
 

    Skupina kosmonautů navštívila město Chrastavu dne 7. 10. 2009. 
Konkrétně to byli: 

Owen Garriott (nar. 22. 11. 1930) USA – dva kosmické lety: Skylab 3 
(28. července 1973 – 25. září 1973) a STS-9 (30. listopadu 1983 – 8. 
prosince 1983). Vědec (během prvního letu se zabýval především 
vědeckými, biologickými výzkumy a pozorováním Slunce, během druhého 
letu zvládl s kolegy 70 vědeckých experimentů a s menšími problémy i 
přistání na základně Edwards). 

Franz Viehbock (nar. 24. 8. 1960) – Rakousko – kosmický let Sojuz 
TM-13  (start 2. října 1991) – první a dosud jediný rakouský kosmonaut - 
návrat se Sojuzem TM-12 (10. října 1991).    

 
Richard Garriott (nar. 4. 7. 1961) – USA – kosmický let Sojuz TMA-13 
jako šestý tzv. vesmírný turista (start 12. října 2008) – návrat po 2 
týdnech s končící posádkou Expedice 17 v Sojuzu TMA-12.  Za pobyt 
americký podnikatel zaplatil cca 30 mil. dolarů. Je synem kosmonauta 
Owena Garriotta.  

     Kosmonauti byli účastníky  (ASE  XXII Planetary Congress), který se 
konal od  4. do 10. října v Praze a kterého se zúčastnilo více než 50 
kosmonautů z celého světa. Ve středu dne 7. října 2009 byl však  
výjezdní den (Hospitally day) po celé České republice. Výše jmenovaní 
kosmonauté byli vysláni na návštěvu Libereckého kraje.  V rámci tohoto 
dne pak navštívili v Libereckém kraji dvě školská zařízení, kde se 

 
 
   Kosmonauti besedují s dět-
mi – u mikrofonu Owen Garri-
ott, účastník dvou kosmických 
letů (1973, 1984), vlevo stojí F. 
Viehbock, pod ním sedí kos-
mický turista Richard Garriott. 
 

Foto: J. Zahurancová 

zařízení, kde se uskutečnily 
besedy se studenty, resp. žáky  – 
Technickou univerzitu v Liberci a 
Základní školu v Chrastavě (se 
studenty libereckých středních 
škol besedovali v centru Babylon).  

Dokončení – str.  6 

    V pátek 23. října 2009 od 17:00 hodin v kinosále 
proběhl již tradiční večer odměňování nejlepších 
sportovců a vyhlášení osobnosti města Chrastavy 
pro rok 2009. 
    Celkem bylo nominováno 39 sportovců do šesti 
kategorií a čtyři kolektivy. Škoda, že v letošním 13. 
ročníku žádný oddíl nenominoval žádná děvčata do I. 
kategorie (dívky do 14 let) – to u nás nikde žádné 
děvče necvičí a netrénuje? Doufám, že v příštím 
ročníku se trenéři polepší a na dívky při nominaci 
nezapomenou. Ale vraťme se k pátečnímu večeru – 
na základě nominace vybrala komise dle dosažených 
výsledků ty nejlepší – viz tabulka. 
 

Dokončení na str. 7 

Večer se starostou 

Další lávka opravena 

18. 11. 2009– ZM o dani 

     z nemovitosti 

Vítkov má nové informační 

     tabule 

Vyhlášení „Sportovec a osob- 

   nost Chrastavy 2009“ 

Sprogram S-klubu 

Program KINA  

Chrastava – kalendář r. 2010 

Sportovní zprávy 

Čtenáři nám píší 

2 

2 

 

3 

 

6 

 

7 – 8 

10 

12 

15 

16 – 17 

18 – 20 
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     V souladu s dlouhodobým plánem oprav lávek 
proběhla další dílčí etapa z řady oprav, konkrétně 
oprava lávky v blízkosti dálničního mostu. 
Vzhledem k nevyhovujícímu technickému stavu 
původní lávky bylo nutno provést generální opravu, 
která spočívala v odstranění původní staré 
nášlapné podlahy z prken a její nahrazení 
pozinkovaným roštem. Současně proběhlo natření 
stávající nosné konstrukce a vy-dláždění 
přístupové cesty. Na základě předchozí dobré 
spolupráce provedla výše uvedenou opravu firma 
Kovovýroba Peřina s. r. o.  
 

Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM 

Vážení spoluobčané, 
 
     dovoluji si Vás pozvat na sedmdesátý prvý „Večer se starostou“ na téma IDOL (integrovaný dopravní 
systém Libereckého kraje) a vše, co je se zavedením tohoto systému spojené. Pozvání přijal vzácný host 
jednatel firmy Korid LK, s. r. o., Ing. Petr Prokeš, která má v gesci celý systém veřejné dopravy 
v Libereckém kraji. Pan jednatel je připraven zodpovědět veškeré dotazy přítomných na téma veřejné dopravy.  
 

     Setkání se koná v pondělí dne 9. listopadu 2009 od 17:00 hodin 
v malé zasedací místnosti  budovy radnice.  

 
               Odborným garantem večera je vedoucí kanceláře starosty  paní Ivana Loučková.  
                 
 
                   Těším se na Vaši účast.                                                         Ing. Michael   C a n o v, starosta 
                                                                    
   

     Státní dozor Ministerstva financí hanebným způsobem podvedl 
obce v celé republice. Vydal sice  rozhodnutí č.j. 34/44009/2009, že od 
1. června nevydá bez souhlasu obcí žádné povolení na videoterminály, 
předtím však obeslal všechny provozovatele, kde je dopředu na toto 
upozornil a pak stihnul před 1.červnem vydat desetitisíce povolení na 
10 let. V těchto povoleních byl několikanásobně porušen zákon 
(povolení na místa ve vzdálenosti menší než 100 metrů od školského 
zařízení, bez povinného prověření zachování pořádku a vydání 
povolení na 10 let namísto zákonem povoleného 1 roku). Proti tomuto 
jsme podali na Státní dozor Ministerstva financí stížnost, kde žádáme 
zrušení vydaných povolení, resp. zkrácení doby jejich platnosti na 1 
rok. 
Výsledek stížnosti sice ještě neznáme, ale je faktem, že po jejím 
podání byla ministrem financí odvolána ředitelka Státního dozoru.   
 
     V minulých dnech mě navštívili JUDr. Jan Šnajdr, člen prezidia 
Sdružení zábavního průmyslu a Petr Brém z Asociace provozovatelů 
kursových sázek. Od nich jsem získal dokument, dle kterého bylo takto 
v Chrastavě vydáno povolení na 13 videoterminálů. 
 
     Nutno konstatovat, že přes výše popsaný neuvěřitelný postup 

Státního dozoru ministerstva financí se situace od 1. ledna 2010 na 
základě vyhlášky zlepší. Zcela bez jakýchkoli automatů by dle 
získaného dokumentu měly zůstat  herny U Papoucha, 777 (Střelecký 
vrch), U Baďáka a herna Autobusák (za Lidovým domem). 2 
videoterminály jsou ministerstvem povoleny v Johny Baru (původně 8 
výherních hracích přístrojů - VHP), 4 v Lidovém domě (původně 8 
VHP), 3 v Koruně (původně 6 VHP) a 4 v nové herně naproti Lidovému 
domu.  
 

Je to hydra, je třeba zásah přímo do srdce 
    Jak píši výše, situace se sice zlepší (co do počtu přístrojů), ale 
spokojeni být zdaleka nemůžeme.  Kladně vyřízená výše popsaná 
stížnost je spíše jen snem (řeší jí samotné  Ministerstvo financí). A i 
kdybychom uspěli, hydře jen odpadne jedna hlava a naroste další. 
Chce to přímý zásah do srdce. A to lze jedině soudem, který rozhodne, 
že vlastně videoterminály jsou ze zákona také VHP. Již dříve jsme 
informovali o podání  kompetenční žalobyk Nejvyššímu správnímu 
soudu. Nyní zastupitelstvo města přistoupilo ke kroku 
nejodvážnějšímu. Dne 19. října 2009 pod bodem 2009/05/XVI 
schválilo jednomyslně vydání vyhlášky č.5/ 2009, která zakazuje 
videoterminály a neuznává povolení vydaná ministerstvem 
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ministerstvem financí. Ministerstvo vnitra buďto nechá tuto vyhlášku 
účinnou (velmi nepravděpodobné) a naši úředníci začnou za provoz 
videoterminálů udělovat pokuty, nebo její účinnost pozastaví (téměř 
jistota) a pak bude muset spor ze zákona (§ 123 zák. č. 128/2000 Sb.) 

řešit instituce nejpovolanější - Ústavní soud. A ten se nedá…a my 
věříme, že uspějeme.  
 
V Chrastavě dne 21. 10. 2009              Ing. Michael Canov, starosta          

Právní stránka 
    Obec bude moci změnit místní koeficient daně z nemovitostí pro rok 2010 nejdříve 1. ledna 2010, musí to ovšem učinit nejdéle do 30. 
listopadu 2009. 
 
    Přesně výše uvedený nesmysl byl v září schválen v zákoně č. 362/2009 Sb. („Janotův balíček“) v části týkající se zákona o dani z nemovitosti 
(č. 338/1992 Sb.) Parlamentem ČR.  „Janotův balíček“ sice přijetím poslaneckého pozměňovacího návrhu umožňuje obcím reagovat na 
dvojnásobné navýšení daně z nemovitosti (v některých položkách) vydáním vyhlášky se snížením či zrušením (ale teoreticky i zvýšením) tzv. 
místního koeficientu do 30.  listopadu 2009, ale protože se stává účinným (účinnost stanovuje možnost aplikace právní normy) až 1.ledna 2010, 
zároveň tuto možnost vylučuje. Tento můj právní názor navíc jednoznačně potvrdila  právní analýza nejrenomovanější právní kanceláře, kterou 
v Liberci znám. Přesto nebo právě proto, že z věcného hlediska jsem pro zachování místního koeficientu v Chrastavě ve výši 2, velmi mě urazilo, 
že si z obcí dělá parlament blázny. Navíc jsem se velmi obával, že v případě, že přesto zastupitelstvo vydá vyhlášku, bude následovat třeba i za 
několik let její zrušení pro nezákonnost (povinnost Ministerstva vnitra ze zákona) a v důsledku toho povinnost všech plátců daň doplatit + uhradit 
penále v několikanásobné výši. Z důvodu této hrozby jsem marně bombardoval MV od počátku října se žádostí o jednoznačné vyjádření. Uspěl až 
redaktor deníku Právo pan Vladimír Čechlovský,  na kterého jsem se obrátil. Ve stanovisku MV zveřejněném v článku pana redaktora dne 22. 10. 
2009 uvádí MV, že nebude považovat takto přijaté vyhlášky za nezákonné. Přivítal jsem sice na straně jedné veřejně vydané stanovisko MV, neboť 
se  tak anulují moje obavy z  pozdějšího zrušení příp. přijaté vyhlášky,  neboli nehrozí povinnost doplatku a penále, na straně druhé to však nic 
nemění na mém právním názoru, že takto přijaté vyhlášky budou tak jako tak nezákonné (MV ve svém stanovisku evidentně rezignovalo na svou 
zákonnou povinnost rušit nezákonné vyhlášky a žehlí průšvih parlamentu.  Mohlo si to dovolit, neboť  je za tuto rezignaci pochopitelně ani já ani 
nikdo jiný žalovat nebudeme).  Deklaruji proto, že se z důvodu mého přesvědčení o nezákonnosti příp. přijaté vyhlášky nezúčastním samotného 
aktu hlasování, neboť bych to považoval za porušení svého slibu člena zastupitelstva. Na druhou stranu však  respektuji případný jiný právní názor 
svých kolegů v zastupitelstvu města  a proto svolávám na středu 18. listopadu od 17 hodin mimořádné zastupitelstvo města (přestože na ZM dne 
19.10.2009 nikdo ze členů ZM otázku možné vyhlášky týkající se rušení místního koeficientu neotevřel).   
 

 
Věcná stránka  

    Bez ohledu na výše uvedené budu prosazovat na ZM neschválení jakékoliv vyhlášky týkající se místního koeficientu z následujících věcných 
důvodů: 
 
1. Podporuji zachování místního koeficientu 2 v našem městě. Zákonodárce umožnil městům přijmout koeficient ve výši 2,3,4 či 5 a na této 
možnosti nic nemění ani přijatá novela. Dle mého názoru je po proběhlých bouřlivých diskusích v minulosti hladina 2 oproti zákonem stanovenému 
minimu přijatelná a optimální z hlediska dvou absolutně proti sobě jdoucím zájmům (co nejnižší daň z hlediska plátců kontra co nejvyšší příjmy 
z hlediska obce). Nejsem totiž názoru, že obce mají vybalancovávat zákonné zásahy státu v daňových oblastech (když např. v loňském roce 
novela zákona dodatečně osvobodila od místního koeficientu zemědělské a některé další pozemky, nikoho na obcích ani nenapadlo kompenzovat 
tuto příjmovou ztrátu navýšením místního koeficientu). Samotný návrh ministerstva financí tuto možnost také vůbec neobsahoval, neboť to si je 
nejlépe vědomo obrovského propadu daňových příjmů obcí.  Na druhou stranu deklaruji, že zachování  místního koeficientu 2 (tzn. nenavyšování) 
jako nejmírnější ze čtyř možných variant zavedení místního koeficientu budu podporovat i v letech budoucích a to bez ohledu nato, pokud se 
opatření v tzv. Janotově balíčku v dalších letech opět zruší (údajně má platit pouze pro rok 2010). 
 
2. Informace o tom, že místní koeficient 2 znamenal pro města v roce 2009 dvojnásobný příjem oproti roku 2008 a při zavedení „Janotova balíčku“ 
se dostává na 4-násobek v roce 2010 oproti roku 2008, je nepřesný. Můj odhad je, že místní koeficient 2 v Chrastavě pro rok 2009 znamená ve 
skutečnosti navýšení příjmů pro město 1,7 až 1,8x (oproti roku 2008)  a „Janotův balíček“ pro rok 2010 1,4 až 1,5x (oproti roku 2009). Celkem 
tedy nikoli 4 násobek v roce 2010 oproti roku 2008, ale 2,38 (1,7.1,4) až  2,7  (1,8.1,5) násobek. 
      
Odůvodnění výše uvedeného:  
a) Pro rok 2009 se místní koeficient nakonec nezavedl v §5 odst.1 mj. u pozemků orné půdy,  zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů a 
nezavedl ho ani „Janotův balíček“. Pro tyto pozemky bude tedy každopádně daň v roce 2010 stejná jako v roce 2008.  
b) „Janotův balíček“ dále nezavedl navýšení v § 6 odst. 1 písm. b) pro hospodářské lesy a rybníky, § 11 odst. 1 písm. d) bod 3 pro stavby sloužící 
pro ostatní podnikatelskou činnost (provozovny drobných řemeslníků a výrobců, kteří neprovozují svou činnost průmyslovým způsobem, obchody 
včetně staveb supermarketů a stavby pro banky, pojišťovny, zdravotnictví atp.) a v §11 odst. 2 pro nadzemní podlaží (u veškerých staveb se tedy 
navýšení týká maximálně přízemí). Pro uvedené lesy, rybníky a stavby resp. jejich nadzemní podlaží „Janotův balíček“ nezvyšuje daň, která bude 
při zachování místního koeficientu stejná v roce 2010 jako byla v roce 2009. Při zrušení místního koeficientu naopak klesne v roce 2010 na 
poloviční úroveň roku 2009 (tj. na úroveň roku 2008). 
c) Pouze u výše nevyjmenovaných nemovitostí resp. jejich částí (přízemí) platí při zachování místního koeficientu, že vlivem „Janotova balíčku“ při 
současném zachování místního koeficientu  stoupne daň v roce 2010 na 2-násobek roku 2009, tzn. na 4-násobek roku 2008 (pozn.: pochopitelně 
se vůbec netýká staveb od daně osvobozených dle §9).  
 
3. Rok 2009 znamenal pro obce katastrofální a rok 2010 bude znamenat ještě katastrofálnější snížení celkových daňových příjmů. V celkovém 
rozsahu se jedná o pokles 10 až 12%, při uvážení mandatorních výdajů se však jedná o téměř smrtelný zásah pro veškeré investiční akce. Již 
nyní jen s vypětím všech sil dokážeme zajišťovat tzv. vlastní podíl u dotačních akcí a realizovat minimum akcí závislých jen na našem rozpočtu. 
Vím, že čtenář těchto řádek může protiargumentovat veřejně deklarovanou vůlí mých kolegů v Liberci a Hrádku n.N. místní koeficient zrušit. 
Dovolím si k tomu jen poznamenat, že na jejich místě bych měl po věcné stránce zřejmě obdobný postoj. V Liberci totiž mají koeficient dle počtu 
obyvatel uvedený  v §11 odst. 3 písm. a) 3,5 oproti našemu 1,4 a není těžký matematický úkol se dopočítat, že i při zrušení jejich místního 
koeficientu a nezrušení našeho je stále 3,5 více než 2.1,4. Navíc má Liberec podstatně vyšší příjem se sdílených daní v přepočtu na 1 obyvatele 
(viz. Zákon č. 243/20000 Sb.). Hrádek nad Nisou má sice koeficient dle počtu obyvatel jen o málo větší než Chrastava a to 1,6, avšak zásluhou 
unikátní polohy na hranici tří států prožívá nejúspěšnější období svého rozvoje včetně objektivní výhody při získávání dotačních titulů přeshraniční 
spolupráce a tudíž zrušení místního koeficientu není pro rozpočet jejich města tolik bolestný.  
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města tolik bolestný. 
 4. Jak jsem již uvedl výše, dle dostupných zpráv má platit „Janotův balíček“ jen pro rok 2010. Nedovedu si představit zpětný pohyb s místním 
koeficientem (navíc před parlamentními a komunálními volbami) v případě, že se toto potvrdí, pokud by zpětný pohyb byl vůbec z důvodu zákonné 
lhůty pro rok 2011 (nejdéle do 1. 8. 2010) možný.  
 
    Závěr: Jsem připraven se pokusit na mimořádném zastupitelstvu přesvědčit své kolegy o opodstatněnosti své argumentace jak po právní 
stránce (a tudíž, aby se z tohoto důvodu aktu hlasování nezúčastnili), tak i po věcné stránce (a tudíž, aby nehlasovali pro vyhlášku rušící místní 
koeficient). U těch, u kterých se mi nepodaří ani jedno ani druhé doufám, že budou svolni k tomu, že sice budou hlasovat pro vyhlášku, kde bude 
zrušení místního koeficientu uvedeno, ale zároveň v ní bude zaveden speciální koeficient 1,5 dle §11 odst.3 písm b), který znamená vynásobení 
tímto číslem staveb pro rekreaci, garáží, průmyslových a zemědělských  podnikatelských staveb (u nich se v případě přijetí tohoto koeficientu daň 
v roce 2010 zvýší oproti roku 2009 o 50%), staveb pro ostatní podnikatelskou  činnost  a nadzemních podlaží (u nich se i v případě přijetí tohoto 
koeficientu daň v roce 2010 sníží oproti roku 2009, ale jen o 25%). Vzhledem k tomu, že ničeho dalšího se tento koeficient netýká, zůstala by i 
v případě  přijetí tohoto koeficientu u obytných domů, bytů, ostatní staveb a u veškerých pozemků (včetně stavebních a zastavěných) daň v roce 
2010 stejná jako v roce 2009.  
 
    V případě přijetí vyhlášky, která bude pouze rušit místní koeficient, budou příjmy města z daně z nemovitosti v roce 2010 významně nižší než 
v roce 2009. 
 

    Jak výše opakovaně uvedeno, dle mého 
hlubokého přesvědčení by bylo jako průsečík 
všech faktorů a zájmů nejlepší zanechat 
dlouhodobě místní koeficient ve výši 2 a tudíž 
žádnou vyhlášku na mimořádném zastupitelstvu 
dne 13.11.2009 nevydávat. Věřím, že občané 
našeho města a podnikatelé zde podnikající 
projeví pochopení pro mé stanovisko. Vždyť tato 
daň jako jediná ze všech daní zůstává ze 100% 
ve městě a může být tak použita pro jeho další 
rozvoj.        
 

UPOZORNĚNÍ 
Autobus do HYPER-ALBERTU, který jezdil vždy 
ve středu a v pátek, od 19. 10. 2009 přestal z dů-
vodů nevyužití jezdit. 
————————————————————— 
 

Budoucnost někdejšího M-klubu   
     Na Střeleckém vrchu, v místě, kde kdysi sídlil 
M-klub, již sídlí nový nájemce Liberecká 
rozvojová agentura LIRA o. p. s. Stalo se tak 
poté, co město po špatných zkušenostech 
vypovědělo provozovatele restaurace a poté 
odmítlo několik zájemců o zřízení herny.  
     Nový zájemce sice bude platit spíše jen 
symbolické nájemné, za to dle uzavřené smlouvy 
bude splňovat představu města o vhodném 
využití: zřízení a provozování výrobní dílny pro 
vytvoření míst pro osoby se zdra-votním 
postižením a pro zajištění volnoča-sových aktivit 
pro matky s dětmi a rehabilitační a kondiční 
cvičení. V tuto chvíli na místě probíhají úpravy, 
provoz by měl být zahájen od počátku příštího 
roku.   
 
V Chrastavě dne 21. 10. 2009                                   

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

 

VÝLUKA NA ŽELEZNICI 
    Dovoluji si Vás touto cestou informovat o ne-
přetržité výluce v traťovém úseku Liberec - 
Chrastava - Hrádek nad Nisou, která bude pro-
bíhat ve dnech 2. 11. 2009 od 7:40 hod. až 19. 
11. 2009 do 16:00 hod.. 
    Důvodem této rozsáhlé výlukové akce Správy 
železniční dopravní cesty, s. o. je výměna pražců, 
kolejnic, oprava přejezdů a mostních objektů. 
    Vlaky dopravce České dráhy, a. s. budou 
nahrazeny autobusy náhradní přepravy takto:  
ve dnech 2. - 4. 11. 2009  
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ve dnech 2. - 4. 11. 2009  
• v úseku Liberec - Chrastava - Hrádek nad Nisou a opačně budou nahrazeny všechny osobní a spěšné vlaky s vyjímkou vlaku Os 

6209, který bude nahrazen autobusem již ze stanice Zittau; 
 
ve dnech 5. - 19. 11. 2009  

• v úseku Chrastava - Hrádek nad Nisou a opačně budou nahrazeny všechny osobní a spěšné vlaky s vyjímkou vlaku Os 6209, který 
bude nahrazen autobusem již ze stanice Zittau a vlaků Os 6225, Os 6244, Os 6245, Os 6246, které budou nahrazeny autobusem v 
úseku Liberec - Chrastava - Hrádek nad Nisou a opačně;  

• v soboty, neděle a 17. 11. budou spěšné vlaky Sp 17241, Sp 17242, Sp 17245, Sp 17246 nahrazeny vždy 2 autobusy, z nichž jeden 
pojede v úseku Chrastava - Hrádek n. Nis. a opačně a druhý bude pokračovat z Chrastavy dále do Liberce - Jablonce n. N. - Smr-
žovky - Tanvaldu a opačně;  

• ve dnech 13. - 18. 11. 2009 dojde z důvodu souběhu s výlukou na straně DB k úpravě, kdy Sp 17246 bude nahrazen autobusy z 
Chrastavy až do stanice Zittau a vlak Sp 17247 bude nahrazen autobusy v úseku Zittau - Liberec. 

 
Vlaky a autobusy náhradní dopravy pojedou po dobu výluky podle výlukového jízdního řádu.  
Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:  

• Liberec - před staniční budovou,  
• Machnín - na zastávce MHD Liberec, Machnín, žel.zast. (před budovou železniční zastávky Machnín),  
• Machnín hrad - tato zastávka se po dobu výluky neobsluhuje,  
• Chrastava – Andělská hora - zastávka bude zřízena na silnici II/592 cca 10 m před odbočkou k železniční zastávce ve směru od ob-

ce Chrastava,  
• Chrastava - před staniční budovou,  
• Bílý Kostel nad Nisou "škola" - zastávka bude zřízena na silnici III/2711 na zastávce linkových autobusů "Bílý Kostel n. Nis.,škola",  
• Bílý Kostel nad Nisou - zastávka bude zřízena na silnici III/2711 u odbočky k železniční zastávce Bílý Kostel,  
• Chotyně – zastávka bude zřízena na silnici III/2711 na zastávce linkových autobusů "Chotyně, u mostu" (cca 600 metrů od železniční 

zastávky),  
• Hrádek nad Nisou - zastávka bude zřízena na místní komunikaci před staniční budovou,  
• Zittau - před staniční budovou. 
• Jablonec nad Nisou - na ulici Budovatelů (I/14) na zastávce MHD "Jablonec n. Nisou,,lázně",  
• Smržovka - před staniční budovou  
• Tanvald - před staniční budovou 

 
    Po dobu výluky nebudou garantovány služby uvedené v jízdním řádu u jednotlivých vlaků - tzn. "Úschova během přepravy", "Rozšířená přepra-
va spoluzavazadel, především jízdních kol". 

 
    Vlaky dopravce RAILTRANSPORT, s.r.o. budou po celou dobu trvání výluky nahrazovány v úseku Liberec - Zittau a opačně.  
 
    České dráhy, a. s. se omlouvají za komplikace způsobené výlukou a děkují předem za pochopení.                                 J.Holub, ČD a.s. 

 

    Často se na nás obracejí občané města s problémem přemnožení holubů a otázkou, jak se s tím 
město vypořádá a co udělá pro ochranu majetku a zdraví lidí. 
 

Zdraví lidí 
     Městské populace holubů s sebou přinášejí rizikové faktory ohrožující naše zdraví a mohou se 
též podílet na přenosu některých onemocnění jako jsou ornitóza, klíšťová encefalitida, salmonela, 
toxoplasmóza a další. Nemocní či mrtví holubi , kteří se ve městě nacházejí stále ve větší míře, se 
snadno stanou kořistí koček, které nemoci přenášejí. Neméně problematickou skupinou pro zdraví 
lidí jsou i roztoči.  
 

Majetek 
     Holubi působí značné škody na domovním fondu znečišťováním fasád – viz budova ZŠ na 
náměstí, objekt nově zrekonstruovaného centra společenského klubu atd. Členitá fasáda je pro 
holuby vítaným útočištěm. Své o nich ví zejména obyvatelé Turpišovy ulice a přilehlých lokalit. Asi 
nikoho z nás by netěšilo neustále mýt balkóny, parapety.  Nemluvě potom o chodnících….. 
 
Opatření proti holubům? Prevence 
     V současné době Město Chrastava hledá nejvhodnější opatření, jakým způsobem omezit počet 
holubů v centru města, například instalací hrotových systémů, síťových zábran,odchyt…atd. 
Všechna tato opatření jsou finančně velmi nákladná, ale nezbytná.  
    
         Zásadní podmínkou a součástí výše uvedených opatření je holuby NEKRMIT !!! 
 

                                                Petr Bezvoda, Zuzana Vojtíšková – odbor ORM                                                                                                             
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     Beseda v nabité školní tělocvičně byla svěží, vtipná a především zajímavá. Školu reprezentovalo nejlepších cca 150 žáků od 4. do 9. ročníku, 
pedagogové v čele s panem ředitelem Alešem Trpišovským pochopitelně nechyběli. Před a po besedě pan ředitel více než vzácné hosty přijal 
v ředitelně školy.   

     Zvláštní poděkování si dovoluji vyslovit hlavní liberecké organizátorce paní Daně Lysákové. Byla to její zásluha, že jediná beseda se žáky 
základní školy se uskutečnila právě u nás v Chrastavě. Je vidět, že paní Lysáková, ač již léta žije v Liberci, nezapomněla, že v Chrastavě vyrostla i 
pracovala a připravila tak pro chrastavské děti i dospělé zážitek, na který se nezapomíná po celý život. 

V Chrastavě dne 8. 10. 2009                                                                                                                            Ing. Michael Canov – starosta 
 

     Návštěvníky Chrastavy vítají při vjezdu do města zbrusu nové 
uvítací cedule. Na těchto cedulích vítá své návštěvníky nejen 
město Chrastava, ale i partnerská města Eichstätt (Spolková 
republika Německo) a Lwówek Śląski (Polsko). Tímto aktem 
chceme nejen zpříjemnit vjezd do našeho města našim 
návštěvníkům, ale snad jsme tím vyrovnali i svůj dluh vůči našim 
partnerským městům, kde Chrastava je na jejich uvítacích cedu-
lích již dlouhodobě.  
 
V Chrastavě dne 21. 10. 2009          Ing. Michael Canov, starosta  

 
Dvě z „uvítacích“ tabulí – vlevo v Andělské Hoře, 

vpravo při příjezdu od Nové Vsi. 

     Po letech bylo potřeba obnovit ve Vítkově již staré polorozpadlé informační tabule a nahradit je za nové. Osadní výbor rozhodl o jejich výměně a 
oslovil firmu p. Deliše, který ochotně vyrobil nové a jistě vzhlednější proti původním. Obec tak dostala další kousek do svého vzhledu. Doufejme 
jen, že nové informační tabule zůstanou stále tak pěkné a nepoškozené a budou dobře plnit funkci předávání informací občanům. Díky 
pracovníkům Technických a stavebních služeb v Chrastavě jsou tabule bezpečně zabudovány na místech, které se nedají přehlédnout. O 
poslední kosmetickou úpravu se postaral odbor rozvoje a správy majetku města (ORM), konkrétně  pracovníci  veřejně prospěšných prací (VPP) 
pod vedením p. P. Bezvody, a tak dnes má Vítkov nové tabule.  
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Dokončení z titulní strany 
—————————————————————————————– 

    Byl také předán čestný titul republikového colegia AVZO (Asociace 
víceúčelových základních organizací technických sportů a činností 
ČR) panu Miroslavu Khamlovi „ZASLOUŽILÝ AKTIVISTA“. 
    Večerem nás provedl Jaroslav Suchánek st. za doprovodu Cim-
bálové kapely Dušana Kotlára, skvělé bylo vystoupení Martina 
Šimůnka (biketrial) – 3x mistr světa v kategorii mastrs, 3x vícemistr 
světa, 12 x mistr ČR a další – jeho show byla skutečně perfektní. 
Závěrem vystoupil taneční klub X-Tream z Jablonce nad Nisou, který 
nás svým živým tancem všechny rozproudil a vnesl do vyvrcholení 
večera – vyhlášení osobnosti města pro 2009. 
    Stal se jím pan Vladimír Dlouhý, kterého jednomyslně navrhlo 
zastupitelstvo v červnu tohoto roku za celoživotní práci ve Sboru dob-
rovolných hasičů v Chrastavě a dlouholetou práci ve Společnosti přá-
tel historie města Chrastavy. 

————————————————————————– 
    Pan Vladimír Dlouhý (r. 1942) u  hasičů začínal již jako kluk v roce 
1949. Členem Sboru dobrovolných hasičů (SDH) je od roku 1958. 
Mimo toto byl také ustředním rozhodčím biatlonu a jeho technickým 
delegátem. Dále spoluzakladatelem chrastavské cyklistiky (kolová i 
silniční) v 50. letech. Cyklistice se věnovala téměř celá rodina, otec 
byl řadu let „servismanem“ kolové a tomuto sportu se věnovali i jeho 
bratři. 
    V SDH byl jedním z nejaktivnějších při budování Hasičského 
muzea a dodnes zde provází. Je vlastníkem řady ocenění: 
r. 1979 – odznak Za věrnost za 20 let 
r. 1984 – čestné uznání SDH Chrastava 
r. 1985 – medaile Za příkladnou práci       
r. 1988 – odznak Za věrnost 30 let 
r. 1992 – medaile za zásluhy                            
r. 1994 – odznak sv. Floriana 
r. 1995 – Odznak odbornosti – hasič 3. stupně      
r. 1998 – odznak za věrnost 40. let 
r. 1999 – čestné uznání Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka 
r. 2003 – medaile Za mimořádné zásluhy 
r. 2008 – Řád sv. Floriána 

Přejeme do dalších roků hodně elánu, štěstí a zdraví. 

———————————————————————— 

PPPPřřřřehledehledehledehled    výsledkvýsledkvýsledkvýsledků ů ů ů aaaa    umístumístumístumístěěěění ní ní ní ----    SportovecSportovecSportovecSportovec    
2009200920092009    

II. kategorie – chlapci do 14 let 
1. místo Jiří Říha + Tomáš Gebr       
                     TJ Spartak – oddíl sálové cyklistiky 
 
2. místo Marek Pavlišta 
                     TJ Spartak – oddíl zápasu 
 
3. místo Martin Šefr 

                    TJ Spartak – oddíl zápasu 
 
III. kategorie – chlapci do 18 let 
1.místo          Tomáš Rajnoha 
                    Střelecký klub 
 
2. místo       Jiří Culek + Filip Fořt 
                    TJ Spartak – oddíl sálové cyklistiky 

 
3. místo Jiří Čech 
                    Střelecký klub 
 
IV. kategorie – dívky a ženy 
1. místo Kateřina Kůtová 
                    TJ Spartak oddíl zápasu 
 
2. místo Jana Valešová 
                    Orientační klub Chrastava 

 
3. místo Zuzana Šaffková 
                    Orientační klub Chrastava 
 
V. kategorie – muži 
1. místo       Pavel Hradec 
                    Orientační klub Chrastava 
 
2. místo Tomáš Brodský + Roman Havle 
                    TJ Spartak oddíl sálové cyklistiky 

 
3. místo Petr Hedbávný 
                    Střelecký klub 

 
                    Josef Rajnoha 
                    držitel výkonnostní třídy Mistr střelby 

 
VI. kategorie – cvičitel/ka, trenér/ka, funkcionář/ka 
1. místo Josef Mácha 
                    TJ Sokol 
   Životní zálibou J. Máchy byla a je tělovýchova. Od útlého mládí byl 
členem SOKOLA  a mnoho let pracoval jako cvičitel a náčelník Sokola. 
V pozdějším věku se plně soustředil na organizační práci v Sokole jako 
starosta Župy Ještědské, starostou TJ Sokol v Chrastavě a i nyní přes 
svůj vysoký věk pracuje aktivně jako hospodář na Župě v Liberci a je 
jednatelem chrastavské jednoty. 

 
2. místo Josef Rajnoha 
                    Střelecký klub 
   Dlouholetý výcvik mladých střelců a obětavá trenérská činnost. 

 
3. místo Helena Máchová 
                    TJ Sokol 
    H. Máchová působila mnoho let jako cvičitelka žen. V době zákazu 
Sokola v ZRTV, po revoluci v obnoveném SOKOLE. Jedná se o 
dlouholetou, příkladnou, svědomitou a obětavou práci pro SOKOL. 
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VII. kategorie – kolektivy a družstva 
1. místo Josef Rajnoha + Petr Hedbávný + Petr Klinger 

   + Julius Oszlik + Klára Hedbávná + Miroslav 
   Khaml        Střelecký klub 

 
2. místo Jakub Holec + Andrea Jarchovská + David Bednář + Filip 
Fořt + Martin Malý + Filip Henzl + Stanislav Bárta + Lukáš Krága  
+ Tomáš Svoboda + Jan Šír + Josef Wolf + Martin Zoul 
ZŠ Chrastava 
 
3. místo   Adéla Bednářová + Nikola Brodská + Dominika 

Čadková + Tereza Gumuláková 
ZŠ Chrastava 

 
   Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě tohoto slavnostního večera 
a za rok nashledanou. 

———————————————————————— 
Zita Václavíková, ilustrační fota: Jana Zahurancová 
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Kurz RUSKÉHO JAZYKARUSKÉHO JAZYKARUSKÉHO JAZYKARUSKÉHO JAZYKA    pro začátečníky i pokročilé 
Zahájení kurzu: 9. listopadu 2009 v 17:00 hodin začíná  

Vyučující:  paní Elena Brychová – rodilá mluvčí 
 

Kurzovné:  listopad 2009 – červen 2010 (celkem 66 vyučovacích hodin – 2 hodiny týdně) = 2.376,- Kč 
 

Přihlášky přijímá – Společenský klub, Bezručova 503, 463 31 Chrastava 
Informace: 485143348, 776732462; sklub@chrastava.cz, www.chrastava.cz 

Kurz NĚMECKÉHO JAZYKANĚMECKÉHO JAZYKANĚMECKÉHO JAZYKANĚMECKÉHO JAZYKA: 

Vyučuje se v úterý od 17:00 hodin ve Společenském klubu. 
Lektorka: Helena Kačenová  (tel.: 720 313 201) 

ŠACHYŠACHYŠACHYŠACHY    
začátečníci i pokročilí 

se mohou dostavit každou středu v 17:00 hodin do Společenského klubu, Bezručova 503, Chrastava 

    Vážení čtenáři, i v tomto smutném podzimním čase budeme pokra-
čovat v našem putování po hradech, zámcích a jejich parcích prostřed-
nictvím zápalkových etiket. I když je na plánování dovolené ještě brzy, 
třeba  zde získáte tip na pěkný výlet v příštím roce. 
   Dnes se podíváme na hrad Střekov a na zámek v Libochovicích. 
 

STŘEKOV 
    Hrad vystavěl  v r. 1316 Pešík z Veitmile, který se po něm později 
psal ze Střekova. Jednou z úloh hradu byla kontrola vodní cesty na La-
bi a vybírání celních poplatků. Poloha hradu na vysoké skále nad řekou 
k tomu byla velmi vhodná. 
    Po Pešíkovi vlastnili hrad Vartenberkové až do 14. století v 15. stole-
tí se zde majitelé střídali, mezi ně patřili např. i míšenští markrabí. 
    Hrad byl přestavěn v 16. století a rozšířen za posledních majitelů – 
Lobkoviců. V průběhu 30. leté války byl dobyt, pobořen a vypálen. V r. 
1830 se dočkal zájmu lidí o romantickou zříceninu – byla zde vybudo-
vána restaurace. 
    Z kdysi rozsáhlého hradu se zachovala 17 m vysoká hláska, která se 
stala dominantou okolí a námětem pro mnoho malířů.Nesmíme zapo-
menout ani na část gotického paláce s kaplí,rytířskou síň a pěkné 
hradby se zbytky bašt. 
    Podle pověsti vedla pod řekou tajná chodba z hradu do kláštera do-
minikánů. Hledači pokladů, které prý jsou ukryty 
v podzemí,přispěli k jeho částečnému zničení. 
   Ale i tak je Střekov považován pro svoji ma-
lebnou polohu nad řekou za jeden z nejhezčích 
a nejromantičtějších  hradů u nás. Jeho návště-
vu si rozhodně nenechte ujít. 
 
 

LIBOCHOVICE 
    V místech dnešního zámku stála dřevěná 
tvrz, kterou na počátku 15. Století Zbyněk Zajíc 
z Hazmburka – vnuk původního majitele – pře-
stavěl na gotickou zděnou tvrz. 
    Za husitských válek došlo k vypálení a tvrz 
dlouho zůstávala v rozvalinách. Zajícové prodali 
panství Lobkovicům a Jan z Lobkovic zahájil na 
jejím místě stavbu nového renesančního zám-

ku. V r. 1613 přešlo panství do vlastnictví Šternberků. V r. 1661 postihl 
město Libochovice  zhoubný požár, který zasáhl i zámek a gotickou 
kapli. Majitel panství Vojtěch Šternberk si netroufl na rozsáhlé přestav-
by a v r. 1676 prodal panství Gundakaru z Dietrichštejna.Ten nechal 
zámek barokně přestavět podle návrhu známého italského architekta 
Antonia della Porta. Koncem 17. století byly přistavěny hospodářské 
budovy a konírny. Rovněž byla založena zahrada francouzského typu, 
v 19. století dále rozšířena do podoby anglického parku. 
    Za posledních majitelů Herberštejnů se již žádné větší úpravy na 
zámku neprováděly. 
    V interiéru si můžeme prohlédnout sbírky vzácných gobelínů,skla, 
porcelánu, pěkná jsou i barokní kamna. 
Za zmínku stojí i tzv. Saturnův sál s jeho sochou nad krbem a vstupní 
tzv. Sala terrena s výzdobou od italských štukatérů. 
    Zámek Libochovice je rodištěm velkého českého učence Jana Evan-
gelisty Purkyně. Ten zde přišel na svět v r. 17. 12. 1787 jako syn pan-
ského úředníka a ve městě chodil do školy. Jeho bustu najdeme v okolí 
zámku. 
                                         Zpracovali Jiří Riedl a Jaroslava Špaková 
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GALERIE G Městského muzea

KAVÁRNIÈKA SENIORÙ

autorské ètení

           YASMINA REZA

činohra - komedie - Malé divadlo Liberec

Spisovatel Oldøich Vágner pøedstavuje svoji knížku:
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Americká hudební komedie v českém znění.  Žila dva životy... Teď si musí vybrat jen jeden z nich. Asi 103 minuty.      Vstupné: 70 Kč

Americká romantická komedie.  Ona, Margaret Tateová ( ) z Kanady, je nekompromisní, arogantní, nepřístupná                
a obávaná šéfredaktorka prestižní knižní edice newyorského vydavatelství. Inteligentní, patřičně cynická a sebestředná žena nemá 
příbuzné, na city je alergická a nic než práce a péče o vlastní tělo ji nezajímá. On, Andrew Paxton ( ), je milý mladík                 
z Aljašky, který si do New Yorku přijel splnit sen stát se spisovatelem. Zatím je velice schopným asistentem panovačné šéfové, která ho 
zaměstnává čtyřiadvacet hodin denně a donekonečna mu slibuje redaktorské místo Asi 108 minut. České titulky.
                                                                                                                                                                                         

Sandra Bullocková

Ryan Reynolds

Vstupné: 70 Kč

Záznam inscenace jazzové opery. Film Miloše Formana podle slavného divadelního představení Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého.                  
Asi 85 minut.                                                                                                                                                                  Vstupné:  70 Kč

České pásmo pohádek pro děti. Asi 65 minut.                                                                                             Vstupné:  25 Kč      

Česko-slovenský psychologický film. Případ nemocničního vraha. Asi 95 minut.                                       Vstupné:  70 Kč

Americký animovaný film v českém znění. Animovaná dobrodružná komedie Vzhůru do oblak je desátým filmem Pixaru. Asi 95 minut.
                                                                                                                                                                                       Vstupné:  70 Kč

Česká satirická komedie. Filmová komedie Roberta Sedláčka o lásce a vábení jelenů. 114 minut. 
                                                                                                                     Vstupné:  70 Kč, v předprodeji v MIC Chrastava   50 Kč

Český psychologický film. Příběh inspirovaný skutečnými událostmi. Asi 98 minut.                                                      Vstupné: 70 Kč

Polsko-česko-slovensko-maďarský historický film. Příběh o lásce, přátelství, o hledání štěstí a o osudu, nad kterým se jen těžko dá vyhrát. 
Asi 137 minut.                                                                                                                                                                                                                            Vstupné:  70 Kč

POVŠIMNĚTE SI LASKAVĚ ZMĚN ZAČÁTKU FILMOVÝCH PŘEDSTAVENÍ
Změna programu vyhrazena

               Představení pro děti
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    Nadace EURONISA pomáhá Oblastní charitě Liberec pomocí dárcovských SMS. 
Projekt běží od září letošního roku, zasláním DMS podpoříte Domovy pro matky s dětmi v tísni - Domov 
sv. Anny a sv. Moniky a Domov pokojného stáří – Domov sv. Vavřince. Tento projekt probíhá v rámci 7. 
ročníku sbírky „Pozvedněte slabé!“, kterou pořádá Nadace  EURONISA. Patronem Nadace je herec Jiří 
Lábus.  
 

3. listopadu  18:30            Experimentální studio 
                                               Klub přátel výtvarného umění – PROMĚNY PŘÍRODY 
                                               - jak se projevují v díle výtvarníka Miroslava Pacnera 
 
4. listopadu  17:30            Experimentální studio     VEČÍREK HUDEBNÍCH KURZŮ 
 
5. listopadu        20.00           PAVEL BOBEK & MALINABAND, host večera - ROBERT KŘESŤAN 
                                               50 let na profesionálních pódiích 
 
8. Listopadu 14:00            Roztančíme Lidové sady: TANEČNÍ ODPOLEDNE, tentokrát s Big Bandem Luboše Ottla 
 

8. listopadu  15:00            Experimentální studio – Pohádkové odpoledne 

                                               ČERTOVSKÉ HROMOVÁNÍ, uvádí Divadlo Z půdy 
 
9. listopadu  19:30            Experimentální studio – PATAGONIE – 2000 km busem, stopem, lodí i na koni z Puberto Montt do Ohňové 
                                                země v diashow Martina Loewa  
 
11. listopadu      19:30           Experimentální studio: SHAHAB TOLOUIE, Persian & Flamenco Fusionist and singer... 
 
12. listopadu      19:30           ASONANCE – irské a skotské lidové balady s českými texty 
 
13. listopadu      19:30           MICHAL PROKOP & FRAMUS FIVE, koncert k oslavě 20-ti let od ukončení totalitního režimu 
 
19. listopadu      19:00           3. abonentní koncert 51. sezony komorní hudby 
                                               TOMÁŠ JAMNÍK - violoncello, MIROSLAV AMBROŠ - housle, ZUZANA AMBROŠOVÁ - klavírní doprovod 
 
20. listopadu      19:30           Experimentální studio – LITERÁRNÍ POZDRAVY – Božena Správcová, Lubor Kasal 
 
20. listopadu      20:00           Taneční skupina Country rytmus: REPREZENTAČNÍ COUNTRY BÁL 
                                               - večer kde vás čeká předtančení, vyuka country tanců a především skupina Modrotisk 
 
21. listopadu      9:30             LIBEREC OPEN – soutěž ve sportovním tanci dětí, juniorů a dospělých 
 
21. listopadu      19.30           Experimentální studio – LITERÁRNÍ POZDRAVY – Radka Denemarková, Jiří Hájíček 
 
22. listopadu      14:00           Roztančíme Lidové sady – TANEČNÍ ODPOLEDNE tentokrát s Dechovou hudbou Všeň 
 
22. listopadu      15:00           Experimentální studio – Pohádkové odpoledne 
                                               VELKÁ ČERTOVSKÁ POHÁDKA, hraje Josef Jelínek 
 
23. listopadu      19:30           Experimentální studio: JAN BURIAN & LENKA DUSILOVÁ, na turné Křehkých mužů 
 
24. listopadu      19:30           Experimentální studio – Kulturní agentura Štěk uvádí monodrama: JAŠEK 
                                               „Životní puzzle mladé herečky“ za podpory Nadace Život umělce 
                                               hraje: Jana Kabešová-Vojtková,  režie: Milena Šajdková 
                    
25. listopadu      19:30           Experimentální studio – Kulturní agentura Štěk uvádí DENEB, akustické pojetí balkánské hudby 
 
26. listopadu      19:30           Divadlo bez opony – Ag. Jaroslava Svobodová 
                                               ZÁMĚNA ANEB, KDE JSI VČERA BYL A S KÝM 
                                               - mravný a šťastně ženatý muž si může o nemravnostech s jinými ženami nechat jen zdát, 
                                                 onen muž natolik zná sebe, ženu svou i ženy svých snů, že může jediné: dělat si z toho legraci  
                                               hrají: Mario Kubec, Hanka Čížková, Martin Sochor, Světlana Nálepková alt. Jitka Asterová,  
                                               režie: Ladislav Smoček 
 
30. listopadu      19:30           Experimentální studio: c.k. Adventura uvádí ŠRÍ LANKA a MALEDIVY, přednáší Líba Vlasáková 
 



Strana 15                               

    Chlapci z vokálně instrumentálního tělesa Výchovného ústavu v 
Chrastavě reprezentují pod pedagogickým  vedením Dušana 
Kotlára zařízení nejen v Chrastavě (Den Charity), ale i v  jiných 
městech ČR, jako např. v Ústí nad Labem u příležitosti romského 
tanečně hudebního festivalu. Hloubka prožitku odráží individuální 
schopnosti hudební  představivosti, fantazie a kreativity. Pro 
chlapce to není pouze muzikoterapie, aktivita přispívá k rozvoji 
jejich celkové kultivace.  

 Dušan Kotlár 

Nebuďte lhostejní k slabším, nemocným a opuštěným lidem. Pojďte s námi pomáhat! 
 
Odešlete dárcovskou sms ve tvaru DMS EURONISA na číslo 87 777.  
Cena sms je 30 Kč, Oblastní charita Liberec obdrží 27 Kč.   
 
Nyní můžete přispívat pravidelně každý měsíc po dobu jednoho roku. Stačí odeslat sms ve tvaru DMS ROK EURONISA na číslo 87 777 a každý 
měsíc Vám bude odečtena částka 30 Kč. Oblastní charita Liberec obdrží 27 Kč.  
Všem dárcům Děkujeme!!! 
 
Více na: www.euronisa.cz, www.charitaliberec.cz, www.darcovskasms.cz  

  Město Chrastava vydalo opět plnobarevný dvouměsíční nástěnný kalendář, a to na rok 2010. Kalendář si můžete zakoupit v informačním centru 
po 10. listopadu 2009. Fotografie v kalendáři představují povětšinou nově vybudované, zrekonstruované části města , budovy či památníky. Na 
každé straně je pak i jedna z dobových pohlednic, pocházejících z dané oblasti Chrastavy. Informaci o prodejní ceně získáte též v infocentru. Po-
těšte sebe či své známé originálním kalendářem města Chrastavy. 
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    Střelci ZO SSK Chrastava ve složení čtyři muži, čtyři dorostenci, 
dvě dorostenky se od 18. dubna do 10. října zúčastnili 15 soutěží ve 
střelbě z libovolné a sportovní malorážky 60 ran vleže, 3x v polohách 
3x20  a  1x  v polohách 3X40. Na těchto soutěžích získali 21 třetích, 
21 druhých a 6 prvních výkonnostních tříd. Na stupínku vítězů stáli 
naši střelci jednou na prvním, pětkrát na druhém a pětkrát na třetím 
místě. Nejlepší výsledek mezi dorostenci nastřílel Tomáš Rajnoha 
s osobním  rekordem 578 bodů a I. výkonnostní třídou.  

 
      27. září se Tomáš a Josef Rajnohovi zúčastnili Velké ceny Nové 
Lesy v LM a SM 60 ran vleže. Josef Rajnoha ještě pokračoval v 
polohách, a to 40 ran vleže, vestoje a vkleče. V této disciplíně 
s nástřelem 1065 bodů získal třetí výkonnostní třídu.  

 
MUŽI:                              LM 60                              LM 3x40  
Josef Rajnoha               574 b. 13. místo            1065 b.  3. místo                                  
DOROSTENCI               SM 60 
Tomáš Rajnoha        555 b. 6. místo                        
 
   Týden poté p. Julius Oszlík, Petr Hedbávný, Tomáš a Josef Rajnoha 
stříleli na Velké ceně v České Lípě.  
   I zde stáli naši střelci na stupínku vítězů, když P. Hedbávný skončil 
na druhém a Tomáš  v dorostencích na třetím místě. 
                                           
MUŽI:                              LM 60  
Petr Hedbávný Ing.       571 b. 2. místo                       
Josef Rajnoha                 558 b. 5. místo                       
Oszlik Julius                   507 b. 8. místo                       
 DOROSTENCI              SM 60 
Tomáš Rajnoha             564 b. 3. místo     

 
    Poslední malorážková soutěž, které jsme se zúčastnili, byla 
v Josefově Dole u Mladé Boleslavi. Zde si nejlépe vedl dorostenec 
Tomáš Rajnoha. 
                                             
MUŽI:                              LM 60    
Josef Rajnoha                 576 b. 13. místo 
Oszlik Julius                   532 b.   9. místo 

DOROSTENCI               SM 60 
Tomáš Rajnoha        578 b. 4. místo     

 
    Střelba ze vzduchových pušek se skládá ze střelby vestoje, muži, 
junioři 60 ran, ženy a dorost 40 ran. Žáci a žákyně do 14 a 12 let střílí 
vleže 30 ran. Střílí se na deset metrů, desítka je o průměru 0,5mm. Na 
trénink používáme diabolky zhruba za 20 halířů a na soutěže 50 halířů 
za diabolku. 
 
    První vzduchovkové soutěže této sezony jsme stříleli v Jiříkově. V 
sobotu se střílelo vestoje z pušky a z pistole 60 a 40 ran. V neděli 
stříleli žáci do 12 a 14 let vleže 30 ran. Této soutěže se zúčastnilo 
z naší organizace devět střelců, a to dva muži, jedna žena a 
dorostenec, dvě žákyně a jeden žák do 12 let, jedna žákyně a dva žáci 
do 14 let.  
MUŽI JUNIOŘI:                     VzPu 60       
Josef  Rajnoha               547 b.  3. místo                                   
Petr Klinger                            514 b.   7. místo                    
DOROSTENCI                              VzPu 40 
Tomáš Rajnoha                    313 b.    3. místo                  
ŽENY:                                  VzPu 40                   VzPi 40 
Jana Nováková                  306 b.   8. místo         322  b.   2. místo                    
STARŠÍ ŽÁCI:                       VzPu 30       
Diana Knopová                      263 b.  6. místo 
David Novák                           272 b.  5. místo          
Martin Hruška                        259 b.  8. místo 
MLADŠÍ ŽÁCI:                      VzPu 30 
Vojtěch Polák                         253 b.  15. místo                   
Kateřina Svobodová              266 b.  12. místo      
Čermáková Hana                   231 b.  19. místo                                        
                                       
     Náš pravidelný trénink je v úterý a ve čtvrtek. Tímto zveme 
příznivce sportovní střelby, aby si přišli zastřílet. Máme 
k dispozici jak vzduchové pušky, tak i pistole, které v rámci 
tréninku zapůjčíme.  

J. Rajnoha, vedoucí SSK 

J
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    Dorostenka Jana Valešová má letos opravdu skvělou formu, která je podložená tvrdým fyzickým tréninkem. 
Ve dnech 22. – 25. 10. 2009 se v Německu v okolí Drážďan, v těžkém skalnatém, fyzicky a orientačně náročném terénu, uskutečnil Evropský 
pohár juniorů. Naše Jana po celoročních výborných výsledcích odjela reprezentovat naši republiku jako náhradnice. Ale toto zařazení svým 

výkonem daleko předčila. 
    Ve sprintu byla 10., ve štafetách B se umístili na 8. místě a 
bronzová medaile se zablýskla v klasice, kde Jana porazila kvalitní 
světové soupeřky a stanula na 3. stupínku. Jen pro zajímavost, 
v klasice se startovalo na skalní věži, která se musela sbíhat po 
železných schodech. 
    Přejme naší chrastavské orientační běžkyni Janě, aby příští rok její 
náročné tréninky vydrželo zdraví a aby dokázala, že její místo 
v reprezentačním výběru je oprávněné. 
   Za zmínku stojí i zařazení chrastavského Pavla Hradce do 
reprezentačního výběru C.   

Vítězi prestižních kategorií Heczková a Hradec 
   Dva samostatné závody započítané do Ještědského poháru ve sprintu v orientačním 
běhu a do celostátního rankingu připravili organizátoři z oddílu OK RECo sport (část čle-
nů žije v Chrastavě) za vydatné pomoci členů OK Chrastava ve sváteční středu 28. 10. 
2009 v rekreačním areálu Kristýna a jejím okolí na okraji Hrádku nad Nisou. Součet obou 
závodů pak navíc tvořil celkové pořadí RECO Cupu v jednotlivých kategoriích. Za solidní 
účasti více jak sto padesáti závodníků si nejlépe v nejpočetnějších kategoriích D21 a H21 
vedli Bohdana Heczková (Slavia TU Liberec) a člen reprezentace, letos velice úspěšný, 
Pavel Hradec z OK Chrastava. Běželo se na mapách v měřítku 1:4000 nazvaných Doly a 
Kristýna. Organizátoři připravili úplně novou mapu, na které je nejen areál celého rekreač-
ního střediska, ale i okolních lesíků s haldami bývalé důlní hlušiny. Terén s mnoha jemný-
mi kupkami a bažinkami místy připomíná terény ve Švédsku. 
   RECO Cup zpestřil vložený koloběžkový orientační závod, vypsaný jako neoficiální Mis-
trovství světa, ČR a Ještědské oblsti.  
   Na rychlých tratích v netradičním terénu se dařilo i dalším zástupcům oddílů Liberecka: 
D10: 2. Barbora Macháčková –OK Frýdlant 
D12: 1. Eliška Macháčková – OK Frýdlant 
         3. Barbora Balcarová – Loko Liberec 
D21: 1. Bohdana Heczková – Slavia TU Liberec 
D35: 2. Marie Podrábská – Slavia TU Liberec 
D50: 1. Dáda Korejčíková – Loko Liberec 
H10: 2. Marek Novotný – Tatran Jablonec 
         3. Filip Kochan – Tatran Jablonec 
H12: 2. Jakub Šádek – OK Chrastava 
H14: 2. Stanislav Nejman – OK Chrastava 
         3. Leon Rybář – Slavia TU Liberec 
H21: 1. Pavel Hradec – OK Chrastava 

         7. Pavel Schrötter  - OK Harcov 
         8. Petr Kadavý – OK Chrastaava 
H40: 1. Aleš Macháček – OK Frýdlant 
H45: 1. Josef Petr – Slavia TU Liberec 
H50: 3. Petr Janata – Tatran Jablonec 
H55: 1. Oldřich Přinda – Slavia TU Liberec 
         2. Přemek Škoda – Slavia TU Liberec 
         3. Robert Juřina – OK Frýdlant 
   Velké poděkování organizátorů patří za podporu Městu Hrádek nad Nisou, 
akciové společnosti Kristýna a sponzorům –  RECo design s.r.o., Bohemia 
Gold, Pivovar Konrád a RAVY a.s.      
                                                                                                              pv                         
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Letní tábor 2009 – Folprechtova louka 
 
3. den - pondělí 3. 8. 2009 
Když jsme se v 7:00 vzbudili, všichni jsme se oblékali, někteří z nás 
však byli ještě v posteli, když někdo z vedoucích zařval: „Přííííprava na 
rozcvičkůůůůů!!!“ Všichni jsme se dál oblékali, dokonce i ti, kteří 
předtím ještě leželi, a asi za pět minut zase některý z vedoucích 
zařval: „Nááááástup na rozcvičkůůůů!!!“. Všichni jsme se rozběhli 
z teepee a Karbous počítal jako vždy: 1, 2, 3, … 13. Všichni jsme tam 
rázem byli.  
Po rozcvičce následovala snídaně a  hygiena. Ještě než začal 
dopolední program, začalo pršet… I přes déšt Rolf svolal násed do 
hangáru, kde jsme dostali úkol. Podle jeho vyprávění si kdysi dávno 
kovbojové označovali mince tak, že si je nechávali přejet vlakem. A tak 
nám dal mapu, buzolu a my jsme měli najít koleje a nechat přejet tři 
padesátníky. Každá družina dostala jednoho vedoucího a vydali jsme 
se tedy k nejbližším kolejím. Tam jsme dorazili asi za půl hodiny, a 
sešli se tam s dalšími dvěma skupinami. Pak jsme   čekali na vlak, 
který jel těsně před desátou. Po označení „mince průkazné“ jsme 
běželi ke Kiwimu a ten nám zapsal čas. V dešti jsme se vrátili do 
tábora.  

Tolik anonym 
4. den - úterý 4. 8. 2009 
Ráno bylo vstávání s KPZ – to znamenalo, že první dva, kteří přinesli 
KPZ,  nemuseli  na  rozcvičku.  Ráno s … bylo každý den jiné. (s 
kolíčkem, s jednou ponožkou ...) 
Po rozcvičce a snídani (rohlík s nutelou a čaj) byl nástup a začala 

Karbousova hra – vedoucí každý den  někde po táboře schovali 
obrázky dvou banditů (dnes třeba Boba Dalthona a Jessyho Jamese) a 
naším úkolem bylo jich za celý tábor nasbírat co nejvíc. 
Já se Standou jsme pak šli pro vodu do vedlejšího tábora a ostatní hráli 
hry. Nestihli jsme se vrátit do oběda, takže jsme jedli jako poslední. 
Po obědě byl polední klid a po klidu jsme šli hrát běhací hru – 
BuKuHu – vedoucí nás rozdělili do tří skupin: jedna byla Bu, druhá Ku 
a třetí Hu a navzájem jsme se honili. Všichni Bu honili všechny Ku, Ku 
honili Hu a Hu honili Bu. Když někdo někoho chytil, stalo se 
z uloveného to samé dvojpísmeno, jako byl lovec. Byl to pěkný chaos. 
Pak jsme hráli hry Wikingové a Bang. Bang se hraje tak, že všichni 
stojí v kruhu a jeden vybraný kovboj začne střílet. Vystřelí (vykřikne 
jméno toho, na kterého střílí, řekne „bang“ a rukou naznačí výstřel) na 
někoho jiného z kruhu. Sousední kovbojové od toho, na kterého bylo 
vystřeleno, na něj měli také vystřelit a ten mezi nimi, co se na něj 
střílelo, si musel rychle dřepnout, aby ho nezastřelili. Padl buď kovboj, 
na kterého se sřílelo — to když pozdě dřepl nebo padl jeden ze 
sousedních kovbojů, když prostřední včas dřepl a druhý soused ho 
zastřelil. Wikingové byla hra na podobném principu. 
Do večeře jsme měli volno a pak jsme hráli ještě hazardní hry: pití litru 
vody (každý jsme měli litr vody, brčko a časový limit, za který jsme měli 
vodu vypít – zvádl to jen Kuliočko) nebo chození po prkýnkách 
(určenou trasu jsme měli ujít tak, že jsme směli chodit jen po třech 
prkýnkách, která jsme si postupně přendávali před sebe a nesměli 
jsme šlápnout na zem; kdo na zem šlápl, začínal znovu od začátku). 
Při těchto soutěžích jsme si vsázeli dolary na našeho favorita. 
Pak už následovalo jen večerní čtení v hangáru a večerka. 
Zapsal kamarád Standy (jak vyplynulo z textu, nejspíš Chyp) 

    8. září proběhlo přeformování jednotky Delta Force. Sergeant first class Peter L.O'neill byl povolán do funkce velitele jednotky a first sergeant „
Mercenary,“ sergeant Michael Harper a staff sergeant Frank Steele byli propuštěni. Lieutenant Thomas Bekett byl stažen z velení Delta týmu, byl 
povolán jako zástupce velitele odstřelovačů „Mariňáka“ z 2 divize námořnictva v hodnosti staff sergeant. 
 
   12. září byla druhá divize námořní pěchoty a velitel Delty O'neill v Ralsku v bojích o Carentan. Spojenci i okupační jednotky utrpěli těžké ztráty, v 
odpoledních hodinách byla německá postavení prolomena a obrana posléze zničena. Spojenci utrpěli v pozdějších bojích,kdy německé jednotky 
provedly protiútok, další těžké ztráty a spojenci byli nuceni se stáhnout zpět z města. 
 
   17. října bylo rozhodnuto, že Delta tým C pro svou neúčast na operacích ukončí činnost v 1. expedičním týmu Chrastava a zároveň bude 
nahrazen pěchotní výcvikovou školou JFK. 
 
   18. října proběhl výcvik příslušníků školy JFK.Vzhledem k počasí se výcvik týkal převážně zimního cvičení a využívání výstroje v zimním období. 
 
  25. října byla druhá divize námořnictva povolána na Smržovku, do malých tzv.guerillových bojů.Zde jsme pod velením gunnery sergeanta „
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  25. října byla druhá divize námořnictva povolána na Smržovku, do malých tzv.
guerillových bojů. Zde jsme pod velením gunnery sergeanta „Mariňáka“ podpořili 
svými odstřelovacími operacemi činnost nasazených jednotek. Náš hlavní úkol jsme 
splnili, tj. demoralizovali jsme nepřátelské jednotky. 

Draci mezi kapkami deště aneb setkání odvážných nad Chrastavou 
   Tak nevím, jestli to víte, ale Drakiáda i letos opravdu 
byla… 
   V sobotu 10. října se proměnila tělocvična školy na 
výrobnu draků. Zaplnily se všechny stoly, někteří 
vyráběli i na podlaze. Rodiče stříhali a lepili, děti se 
snažily pomáhat a výsledek byl úžasný. Rozešli jsme 
se plni očekávání, jestli vyjde počasí a draci budou 
létat.  
   V neděli od rána jsme vyhlíželi z oken a očekávali, 
jestli se alespoň trochu vyjasní. Po poledni vykouklo 
na chvilku sluníčko a bylo rozhodnuto: “Drakiáda 
bude!“ A tak se postupně sešlo přes sedmdesát 
odvážných, co se nezalekli zimy ani občasného deště. 
Draci létali, brambory se pekly a všichni odcházeli 
promrzlí, ale spokojení. 
 
PS: Ještě, že jsme termín Drakiády nepřesunuli o 

týden později, to bychom se pro sníh už na kopec nedostali… 
 

Jižní Korea na vlastní kůži 
21. října jsme cestovali v rámci Klubu kavárna spolu s jedním z biskupů Jednoty bratrské Janem Klasem. Naším cílem byla tentokrát Jižní 
Korea. Shlédli jsme řadu diapozitivů z daleké země a ochutnali typickou korejskou specialitu Kim – či, vyrobenou z čínského zelí, zázvoru, 
česneku a chilli papriky. Cestování bylo příjemné, zvláště pro ty, kdo zůstávají rádi v teple domova a mají rádi pěkné vyprávění. 
 
 Zveme Vás do tradiční tvůrčí dílny pro děti dospělé: 

ADVENTNÍ VYRÁBĚNÍ 
v neděli 29. 11. 2009 od 15:00 hodin v tělocvičně školy u kostela 

-       výroba vánočních dekorací a dárečků, něco na zub v kavárničce, dětský koutek, atd. 
-       s sebou 50,-Kč (příspěvek na materiál), přezůvky nutné. 

Více informací na telefonu: 732 335 877 

Skutečný svět 
 

Milióny let neznámý vesmír byl objeven 
Z lochneské příšery stala se rozmazaná fotka 

A ze skřítků a draků nezbyl ani prach 

Děti ví, jak to doopravdy je 
 
Že z krabice dům 

A z domova hrad 

A všechno to mizí pod parou v hrnci 
 

Hrady jsou iluze 

A z iluzí svět 
Se jako z kostek staví 
 

A duše je kolébka na lodi 
Na rukou cizích nejistot 
 

O létání  
Představy a fantazie jsou naše křídla 

Když neumíme létat 
Máme letadla 

 

Perly  
V tvých očích rodí se slané perly žalu 

Tak proč pláčeš nad řetízkem, 
Když v očích skrýváš poklady? 

 

První ruka Karlova 
 

Jo, je naprosto skvělá! 

Četl jsem ji snad už čtyřikrát 
Vždycky na podzim sednu ke knížce 

A bude hůř… 
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    První desítky škol se v České republice přihlásily 
k účasti na projektu Svačiny do škol. Děti tak 
dostanou zdravou svačinu přímo do třídy, aniž musí 
mít u sebe peníze a rozhodně ji nezahodí do koše – 
samy si ji totiž objednají na internetu, podle své chuti. 
    Možná patříte k rodičům, kteří vybaví svou ratolest každé 
ráno domácí svačinkou. Možná jste rodičem, který dítěti 
místo svačiny dá „na svačinu“. Ať už patříme ke kterékoliv 
skupině rodičů, často zjistíme, že domácí svačina zůstala 
nedotčená v aktovce, nebo že z ranní dvacetikoruny zbyl 
v zadní kapse kalhot zmačkaný obal od čokoládových 
tyčinek. Přitom právě na snídani a svačině závisí 
energetické poměry v dětském organismu během školní 
výuky – a od nich se odvíjí například míra pozornosti či 
základy budoucího zdraví.  
Dopřát školním dětem zdravou svačinu, dodat ji zaručeně 
čerstvou až do školy, aniž by děti musely mít při sobě 
peníze a udělat ze svačin zábavu je cílem projektu Svačiny 
do škol, který v České republice právě startuje. Rodiče 
mohou dětem svačiny předplatit převodem na bankovní 
účet, složenkou, nebo přes systém PaySec a děti si na 
internetu svačinu samy vyberou a objednají, klidně na den, 
týden nebo i měsíc dopředu. Zdravou svačinu dostanou až 
do třídy, přímo z výrobny, čerstvě připravenou.  
Celý objednávkový systém je přístupný z internetové adresy 
www.svaciny.eu . Děti si mohou vybírat ze sladkých i 
slaných svačin, salátů, jogurtů. Rodiče mohou mít jistotu, že 
jejich dítě svačí – a že svačí zdravě.  

Alexandr Bílek, autor projektu Svačiny do škol 

    Příliš často v našem malém městě narážíme na problém  
nerespektování soukromého či městského majetku, jeho ničení a 
rozkrádání,  na fyzické útoky na občany či hrubé a často i  rasistické 
urážky. 
    Většinou tak bývá ze strany trvale nepřizpůsobivé části obyvatel. 
Tito lidé odmítají respektovat základní pravidla občanského soužití a 
základní zákonné normy. Potíž je v tom, že poškozovaná část 
obyvatel často nenachází dostatečnou  podporu u institucí, které k 
tomu jsou zřízeny, což ještě znásobuje  pocit nedotknutelnosti a  
agresivitu na straně škodících. 
 
    Pro podniknutí některých opatření, o jejichž účinnosti jsme již 
předem přesvědčeni, bychom potřebovali shromáždit dostatečný 
počet informací o tom, jak kriminalita v Chrastavě probíhá, včetně 
toho, co se následně děje. 
 
    Prosíme Vás tedy o toto:  pokud se stanete svědky činnosti 
neslučitelné se zásadami slušného spolužití, napište nám zcela 
stručně o tom. 
   Zajímá nás velmi jednoduchý popis události, případně i to, jestli 
situace byla řešena orgány, kterým to přísluší a také to, jestli jejich 
pomoc byla účinná. 
   Údaje od Vás shromáždíme a čas od času je statisticky, beze jmen 
a bližších podrobností zveřejníme. 
 
   Pokud se podaří shromáždit odpovídající množství popisů těchto 
údalostí, budeme jimi, mimo jiné, moci argumentovat různým 
oficiálním zprávám o tom, že v Chrastavě je v podstatě nadprůměrně 
bezpečno jak osobám, tak majetku. Náš názor na to je totiž zcela 
opačný a jsme přesvědčeni, že situace se den ode dne zhoršuje 
(minimálně stagnuje). 
 

Na závěr jednoduchý příklad takové zprávy : 
  Dnes 19. 10. 2009 synovi před prodejnou obuvi dva zjevně nezletilí 
výrostci ukradli jízdní kolo. Když za nimi syn běžel, dostal od nich 
ještě navíc facku. Událost jsme nahlásili Policii, která zloděje dopadla 
a kolo nám vrátí. 
 
Nebo : 
  Dnes 25. 6. 2009 mi ukradli z garáže sadu zimních kol, poškrábali 
c e l é  a u t o  a  ú p l n ě  r o z l á m a l i  v r a t a . 
Událost jsem nikam nehlásil, protože mám špatné zkušenosti a nikdy 
mi nikdo nepomohl. 
 
Prosíme, nezabíhejte do zbytečných podrobností, jedná se 
pouze o průzkum situace!!! 
 
 
Děkujeme za Vaši pilnou spolupráci a slibujeme zajímavé využití 
těchto nashromážděných dat. 
 
Vaši občasní dopisovatelé Chrastavských listů   –       

Ivan Vydra 
ing. Lambert Medřický, jr. ( A. Dost ) 

                            
Pište stručně na mailovou adresu: kriminalita@volny.cz .    

 
   Před časem byl vydán i seznam telefonních čísel (policie, městská 
policie), který je dobrý nosit u sebe, abyste mohli ihned reagovat a 
žádat povolané složky o pomoc v nebezpečí či v případě, že jste 
svědky krádeže či ničení!!! 
   Vizitky s telefonními čísly jsou stále k dispozici buďto ve firmě 
RECo design s.r.o. nebo  ve fotoateliéru JANA na náměstí. 
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PRODÁM byt 1+1+L (38 m2) v osobním vlastnictví, Chrastava – ul. 
Andělohorská, 1. NP. 
Plastová okna, v kuchyni dlažba, rohová kuchyňská linka s myčkou 
(ještě v záruce – zůstane v bytě), zděná koupelna se sprchovým kou-
tem, v chodbě dlažba a vestavěná skříň, v pokoji plovoucí podlaha. 
Možnost příjmu digitální TV a vysokorychlostního internetu. V případě 
zájmu možno nechat i částečně zařízený (nábytek max. 1 rok starý). 
Velmi nízké provozní náklady. 
Cena: 730.000,-Kč – dohoda možná. 
Kontaktní telefon: 774 283 573 – po 15. hodině 
————————————————————————————— 
HLEDÁME NA OBČASNOU VÝPOMOC ELEKTRIKÁŘE, který je 
ochoten pracovat v předem dohodnutých termínech. Sídlo firmy 
nedaleko vlakového nádraží v Chrastavě.  
Kontakt: 602 684 292 
————————————————————————————— 
PRONAJMU slunný byt na Střeleckém vrchu 3+1 (po celkové re-
konstrukci). Zájemci volejte mezi 16 a 18 hodinou na tel.: 602 
266 455 nebo piště na e-mail: fapoquick.cz. 
—————————————————————————————– 
KOUPÍM pozemek – zemědělská půda, pastvina, louka v okolí 
Chrastavy, cca 5 – 10 ha. Zčásti i stavební, nejlépe u lesa. Nabíd-
něte na tel.: 482 720 945. 
—————————————————————————————  

elektronova
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