřadnice i počet obětí. 
Poslední nedokončená informace na den 19. říjen má být pro lidstvo a pro planetu Zemi osudná a ukáže se neodvratitelnou. České titulky. 
Asi 122 minuty.                                                                      Vstupné:  70 Kč, v předprodeji v MIC Chrastava   65 Kč      

Americká akční sci-fi Čas odplaty nadešel.  Cca 150 minut.
                                                                                             Vstupné:  60 Kč, v předprodeji v MIC Chrastava  50 Kč

 . v českém znění
               

Americká animovaná komedie v českém znění. Asi 94 minuty.                  Vstupné:  60 Kč, v předprodeji v MIC Chrastava   50 Kč

Audrey Tautouová v francouzském životopisném filmu .Životopisný snímek Anne Fontaineové, nazvaný prostě Coco Chanel, je sice 
věnován osudu slavné módní návrhářky (1883-1971), avšak sleduje jen jednu etapu jejího života, tedy její mládí a počátky kariéry.  
České titulky. Asi 111 minut. .                                                                     Vstupné:  70 Kč, v předprodeji v MIC Chrastava   65 Kč

Česká romantická komedie z golfu. Asi 95 minut.                                           Vstupné:  70 Kč, v předprodeji MIC Chrastava  65 Kč

POVŠIMNĚTE SI LASKAVĚ ZMĚN ZAČÁTKU FILMOVÝCH PŘEDSTAVENÍ
Změna programu vyhrazena

Renée Zellweger v hlavní roli americké komedie

Nicolas Cage v australsko-americkém filmu
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4. října        14:00           Roztančíme Lidové sady 
                                       TANEČNÍ ODPOLEDNE tentokrát s Big Bandem Luboše Ottla 
 
6. října        18:30           Experimentální studio – Klub přátel výtvarného umění 
                                       F. KOBLIHA – J. KONŮPEK – souputníci malířky a grafičky Zdenky Braunerové v přednášce Dr. M. Vlka 
 
8. října        19:00           2. abonentní koncert 51. koncertní sezony komorní hudby 
                                       KATEŘINA ENGLICHOVÁ - harfa / VILÉM VEVERKA - hoboj 
 
11. října      15:00           Experimentální studio – pohádkové odpoledne 
                                       PLETENÉ POHÁDKY – známé pohádky o zvířátkách v podání souboru „ČMUKAŘI“ 
 
12. října      19:30           TOXIQUE – hudba je plná jedovatě krásných a nakažlivých zvuků 
 
13. října      19:30           Experimentální studio – KDEŽE LOŇSKÉ NĚHY JSOU 
                                       - tři příběhy o šesti obrazech - intimní nahlédnutí do soužití tří naprosto odlišných párů 
 
15. října      18:30           Experimentální studio – ochránci zvířat Pravda za zdí 
                                       SVĚDEK – cenami ověnčený filmový dokument o tom, jak se brooklynský obchodník stane nadšeným 
                                       ochráncem zvířat 
 
17. října      19:30           Experimentální studio: JAZZ EFTERRÄTT – jazz, soul, funky v novém repertoáru této výjimečné skupiny 
 
18. října      14:00           Roztančíme Lidové sady – TANEČNÍ ODPOLEDNE tentokrát s Plechařinkou 
 
20. října      19:30           Experimentální studio: A. FRAUENBERG & JAVOR A ŚANY – svérázný písničkař a dvojice z Bokomary 
 
21. října      19:30           Experimentální studio – Divadlo bez opony 
                                       POVOLÁNÍ: ŽENA - Lyra pragensis – Libuše Švormová v moudrém, úsměvném i dojemném představení,  
                                       ve kterém se najde každá žena-máma i manželka a které jistě pobaví i muže 
 
22. října      19:30           Experimentální studio 
                                       BLUESBERRY – hanspaulská kapela Petara Introviče spustí jak klasické lidové blues, tak i funky 
                                       či rockovější skladby v rytmu veselém a radostném 
 
23. října      20:00           Terasa: ESTETICKÁ LASIČKA a DUSTY KATE – veselý punkový večírek dvou libereckých kapel 
 
25. října      15:00           Experimentální studio – pohádkové odpoledne 
                                       USPÁVAČKY aneb POHÁDKA Z KABÁTU – nejen loutkové představení ponocného Toníka 
                                       v podání Divadla Matýsek 
 
26. října      19:30           Experimentální studio – c. k. Adventura 
                                       RÉUNION – malý kousek Francie uprostřed Indického oceánu, přednáší Eva Mojžíšová 
 
27. října      19:30           Experimentální studio 
                                       JARRET & LONGITAL – hostem domácích je tentokrát slovenské alternativní duo hojně využívající elektroniku 
 
29. října      19:00           VĚRA ŠPINAROVÁ – česká zpěvačka s nezapomenutelným hlasem se skupinou Adama Pavlíka 
 
29. října      19:30           Experimentální studio 
                                       DISNEYBAND + MARTINA TRCHOVÁ – večer písničkářů, kteří se bojí hrát samotní a obklopili se kapelou 
 
30. října      19:30           Experimentální studio: Podzimní ozvěny Godyho memoriálu 
                                       NAMODRO (Liberec), FLASTR (Mladá Boleslav) - regionální jistota a mladí nadějní středočeši v modrém … 
 
31. října      18:00           Experimentální studio: Dámská šatna – divadelní spolek Bez Odezvy  
                                       na Terase pak Hush ,Lessyho Woheň, Tres Udos, Drobný za bůra 

      20. 9. 2009 se v areálu ZKO Chrastava ve Vítkovské ulici konala v pořadí již 5. Voříškiáda. 
       Myslíme si, že se letošní ročník po několikaleté pauze povedl a již se moc těšíme na ročník příští – 6. 
Voříškiádu Chrastava 2010. 
Chtěla bych touto cestou poděkovat dlouholetému předsedovi naší organizace panu Hofmanovi, který nám 
se vším poradil a i díky tomu jsme jako nováčci obstáli. Dále naše poděkování patří našim členům,kteří 
předvedli ukázku výcviku psů: p. Adámek, p. Mucha, p. Martinec, p. Žakech st., p. Žakech ml. – ukázka 
proběhla naprosto profesionálně i s výkladem našeho výcvikáře. Obrovské pracovní nasazení dokázal i 
Marcel Žakech svou pomocí po celou dobu akce. 
      Poděkování patří i manželům Lacinovým, kteří představili adopci chrtů. Městu Chrastava, které se za-
pojilo i do propagace naší akce, fotografce pí Zahurnacové a internetové televizi Chrastava – pí Václavíko-
vá, pí Loučková a kameraman p. Loučka. Děkujeme. Dále děkujeme všem sponzorům, díky nimž dostal 
každý soutěžící hodnotné ceny. Firma DIBAQ a. s. – značka výživových programů Fitmin, Admal CZ s.r.o., 
MEDICA SEVER, EDEX, HOBBY Centrum,Restaurace Gloria, Autoškola Lejsek, MUDr. Dikeocha a M. 
Slivka,Tiskárna M. Horáček, Zámečnictví F.Vokoun, Stavebniny p. Rozmajzl, MVDr. Svoboda, Farmářské 
služby s.r.o., Sport bar SLIM,RECo design s.r.o., Zahradnictví Schäfer,FOTO Jana Zahurancová, CHS z 
Hofjaru, CHS pupulu, Gambrinus, manželé Martincovi, Pivoland p. Bohuňková, Prodejna Klubíčko. 
    Těšíme se na setkání v příštím roce.                                       Za ZKO Chrastava V. Šafaříková 
——————————————————————————————————————————————— 
  Tiskárna RECo design se omlouvá za překlep v názvu firmy hlavního sponzora v minulých Chrastavských listech. 
Hlavním sponzorem Voříškiády 2009 byla firma DIBAQ a.s. 



Strana 18                                

Malý chrastavský zázrak 
 
     To bylo řečí, že se povolením průjezdu aut přes městský park zničí cesta. To se sice skutečně stalo, ale obyvatelé Vítkovské ulice, 
případně z Vítkova a Václavic, kteří se denně autem museli dostat do zaměstnání (a autobusy tudy nejezdily), tuto změnu uvítali.  Protože 
jinak jim hrozila každodenní mnohakilometrová objížďka. Čím déle toto provizorní řešení trvalo, tím více přibývalo hlasů věčných 
nespokojenců a kritiků. 
     A pak se stalo něco, co můžeme považovat za malý zázrak. 31. srpna 2009 uplynula lhůta, kdy měla být Vítkovská ulice opět po dvou 
měsících zprovozněna a vrátila se sem normální doprava. A co ta zničená cesta vedoucí městským parkem??? 
     Během jediného dne (3. září 2009) byla  po celé délce potažena kvalitním asfaltovým povrchem. Opakuji – za jediný den! Pilné ruce 
oranžových vestiček upravily okraje po obou stranách a průchod parkem se stal opět příjemnou procházkou.              PhDr. František Vydra 

Otevřený dopis starostovi města a městskému zastupitelstvu 
Vážený pane starosto, vážení zastupitelé města Chrastavy, 
Žžiju ve městě Chrastava od narození. Žili tady moji rodiče, kteří pracovali v Elitexu, žila tady moje babička, žili tady moji praprarodiče. A 
dnes tady žije i můj syn. Je mě líto toho, co se z Chrastavy  stalo a plně souhlasím s článkem, který napsal p. I. Vydra. Přísun lidí, kteří k 
našemu městu nemají vztah a jim se tady žije víc než dobře. Ubytovna Kovák je pro mě, která v Chrastavě vyrostla a zažila Kovák jako pý-
chu města jako krásné ubytovny (internát), ostuda. Stydím se a mám obrovský vztek pokaždé, když přijíždím do Chrastavy a vidím ten 
otřesný pohled. Nikdy jsem se nebála projít v kteroukoli  hodinu v našem městě a byla jsem pyšná, že u nás by se mě nikdy nemohlo nic 
stát. Dnes bych okolo Kováku večer nešla ani za nic. Bojím se. Ve městě, kde žiju tolik let, se bojím. Policie? Městská policie? Vidím je jen 
v autech. Mám pocit, že se bojí také. Kde se vzala ta spousta cizích cikánů, kteří ničí a demolují vše, co jim příjde pod ruku. Proč nikdo ne-
řeší situaci a proč nás naši zastupitelé nechrání? Chodím pravidelně k volbám, dávám vám hlas a moje důvěra ve vás je v poslední době 
nulová. Jak je možné, že z našeho rozpočtu se vyplácejí dávky lidem, které posílají své děti krást, urážet, mlátit a vyhrožovat těm, kteří pra-
cují a žijí zde celý život? 
   Vážený pane starosto a zastupitelé, dělejte něco pro nás, zbavte město té špíny, co obchází Chrastavou.      E. Přibylová, červenec 2009 

Letní tábor – Folprechtova louka  
1. den - sobota 1. 8. 2009 – PŘÍJEZD 
    Když jsme se ráno probudili, byla strašná zima. Naštěstí jsme 
měli k snídani bábovku od paní Šormové, která byla moc dobrá. Po 
ranní hygieně jsme pracovali na stavbě tábora. Během dopoledne 
dorazili ostatní členové oddílu, kteří se neúčastnili stavby tábora, 
nebo během ní odjeli domů. 
    Začalo rozdělování lidí do stanů a tee-pee. Letos nás bylo tolik, 
že si museli Rolf a Ťuťu postavit nový oddílový stan určený na 
výpravy…     Než se všichni zabydleli a vybalili si, uteklo spoustu 
času a byl čas oběda. Oběd jsme ještě měli z vlastních zásob. Po 
obědě jsme pokračovali ve stavbě tábora. Bylo potřeba postavit 
(dodělat) bránu – závoru, držák na hrnečky, držák na odpadkové 
pytle, sprchu a zástěnu ke sprše… No práce bylo ještě dost a dost, 
ale tábor už se pěkně rýsoval. Nakonec jsme vysbírali odpadky po 
táboře a Bráškova skupina vyvěsila po táboře cedule jako „1. 
nástupiště“ (stožár – místo pro nástupy), „salon“ (jídelna), „funus 
service“ (zdravotka), „sheriff“ (u Karbousova a Kobíkova stanu) atp., 
aby to u nás vypadalo jako na nádraží z dob začátků železniční 
dráhy. 
    K večeři, která už byla společná, jsme měli výborný buřtguláš 
s chlebíkem a po večeři byl 1. nástup. Na nástupu jsme byli 
rozděleni do 4 družin – Union Pacific i Central Pacific byly ještě 
rozděleny na dvě družiny (tzn. UP1, UP2, CP1, CP2), aby nás 
nebylo v jedné družině moc.  
    Po nástupu už bylo jen osobní volno a před večerkou místo 
večerníčku večerní čtení –Vlasta nám předčítal z knížky od Miloše 
Zapletala Cvoci. Z této knížky nám pak každý den předčítal nějaký 
vedoucí o partě kamarádů, kteří se vydali na běžkách na cestu přes 
Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Jeseníky a Beskydy na 
Slovensko.            Zapsal Koudy, s malými úpravami přepsala Míša 

(stejně jako všechny nadcházející dny) 
—————————————————————————————— 
2. den - neděle 2. 8. 2009 
    Ráno nás probudil první společný budíček a jaké to bylo 
překvapení, když zazněl i povel „příprava na rozcvičku“. Jak to? Co 
je za den? Vždyť je neděle… No Rolf to vyřešil po svém – máme 
sobotu číslo 2. 

    Po rozcvičce a ranní hygieně byla snídaně – vánočka s máslem 
a kakaem. Po snídani a ukázkovém bodování úklidu stanů jsme se 
rozešli ke svým úkolům – bylo potřeba ještě dodělat nějaké 
drobnosti, aby byl tábor kompletně dostavěný – třeba natřít závoru, 
aby byla pěkně červenobílá jako semafor vyznačující dobu 
stravování apod. 
    Do oběda jsme také nařezali a naštípali nějaké dřevo, abychom 
měli na čem vařit. Odměnou nám pak byla k obědu výborná čína 
s rýží. 
    Po obědě následoval polední klid, někteří z nás psali domů první 
pohledy a dopisy. 
    Odpoledne se konal první slavnostní nástup, na kterém Rolf 
oficiálně zahájil tábor a vlajkonoši (Kamil, Modrej, Vojta a Zelenej) 
vyvěsili vlajku. Vedoucí nám řekli, jaký bude program následujících 
dní a že se máme na co těšit. 
    Ke svačině byl meloun (místo jogurtu), protože melouny díky 
jistým nejmenovaným lidem nepřežily den v přehradě, kde se 
chladily (překvapivě, když hodíte meloun z metru a půl do potoka 
praskne) 
    Po sváče jsme si hráli na mašinky – drželi jsme se po družinách 
v pase za sebou a poslední z nás měl za pasem zastrčený šátek, 
ostatní družiny se ho stanžili ukořistit.  
    Večer hrála Xaya písničky z nového zpěvníku, který jsme dostali 
při večerním nástupu a po písničkách nám Vlastík přečetl další 
kapitolu z knihy Cvoci. Pak jsme šli do hajan. 

Zapsaly Janali, Janako a Mafie 

Na vědomost se dává, 

že turistický oddíl Perseus otevírá své dveře novým 
klukům a holkám, kteří nechtějí soboty a neděle proležet 
u televize, ale dát si občas pěkně do těla. Poznat nové 

kamarády a naučit se žít a soužít s přírodou. 
 
Oddílové schůzky jsou tradičně každý pátek od 15:30 do 
17:00 hod. (mimo pátků, kdy vyrážíme na třídeňáky) 

v naší klubovně (červený domeček za školou na náměstí) 

Více informaci na www.perseus.pionyr.cz 

Poznámka: Starosta města v článku „Kovák – bolavý vřed našeho města“ (Chrastavské listy 9/2009) již reagoval na tento ote-
vřený dopis obdržený na konci srpna 2009. 
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Výsledky: 
0. kategorie – aerobik hrou: lektorka Radka Chmelová (Děčín) 
Miss sympatie – Vilímková Barbora (Fit studio Děčín – Jitka 
Jirušová) 
 
I. kategorie – lektorka Kateřina Procházková (Hrádek nad Nisou) 
Semifinále: 
Chovancová Kristýna (AE club Liberec), Fáberová Sandra (Edita 
Sokol AK Písek), Kouklová Andrea (Edita Sokol AK Písek), 
Boukalová Anna (Gymnastická škola Mladá Boleslav – M.
Wudyová), Přibylová Nikola (Gymnastická škola Mladá Boleslav – 
M.Wudyová), Kautzká Andrea (Edita Sokol AK Písek), Cvrkalová 
Adriana (TJ Sokol Nymburk), Čermáková Hana (ZŠ Chrastava), 
Svobodová Kateřina (ZŠ Chrastava), Fuková Kateřina (Edita Sokol 
AK Písek), Hotová Adéla (Akademie aerobiku R.Hanákové 
Hostivice), Keclíková Klára (Edita Sokol AK Písek), Filařová Adéla 
(Edita Sokol AK Písek), Mráčková Nikola (Gymnastická škola 
Mladá Boleslav – M. Wudyová), Kučerová Kateřina (Edita Sokol AK 
Písek), Čejková Tereza (Edita Sokol AK Písek), Hebrychová Adéla 
(Edita Sokol AK Písek), Pešková Kristýna (Fit studio Děčín – Jitka 
Jirušová), Lišková Tereza (Fit studio Děčín – Jitka Jirušová), 
Oborníková Andrea (Fit studio Děčín  - Jitka Jirušová), Šimáková 
Šárka (AC Jičín), Brožková Adéla, Doležalová Viktorie, Tomanová 
Magdaléna (Gymnastická škola Mladá Boleslav – M.Wudyová), 
Hrdličková Klára (Edita Sokol AK Písek), Winterová Denisa 
(Aerobik club Chvaletická), Vohradská Nella (AE Studio 
Čelákovice), Drahotová Karolína, Vávrová Sára (Gymnastická škola 
Mladá Boleslav – M.Wudyová), Skopalíková Nicola (TJ Sokol 
Poděbrady) 
 
Finále: 
Fáberová Sandra, Kouklová Andrea, Kautzká Andrea (Edita Sokol 
AK Písek), Hotová Adéla (Akademie aerobiku R.Hanákové 
Hostivice), Keclíková Klára, Kučerová Kateřina, Čejková Tereza, 
Hebrychová Adéla (Edita Sokol AK Písek), Oborníková Andrea (Fit 
studio Děčín – Jitka Jirušová), Šimáková Šárka (AC Jičín) Brožková 
Adéla, Tomanová Magdaléna (Gymnastická škola Mladá Boleslav – 
M.Wudyová), Hrdličková Klára (Edita Sokol AK Písek), Vohradská 
Nella (AE Studio Čelákovice), Skopalíková Nicola (TJ Sokol 
Poděbrady)  
 

Pořadí: 
1. místo – Kautzká Andrea (Edita Sokol AK Písek) 
2. místo – Skopalíková Nicola (TJ Sokol Poděbrady) 
3. místo – Hebrychová Adéla (Edita Sokol AK Písek) 
4. místo – Tomanová Magdaléna (Gymnastická škola Mladá 
                 Boleslav – M.Wudyová) 
5. místo – Čejková Tereza (Edita Sokol AK Písek) 
6. místo – Hrdličková Klára (Edita Sokol AK Písek) 
 
II. kategorie – lektorka Nováková Lucie (Mladá Boleslav) 
Finále: 
Nováková Šárka (Edita Sokol AK Písek), Dohnalová Kristýna 
(Corridoor Jakuba Strakoše – Praha),Smíšková Kateřina (AC 
Sportýna Praha), Sýkorová Monika, Jarolímková Hana, Svobodová 
Žaneta (Fit AE Jičín – D.Kocourková), Barthelová Petra, Černá 
Klára, Kolmanová Anna (Gymnastická škola Mladá Boleslav – M.
Wudyová), Šimáková Jitka (AC Jičín), Hodná Tereza (Rakovník), 
Burešová Karolína, Bočková Michaela, Kerdová Terezie, Koucká 
Klára (Gymnastická škola Mladá Boleslav – M.Wudyová), 
Bozseníková Markéta (Fit Studio Děčín – Jitka Jirušová), 
Šimkovská Nella (Fit Studio D – Praha), Stružínská Nikola, 
Švihnosová Kristýna (Fit Studio Děčín – Jitka Jirušová), Kopecká 
Simona (Fit Studio HD Pardubice) 
 

     Oddíl aerobiku při ZŠ Chrastava, náměstí 1. máje uspořádal ve spolupráci s ČSAE v sobotu 19. září 2009 IV. ročník „Chrastavské  be-
rušky“ jako SAMC – nepostupový. Soutěž proběhla ve sportovní hale TJ Spartak Chrastava, kde o nejlepší umístění bojovalo 172 
soutěžících, což je v porovnání s předcházejícími ročníky zatím nejvyšší počet. V 0. kategorii se  představilo 33 dětí, v  I. kategorii  63, ve 
II. kategorii 48, a ve III. a IV. kategorii 30 soutěžících. Přijeli z Ústí nad Labem, Písku, Olomouce, Děčína, Poděbrad, Prahy, Hostovic, 
Jičína, Mladé Boleslavi, Rakovníka, Turnova, Čelákovic, Nymburku, Pardubic, Liberce a samozřejmě se soutěže zúčastnily také děti 
z Chrastavy. Akci zahájila 0. kategorie, kde dětem předcvičovala Radka Chmelová z Děčína. Cvičení měla uzpůsobené pro nejmladší 
věkovou kategorii, děti cvičily na pohádkový příběh a představovaly různá  zvířátka. Všichni dostali za své cvičení odměnu a nakonec byla  
vyhlášena také miss této kategorie. V I. kategorii proběhla tři kola, 
v II. kategorii dvě a ve III. a IV.kategorii jedno kolo. Všichni 
soutěžící si odvezli  odměnu.  
     Porota se představila v sestavě: Naďa Faltusová (Hrádek nad 
Nisou) jako hlavní rozhodčí, dále Martina Wudyová (Mladá 
Boleslav), Drahomíra Kocourková (Jičín), Stáňa Formáčková 
(Hrádek nad Nisou). O občerstvení se postaraly firma Winner 
Chrastava, Martina a Kristýna Bednářovy a Michaela Lhotáková. 
Kvalitu zvuku zajistil Luboš Komárek.  O to , aby celá soutěž 
proběhla bez větších problémů, se snažily Renata Hradcová, Eva 
Brožková, Hana Nejmanová a Ilona a Kateřina Kohlíkovy. Všem 
patří  velké poděkování, protože bez lidí, kteří jsou ochotni věnovat 
svůj volný čas, by se soutěž  nemohla uskutečnit. Další  
poděkování patří také p. Miloslavě  Šírové a kolektivu kuchařek 
školní jídelny. Velký dík  patří našemu městu Chrastava, které nám 
na tuto akci poskytlo grant  a firmě A-IPS s. r. o. Liberec 
zastoupené p.  Jaroslavem Muchou za  sponzorský dar. 
                                                        Vedoucí soutěže Marie Hájková 
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Pořadí: 
1. místo – Smíšková Kateřina (AC Sportýna Praha) 
2. místo – Dohnalová Kristýna (Corridoor Jakuba Strakoše – Praha) 
3. místo – Šimkovská Nella (Fit Studio D – Praha) 
4. místo – Nováková Šárka (Edita Sokol AK Písek) 
5. místo – Svobodová Žaneta (Fit AE Jičín – D.Kocourková) 
6. místo – Bočková Michaela (Gymnastická škola Mladá Boleslav – 
                 M.Wudyová) 
 
III. kategorie: 
Pořadí: 
1. místo – Myslivcová Martina (Liberec) 
2. místo – Němcová Markéta (Gymnastická škola Mladá Boleslav – 
                 M.Wudyová) 

3. místo – Svárovská Iveta (Gymnastická škola Mladá Boleslav – 
                 M.Wudyová) 
4. místo – Cirmonová Gabriela (Gymnastická škola Mladá 
                 Boleslav – M.Wudyová) 
5. místo – Pilnáčková Markéta (Sport Aerobic Liberec) 
6. místo – Boučková Adéla (Edita Sokol AK Písek) 
 
IV. kategorie 
Pořadí: 
1. místo – Berecová Zuzana (Turnov – AE klub Z.Nejedlé) 
2. místo – Wudyová Lucie (Gymnastická škola Mladá Boleslav –  
                M.Wudyová) 
3. místo – Kocourková Renáta (Fit AE Jičín – D.Kocourková) 
                                                          

    O prázdninách se účastnilo střeleckých soutěží pouze pět střelců –  p. Oszlik, Hedbávný, Hedbávná K. Tomáš Rajnoha a Josef Rajnoha. 
V srpnu jsme se zúčastnili tří soutěží. 8. srpna jsme stříleli v Ostroměři. Nejlépe se tu dařilo Tomášovi, když nastřílel osobní rekord.  Na 
tuto soutěž jezdí i naši reprezentanti. 
      MUŽI:                                               LM 60                                                    DOROSTENCI               SM 60 
      Petr Hedbávný Ing.                          585 b.   12. místo                                   Tomáš Rajnoha              561 b.         7. místo                       
      Josef Rajnoha                                 557 b.   39. místo                       
      Oszlik Julius                                    529 b.   49. místo                 
                        
        Další střelecké soutěže, které jsme se účastnili se uskutečnila  týden po Ostroměři a to v Manušicích. I zde si Tomáš zlepšil osobní 
rekord a dokonce nastřílel prví výkonnostní třídu. I této soutěže s zúčastnili naši reprezentanti 
      MUŽI:                                               LM 60                                                    DOROSTENCI               SM 60 
       Petr Hedbávný Ing.                          581 b.         8. místo                              Tomáš Rajnoha              569 b.         1. místo 
      Josef Rajnoha                                 563 b.         25. místo                                                                    
      Oszlik Julius                                    526 b.         10. místo                 
                        
    Poslední srpnový víkend jsme jeli do Horní Cerekve na MČR Asociace Víceúčelových Základních Organizací Technických Sportů a 
Činností. Na této soutěži se nám moc nedařilo, ale přesto jsme neodjížděli poraženi nebo klamáni. Nehůře dopadl J. Rajnoha, který 
nastřílel jeden z nejhorších výsledků za poslední období. 
      MUŽI:                                               LM 60                                                    DOROSTENCI               SM 60 
      Petr Hedbávný Ing.                          571 b.         17. místo                             Tomáš Rajnoha              564 b.         10. místo 
      Josef Rajnoha                                 539 b.         25. místo                            Klára Hedbávná             538 b.           7. místo                      
               
    První víkend v září se jsme pořádali 3. kolo ligy Libereckého kraje. Přijelo si k nám zastřílet 27 střelců. I zde si Tomáš zlepšil osobní 
rekord.  
       MUŽI:                                               LM 60                                                    DOROSTENCI               SM 60 
      Petr Hedbávný Ing.                          569 b.         10. místo                            Tomáš Rajnoha              574 b.         1. místo                  
      Oszlik Julius                                    528 b.         17. místo 
 
       Finále ligy se střílelo v Manušicích. Tady se nedařilo nikomu ze střelců naší ZO. Největší zklamání tentokrát potkalo Tomáše, kterému 
to tentokrát vůbec nevyšlo. 
       MUŽI:                                               LM 60                                                    DOROSTENCI               SM 60 
      Petr Hedbávný Ing.                          569 b.                                                    Tomáš Rajnoha              529 b.  
      Oszlik Julius                                    529 b.  
                       
      Ten samý víkend se Josef Rajnoha účastnil VC AVZO TSČ ČR v Přerově 60 ran z libovolné malorážky. Tady se  projevila dlouhá cesta 
když nástřelem 542 body skončil na 13. místě. Odpoledne zasedala Rada střelectví při AVZO TSČ ČR, na které byla ZO SSK pověřena 
uspořádat Mistrovství ČR AVZO příští rok v Chrastavě. V neděli se pak zúčastnil MČR AVZO ve střelbě ze Sportovní pistole na 25 m. Střílí 
se 30 ran mířených a 30 ran na otočné terče (terč se otočí na tři vteřiny). Odpoledne se potom střílela libovolná pistole 60 ran na 50m.  
       
      V rámci Chrastavských slavností dne 6. – 7. června 2009, uspořádala SSK Dny otevřených dveří s možností si vyzkoušet naše 
sportovní zbraně. K dispozici byly sportovní pušky a pistole, včetně vzduchových zbraní, používané při sportovní střelbě. Vystřelit si přišlo 
zhruba 250 zájemců. 
 
    Na chrastavské střelnici je povolena střelba z krátkých i historických zbraní.  Zveme všechny zájemce,  kteří jsou držiteli 
zbraní, ZP a chtějí si zastřílet v rámci pravidelného tréninku, který se koná každé úterý a čtvrtek od 16 hodin. Ostatním jsme 
ochotni v rámci možností zbraň zapůjčit. 

Josef RAJNOHA, vedoucí SSK 

    Tělocvičná jednota SOKOL Chrastava oznamuje, že v průběhu 
měsíce září a říjen zahájí opět svou činnost. Zveme tímto širokou 
veřejnost.  Pojďte s námi cvičit do Sokola! 
     Cvičební hodiny jsou rozvrženy do kategorií dle níže uvedeného 
seznamu. Všechny kategorie cvičí v tělocvičně ZŠ náměstí 1. máje. 
 
Rodiče a děti:  - rodiče přijďte s dětmi co už sami chodí 
                            - čtvrtek  17 – 18 h   (začínáme 1. 10.) 
                         - cvičitelka Starhoňová Pavlína 
 

 
Nejmladší žactvo:  - pro děti od 4 do 7 let 
                                   - středa  17 – 18 h   (začínáme 23. 9.)  
                               - cvičitelka Portelová Radka 
 
 
Mladší žákyně:       - pro děti od 2. do 5.třídy 
                                   - pondělí od 17 – 18 h    (začínáme 5. 10.) 
                               - cvičitelka Hebláková Renata 
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PRONAJMU SLUNNÝ BYT na Střeleckém vrchu 3+1 (po celkové 
rekonstrukci). Zájemci volejte mezi 16 a 18 hodinou na tel.:  
602 266 455 nebo fapo@quick.cz. 
————————————————————————————— 
PRODÁM BYT v osobním vlastnictví v Chrastavě na Střelec-
kém vrchu. 4+1 + lodžie (82 m2), po celkové rekonstrukci (nové 
kuchyňská linka, rohová vana, štuky, plovoucí podlahy, atd.). Cena 
1.400.000 Kč. Informace na tel.: 737 181 471. Fota můžu zaslat i e-
mailem. Můj e-mail: klasa2008@seznam.cz 
—————————————————————————————

Mladší žákyně:       - pro děti od 2. do 5. třídy 
                                   - pondělí od 17 – 18 h (začínáme 5. 10.) 
                                - cvičitelka Hebláková Renata 
 
Starší žákyně:        - pro děti od 6. do 9. třídy 
                                   - pondělí od 18 – 19 h  (začínáme 21. 9.) 
                                - cvičitelka Kosová Katka 
 
Ženy I.:                   - rytmická gymnastika a posilování  
                                   - pondělí od 20 – 21 h 
                                - čtvrtek od 19 – 20 h (začínáme 21. 9.)  

                                      - cvičitelka Cellerová Miloslava 
 
Ženy II.:                        - cvičení Pilates 
                                      - úterý od 18:30 – 19:30 hod 
                                         - cvičitelka Lešková Iva 
 
Ženy III.:                       - kondiční a zdravotní cvičení 
                                         - středa od 18 – 19 h (začínáme 9. 9.)  
                                      - cvičitelka Řehořková Iva  
 
Potřebné informace obdržíte ve školní jídelně u pí Šírové. 

Jana Valešová 

orientační běh - pohodový sport pro pohodové lidi...

POZVÁNKA 
    V úterý 20. října 2009 budeme ZDARMA testovat vlasy a pleť.  
Máte problémy s vlasy (lupy, padání) nebo s pletí – přijďte to 
zkusit. Možnost zakoupení doporučené kosmetiky. 
 
JITKA ŽĎÁRSKÁ – kadeřnictví, modeláž nehtů 

Žitavská 217, 463 31 Chrastava 
Informace na tel.: 485 143 056 

    O víkendu 19. –  20. září 2009 se konalo v okolí Blanska u Brna Mistrovství České republiky na klasické trati v orientačním běhu pro 
dorost, dospělé a veterány. V sobotu závodníci absolvovali rozběhy. Ti nejlepší se probojovali do nedělního finále A, kde soutěžili o 
mistrovské tituly. 
    I některým našim běžcům se podařilo postoupit do finále A. Byli to: P. Hradec (prestižní kategorie H 21), Z. Kadavý (H 60), Z. Šaffková 
(D 55), St.Horáčková (D 60). Velmi dobře si vedl Pavel Hradec, který se v silné konkurenci celé české elitní špičky dostal do první desítky a 
skončil celkově na 8. místě. Obě veteránky – Z. Šaffková a St. Horáčková – zaběhly výborně a získaly ve svých kategoriích stříbrné 
medaile.  
    Škoda, že se tohoto mistrovství  nemohla ze studijních důvodů zúčastnit i dorostenka Jana Valešová, která v této sezóně prokazuje 
vynikající formu (v podzimních celostátních závodech dvě druhá místa).                                                            Eva Kašková, OK Chrastava 

Zuzana Šaffková 

Pavel Hradec 
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    Dne 7. září 2009 se konala významná událost libereckých 
jednotek sboru dobrovolných hasičů. Liberečtí hasiči oslavili 145. 
výročí první primátorské přehlídky a 100. výročí otevření hasičské 
zbrojnice v Barvířské ulici. Zahájení se zúčastnili přestavitelé 
mnoha  dobrovolných i profesionálních sborů a veřejného života. 
Bylo velmi příjemné slyšet z úst primátora  nejen zásluhy 
libereckých hasičů, ale  i poděkování za významnou pomoc 
chrastavským hasičům v čele s velitelem Miroslavem Pivoňkou. 
Naše  jednotka SDH patřila s dodanými exponáty mezi největší. Je 
obdivuhodné, jak dostali velké exponáty do přízemí Radničního 
sklípku. Kolik námahy a úsilí museli vynaložit, aby pomohli 
oslavit  významné výročí svých kolegů. Děkujeme za dobrou 
prezentaci  našeho města. 

Miloslav Pilař, místostarosta 

Město Chrastava nabízí k prodeji 
parcely  na výstavbu rodinných domků  
     v k. ú. Horní Chrastava a Chrastava I 

 
parcely na výstavbu 60 rodinných domků 

 v k.ú. Dolní Chrastava 
(pouze jako celek) 

 
Bližší informace najdete na internetové adrese 

www.chrastava.cz  (prodej a pronájem) 
nebo  ve vývěsce na náměstí u morového sloupu. 

 
Informace podá  na MěÚ Chrastava, náměstí 1. máje 1,  

ORM,  p. Mlynářová – tel. 482 363 822, 
mobil 776 363  512, e-mail mlynarova@chrastava.cz. 
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